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IN CINSTEA ANIVERSARII A 40 DE ANI DE LA ÎN
FIINȚAREA PARTIDULUI ȘI A ZILEI DE „23 AUGUST", 
ZIARUL „SPORTUL POPULAR" ORGANIZEAZĂ UN CON. 
CURS „PENTRU CEA MAI BUNA CORESPONDENȚĂ".

Cititorii ziarului nostru, corespondenții voluntari, tinerii 
din fabrici și uzine, din G.A.C.-uri și G A S.-uri etc., sportivii și 
activiștii sportivi, studenții si elevii ne pot trimite articole 
in toate genurile gazetărești (știri, reportaje, foiletoane, cro- 
nici, analize, versuri schițe, fotografii) materiale care să 
scoată în evidență viața nouă și munca plină de hărnicie 
și devotament a tineretului nostru sportiv din fabrici, uzine 
și de pe ogoare, succesele dobindite de mișcarea noastră 
sportivă în orașele și satele patriei, în cluburi și asociații 
sportive, rod al minunatelor condiții create de partid.

Concursul se va desfășura în perioada 23 martie — 23 
august cu o etapă la 8 mai. Particîpanții vor trebui să tri
mită minimum 6 scrisori în fiecare etapă. Cele mai bune 
materiale vor fi publicate în ziar, iar cîștigătorilor li se vor 
acorda următoarele premii :

UN APARAT DE RADIO „FANTEZIA"
DOUA APARATE DE RADIO „ROMANȚA" 

jTREI J4PARATE FOTO „ORIZONT"
ZECE MENȚIUNI constând in serviete de piele și cutii 

de șah.
La concurs nu pot participa poeții, scriitorii și ziariștii 

membri ai Uniunii Ziariștilor și Uniunii Scriitorilor.
Scrisorile vor fi trimise pe adresa redacției, str. Vasile 

Conta n.r. 16 și vor purta mențiunea „Pentru concurs“t

Miine seară, in
REPREZENTATIVA FEMININĂ DE BASCHET A R. P. ROMINE

INTILNEȘTE ECHIPA R. P. F. IUGOSLAVIA
Reprezentativele feminine de 

baschet ale R. P. Romîne și 
R. P. F. Iugoslavia susțin mîi
ne seară în sala Floreasca o 
interesantă întîlnire internațio
nală. Valoarea jucătoarelor iu
goslave este binecunoscută și 
este reflectată de locurile frun
tașe ocupate în cadrul campio
natelor- mondiale (locul IV în

Viorica Niculescu, pivotul echipei, este una din jucătoarele de 
bază ale reprezentativei noastre, lat-o in plină acțiune

Din sumar
Discuții tehnice

1959 la Moscova) și europene 
(locul V iu 1960 la Sofia). Se
lecționata țârii noastre are o 
misiune dificilă în această par-

Din sumar: %
Discuții tehnice

$ O pagină de fotbal $ 
$ Actualitatea interna- (< 
$ țională Ș
$ Magazin sportiv (f 

tidă, dar ea se va putea com
porta bine, deoarece în ultimele 
întîlniri internaționale baschet
balistele noastre au arătat că 
și-au ridicat în mare măsură 
valoarea tehnică. Jucătoarele re
prezentativei R. P. Romîne sînt 
animate de dorința de a lupta 
cu toată însuflețirea pentru a 
realiza victoria în această pri

mă întîjnire internațională a 
anului 1961.

Echipele vor fi alcătuite din 
următoarele loturi: R. .P. RO- 
MINA: Viorica Niculescu, Anca 
Racoviță, Hanelore Krauss, 
Georgeta Iva.nov.ici, Cornelia
Gheorghe, Dorina Marian, Mag
dalena Wagner, Irina Rom fel d, 
Virginia Jujescu, Sanda Dumi
trescu, Ecaiterina Kerciov, Doi
na Chelaru ;. R. P. F. IUGOSLA
VIA : Cmiljka Kalusevici, Gor
dan® Bjegojevici, Darinka 
ranovici, Milena U1 jarev-ici, 
iica Radova novici, Bosiljka 
sici, Noda .Jovaoi-ci, Zagorka 
mid, Sonja Mra.k, Gizela

Tenismanî sovietici 
invitați în S. U. A.
Pentru prima oară în anale

le sportului internațional, tenis- 
manii sovietici vor evolua în 
S.U.A. Din New York se
nunță că federația americană 
de tenis de cîmp a transmis 
forului sovietic de specialitate 
o invitație, propunînd ca o 
delegație de jucători și jucă
toare de tenis din Uniunea So
vietică să participe la princi
palele concursuri din S.U.A. 
programate în acest sezon. Se
ria concursurilor începe cu 
campionatele pe teren acoperit 
ale S.U.A., în iulie la Chicago, 
și se încheie cu tradiționalul 
turneu de Ia Forest Hills, con
siderat alături de Wimbledon 
un adevărat campionat mondial 
la probele individuale. După 
cum se știe, în iunie fruntașii 
tenisului sovietic se vor afla 
în Anglia, pentru a participa 
la o serie de importante con
cursuri culminînd cu turneul 
de la Wimbledon.

RAPID BUCUREȘTI SUSȚINE LA AMSTERDAM
AMBELE PARTIDE DIN CADRUL C. C. E. LA VOLEI

Reva campioana Olandei și Ra
pid București campioană a 
R. P. Romîne. Meciul are loc 
în. cadrul optimilor de finală 
ale „Cupei Campionilor Euro
peni" și la cererea formației 

sala Floreasca, Sazdă. feroviarii au acceptat să 
joace în Olanda și returul în
tîlnirii.

In vederea acestui meci au 
făcut deplasarea următorii ju
cători : II.
A. Drăgan, 
ducami, C. 
gorovici și 

In cazul
victoria, Rapid va 
rul următor al C.C.E. 
vingătoarea 
tizan Tirana 
Paris.

Azj și luni, la Amsterdam, 
se va disputa partida de volei 
masculin dintre echipele M.V.K.

rene, Ruzika Meglaj, Kamilija 
Meglaj. Arbitri : Istvan Szabo 
și Mihaly Gzt'ffra, ambii din 
R. P. Ungară.

Meciul începe la ora 19 .în 
sala Floreasca.

In C. C.E. la handbal in 7—feminin

Azi se dispută la Praga
partida Dynamo — Știința București
PRAGA 11 (prin telefon de 

la corespondentul nostru JAN 
POPPER).

Sîmbătă seara va avea loc 
aici cea de-a doua partidă din

Miine la Paris

A 24-1 EDIȚIE A CROSULUI J HOIIAITF
Ziarul ,,1'Humanite", organul 

central al Partidului Comunist 
Francez,' organizează mîine în 
pădurea Vincennes tradiționa- 
lwl său cros, una din cele mai 
populare competiții internațio 
nale de acest gen. „Crosul 
1’Huimanite" este o competiție 
adînc intrată In tradițiile spor 
tului muncitoresc francez și se 
bucură de un ma-re prestigiu 
internațional.

Tradițiile sale nu vor fi dez
mințite nici de această a 24-a 
ediție a sa, la care și-au anun 
țat prezența sportivi de mare 
prestigiu internațional. Să a- 
mintim mai întîi prezența a 
trei medaliați olimpici, în frunte 
cu Piotr Bolotnikov, campion 
olimpic la 10.000 metri, Hans 
G-rodotzki, alergătorul german 
care a cucerit medaliile de ar
gint la 5000 10.000 metri la
J.O. și polonezul Zimny, al 
treilea clasat în proba de 5000 
in la Roma. Este un „trio** de

Sa-
Mi-
Pe-
Si- ,
Ie- i valoare mondială, care asigură

este 
plin 
păs- 
clipă

O fotografie care... expli
că de ce în țara noastră, 
ca și in majoritatea țărilor 
de pe glob, fotbalul 
sportul nr. 1. Dinamic, 
de faze spectaculoase, 
trind pină la ultima 
posibilitatea marilor surpri
ze. fotbalul este un sport 
cu adevărat captivant. Să 
sperăm că din primele me
ciuri ale returului, echipele 
noastre de categoria A vor 
oferi spectatorilor partide 
de un ridicat nivel tehnic, 
faze ca aceea din fotografia 
de față, in care Ene (Dina
mo) și Mindru (Progresul) 
luptă pentru balon.

Foto : T. Roihu

Nicolau, V. Pavel, 
D. Plocon, N. Ră- 
iimirgazin, M. Gri- 

R. Costiinescu.
în care va obține 

juca în tu- 
'" cu în- 

din partida Par- 
Stade Franțais

cadrul finalei „Cupei Campio
nilor Europeni" la handbal în 
7 feminin, care opune forma
țiile Dynamo Praga și Știința 
București. Intîlnirea stîrnește

nivelul înalt și succesul spec
tacular al oricărei competiții. In 
afara celor citați,, mai reținem 
de pe lista de participanți pe: 
Artîniuk, Efimov, Jukov, Ka 
zanțev, Konov, Zaharov 
(U.R.S.S.), Janke, Buhl, Ho- 
nike, Winkler (R.D.G.), Vuci- 
kov, Peev, Spasov (R. P. Bul
garia), Huszar, Simon, Macsar 
(R. P. Ungară), Jurek, Tomis, 
Tomas, Kantorek (R. S. Ceho 
slovacă), Ozog, Szwiertnia, Kier- 
lewicz (R. P. Polonă), nume 
bine cunoscute în atletismul 
mondial.

In proba feminină, alături «te 
atlete ca Lîsenko, Otkalenko, 
Babințeva (U.R.S.S.), Kulhava 
(R. S. Ceh.), Zbikowska, Nowa- 
kowska (R.P.P.) vor lua star
tul și atletele noastre Florica 
Grecescu, 
Georgeta 
Antonescu 
au plecat 
Paris.

F.lisabcta Teodorof, 
Dumitrescu, Zamfira 
și Marilis Cuțui, care 
vineri dimineață spre

Se reia campionatul de fot
bal...

Iată~ne din nou pe stadioa
ne, urmărind cele mai bune 
echipe ale fotbalului nostru.

Pără îndoială, o zi ca cea de 
miine capătă un oarecare ca
racter festiv, 
pentru antrenori, 
ducătorii 
bitri ca 
care, de 
zile, au

oarecare
Pentru jucători, 

pentru con- 
de cluburi, pentru ar
și pentru toți acei 
peste patru luni de 

așteptat cu nerăbdare 
dimineața cînd, întoreînd fila 
calendarului, le va apare mult 
așteptata „duminică 19 mar
tie*. Cine slnt aceștia de pe 
urmă, nu e greu de ghicit;
ei sînt zecile de mii de pa
sionați ai balonului rotund, cei
care — fie ploaie, fie vint —
„semnează condica de prezen
tă “ la meciurile echipei favo
rite, cei care aplaudă cu dăr
nicie un joc bun și care pleacă 
abătuți de pe stadion cînd 
așteptările le-au fost înșelate...

Pentru fiecare din cei de mai 
sus, cîteva cuvinte.

Recomandări ? Deziderate 2 
Amintirea unor obligații ? 
Urări ?

De fapt, din toate cite ceva! 
Să începem cu ei, cu micii 

și marii purtători ai atîtor spe
ranțe, bucurii și amărăciuni de 
suporter: jucătorii. De la ei 
așteptăm în acest sezon, în 
primul rînd, mai multă mun
că la antrenamente, mai multă 
conștiinciozitate în pregătire, 
Pe terenul de joc și chiar... în 
afara lui. Străduiți-vă, dragi 
fotbaliști, să fiți cu toții demni 
de dragostea pe care 
poartă oamenii muncii, 
vin să vă vadă in întrecerea 

v-o 
care

un viu interes în rîndul amato
rilor de handbal praghezl. Toa
te biletele au fost vîndute cu 
mai multe zile înainte.

Handbalistele de la Dynamo 
Praga s-au pregătit cu deosebi
tă atenție în această săptămînă 
pentru meci, sperînd într-un 
rezultat favorabil. Cu toate a- 
cestea, ținînd seama de rezul
tatul cu care s-a încheiat par
tida de la București (8—1 pen
tru Știința București), majori
tatea celor care au însoțit for
mația pragheză la 
sînt 
mai 
R.P.

In 
bâtă, antrenorii celor două e- 
chipe au anunțat că vor folosi 
aceleași formații care au jucat 
în prima întilnire. Partida va 
începe la ora 21 (ora locală) și 
va fi condusă de arbitrul so
vietic A. Grinbergas. 

București 
de părere că trofeul nu 
poate scăpa campioanei 
Romine.
vederea întîlnirii de sîm-

Handbaliștii noștri în serie.

R.P. Romîna—Franța 25-6!
Intîlnind ieri seară în sala 

Coubertin din Paris reprezen
tativa Franței, echipa noastră 
de handbal în 7 a cîștigat cu 

i categoricul scor de 25—6 
- (10—4). Înainte de începerea

meciului, handbaliștii romîni au 
j făcut un tur de onoare, avînd

sportivă. Ridicați-vă măiestria 
— cum au făcut-o handbaliștii 
și hadbalistele, rugbiștii — 
comportați-vă pe teren — așa 
cum imensa majoritate se com
portă —, ca adevărați sportivi 
de tip nou. Prin jocul vostru 
de nivel ridicat, prin atmos
fera prietenească in care vă 
disputați victoria, dovediți ce
lor ce vin să vă vadă respectul 
pe care li-l acordați, mulțumi
rile pentru condițiile din zi in

*♦* șș-Mr

± în patru rîndurî ■ ■
* * - >• <k Cu prilejul începerii re-. „ 
«k turului la fotbal . „

fotbaliști, de-acuma, să-i" - 
chemăm" * 

o întrecere... de calitate ly

- - Noi, muncitori, oe sportul . .
. - admirăm. .
■ - Am hotărît în unanimitate -ț- 
■-Pe- -
"La

ION IONESCU
muncitor la I.A.T. București 

zi mai bune pe care și voi ca 
și toți sportivii țării, le aveți 
azi pentru practicarea discipli
nei sportive pe care ați indră- 
git-o.

De la antrenori așteptăm o 
muncă și mai intensă, o în
cadrare și mai activă a tuturor 
in larga acțiune ce se duce 
pentru îmbunătățirea fotbalului 
nostru. Dragi tovarăși antre
nori ! Puneți-vă toate cunoștin
țele și tot talentul, toată expe
riența și pasiunea pentru fotbal 
in activitatea de zi cu zi și nu 
uitați că voi nu sinteți numai 
instructori în arta lovirii cu 

| efect a balonului, ci și educa- 
j tori, „zidari" ai sufletelor și ca
racterelor tinerilor cu care sin
teți atita timp împreună.

Ne adresăm azi și conducă
torilor de cluburi și de secții, 
amintindu-le importantul lor 
rol in bunul mers al echipelor^ 
in organizarea și buna desfă
șurare a antrenamentelor, in 
menținerea unei bune atmosfe-

(Continuare în pag. a 5-a>

P. Ivănescu și Z. Rada (R.S.Ceh.) 
golgeterii campionatului mondial

de handbal in 7
Tn clasamentul golgeterilor 

recentului campionat mondial 
masculin de handbal în 7, pri
mul loc este împărțit de jucă- 
torul nostru PETRE IVANES- 
GU și specialistul loviturilor de 
la 7 metri din echipa R.S. Ce
hoslovace, ZDENEK RADA, fie
care cu cîte 24 goluri marcate. 
Spre satisfacția noastră, pe locu
rile 3-4, un nou reprezentant al 
formației R P. Romîne, Ion Mo
ser, care împreună cu islande- 
zul Hjalmarsson au înscris cîte 
23 goluri.

în frunte drapelul țării și cupa 
de campioni ai lumii.

Jocul echipei noastre a im* 
presionat publicul parizian, ac» 
tiunile rapide și spectaculoase 
ale jucătorilor romîni stîrnind 
admirația celor 4000 de specta* 
tori, thtîlnirea a fost arbitrată, 
de Qlto Falk (R. F„ Țâermanăjfr



In orașul de pe malul Bunării CICLISM!

ÎNTRECERE pe circuit la clujfjnsoțit de aparatul de fotografiat am vizitat marți pe la prînz Șantierul 
JJaval Oltenița. Vizita am incheiat-o spre seară, la terenul de sport, unde 

am găsit multă animație. Vă prezentăm clteva instantanee

\ Proiectantul naval,

♦ CLUJ 17 (prin telefon). — Peste 
Ț 10.000 de spectatori an asistat la 
4 cursa desfășurată în cadrul concursu- 
Trilor dintre cicliștii noștri fruntași
♦ și cei din R.D.G. Cei 26 rutieri (16 
jromîni și 10 din R.D. Germană) s-au 
î întrecut pe un traseii - în circuit (40' 
t ture = l~

1
+ în vervă deosebită, .c ....

K. Ampler a evadat în turul II, reu
șind să se mențină în frunte pînă laj 
sfîrșitul cursei

Și acum iată
1. K. Ampler 36
Hijhne 21 p. 1 h
10 p., 4. J. Grunzig8pv 5. M. Weiss le
tter 6 p, 6. B. Eckstein 5 p, 7. Gh.

8. I. Cosnia 3 p., 9.Rădulescu 4 p,
Gli. Calcișcă 2 p, 10. M. Bruning 
2 p, 11. E. Hagen 2 p, 12. A- Șelarii 
O p, 13. G. Schur 0 p. 14. C. Dumitru 
0 p, 15. FI. Cristescu 0 p, 16. G. Moi- 
ceariu 0 p, 17. G. Lorke 0 p, 18. L.

. , ZanOni 0 p, 19. W. Ziegler 0 p, 20. 
43 km) eu șprint la cinei fure'.' I." Brăharu 0 p, toți în același timp 
ă ă. V'.,Ză, ..ciclisțul .. german cu . L. Hohne.

Duminică la ora 9,30 sportivii ro- 
mîni și germani vor lua startul în 
cursa Cluj-Huedin-Cluj

A. DUMITR1U

ASTAZ1 ȘI MIINE,
UN NOU

LA BAZINUL
CONCURS
FLOREASCA
din Capitală au

rezultatele tehnice:
p- Ihl6:29, 2. L.
17:01 ; 3. E. Adler

coresp.

î Din nou la start

Fotbaliștii: Marin Cio
banii, Gheorghe Toma, 
Marin Preda și Stelian 
Cojocaru de la Șantie
rul Naval Oltenița, dis- 
cutind in pauza de prim 
despre ultimele realizări 
din producție și despre 
prima întilnire de fotbal 
a sezonului care va avea 
loc, duminică, la Periș 
eu G.A.S. Periș.

handbalistul Nicolae Coman trage imparabil

‘ După concursul inaugural al sezo
nului 1961 desfășurat la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, iată că duminică ci- 
.cliștii își vor disputa din nou întâie
tatea. De data aceasta competiția este 
organizată de consiliul raional 

•U.C.F.S. Tudor Vladimirescu. Con
cursul va fi deschis tuturor poseso
rilor de biciclete și se va disputa în
tre bornele kilometrice 8—33 (dus-în- 
tors) de pe șoseaua Pitești. Cicliștii 
vor avea de parcurs următoarele di
stanțe : avansați: 50 km; tineret : 30 
km; juniori cat. I : 25 km; juniori 
cat. a Il-a: 15 km; fete: 8 km; bicicle
te semicurse : 10 km; biciclete ora?: 
6 km.

Adunarea concurenților și a arbitri
lor va avea loc la ora 9 la km. 8. 
Primul start se va da la ora 10.

I: M A i-nrti
Campionatul 

republican masculin 
o A XX-a etapă a campionatului 

republican masculin cuprinde meciurile 
C. S. M. Galaji—Știința București și 
Steagul roșu Brașov—Știința Timișoa
ra, deosebit de importante pentru e- 
chipele din București și Brașov, direct 
amenințate să retrogradeze. Celelalte 
partide ale etapei sînt: Știința Cluj— 
Voința Iași, Știința Craiova—Rapid 
București, Dinamo Oradea—C.C.A. și 
Dinamo București—Dinamo Tg. Mureș.

« Deoarece va trebui să plece în 
R. S. Cehoslovacă pentru a susț'ne 
primul meci cu Spartak Sokolova, în 
cadrul „Cupei campionilor europeni", 
C. C. A. va juca meciul cu Steagul 
roșu Brașov (etapa a XXII-a) marți 
21 martie. Reamintim datele partide
lor C.C.A.—Spartak Sokolovo : 29
martie la Praga și 4 aprilie la Bucu
rești.

înotătorii fruntași 
ca prim și important obiectiv com- 
petițional întîlnirea de înot, sărituri 
și polo pe apă cu reprezentativa ora
șului Sofia, fixată pentru zilele de 
21, 22 și 23 mai la București. In a- 
cest scop ei se pregătesc zilnic în pis
cina acoperită de la Floreasca și-și 
verifice stadiul de antrenament prin 
concursuri săptăminale.

Un astfel de concurs este progra
mat astăzi (ora 19,30) și mîine (ora 
10) la bazinul Floreâsca. Organizato
rii — comisia orășenească de specia
litate — au alcătuit un program,

sînt incluse probe pe distanțele 
de 100 m, 200 m și 400 m la toate 
procedeele tehnice. Alături de înotă
torii fruntași la startul probelor vor 
fi prezenți înotători de toate catego
riile, care vor putea, cu această oca
zie, să asalteze noi haremuri cores
punzătoare unor categorii de clasifi
care superioare. Nu vor lipsi de T 
ștart, Șt. I one seu, D. Caminschi, A. 
Schmaltzer, M. Căprărăscu, Sanda , 
Iordan, Florentina Rambosec, Măriu- 
ca Rotaru, Anca Trohani etc.

Analiza mancii- prilej de Îmbunătățire a activității
Pe
de

marginea ședinței
consiliul raional

de analiză
U. C. F. S

organizată
Panciu

Antrenamentul lotului de rugbi al constructorilor navali, devenit in ultima 
vreme foarte numeros

Foto-text: B. Ciobanu

au participat — recent •— la analiza activității 
raional U.C.F.S. Panciu. Cu acest prilej au fostNumeroși activiști sportivi 

desfășurată de consiliul . .
scoase în evidență succesele obținute de asociațiile sportive în cuprinderea 

unui număr cît mai mare de oameni ai muncii în practicarea regulată a sportului. 
In același timp, activiștii sportivi prezenți la ședința de analiză au criticat cu 
hotărire lipsurile care mai dăinuie în munca unor organe și organizații sportive 
din raionul Panciu, venind cu propuneri concrete pentru remedierea acestor de
ficiențe.

Numero 
desft

O mare parte dintre cele 31 de aso
ciații sportive din raionul Panciu 
au înregistrat în ultimul timp o 

♦ simțitoare creștere a activității. 
TC.F.R. Mărășești, Voința Movilița, 
■4-toria Străoane și în alte asociații 
Ttive din raion sc constată, ca un 
♦ îmbucurător, creșterea continuă a 
T mul ui de competiții de mase, atît în ca- 
I drill asociației cît și interasociații. ceea 
♦ ce 'a determinat mărirea numărului de 
Tmembri ai U.C.F.S., precum și întărirea 
4-bazei materiale a asociațiilor prin strîn- 
T gerea la timp a cotizațiilor sportive. 
X Printre asociațiile sportive fruntașe în 
^cuprinderea unui număr cît mai mare de 
I oameni ai muncii în practicarea spor- 
+ tului se numără și Măgura Găgești (568 
Țde membri ai U.C.F.S.), Chimica Mără- 
i-șești (406), Victoria Străoane (558) etc. 
T In felul acesta s-a ajuns ca astăzi în ra- 
Îionul Panciu să existe 7.577 de membri 

ai U.C.F.S., care participă, în marea lor 
+ majoritate, la diferite întreceri sportive 
♦ de mase, contribuind, de asemenea, prin

La .
Vic-

spor- 
fapt 

volu-

aportul lor la dezvoltarea activității spor
tive din raion.

Cu ocazia discuțiilor purtate, a fost 
scos însă în evidență faptul că rezul
tatele puteau fi și mai bune dacă toate 
asociațiile sportive din raionul Panciu 
și-ar fi îndeplinit sarcinile prevăzute în 
planurile de muncă. Astfel, au fost cri
ticate consiliile unor 
care au 
tîmdu-se 
deosebi 
sportivă 
perspectiva 
sociației, 
plinit principalele sarcini, 
prin aceasta o frînă în creșterea și întă
rirea activității sportive din raion. In 
această situație sînt consiliile asociaților 
sportive Recolta Fitionești, Avîntul Cîm- 
puri, Put na Bolotești, Unirea Tifești, 
Recolta Pădureni și altele, de la care se 
așteaptă acum o reorganizare a activită
ții, în așa fel îneît roadele muncii lor 
să fie cît mai frumoase.

vilița, Bătinești, Panciu, Mărășești, Pă
dureni etc.

Din păcate, nu în tot raionul competi
țiile de mase s-au bucurat dc același suc
ces. Cu tot ajutorul primit din partea 
consiliului raional U.C.F.S. o scrie de 
asociații sportive au neglijat total a- 
cest important aspect al activității spor
tive. Așa de pildă, asociațiile sportive 
Avîntul Haret, Spicul Diocheți și altele 
au trimis la etapele superioare ale unor 
întreceri sportive dc mase echipe ș: 
sportivi selecționați nu pe baza unoi 
concursuri, ci pe... vorbe și pe „amintiri".

Spartachiada de iarnă a tineretului

Campionii orașului și ai raionului Arad
Zilele trecute, fmaliștii întrecerilor 

de pînă acum, din cadrul Spartachia- 
dei, au fost chemați ca să desemne
ze pe cei mai buni dintre ei. Primii 
care au trecut dificilul examen au 
fost șahiștii. După partide palpitante, 
cu prilejul cărora s-au întrecut 27 de 
băieți și 6 fete au fost declarați cam
pioni : Gh. Grigorescu (T.R.C.L.T.) 
și Magdalena Sridon, filatoare frun
tașă la întreprinderea Teba Arad.

Cele cinci echipe masculine și pa
tru feminine, de gimnastică, și-au 
stabilit și ele campionii actualei edi- 
.ții a Spartachiadei: Școala profesio
nală „Vasile Roaită" (băieți) și Școa
la medie nr. 2 (fete). Trîntele s-au 
bucurat de o largă participare. Cei 
«nai buni s-au dovedit pînă la urmă : 
la 55 kg Marin Dumitrescu (șc. prof. 
„V. Roaită"), la 61 kg Tib. Vaspremi 
f(șc. prof. „Gh. Dimitrov"), la 68 kg 
Mihai fancu (șc. prof. -.Gh. Dimi-

trov"), la 76 kg Liviu Boeriu (șc. 
prof. „Gh. Dimitrov"), și la 84 kg 
Pascu Baia (șc. prof. „V. Roaită").

Finala pe oraș, la tenis de masă, 
s-a bhcurat de sprijinul întregii co
misii orășenești de specialitate. Ba 
mai mult, chiar antrenorii șî instruc
torii voluntari din această disciplină 
au ținut să-și dea concursul la buna 
reușită a acestei competiții. Cu prile- 
jul întrecerilor s-a remarcat, printre 
alții, Maria Erdbdi, elevă a școlii 
medii nr. 1. Eleva, în vîrstă de H 
ani, s-a dovedit o talentată jucătoare. 
Ea a fost promovată în secția de te
nis de masă a asociației sportive Vo
ința din localitate. Iată noii campioni: 
simplu fete: Doina Zamfirescu (Sănă
tatea), simplu băieți: Lucian Rusa 
(C.F.R.), dublu fete: A. Iakoboș, D- 
Zamfirescu (Sănătatea), dublu b&ieți: 
I. Hum, R. Briik (șc. m. 4)» dubta 
mixt: A. Iakoboș, L Dukșac (Sănă
tatea. șc. m. 4),

Cu același entuziasm s-au desfășu
rat întrecerile și în comunele raionu
lui Arad. Cele mai disputate au fost 
întrecerile de trîntă, unde s-a înre
gistrat pe lingă o participare nume
roasă și meciuri de calitate tehnică 
bună. Iată campionii în ordinea ca
tegoriei lor: Teodor Balin (Curtici), 
Ion Boda (Curtici), Andrei Zotoc 
(Nădlac), Gustav Cehoslovac (Nă
dlac) și Nicolae Grauner (Curtici).-

La șah, cel mai bun dintre băieți a 
fost Iosif Mișlai (Pîncota) iar la fe
te Gherghina Manale (Șiria). La hal
tere cele mai bune rezultate le-a obți
nut Gheorghe Don (Curtici), care la 
categoria de 69 kg a ridicat 70 kg. 
iar Nicolae Grauner (Curtici) la ca
tegoria de 84 kg a ridicat 80 kg. 
întrecerile de gimnastică au dat ur
mătorii campioni: la băieți echipa 
dSn Frunjwșeni iar la fete echipa din 
Nădlac

O. B.

asociații sportive 
dus o activitate sporadică, limi- 

sprijihirea unor echipe, în- 
fotbal. Neglijînd activitatea 
mase și, paralel cu aceasta, 
dezvoltării armonioase a a- 

aceste consilii nu și-au înde- 
c on s ti tu in d

la 
de 
dc

In ultimul timp activitatea sportivă 
de mase din raionul Panciu a cu
noscut unele succese deosebite. 

Cee>a ce s-a subliniat, în primul rînd, în 
această direcție, a fost faptul că un nu
măr din oe în. ce mai mare de tineri 
și tinere iau startul în cadrul | 
competiții sportive de mase, 
numărului de pârtieipanți a 1 
minată de buna organizare a 
propagandă din cadrul unor 
sportive, precum și de respectarea calen
darului competițional, ceea ce a făcut ea 
întrecerile sportive de mase să fie aș
teptate cu interes.

O competiție de mase oare s-a bucurat 
de un succes remarcabil a fost „Cupa 
Moldovei”, caTe a angrenat în întreceri 
peste 2.300 de tineri și tinere. Buna pre
gătire a tinerilor partiicipanți la această 
frumoasă întrecere sportivă de mase a 
fost’ eon firma tă de rezultatele obținute 
în etapele superioare. Astfel, echipa de 
gimnastică a Șc. Viticole din Străoane a 
rcujșiit să se claseze pe locul II în etapa 
regională, iar echipa de volei asocia
ției sportive Zboina Soveja s-a clasat și 
ea pe locul secund la etapa interraională.

Tot ca un succes al sportului de mase 
poiate fi consemnat și numărul mare de 
concuTonți întrunit întrecerile de fot
bal, țrolei șâ atletism din cadrul Spar
tachiadei pionierilor și școlarilor. Merită 
a fi evidențiate pentru buna organizare 
a concursurilor din cadrul acestei corn- 
Rest* df țevWe dui c«mu»e4c M«-

popularelor
Creșterea 

fost deter- 
muncii de 

asociații

Cu ocazia ședinței dc analiză, un 
capitol aparte a fost rezervat dis
cuțiilor purtate pe marginea ac

tivi tăi :i duse dc birou] consiliului raional 
U.C.F.S. In această direcție s-a scos 
ri evidență faptul că biroul consiliului 
raional U.C.F.S. a muncit după un plan 
de activitate bine întocmit, că ședințele 
de analiză s-au ținut cu regularitate și 
că sarcinile au fost repartizate pe mem
brii biroului, în așa fel îneît să se asi
gure rezolvarea lor la timp și în bune 
condițiuni. O bună parte din membrii 
biroului consiliului raional U.C.F.S. și-au 
îndeplinit cu conștiinciozitate sarcinile 
primite și, mai mult decît atîta, au în
drumat și au controlat o serie dc aso
ciații sportive. Este cazul tovarășilor 
Vasile Apostol, Iacob Cumpaneț și Ștefan 
Roșea, președinți de consilii de asocia
ții și membri ai biroului consiliului ra
ional U.C.F.S., care au constituit un 
exemplu pentru ceilalți membri ai birou
lui, prin felul în care au muncit și în 
cadrul asociațiilor lor și pe linia înde
plinirii sarcinilor trasate în cadrul birou
lui raional.

Nu același lucru se poate spune însă 
despre alți membri ai biroului consiliu
lui raional U.C.F.S. Astfel, tovarășii Gh. 
Tutoveanu și Constantin Ladaru au avut 
ca sarcină să înființeze asociații spor
tive în unele comune din raion. Deși ■au 
avut suficient timp pentru realizarea a- 
cestui lucru, ei nu și-au îndeplinit totuși 
sarcina. Pe de altă parte, o serie de 
membri ai biroului consiliului raional 
U.C.F.S. nu privesc cu toată seriozitatea 
munca lor. Este cazul tovarășilor Aurel 
Dinga, Teodor Vișan și alții de la care 
se așteaptă pe viitor o mai mare stră
duință în realizarea sarcinilor și în res
pectarea obiecț lunilor și a termenelor 
prevăzute în planul de muncă al biroului 
consi li ului rai on a 1 U.C.F.S.

★
După ample discuții, hi cadrul cărora 

au fost ridicate cele mai semnificative 
probleme ale muncii sportive din cadrul 
raionului Panciu, pârtieipanții la această 
ședința de analiză au adoptat o serie 
de măsuri care, traduse în viață în ©el 
mai scurt timp, vor contribui la dezvol
tarea și întărirea activității sportive, la 
atragerea unui număr cît mai mare de 
oameni ai muncii în practicarea sportului, 
la creșterea măiestriei sportive a tinerilor 
din comunele nritmultă Panciu.



După prima reuniune de verificare

MAI SÎNT NECESARE
Cu toi caracterul lor amical. întâlni

rile de joi seara dintre boxerii fruntași 
s-au desfășurat sub semnul unei deosebi
te d-îrzenii. Uneori, însă, în înverșunarea 
luptei, unii dintre boxeri au lăsat Ia <• 
parte telnica și tactic-a în favoarea unor 
lovituri puternice. Dar, fără discul ie 
până la 5 aprilie (data primului îneci <le 
la Kiev) se mai pot face unele retușuri.

In limitele categoriei cocoș, N. Mîn- 
dreanu (C.C.A.) a încrucișat mănușile eu 
/). Răgălie (Marina). Partida promitea 
un spectacol de calitate dată fiind valoa
rea ambilor boxeri, 
de luptă confuză, 
specialorii au răsuflat ușurați. 
Gh. Dumitrescu

dar după 9 minute 
plină de obstrucții, 

Arbitrul 
a fost nevoit să intervină

As»tă-seară, 
FJoreasca va 
reuniune de _____ „ _ ___
fruntași, lată programul : A.

, tttuiu — S. Crăciun, N. Puiu
D. Răgălie, C. Gheorghiu — E. 
Cișmaș. F. Pâtrațcu — V. An
tonio. T. Pintilie — C. Ciurea. V. 
Neagu — Gh. Dumitru. C. Anton 
— Gr. Enache, L. Ambruș — D. 
Duvktescu, G. Si mo nea — I* Fio 
rea. V. Bogoi —- I. Asztaloș. V 
Mari titan — I. Alexandru

_

de Ja ora 19, sala 
găzdui cea de a doua 
verificare a boxeri’or 

lată programul : A. 01- 
S.

RETUȘURI

cîteva ori

Cu ochii spre Yokohama!

deseori și să-i cheme pe combatanți (ri 
special .pe constănțean) să practice un 
box curat. Surprinzător de slab s-a com
portat Mind rea nu care, după fiecare atac 
al adversarului 
condiții, fire 
cît un 
Pâ trase u 
de dîrză experimentatului E.
(CCA), care a obținut decizii a 
puncte" foarte greu. Ambii au 
un meci „curat”, apreciat de 
tori. ..Duelul" Puiu (Progresul) —Oltea
na (Metalul) a început într-o notă de 
rară dîrzcine. Ca de obicei, chiar de la 
început boxerul de la Progresul a căutat 
să-și impună lupta, dar de fiecare dată 
a-tacurile sale nu aveau finalitate. Calm, 
foarte atent, Ol team a plasat cu mare 
precizie numeroase lovituri (îndeosebi 
la față) care, la un moment dat I-aii 
dezechilibrat pe Puiu. In repriza a doua 
însă, contn'le lui Olteana nu-și mai a- 
ting ținta datorită faptului că metalur
gistul se angajează în lupta de aproape, 
de uzură, care-i convenea lui Puiu. A- 
oest-a își sufocă adversarul eu lovituri 
ia plex și nu-i dă răgaz să-și organizeze

părea resemnat. In aceste 
ie, el nu a putut obține de- 

meci nul. Tîiărul craiovcan FI. 
a servit o replică cît se poate 

" Cișmaș 
la 

furnizat
s pecia -

apărarea. Pregătirea fizică 
insuficientă a lui Olteanu 
a făcut ca, mai cu seamă 
în repriza a treia, acești 
să nu mai poată răspunde 
atacurilor repetate (e drept, 
uneori incorecte) ale lui 
Puiu. Juriul a dat o de
cizie de egalitate.

Diinamovistui C. Gheor
ghiu a avut o misiune mai 
ușoară docil se aștepta, în 
meciul cu T. Pintilie (Fa
rul). Iu repriza a doua 
(min. 3) conslănțeai'.iul a 
recepționat o puternică lo
vitură la ficat, s-a ridicat 
cu mare greutate după ce 
a fost numărat pwiă la „8", 
dar nu a mai putut relua 
lupta, astfel că Gheorghiu 
a cîștigat prin abandon. In 
orice caz, dinamovislul a 
dovedit că rămîne mai de
parte una dintre cele mai 
bune ,,]h> jc” ale țării. 0 dis
pută extraordinar de dîrză 
au oferit-o mijlociii M. Ba
laș (Progresul) și /. Aszta
loș (Dinamo). Balaș a
început furtunos, fiind d
pe puixMnl dc a-și trimite adversarul la 
podea, lucru care nu s-a întâmplat deoa
rece dinamovislul se agata cu regulari
tate de partenerul din ring. In repriza 
secundă. Asztaloș a ieșit la atac și, pro
fitând de oboseala 
sat (dar a și 
ultima repriză 
face eforturi 
avantajul. El 
ac{iUnilc și, < 
marcheze lovituri 
sarul său. Juriul, 
egalitate dar, după părerea noastră 
Balaș obținuse avantajul necesar victo
riei. După o lungă absență, 1). Gheorghiu 
(Dinamo) și-a făcut o reintrare plină 
de promisiuni. Aceasta nu pentru că a 
obținut decizia în fața lui T. Crîngașu 
(Rapid), ci pentru modul cum a acționat 
în ring.

ALTE REZULTATE. S. Crăciun (Di
namo) b.p. A. Ciucă (Progresul), /. 
Turcu (CCA) b.p. V. Antonio (Brăila), 
I). Done (Metalul) b.p. V. Czegeli (CCA) 
V. Neagu (Marina) egal cu Gn Enache 
(Brăila), /. Monea (Dinamo Buc.) b.p. 
P, Deca (Dinamo Craiova).

„Prins- la colț, Pintilie parează 
directa de stingă a lui C. Gheor

ghiu, incercind să-l eschiveze.

Foto : P. Romoșan

Verificarea celor cîțiva selecționabili 
cu prilejul celor trei îutîlniri cu sportivii 
iugoslavi de la Lokomotiv Vîrșeț, face 
parte d:n pregătirea pentru apropiatele 
campionate mondiale de la Yokohama 
(Japonia). Cei vizați au corespuns s-au 
nu ? Nu putem da ua răspuns general, 
ci vom căuta să arătăm în cîteva rîîiduri 
comportarea fiecăruia dinin' ei.

Cel mai tînăr membru al lotului repu
blican -V. Marii ne seu, a reușit o perfor
manță meritorie. In primul său meci.in
ternațional, la numai opt luni de 
sport de performanță, el a reușii tui meci 
egal în fața ..greului” iugoslav M. Stoi- 
cov. Iugoslavul încă nu a fost învins 
pîiă «acum de nici un luptător romîn, 
Dar nici măcar un meci nul nu se ob
ținuse în fața sa. N. Martinescu va tre
bui să muncească însă foarte mult pen
tru pregătirea tebn’că. De asemenea, 
greutatea sa este încă neeoresouuzătoare 
pentru categoria grea, numai 92 kg.

Vicecampioiul olimpic Ion Ceniea a 
avut un adversar eu mult inferior, pe 
care l-a „controlat* tot timpul, făcând 
în cîteva minute șapte procedee tehnice. 
Ion Ccnca va trebui să-și îmbunătățeas
că „arsenalul” tehnic cu noi procedee 
și mai ales să nu uite că se poate ataca 
pe ambele părți. Aceeași observație c va
labilă și pentru K. Rularea. In plus el 
trebuie să acorde mai multă aten
ție la finalizarea procedeelor, mai ales 
la „stipleu". Remarca se referă și la 
comportarea sa din campionatul pe echi
pe. „Omul nr. 2" al categoriei ușoară. 
M. Bolocan, restabilit de pe urma acei-

delirului avut, nu ne-a prilejuit prei 
multe de observat. El a învins în numai 
20 de secunde, un adversar depășit de 
importanța meciului. /V. Baciu. eventua
lul semimijlociii al echipei reprezenta
tive, a atacai dezlănțuit tot timpul. Ad
versarul său. R. lîrculea, camjyrrml iugo
slav pe anul I960., a fost periculos nu
mai in contraatacuri pc centură. N. Bariu 
a fost curajos, tenace și a avui o pre
gătire fizică bine pusă la punct. A gre
șit însă tactic și a fost unilateral, iar 
îu momentele decisive n-a fost hotărît

Alex. Geantă. în plin progres, subtil 
și tenace. Gh. Popovri s-a comportat 
mulțumitor. Vechiul lui „păcat”, lipsa de 
holărîrc. l-a făcut însă să nu obțină o 
victorie în lața Ini Țu ți ci. Dintre ceilalți 
sportivi români am remarcat pe V. Micu- 
la. C. Turturea. Gehț Mesă nea (a crescut 
cablatîa ). S. Covaci (de ce nu are .cu
raj" F.R.L. să-l promoveze în lot ?) și 
I. Alîonesctt.

Iată ciwn 
membrilor di 
N. Baciu 6, 
povici 6.

am calificat comportarea 
i lol : Ar. Martinescu 8, 
Alex. Geantă 7, Gh. l'o-

O. BENKO

înaintea

adversarului a pla- 
primit) multe lovituri. In 
boxerul de la Progresul 

mari pentru a?.și menține 
coordonează mai bine 
dominat, reușește să 

mai clare decît adver- 
a dictat o decizie dc 

după părerea 
avantajul necesar

își 
deși

R. CALARAȘANU

Sportul nostru național
are un bogat program competițional

început 
vederea 

oficiale di.n acest 
spre deosebire de

Jucătorii noștri de oină și-au 
de mai mult tiunp pregătirile în 
(reluării activității 
an. Este și firesc : 
anul trecut, în actualul sezon echipele 
de oină au în față un bogat program 
competițional. Studiind calendarul pe 
anul 1961 se detașează două mari com
petiții cu caracter republican. Este vorba 
de campionatul R.P.R. și de reluarea 
tradiționalei competiții „Cupa regiuni
lor”. Ambele întreceri au fază de mase, 
angrewind în jocurile lor echipele din 
cck^ mai uwlej»ărtate orașe și sate ajs 
țării. Dar mai Kine să vă punem în temă 
cu modul în care se vor desfășura cam
pionatul republican și „Cupa regiunilor”. 
Să începem cu „Cupa regiunilor", prima 
competiție a anului.

Etapa I (inter-raioane) care se va 
desfășura între 26 aprilie și 14 mai va 
avea două faze : 1. întreceri pe centre 
de raioane, 2. 
cîștigătoare

anul 1961 : etaipa I (pe comune, centre 
de comune, orașe și raioane) 1 aprilie 
— 15 mai; etapa a II-a (pe regiune la 
care vor participa echipele campioane ne 
raion) 20 mai ■— 15 iurlie; etapa a IlI-a 
(inter-regională) 15 iulie — 1 octombrie; 
etapa a IV-a (finala campion aiului re
publican) 19—22 octombrie. In finală 
se califică echipele învingătoare în etapa 
inter-regi uni. De reținut că organizatorii 
urmărind să mobilizeze echipele de oină 
într-o activitate competițională conțiimă^ 
au hotărît ca întrecerile din primele trei 
etape să se 
(tur-retur).

In sezonul
competiții interesante. 
oină — ne-a spus Iov. P. Darie, secre
tarul general al F.R.O. — vor mai fi 
chemate să participe la întrecerile Sparta- 
chiadeî tineretului, „Cupa Moldovei**, 
„Cupa Agriculturii** și la numeroase con
cursuri organizate de comisiile de specia
litate.**

desfășoare sistem turneu

1961 vom urmări și alte 
„Formațiile de

45 de echipe in finala
campionatului republican școlar

Mult îndrăgită de tineretul din 
școlile de toate gradele, gimnastica 
a cuprins anul acesta într-o activi
tate oficială — campionatul republi
can școlar — zeci de mii de elevi și 
eleve. început cu cîteva luni în ur
mă, campionatul Iși va desfășura în 
zilele de 25 și 26 martie ultimul act, 
finala. Firește, numărul mare de par- 
ticipanți în primele etape, a făcut să 
sporească și pe acela al finaliștilor. 
Peste o săptămînă vom putea urmări 
în sala Floreasca din Capitală nu mai 
puțin decît 24 de echipe de fete și 
21 de echipe de băieți. Este, poate, 
aspectul cel mai îmbucurător al aces
tei ediții. La acesta se poate adăuga 
și constatarea că nivelul tehnic al 
etapelor anterioare a fost mulțumi
tor, că întrecerile au avut loc într-o 
atmosferă de 
arbitrajele au 
tive. Astfel 
competiții pe 
reușită

Numărul mare de 
la București, obligă 
să ia unele măsuri 
concursurilor o desfășurare bună. De 
aceea, ei au stabilit din timp ordinea 
aparatelor în concurs, precum și se

deplină sportivitate, că 
fost, în general, obiec- 
avem 
cît de

satisfacția unei 
utilă pe atît de

echipe prezente 
pe organizatori 

care să asigure

ariile în care se va concura. Pentru 
veni în sprijinul echipelor partici
pante la întrecerile din 25 și 26 
martie, publicam ordinea aparatelor 
și componența seriilor respective.

FETE: I. sol; 2. bîrnă; 3. paralele;
4. inele ; 5. sărituri ; 6. artistică. Se
ria I (25 — ora 9): Banat I; Bucu
rești II; Maramureș; Ploiești; Indi
vidual 1; Individual II; seria a Il-a 
(25 - - - • - -
ceava ;
seria a
Argeș;
rești I;
(26 -

ora 16): Dobrogea; Cluj; Su- 
lași ; București III; Brașov ; 
IIl-a (26 — ora 8): Bacău; 
Reg. București; oraș Bucu- 
Galați; Crișana; seria a IV-a 
ora 11,30): Mureș-Autonomă 

Maghiară; Hunedoara; Oltenia; Ba
nat II; Individual I; Individual II.

BĂIEȚI: 1. sărituri; 2. sol; 3. cal;
4. bară; 5. paralele; 6. inele. Seria I 
(25 — ora 9): București I; Argeș; 
București II; Dobrogea; Mureș-Auto
nomă Maghiară; Individual; seria a 
Il-a (25 — ora 16): București III; 
Bacău; Reg. București; Cluj; Galați; 
seria a Ill-a (26 — ora 8) : Mara-' 
mureș; Oltenia; Crișana; Iași; Plo
iești; seria a IV-a (26— ora 11,30): 
Banat; Suceava; Brașov; Hunedoara; 
Individual.

noul lider după 
miine ? Greu de

etapa .le 
răspuns.

riscant. La
cu o
un singur 
echipa din

roșu 
Orice 

Craiova, 
forma

adv 
Io
va 
lo—

Care va ii 
astăzi și
La București se întâlnesc fruntașele 
clasamentului C.C.A., Steagul 
Brașov și Metalul București, 
pronostic e
Dinamo București, 
vie reîntinerită, are 
versar de „temut", 
calitate. La Lugoj, C.S.M. Galați 
avea de furcă pentru menținerea 
cului fruntaș din clasament. Lugoje
nii sînt acasă aproape imbatabili, iar 
reșițenii sînt porniți pe fapte mari. 
La Baia Mare este grupa cea mai 
echilibrată. Toate echipele partici
pante C.S.M. Cluj, C.F.R. Timișoara* 
Progresul Buc. și C.S.M. din locali
tate au șanse egale de a cîștiga se
ria.

Deci, o etapă deschisă oricăror re
zultate.

Progresul—C.F.R. Grivița Roșie 
cap de afiș în campionatul 

republican
a II-a a campionatului re*

întreceri între echipele 
pe centre dc raioane. Gu 

prilejul acestei etape se va selecționa 
și echipa reprezentativă a regiunii res
pective care, în continuare, își va dis
puta întâietatea în cadrul etapei a Il-a 
(inlcr-regitMu). Această etftpă este și ea 
împărțită îm două faze după cum ur
mează : 1. 20—21 mai întâlniri directe 
într** reprezentativele regiunilor, sistem 
turneu (tur-retur), conform programului 
stabilit in regulamentul competiției tri
mis tuturor consiliilor raionale și regio
nale U.C.F.8., 2. 10—11 iunie întâlniri 
între echipele calificate în faza 1. după 
același sistem de desfășurare. In sfârșit, 
etapa finală va avea loc în orașul Galați 
între 25—26 iulie. Vor participa reprezen
tativele regiunilor câștigătoare în faza a 
doua a etapei 
finale.

Campionatul 
de mase mult 
desfășura în 4 etape. Iată, de altfel, 
programul complot al campionatului pe

„CUPA
care precede întrecerile

rciHiblicau arc un caracter 
mai pronunțat. El se va

Sîmbătă și dtwuiiuuă va avea loc 
un nou concurs de schi cu caracter 
republican, de astă dată pe pârtiile 
din Bucegi. Este vorba de „Cupa 
Voința", competiție organizată de a- 
sociația sportivă Voința Sinaia. Con
cursul cuprinde probele de 15 km se-

A treia etapă a campionatului republican pe echipe
In calendarul competijional intern 

de gimnastică zilele de 18 și 19 m'ir- 
tie sînt fixate ca date dc desfășurare 
a etapei a IlI-a din cadrul „campio
natului republican masculin și femi- 
nin de gimnastică pe echipe de aso
ciații și cluburi sportive". Așadar, 
azi și mitne ace loc ultima etipă de 
mase — pe localitate — între secțiile 

sportive.
stabili
etaoa

ța, Cluj, CÎJijpuluug MusceJ și, fi
rește, în Capitala unde își desfășoa
ră activitatea un mare număr de 
sportivi și sportive. Concursurile s-au 
bucurat de o largj participare și 
prin prezența gi nun a ști Iot de categ. 
a Il-a.

Etapa , _____ ..
publican oferă iubitorilor de rugbi în- 
tîlniri care promit spectacole de bună 
calitate. Pe primul plan se situează 
partida .de tradiție dintre Progresul 
și C.F.R. Grivița Roșie. Ambele echi
pe s-au pregătit în mod special în 
cursul acestei săptămîni și așteaptă 
cu optimism întîlnirea. Loc de des
fășurare : 
Staicovici

La fel 
meciurile 
București 
Cluj — Știința Petroșani, în care — 
cel puțin teoretic — avantajul îl 
păstrează echipele organizatoare.

In celelalte jocuri ale etapei, Me
talul va întîlni pe teren propriu pe 
noua promovată Olimpia Brașov, iar 
I.T.B. va avea de dat un examen 
deosebit de dificil în fața actualilor 
lideri, rugbiștii Casei Centrale a Ar
matei

stadiomul din str. Dr. 
nr. 44 (ora 11).
de atractive se anunța și 
Rapid — Dinamo, Știința 
— C.S.M.S. Iași și Știința

va
în

primit
reiese

Duminică, o singură partidă în Capita'ă!
asociațiilor și cluburilor 
Este ultimul concurs, care 
echipele ce se vor întrece 
următoare (pe regiune).

Din informațiile pe care !e-a 
federația noastră de gimnastică 
că Întrecerile etapelor anterioare au 
fost organizate cu mult succes ia Re
șița. Timișoara, Tg. Mureș, Constan-

Azi și miine in Bucegi

VOINȚA"
ntori, 5 km senioare, 10 km juniori, 
slalom uriaș (sîmbătă) și 4x10 km, 
3x3 km, slalom special (dttmipică). 
întrecerile de fond vor avea loc pe 
pîrtiile din jurul cabanei Piatra Arsă, 
iar cele alpine pe Furnica.

Ca niciodată, amatorilor de volei 
din Capitală li se oferă duminică o 
singură partidă! Este vorba de me
ciul feminin Progresul—Rapid Bucu
rești. Se poate spune deci că este... 
zi de odihnă pentru spectatorii bucu- 
reșteni, după duminica ,.plină" pe 
care au avut-o la sfîrșitul săptămînii 
trecute.

CONSFĂTUIRE

Luni după-amiază începând de la 
ora 18, Federația romînă de volei or
ganizează la sediul U.C.F.S., str. Va- 
sile Conta nr. 16, in sala de la eta
jul VIII, o consfătuire cu jucătorii, 
antrenorii și arbitrii de volei din 
Capitală. Se vor discuta probleme în 
legătură cu arbitrajul în volei.

Cele mai echilibrate 
drul etapei a doua a 
pionatului feminin sînt Știința Cluj— 
Metalul București și Farul Constanța 
—Combinatul Poligrafic București. 
Campionatul feminin mai programea
ză următoarele jocuri : C.S.M. Cluj— 
Sănătatea București, C.S.M. Sibiu— 
Dinamo București și Țesătura Iași—' 
Olimpia Brașov.

In ultima etapă a turului campio
natului masculin care are loc miine, 
vor avea loc doar patru partide, toate 
deosebit de echilibrate : Știința Timi
șoara—Dinamo București, Tractorul 
Brașov—Știința Cluj, Știința Galați— 
Jiul Petroșani și Petrolul Ploiești— 
Farul Constanța. Au fost aminate me
ciurile Rapid—Progresul și C.C.A.— 
Victoria.

partide din ca- 
returului cam-



Specializarea antrenorilor,
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dSticatu,
TEHNICE

Sa intensificăm pregătirea fizică generală
și specială la înotători

o cerință de bază a atletismului nostru/
Tuturor celor care au cercetat ta

belele cu rezultatele înregistrate anul 
trecut în atletismul internațional, 
le-a apărut clar constatarea că per
formanțele atletice au înregistrat un 
salt valoric impresionant. |n anul 
Olimpiadei de la Roma au fost în
trecute recordurile mondiale la majo
ritatea probelor, iar mediile rezulta
telor celor mai buni 10 și 25 de atleți 
ai lumii au fost cu mult superioare 
celor înregistrate în anii trecuți.

La această creștere masivă a re
zultatelor mondiale și-au adus con
tribuția — spre bucuria noastră — 
și o serie de atleți din R. P. Română. 
Este vorba, în primul rînd. de 10- 
LANDA BALAȘ — recordmană a 
lumii cu 1,86 m și campioană olim
pică cu 1,85 m, ZOLTAN VAMOȘ 
al V-lc-fl performer mondial al probei 
de 1.500 m (3:40,5) și tot al V-lea 
la J.O., L1A MANOL1U deținătoarea 
medaliei olimpice de bronz la arun
carea discului, MARIA D1ȚI (54 33 
m, la suliță), ANA ROTH (15,55 m la 
greutate), FLORICA GRECESCU 
(2:08,2 pe 800 m) etc. In rest însă 
prea puțini dintre reprezentanții noș
tri au reușit să realizeze performan
țe de valoare care să le asigure 
locuri de frunte în ierarhia mondială.

★
Despre valoarea încă scăzută e re

zultatelor celor mai mulți dintre atle- 
ții noștri am vorbit de nenumărate 
ori și am adus în discuție sumedenie 
de cauze care au determinat situația 
de fapt.

In rîndurile ce urmează neam pro
pus să dezbatem problema metodei 
de muncă a antrenorilor noștri.

Studiindu-se sistemul de lucru din 
secțiile de atletism ale cluburilor, 
chiar și a celor fruntașe, felul în 
care este desfășurat procesul de ins
truire și antrenament, s-a ajuns la 
concluzia că acest sistem a rămas 
in urmă, fiind depășit de cele mai 
noi cuceriri ale științei. Tocmai din 
acest motiv activitatea atletică din 
țara noastră se află la un nivel ne
corespunzător față de dezvoltarea 
atinsă de mișcarea de cultură fizică 
și sport, față de nivelul atins în atle
tism în foarte multe țări ale lumii. 
Valoarea actualelor performanțe in
ternaționale a făcut Ca problemele 
de învățare și metodica de antrena
ment. a fiecărei probe în parte, să 
capete o dezvoltare foarte mare, fiind 
complet diferite dn 'a o probă la 
alta.

In secțiile noastre de atletism, 
chiar și la cele mai puternice (Dina
mo Știința București și Cluj. C.C.A., 
Rapid, Metalul, l.T.B. etc) pregătirea 
sportivilor este asigurată, pentru toate 
disciplinele de către un număr mic 
de antrenori. Or, e practic imposibil 
ca doar doi sau trei antrenori să 
poată face față în mod corespunzător 
multitudinii de probleme și diversi
tății metodelor de pregătire pe care 
le ridică fiecare probă sau grup de 
probe

Este de Ia sine înțeles că unul din 
factorii principali în obținerea rezul
tatelor sportive îl constituie antreno
rul. De pregătirea generală a aces
tuia, de nivel"! cunoștințelor sale 
teoretice și practice, de experiența 
Sa profesională și de felul în care 
știe să aplice toate acestea în munca 
sa cu sportivii depind în mod nemij
locit rezultatele elevilor săi. In atle
tism, poate mai mult decît în cele
lalte ramuri sportive, personalitatea 
unui antrenor apare mai pregnantă, 
iar contribuția sa Ia formarea spor
tivului, la educarea lui și la ridica
rea continuă a performanțelor aces
tuia este maj evidentă.

In sistemul actual de lucru, marea 
majoritate a antrenorilor noștri nu
mai pot face față cerințelor mereu
crescânde ale atletismului de perfor
manță.

•k
La noi există și o situație curioa

să... Unii antrenori (foști atleți frun 
tași) se ocupă de pregătirea unor 
sportivi, dar din a'te discipline decît 
acelea în care fuseseră ei specialiști. 
Astfel, Constantin Dumitru (fost cam
pion și record u.an la aruncarea 
ciocanului) s-a ocupat cu precădere 
de antrenamentele sprinterelor și asta 
într-o perioadă în care aruncătorii 
noștri de ciocan aveau mai multă 
nevoie ca oricind de îndrumarea aten
tă a unui cunoscător, Gheorghe Ste- 
riade (fost alergător peste garduri) 
se ocupă mai mult de săritura în 
lungime și de triplu salt, Alexandru 
Stoenescu (fost campion republican la 
sprint) îi antrenează și pe mărșălui
tori etc. Este foarte adevărat că re- 
zultate'e muncii lor au fost, în gene
ral destul de bune dar sîntem con
vinși că aceste rezultate, ar fi putut

SPORTUL POPULAR
Pag. a 4-a fir. 3790 

fi cu mult superioare dacă acești an
trenori s-ar fi ocupat în mod special 
de probele în care s-au specializat 
ca atleți. Astfel, în multe cazuri, an
trenorii sânt depășiți de cerințele — 
repetăm — în continuă creștere ale 
probelor de care se ocupă, în timp 
ce multe din cunoștințele lor de bază 
nu mai siînt folosite decît rareori sau 
chiar de loc.

Viața stadioanelor a arătat că an
trenorii noștri — este drept cu unele 
excepții — nu tind spre o speciali
zare a cunoștințelor lor pentru •

— Ce dracu ! Uita-i să iau hirtie și 
creion j Printre picături îmi scriam 
și planurile de antrenament.

Desen de : N. Claudiu

anumită probă, sau pentru un grup 
de probe .înrudite". De cele mai 
multe ori ei își schimbă preocuparea 
în funcție de atieții cu care lucrea
ză. Și lucrul acesta nu este cîtuși de 
puțin bun, căci este de a dreptul im
posibil ca un singur om să poată face 
față multitudinii problemelor mai 
multor probe.

De aici a reieșit și concluzia că 
munca antrenorilor noștri de atle
tism nu dă randamentul așteptat, că 
este lipsită de perspectivă și că nu 
se desfășoară la înălțimea pretenții
lor pe care le impune saltul valoric 
înregistrat astăzi în atletismul inter
național. Este clar deci : unui sau

SA PĂȘIM CD TOATĂ ROTĂRÎREA
Poate pare curios, dar intre meto

dica de pregătire a unui săritor cu 
prăjina și cea a unui aruncător de 
ciocan există — în mod practic — mai 
multe deosebiri decît" sînt între fotbal 
și... handbal ! Și totuși antrenorii noș
tri sînt nevoiți să facă față cerințe
lor tuturor probelor din atletism...

Practica ne arată cît se poate de 
clar că o atare situație a ajuns astăzi 
să fie o piedică în dezvoltarea atle
tismului nostru de performanță. Toc
mai de aceea se impune o speciali
zare a antrenorilor noștri, îndeosebi 
a celor care lucrează cu atleți din lo
turile republicane. După părerea mea, 
această acțiune trebuie privită sub 
două aspecte : J. specializarea tuturor 
antrenorilor din cluburi, acestea fiind 
de fapt unitățile de performanță ale 
atletismului nostru ; 2. alcătuirea unui 
corp central de antrenori responsa
bili pe probe, pendinte direct de 
F.R.A.

Primul aspect a șl început să se 
contureze. Necesitatea de fiecare zi 
a impus o anumită „specializare" a 
antrenorilor noștri din cluburi. Este 
drept, aceasta s-a făcut fără un spri
jin special și fără o îndrumare con
cretă din partea colegiului nostru de 
antrenori. Tocmai de aceea nici re
zultatele n-au fost la înălțimea pre
tențiilor. Situația existentă nu este 
totuși mulțumitoare deoarece clubu
rile neavînd ca salariați decît 1—2 
antrenori, le cer acestora să-și îm
partă preocupările pentru toate cele 
cîteva zeci de probe atletice. In felul 
acesta noțiunea de „antrenor decat- 
lonist ", adică bun la toate, se men
ține la loc de frunte în atletismul 
nostru, iar activitatea generală se 
desfășoară la un nivel necorespunză
tor. In secțiile cluburilor, munca se 
duce — în majoritatea cazurilor — la 
nivelul inițierii generale în sportul de 
performanță, rareori aprofundată pe 
problemele de strictă specialitate. Și 
astfel, rezultatele atleților noștri, cu 

doi antrenori într-un club nu se pot 
ocuipa cu succes de activitatea tuturor 
atleților lor specialiști în probe dife
rite. Dar tocmai pentru că, în mod 
practic, lucrurile se întâmplă astfel, 
rezultatele elevilor lor nu depășesc 
o valoare medie.

★

Specializarea antrenorilor pe probe 
sau pe grupe de probe apare deci 
ca o cerință imperioasă pentru atle
tismul nostru. Nu se mai poate mer
ge înainte cu metodele de muncă fo
losite pînă acum. Trebuie să se trea
că, așadar, la măsuri concrete și mai 
ales, imediate! Altfel," vom continua 
să batem pasul pe loc și să fim 
depășiți de atieții din tot mai multe 
țări ale Europei. Succesele repurtate 
în ultimii ani de atieții sovietici, 
polonezi, germani etc au la baza lor 
și această specializare a antrenorilor 
respectivi.

In toamnă ne-au fost oaspeți trei 
renumiți antrenori sovietici Filin, Po
pov și Mitropolski, specialiști în 
sprint, sărituri (lungime și triplu) 
și, respectiv, aruncări (greutate și 
disc). Ei ne-au arătat cit se poate 
de clar, și ne-au sfătuit prietenește, 
că nu mai poate fi conceput progres 
în atletism fără ca antrenorii să nu 
devină cu adevărat specialiști într-o 
probă sau alta, oameni pentru care 
o anumită disciplină atletică să nu 
mai prezinte nici un fel de secret. 
Această metodă de muncă este apli
cată astăzi cu deplin succes în toate 
țările cu atletism dezvoltat.

★
Despre specializarea antrenorilor 

de atletism ziarul nostru a mai scris 
de cîteva ori și am prezentat chiar 
o serie de propuneri, care au stârnit 
vii discuții în rîndurile tehnicienilor 
noștri. Federația de atletism a stu
diat cu grijă această problemă și, 
după cîte știm, pste gata să treacă 
la traducerea ei in viață. Evident, 
in aplicarea acestei noi metode de 
lucru, vor exista și o serie de lipsuri 
și greutăți. Dar acestea nu trebuie 
să ne demobilizeze. Dimpotrivă, tre
buie să fim pe deplin convinși că o 
asemenea măsură va contribui în mod 
direct la creșterea nivelului profesio
nal al antrenorilor noștri și implicit, 
la creșterea generală a performanțe
lor sportivilor fruntași, căci cu cît 
forțele și priceperea tehnicienilor vor 
fi mai bine folosite, cu atât și re
zultatele vor fj mai bunel

lată de ce așteptăm cii toată în
crederea rezolvarea acestei probleme 
atît de importante pentru atletismul 
din țara noastră.

ROMEO VILARA

puține excepții, nu reușesc să treacă 
de „bariera'* mediocrității.

In situația organizatorică actuală, 
oare n-ar fi cu mult mai bine ca 
secția de atletism a clubului Dinamo 
București, categoric cea mai puter
nică din țară, să aibă atleți de o va
loare și mai ridicată doar la cîteva 
probe — în baza specializării antreno
rilor săi — decît performanțe medii 
și mediocre la toate probele ?

Procedîndu-se astfel, în baza unui 
plan concret de acțiune, am putea 
avea în cîțiva ani o mișcare atletică 
la un nivel valoric mult mai ridicat.

Alcătuirea unui corp de antrenori 
responsabili pe probe este o chestiune 
de o deosebită importanță. In Uniu
nea Sovietică există 36 asemenea an
trenori responsabili, in R.P. Polonă 
sînt 24, în R. D. Germană cîteva 
zeci etc. Cel mai bun exemplu ni-1 
oferă desigur atletismul sovietic. In 
U.R.S.S. antrenorii responsabili con
duc adevărate brigăzi complexe (me
dici, fiziologi, pedagogi, psihologi, pro
fesori de educație fizică, cercetători). 
Ei sînt metodiștii principali ai pro
belor respective și răspund direct de 
pregătirea atleților din loturile unio
nale. Procedînd astfel, antrenorii so
vietici au rezolvat o serie de proble
me importante ale atletismului de 
performanță : 1. — aprofundarea teo
retică a metodicii de instruire și an
trenament din proba respectivă, cu 
precizarea căilor și mijloacelor de 
rezolvare ; 2. — aplicarea practică a 
tuturor cunoștințelor de ordin teo
retic ; 3. — îmbinarea armonioasă a 
celor doi factori : teoria și practica. 
Stabilirea liniei orientative metodice 
pentru toți antrenorii din țară, spe
cialiști în proba respectivă ; 4. — ope
rativitate în aprecierea și aplicarea la 
specificul propriu a noutăților care 
intervin în metodica antrenamentului 
atleților străini etc.

Sînt convins că aplicînd cu curaj 
această orientare și iu munca antre-

Una din cauzele care au împiedi
cat pe înotătorii noștri să realizeze 
performanțe de valoare a fost greșita 
înțelegere și deci și rezolvare a unui 
important factor al antrenamentului 
sportiv: pregătirea fizică generală și 
specială.

Experiența celor mai buni înotă
tori din lume concretizată în perfor
manțe de mare valoare, demonstrea
ză că rezultatele de valoare sînt po
sibile doar cil ajutorul pregătirii fizi
ce speciale și tehnice, la care trebuie 
să se adauge și pregătirea fizică ge
nerală pe toată durata anului, atît 
pe uscat cît și în apă, mijlocul cel 
mai eficace de dezvoltare a calități
lor fizice de bază.

Cercetarea făcută recent la majorita
tea înotătorilor bucureșteni, care au 
efectuat probe de control menite să 
arate măsura în care sînt dezvoltate 
anumite calități fizice de bază, a de
monstrat clar, nivelul scăzut al aces
tora.

Ținînd seama de faptul că, marea 
majoritate a înotătorilor care alcă
tuiesc secțiile noastre de natație sînt 
elemente tinere, cu care trebuie să se 
lucreze în perspectivă, conținutul pre
gătirii fizice generale și speciale tre
buie să se desfășoare anul acesta 
după următoarele principii și obiecti
ve: 1. Menținerea pregătirii fizice 
pe toată durata anului, avînd pe pe
rioade de pregătire următoarea pon
dere din totalul factorilor antrena
mentului : a. — Prima perioadă pre
gătitoare (pe o durată de 5—6 luni): 
pregătire fizică generală 45%, pre
gătire fizică specială 25%; b. — Pe
rioada _ competițională (pe o durată 
de trei luni): pregătire fizică gene
rală 30%, pregătire fizică specială 
50%; c. — A doua perioadă pregă
titoare (pe o durată de 2—3 tom) : 
pregătire fizică generală 60%, pre
gătire fizică specială 15%.

2. Pregătirea fizică va trebui orien
tată pe dezvoltarea multilaterală, îm
bogățirea bagajului de deprinderi de 
mișcare și dezvoltarea calităților fizi
ce necesare înotătorilor: torță, vite
ză, rezistență, mobilitate cu accent 
deosebit pe dezvoltarea forței brațe
lor la înotătorii din toate procedeele 
tehnice, iar pentru bras iști, cu ac
cent și pe dezvoltarea torței picioa 
relor.

Axarea pregătirii fizice speciale în 
apă pe creșterea vitezei de bază și a 
rezistenței în regim de viteză.

3. Urmărirea sistematică a stadiu 
lui de dezvoltare a calităților fizice, 
prin efectuarea l-a sfârșitul fiecărei e- 
tape de pregătire, a probelor de con
trol

In etapa a treia de pregătire, care 
urmează să se desfășoare în luna 
martie și .o parte din aprilie, pînă Ia 
Cupa „Titus Groza", trebuie rezol
vate următoarele obiective și sarcini 
mai importante privind pregătirea fi
zică generală și specială :

PE ACEST DRUM
norilor noștri și generalizing expe
riența celor mai buni dintre ei vom 
obține în scurtă vreme rezultate la 
un nivel corespunzător. începutul l-a 
făcut, cu mult succes, grupa semi- 
fondiștilor și fondiștilor. Așadar dru
mul este deschis. Să pășim cu toată 
hotărîrea pe acest drum, singurul 
care poate duce la succes !

Prof. VASILE DUMITRESCU
antrenor federal

Prof. Dumitru Gîrleanu s-a dedicat în exclusivitate probei de săritură cu 
prăjina și după o muncă de cîfiva ani a și cules roadele activității sale: 
Petre Astafei — 4,03 m, Afanasie Savin —- 4,03 m și Eugen Simionescu 
— 3,96 m.

1. Dezvoltarea forței specifice, pu- 
nîndu-se accentul în special pe brațe 
și picioare, acordîndu-se în același 
timp atenție dezvoltării vitezei de 
execuție.

2. Dezvoltarea în continuare a re-: 
zistenței și mobilității generale.

3. Continuarea dezvoltării rezisten-: 
tenței la înot pe distanțe mari și miji 
loc ii.

4. Creșterea vitezei de bază.
In afară de obiectivele prevăzuta 

pentru pregătirea fizică, trebuie iul 
duse și obiective privind pregătirea 
tehnică, care trebuie axată pe corec
tarea și perfecționarea tehnicii în 
procedeul de specialitate, obiective de 
pregătire teoretică metodică și obiec-î 
tive de pregătire morală și de voință^

Se prevăd un număr de 7 antrena
mente pe săptămână, dintre care trei 
de pregătire fizică pe uscat și patru 
de pregătire în apă, împărțite în pa
tru cicluri de antrenament.

Principalele mijloace care vor duce 
la realizarea obiectivelor propuse pen
tru această etapă sînt: PE USCAT: 
exerciții de forță cu haltere, ex-ten- 
soarc, gantere, la bară fixă, cu mingi 
medicinale, exerciții cu îngreuiere și 
cu partener, exerciții speciale de gim
nastică cu învingerea greutății pro
prii, exerciții cu papuci metalici.

Exerciții de mobilitate: la scară 
fixă, cu bastoane, sărituri la coairdă, 
exerciții speciale de gimnastică.

Exerciții pentru rezistență: aler
gări pe distanțe între 800 și 3000 de 
metri, repetări de exerciții cu exten- 
soare, exerciții speciale de respirație, 
jocuri sportive și dinamice. Exerciții 
pentru viteză : alergări pe distanțe 
scurte, exerciții speciale de gimnas
tică cu creșterea progresivă a viteze? 
de execuție, ștafete, jocuri dinamice.

IN APA: exerciții de forță: înol 
cu îngreuiere. la picioare, brațe sau 
centură (cu greutăți, cu parteneri, eu 
aparate speciale ca brățări, labe de 
gîscă, papuci metalici, seînduri cu 
trapă frînantă, buzunare frînante etc.).

Exerciții combinate din elemente de 
tehnică a diferitelor procedee de înot.

Exerciții de rezistență: înot pe dis
tanțe medii și lungi (între 400—1500 
m) în diferite procedee tehnice.

înot pe distanțe medii și tongi în 
procedeul de bază.

Repetări de distanțe scurte" și me
dii în procedeul de bază, scăzîndu-se 
progresiv pauza dintre ele. Exerciții 
de picioare și brațe separat pe dis
tanțe între 400—800 m în diferite 
procedee. înot alternativ pe distanțe 
Intre 800—1200 m. 'Exerciții speciale 
de respirație.

Exerciții de viteză: înot cu și fără 
respirație pe distanțe scurte, făcîn- 
du-se 6—20 repetări pe 33 ni și de 
6—12 ori 50 m. în procedeul de bază 
și alte procedee cu pauză scurtă între 
ele de 20—30 sec.

Exerciții pentru brațe și picioare 
cu repetări de 8—20 ori 33 m în pro
cedeu! de bază și alte procedee.

Ștafete, jocuri dinamice și polo pe 
apă.

Se vor face de asemenea și repetări 
pe distanțe de concurs eu 80 la sută 
intensitate.

Pentru rezolvarea sarcinilor legate 
de pregătirea tehnică, trebuie cuprin
se exerciții speciale pentru corectarea 
și perfecționarea tehnicii pe elemen
te și pentru coordonare.

De asemenea, trebuie cuprinse exer
ciții pentru corectarea și perfecționa
rea starturilor și a întoarcerilor.

Prof. VAL. CONSTANDACHE 
Prof. OCT. MLADIN



«TRECEREA REÎNCEPE CU ACESTE MECIURI... ULTIMELE ANTRENAMENTE..
.T.A. — Dinamo București (0—3),
itru: R. Sabău — Cluj.
teagul roșu — Progresul (1—3), ar- 
u: Ad. Macovei — Bacău.
tiința Cluj - Corvinul (0—2), ar- 
u: Emil Martin — București, 
inamo Bacău — Petrolul (1—3), ar
ul N. Mihăilescu — București, 
iinerul — C.S.M.S. Iași (0—3), ar
ii : A. Rădulescu — București, 
apid — Știința Timișoara (0—0), ar- 
u: Stavru Nicolau — Constanța. 
•C.A. — Farul (3—2), arbitru: Gh. 
ic — Timișoara.

\E VORBESC PATRII ANTRENORI
'EFAN ONISIE (C.C.A.) ; Reluăm 
pionatui cu un stadiu de pregătire 
avansat decît în alti ani. Pi in ur- 

e, echipa va putea juca la o valoare 
ridicată chiar din prima etapă, 

torii noștri știu că vor avea dr în- 
tat „asaltul" celorlalte pretendente la 
! I și de aceea s-au pregătit cu 
uțiozitate și sirguință. Va fi un 
’ extraordinar de „tare", atît în ce 
jște lupta pentru titlu, cit și pentru 
rea retrogradării.
'GUSTIN BOTESCU (FARUL) : Sînt 
ins că majoritatea echipelor, avînd 
etfere lunga pregătire din anul a- 
i, se vor prezenta la startul compe- 

cu un potențial mai ridicat.

TRIBUNA SPECTATORILOR
DUMITRESCU, strungar uzinele 

dai" Ploiești: „De mîine vom fi 
î pe stadioane, sau în fața 

....clor de radio și de televiziune. 
Unică de duminică, sutele de mii 
îndrăgostiți ai fotbalului (ca și 
• de altfel) vor urmări partidele 
cadrul campionatului țării. Aștept 
n acest retur să văd în orașul 
u. lucru pe care îl doresc și 
;atorilor din celelalte orașe, me

de bună calitate, de pe urma 
a nivelul fotbalului va avea nu
de cîștigat. Și fără îndoială că 
țațele nu vor întîrzia să apară.

ICURI AMICALE
BETA L SEVERIN—C.E.R. ELEC- 
’UTERE CRAIOVA 1—0 (0—0). 
ORIA BISTRIȚA — C.StM. BAIA 
E 3—2 ,Ț0—0) 
1EȘUL
(1-0) 

V A MO 
ICENI 
). S1RMEI £. TURZII — C.S.M.

2—1 (1—0)
MO GALATI — ACADEMIA 

..iRA BUC. 1—1 (0—0).

TURDA T- C.Ș.M. SIBIU

SțJCEAVA —; FORESTA 
2—0 71—0)

niduri la început
(Urmare din pag. 1)

» lucru și colaborare in sinul 
:lor și al secțiilor, in crearea 
puternice omogenități și suduri 
ești intre jucători, in legarea lor 
ilorile clubului și de locul de 
i.
să spunem arbitrilor, acestor 

îi activiști sportivi de care de 
ori nu sînt mulțumiți nici jucă- 
nici antrenorii, nici publicul și 
noi, gazetarii sportivi ? Sintem 
că și ei știu bine ce au de făcut 
ul sezon. De aceea, le dorim 

simplu, doar... mai mult curaj 
'.îcarea creatoare și fermă a re- 
entului.
zecilor de mii de prieteni ai

...ȘI GU AGEST CLASAMENT
1. C.C.A. 13 10 0 3 38:19 20
2. Dinamo Buc. 13 8 3 2 28:12 19
3. U.T.A. 13 7 2 4 25:18 16
4. Petrolul 13 6 4 3 25:21 16
5. Dinamo Bacău 13 7 0 6 22:19 14
6. Steagul roșu 13 6 1 6 24:21 13
7. Rapid 13 3 6 4 15:15 12
8. Progresul 13 4 4 5 22:27 12
9. Minerul 13 6 0 7 21:30 12

10. Știința Cluj 13 5 1 7 23:27 11
11. Corvinul 13 4 3 6 17:24 11
12. C.S.M.S. Iași 13 3 3 7 21:27 9
13. Știința Tim. 13 4 1 8 24:31 9
14. Farul 13 3 2 8 18:32 8

Farul, deocamdată, dorește să schimbe 
impresia nefavorabilă creată prin evo
luțiile slabi? din tur1. Dorim să practicăm 
un joc frumos, indiferent de „miza1* me
ciurilor.

NICOLAE REUTER (ȘTIINȚA TIMI
ȘOARA) : Pentru noi o să fie foarte 
greu.

ION MIHĂILESCU (RAPID) : Ne-am 
străduit mult, iarna aceasta, să găsim 
cea mai bună formulă de echipă. Re
turul va demonstra dacă am reușit sau 
nu. Sperăm ca Rapid să practice un 
joc mult superior1 celui din prima parte 
a campionatului.

Echipei mele favorite — Petrolul — 
ii doresc partide bune, indiferent de 
rezultat. Să putem spune oricînd că 
la Ploiești se joacă un fotbal mo
dern, de un bun nivel tehnic. Și 
încă un lucru... Pe antrenori, îi rog să 
aibă grijă de elementele tinere și 
talentate.

D. NICULESCU, muncitor F.C. „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ — București. îmi stă
ruie și acum în minte performanța 
handbaliștilor. Oare fotbalul nostru 
nu poate aspira . la performanțe mai 
bune? Condițiile sînt excelente. E 
necesar doar ca goana după puncte 
să dispară, șă lase locul unui joc • de 
calitate; eficace (cînd spun aceasta 
mă gîndesc mai ales la Rapid, echipa 
mea favorită), desfășurat în limitele 
deplinei sportivități. Cred că incon
stanța, lipsa de finalizare și, mai 
ales, capitolul: tehnică au stat in a- 
tenția jucătorilor în vacanța de iarnă. 
Așa că de mîine, de Ia primul fluier 
de pe Stadionul „23 August", vrem 
să vedem numai meciuri bune. Mai 
doresc un lucru: Arbitraje de bună 
calitate. Și arbitrii au un rol deose
bit în realizarea unor meciuri cărora 
să le poți oferi aplauze la scenă 
deschisă.

de sezon fotbalistic
fotbalului, le recomandăm să mai răs
foiască (măcar acum, la început de 
sezon...) regulamentul de joc, să... 
aibă ochi și pentru echipa adversă 
celei pe care o simpatizează, să crea
dă că de cele mai multe ori... arbi
trul este pe teren, iar spectatorul 
in tribună și... le urăm ca in acest 
sezon să asiste la meciuri de calitate, 
să poată spune de fiecare dată cînd 
pleacă de la stadion: „Ei, ăsta da ! 
A fost fotbal și... mi-a mers la 
inimă... “

Tuturor celor de mai sus, precum 
și altora prinși in acest mare an
grenaj al fotbalului nostru și pe care, 
cuprinși și noi de emoțiile începutu
lui de sezon, i-am omis :

O caldă urare de SUCCES I

DIN NOU EA F O T B A

Mîine, pe stadionul „23 August“
Ora 14.30: RAPID — ȘTIINȚA 

TIMIȘOARA
Ora 16.15: C.C.A. — FARUL

CONSTANȚA

<^Nu sc poate spune că prima etapă 
a returului programează jocuri mai echi
librate și mai puțin echilibrate. Ca la 
orice început de sezon, echipele se pre
zintă la „start” cu șanse egale. Trierea 
valorilor va începe abia după această 

' etapa.
De aceea, nici una din partidele de 

mîine nu poate fi considerată ea „dina
inte jucată". Nici chiar întîlnirea dintre 
prima și ultima clasată. C.C.A. și Farul, 
între care există realmente o diferență 
de valoare și în care — în mod teoretic 
— prima șansă o are liderul. Pe teren 
însă, lucrurile se pot petrece altfel. Fa
rul i-a mai dat de furcă echipei bucu* 
reștene și cu alte prilejuri. In orice caz, 
această întîlnirc păstrează intact inte
resul pe care-1 stîrnește cuplajul de mîi
ne de la „23 August", în cadrul căruia se 
dispută și jocul Rapid—Știința Timi
șoara, echipe situate în partea a doua a 
clasamentului și care sînt angajate în 
lupta pentru evitarea ultimelor trei 
locuri.

Deosebit de pasionante se anunță me
ciurile de la Brașov (St. roșu—Progre
sul), Arad (UT A—Dinamo București) 
și Bacău (Dinamo—Petrolul), dar nici 
cele de la Cluj (Știința—Corvinul) și de 
la Tai peni (Minerul—CSMS) nu sînt aș
teptate cu mai mic interes. Fiecare pre
zintă importanță pentru poziția echipe
lor îi clasament și pentru cele două 
mari dispute : cucerirea titlului și evi
tarea retrogradării.

In vederea acestor jocuri, ca și a ce
lor multe viitoare (returul abia începe...) 
toate echipele s-au pregătit cu rivnă, am
biție și... speranțe Hitr-un debut bun î» 
sezonul de primăvară. Meciurile de mîine 
ne vor arăta în ce măsură au reușit.

★
Și acum, cîteva amănunte în legătură 

cn ultimele pregătiri.
ULTIMUL joc de antrenament al 

C.C.A. a avut loc joi în compania for
mației de categorie orășenească Gloria. 
Fotbaliștii militari au exersat diverse 
manevre tactice, în deosebi în atac, care 
a 'demonstrat aceeași decizie și prompti
tudine în fazele de finalizare. In apă
rare, antrenorul St. Onișie a încercat 
trei stoperi (Jenei, Crișan Mihăilescu 
11) în eventualitatea absenței lui Apoi- 
zan care este ușor bolnav. Au înscris 
Alexandrcscu (2), Constantin (2), Rakși 
(2) și Tătaru (2). C.C.A. a folosit e- 
chi pa : Toma — Zavoda II, Jenei (Cri- 
șan, Mihăilescu II), Ivănescu — Crișan 
(Jenei), Bone — AL Lazăr, Constantin, 
Alexaridrescu, Raksi, Tătaru.

FARUL Constanța a jucat miercuri cu 
Prahova Ploiești, cîștignrd eu scorul 
de 2—1 (1—0). Pentru Farul au mar
cat Va sile seu și Sever. Joi, echipa con- 
slănțcană s-a antrenat la Medgidia în 
compania echipei I.M.U.M., învi-nghul 
cu același scor: 2-1 (1-0)

Se transmite la radio repriza 
a ll-a a meciului U.T.A.- 

Dinamo București
Stațiile noastre de rad» vor 

transmite duminică de la Arad, 
începând din jurul orei 17,10 re
priza a doua a întîlnirii de fotbal 
dintre echipele U.T. Arad și Dina
mo București, contînd pentru cam
pionatul categoriei A. Transmisia 
se va face pe programul 1.

Duminică, la București, Farul va ali
nia formația: Ghibănescu (Cataramă) — 
Ciuncan, Brî tizei (Danciu), Buzea — 
Stâncii, Bibere — Moroianu (Vasilescu), 
Sever, Olarii, Ciosescu. Mănescu. (P. 
Enache, coresp. regional)

JOI, la Sinaia. Progresul s-a antrenat 
în compania formației Carpați, fruntașă 
în campionatul regional. Jocul a luat 
sfîrșit eu scorul de 3—2 (I—2) pentru 
Progresul. Au marcat : Oaidă, Dinulcscu 
și (oniță, respectiv Toacă și Horvath. 
Dinules.cn a mai înscris ui gol anulat 
însă pe motiv de ofsaid. Bucureștenii au 
aliniat formația : Mîndru, — Nedelcu 
(Smărăndescu II), Caricaș, Soare — lo- 
niță, Maior — Oaidă, Protopopescu 
(Sandu), DinulescU' Maf leuță, Baboie 
(Coicea). (V. Sbarcea și M. Bota corcsp.)

Imagine de la ultimul antrenament al echipei C.C.A. în compania 
formației Gloria. La un atac, portarul Gloriei respinge cu pumnul min
gea urmărit de Raksi și Alexandrescu (jucătorii in tricouri de culoare 

închisă)
Foto: P. R&moșan

RAPID a jucat în Ciulești două re
prize a 45 minute cu Rapid II, 'forma
ție care activează în campionatul orașului 
București. După 90 de minute scorul a- 
răta-10—2 (5---1), prin punctele înscrise 
de Leahevici (3), Georgescu (2), Copil, 
I. lonescu, C.hiru și Bucur (2 autogo
luri). In meciul cu Știința Timișoara, fe
roviarii vor alinia următoarea echipă : 
Dungii — Greavu, Molroc, Macri — 
Neacșu, Koszka — Copil, 1. lonescu, 
leahevici, Georgescu, Văcarii. Rezerve: 
Todor, Bod o. Chiru.

DUPĂ meciul disputat miercuri în 
compania echipei C.F.R., Știința Timi
șoara a ținut joi o ședință de analiză 
cu prilejul căreia a fost definitivat lotul 
care a plecat la București. Iată-1 : Pain 
(Curcan) — Georgescu, Tarcan. Codrea- 
nu — Igna (Petescu), Cojereanu (Tu
nase) — Gîrleanu. R. Lazăr. Manolache, 
Lereter, Mițaru. (AL Gross, corcsp. reg).

DINAMO BUCUREȘTI a susținut joi 
la Brașov cel de al doilea joc cu, Trac
torul. cîștigînd cu 4—-1 (2—0) prin
punctele marcate de Ene (2), Anghel 
și Varga. Dinamovjștii s-au mișcat mai 
bine ca în prima partidă și au utilizat 
următoarea formație: Uțu (Cosma) — 
Ivan, Nunweiller III, Panait — Al. Va- 
sile, Dragomir (Nunweiller IV) — V. 
Anghel, Țîrcovnicu (Varga), Ene II, Varga 
(Eftimie), Sasu. Pentru meciul de mîine 

E I

cu U.T.A. antrenorul Tr. lonescu nu s-ăl 
fixat încă asupra formației (C. Gruia- 
coresp. rog.).

STEAGUL ROȘU a făcut uri antrena
ment de 170 de minute. S-a pus accent 
pe tehnica individuală, pe exerciții e- 
lectuate între 3—4 jucători. A urmat un 
joc în „familie”, lată formația pentru 
meciul cu Progresul : Glii fă (Cerneanu) 
— Zbîrcea, Zaharia, Nagy — Campo, 
Sziaeti — Ilașoti, Seredai, Fusulan, 
Mes zaros. David. (P. Dumitrescu-coresp.)

PETROLUL a jucat joi la Cîmpina, 
unde a întîlnit echipa locală Rafinăria 
nr. 4, pe care a în trecut-o cu 7—0 (2—0). 
Au marcat Dridea (4), Babone, A. Muu- 
teanu și Zaharia. La Bacău va juca ur
mătoarea echipă : Ringheanu — Pali, 
Cepolschi, Florea — Tabarcea, Marin 
Marcel — Zaharia, Bonta.?, Dridea. A-

Miinleanu, Babone (Șt. Gonstaminesen 
și ' E. Stroe-coresp.).

MINERUL a avut ca partener de joc 
echipa de categorie regională Minerul 
Aninoasa, pc care a întrecut-o cu 2—0 
(0—0) prin punctele înscrise de Ni si pe 
nu și Creinieeanu. Pentru jocul cit 
C.S.M.S. Iași, antrenorul 1, Bălă ne seu 
a alcătuit echipa: Kiss — Plev. Cu
man, Dan II — Mihaly, Mihăilă — Cuca, 
Nisipeanu, Szoko, Țurcan, Creinieeanu. 
Rezerve: Mihalache, Stanciu și Gri gore, 
(I. Ciortea-coresp).

CEREȚI
AZI, la toate chioșcurile de di- I 

fuzere a presei din Capitală. I
MÎINE, la stadionul „23 Augushț

Programul cuplajului fotba- { 
listic de duminică

Din cuprips:
• Programul complet al returu

lui
• Amănunte asupra meciurilor 

C.C.A. — Farul și Rapid — Știin
ța Timișoara

>
N '
* ■

*
• Reîncepe duelul golgeterilor J
• Caleidoscop extern, caricaturi, 4

comentarii de regulament. 5
8 pagini 50 n.

..... _ , -
7 Înăuntru, vagonul e aproape gol
V. ATUHc; N-AȘ MPi Sin Ti ca HERO LAMECf- ■

NUMARÂCULMAMA
MAT. ER AR ATARI 
EU, PUPf SE 
TEAGEJW
VOE£...

De la I.E.B.S.
Se aduce la cunoștință că pentru 

jocurile de fotbal de categorie A ce se 
dispută în primăvară pe stadioanele 
„23 August" și „Republicii", sînt vala
bile următoarele permise :

— albastre și roșii în piele la tribuna 1 
sector 0 ;

— albastre dermatin la tribuna I, sec
toarele 1 și 46 lâ stadionul. „23 August**,, 
în. loji la stadionul Republicii ;

— gris dermatin cu stampila „fotba " 
ale membrilor 'comisiilor și colegii’ or 
F.R.F. și maeștrilor1 sportuiui-fotbal, la. 
tribuna I sectoarele 1 si 4G la stadionul 
„23 August", in loji la stadionul Re
publicii ;

— arbitrii și antrenorii de fotbal Ia 
tribuna I sectoarele 1 și 46, la stadio
nul „23 August**, în loji la stadionul 
Republicii ;

— verzi de ziariști. însoțite de dele
gații în limita locurilor repartizate fie
cărui 4riar, la masa presei la tribuna I,. 
sector 0 la masă presei. Celelalte car
ne^ de ziariști sînt valabile în tri
buna I, sector 1 și 46 la stadionul „25 
August", în loji la stadionul Repu
blicii ;

— dermatin roșu eliberate de U.C.F.S. 
oraș București în tribuna I, sector 1 
șl 46 la stadionul „23 August, in loji 
Ia stadionul Republicii. Țoate permisele 
stat valabile numai dacă dacă poartă 
viza pe anul 1961.

Desene de V. VASIL1U

Dinules.cn


La Ocaia Dejului C
finalele campionatelor republicanei 

de micromodele t

ACWAM
Un nou examen

7IIIWIONAU
Pentru titlul mondial de $al

Azi și mîine, în salina Ocna Dejului, 
iflfci mai buni sportivi constructori de 
laeromodele din țară (finaliștii coioursu- 
rilor pe regiune), vor lua parte la finalele 
cm pi (Mia lelor republicane de micromo- 
Idele. Dintre echipele cele mai bune care 
5și vor disputa întâietatea în cu
cerirea oupea ,,Traian Vuia" amio- 
Itim: reprezentativa orașului Bucu-

re-ștî (din care face parte și macs-' 
trai sportului Ștefan Purice) cea a re-, 
giiunii Mureș-Autonomîi Maghiară și- 
Cluj.

Cei peste 40 de sportivi constructori 
de aeromodele se vor îitrece în aceste' 
finale ale campionatelor republicane de 
micromodele la categoriile ; sub 350. 
peste 350 și aripi zburătoare.

al schiorilor romini în a doua partidă,

Un important concurs de verificare
a alergătorilor fruntași

Pe terenul de lingă stadionul I.T.B 
[(fost Constructorul) din șos. Olte
niței va avea loc mîine dimineață, 
de la ora 10, cel de-al doilea moto- 
cros al sezonului.

întrecerile, organizate de Federația

întreceri în Capitală
• întâlnirile din cea de a 5-a run

dă a sferturilor de finală din cam
pionatul R.P.R. pe echipe au dat ur
mătoarele rezultate: Progresul — 
M.T.T.C. 4i/,-li/„ Știința - Spartac 
2—3 (1), Statistica — F.O.B. 6—0, Elec
tronica - I.T.B. l‘/,-3I/2 (1) (Ghițescu 
— Botez ‘/L—Drimer - Ciocîltea 
?/,—'/2, etc.). In clasament, pe prime
le două locuri, Ia egalitate, se gă
sesc acum Progresul și Statistica cu 
cite 17'/, puncte. Prima are însă o 
întîlnire mai puțin disputată.

0 Deficiențe organizatorice — asu
pra cărora vom reveni — au făcut ca 
finala tradiționalei competiții „Cupa 16 
Februarie" să se dispute abia în cursul 
acestei săptămini. Marți, în întîlnirea 
finală, șapte din cele zece partide ale 
meciului I.T.B. — Spartac au indi
cat un rezultat de egalitate: 3*/,—3'/,. 
Alte trei partide, rămase întrerupte, 
urmează să decidă pe ciștigătorii com
petiției. Iată rezultatele individuale: 
Seimeanu — Bălanei 0—1, Botez — 
Reicher 1—0, Ciocîltea — Rotaru 1—0, 
Stanciu — Bondoc 0—1, Crețulescu — 
Hondru '/,7 Olteanu — Boicu într., 
Opriș — Crăciun 0—1, Mendel — Ni- 
colau intri; Nestorescu — Coculeanu 
1—0, Furman — Astrahanțev într.

de specialitate, constituie pentru a-I 
lergătorii din lotul republican cell 
mai bun prilej de a-și trece primelef 
norme de control în vederea parti-f 
cipării lor la o serie de mari con-> 
cursuri internaționale. La întrecerii 
vor lua parte și acei motocicliști care-, 
au absentat duminica trecută la conȚ 
cursul inaugural.

Pentru o mai bună
stadiului 
FRM. a 
mîine să aibă loc pe 
pe care s-a desfășurat 
ediții a campionatului 
motocros. Pe acest traseu vor aveaj 
loc astăzi antrenamentele oficiale.

Schi^rii rouiuii Ilona Micloș, Cornel 
Tăbăraș, Gh, Bălan, Ion Zangor și Kurl 
Goliri concurează. mîine și luni pe pîrtiite 
de la Savoie la Toussouire, în cadrul 
,,Marelui Premiu Maimeune”, alături de 
o serie de schiori fruntași din Franța, 
Austria, Italia, Elveția și din alte țări. 
Fără îndoială, un eveniment de seamă 
pentru tinerii noștri sportivi, care au 
trecut de curînd cu succes .lin dificil 
examen susținut cu prilejul „Concursu
lui Internațional Jubiliar" disputat la 
Poiana Brașovului.

„Marele Premiu Maurienaie" este una 
din cele mai însemnate întreceri ale schiu
lui alpin, la ea participînd au de an 
schiori clasați pe locurile fruntașe Ia 
Jocurile Olimpice și la campionatele 
mondiale. In cadrul acestui concurs se 
vor desfășura probele de slalom și co- 
borîre făcîndu-se totodată clasament la 
combinată alpină de două probe.

inițiativa este de partea lui Tal
Cea de a doua -partidă a meciului 

Tal—Botvinnik, în care campionul 
mondial a jucat cu albul, a debutat 
cu o apărare Garo—Karwi. 
fusese jucată de șase ori în meciul 
d? acum un an și fără îndoială ea a 
fost din nou pregătită cu asiduitate 
de Botvinnik. Șalangeritl n-a reușit 
însă să se pună la adăpost în fața 
acțiunilor ofensive ale campionului, 
care și-a activizat în mod constant 
figurile de-a lungul jocului de mijloc. 
Cu puțin înainte de epuizarea celor 
cinci ore de joc. Tal a obținut un 
pion trecut pe flancul damei, care 
avansează periculos și nu va putea 
fi oprit decît cu greu. Iată poziția de 
întrerupere :

Aceasta

Alb (Tal) : Rgl, Dd4, Ml. Pa 
f2, g2, h3.

Negru (Botvinnik) : Rg8, Del, Gd 
Pb5, e6, 17, g7, g6.

In această poziție, negrul a dat 
plic a 41-a mutare.

GUM A CIȘT1GAT BOTVINNIK 
OR IMA PARTIDA A MECIULUI

APARAREA NIMZOVICI

Alb: M. Botvirmik Negru: M. 1

de pregătire 
hotărît ca

a

Echipa de hochei pe gheața 
a țarii noastre s-averificare 

a sportivilor,* 
întrecerile de[[ 
același traseu” lui echipa reprezentativă de hochei a 
finala ultimei 
republican de” campionatul mondial desfășurat în El- 

veția. După cum se știe, în această 
.. saptatnîna, lotul nostru reprezentativ

ieri seara s-a întors pe calea aeru-

țării noastre, care a luat parte la

veția. După cum se știe, în această

(îuptej uniori 
sice).IN CAPITALA 

Azi
LUPTE : sala MTD (str. Vulcan, tram- 

vai 3 și 8), de la ora 13: întreceri în ca
drul etapei a Il-a a campionatului repu
blican (lupte libere).

SCRIMA : sala Metalul (str. Mende
leev), de la ora 16 : etapa orășenească a 
campionatului republican. la floretă 
bărbați și spadă.

NATAȚIE : bazinul Floiieasca, de la 
la ora 19,30 : concurs organizat de co
misia orășenească și meciuri de polo.

BOX : sala Floreasca. de la ora 19 : 
gală de selecție.

Mîine
SCRIMA : sala Metalul, de la ora 

etapa orășenească a campionatului 
publican la floretă femei și de la ora 
sabie.

LUPTE: 
treceri în 
pionatului 
Sala Giulești. de la ora 9 : meciul

9 : 
re- 
16:
în-sala MTD, de la ora 9 ; 

cadrul etapei a Il-a a cam- 
republican (lupte clasice) ; 

de

La sfîrșît de săptămînă •••
vederea participării la 
a Crosului Balcanic

ediția 
de la

® In 
a! Vl-a 
Sofia, alergătorii noștri fruntași vor 
■lua .parte mîine dimineață la un con
curs de selecție ipe 10.000 m. Grosul 
va avea Ioc în pădurea Snagov.

• Clubul sportiv școlar din Capi
tală organizează mîine pe Stadionul 
.Tineretului, de ia ora 10, o mare 
competiție de cros pentru juniori do- 
data cit „Cupa școlarului".

• In împrejurimile Stadionului Giu- 
tești se vor desfășura ntîine, de ia 
ora 10, întrecerile din cadrul etapei 
a ll-a a campionatului de marș pe 
echipe al Capitalei.

• Recent a avut loc pe Stadio
nul Tineretului din București un coo

încurs de aruncări pentru juniori 
cadrul căruia aiu fost înregistrate cîte- 
va rezultate promițătoare: JUNIORI 
I : disc (1,5 kg) : Gr. Jerdeantt 36,60; 
ciocan (6 kg) : Dec. Gheorghiu 49,14; 
M. Mihtt 47,33; M. Pascu 46,64; 
JUNIORI II : disc (1 kg) : F. Pa- 
naitescu 36,19; greutate (5 kg) : A. 
Rapas 10,88; ciocan (5 kg) : I. Dîm- 
boviceanti 35,60’ JUNIOARE II : disc: 
Aurora Breazu 25,26.

• Stadionul Petrolul din Ploiești a 
găzduit duminică primul concurs în 
aer liber din acest an. Cîteva rezul
tate: Junioare 11—400 m: L. Dașo- 
veanu 72,3; Junioare 1—600 ni. : Ec. 
Potoroacă 1:49,2; Juniori I—1.200 m: 
H. Stalescu 3:46,6 ; Senioare—1.000 m: 
M, Duță 6:26,4. (FL. ALBU, coresp.).

Pronosport
Astăzi este ultima zi de depunere a 

buletinelor pentru concur sul Pronosport 
ide niiine, concurs așteptat cu deosebită 

j nerăbdare de iubitorii Pronosportului. 
’ lAceastă nerăbdare este pe deplin j'us-ti- 

tf-ibată : concursul de mîine cuprinde pri- 
■ anele meciuri ale returului campionatului 
: «categoriei A. 
I i Cele mai interesante partide ale primei 
, etape sînt : C.C.A. — Farul, Rapid — 
! 'Știința Timișoara, Dinamo Bacău — Pe

trolul și U.T.A. — Dinamo București. 
i Confruntarea dintre prima și ultima 

i .clasată este departe de a fi dinainte ju- 
^wcată, și aceasta dnn două motive. Pri- 
^fmul este arhicunoscut : totdeauna cînd 
Șljoacă în compania liderilor formațiile 

■^codașe fac eforturi pentru â se. întrece din zona luminată de lanterna roșie, 
jțpe ele însele, Pc de altă parte constăiv 
Iftenii au reușit unele comportări ternar- 
«cabile în partidele precedente cu CCA și 
stfără îndoială că vor căuta să le confîr-
«ane.

Petrolul va Juca cu Dinamo Bacău o 
partidă deci sivă pentru rămmerea în plu
tonul echipelor fruntașe. Nu mai puțin 
importantă este confruntarea dintre vice- 
oampioana turului, Dinamo București și 
formația arădană. Victoria în această 
partidă poate decide multe, chiar și lo
cul I.

Știință Timișoara este în zona peri
culoasă iar meciul pe care îl va juca du
minică este o posibilitate de evadare

SPOR,TUL POPULAR
4<ag. a li-a Nr, #790

Dintre partidele campion aiului italian 
incluse în programul concursului Prono
sport de duminică reține atenția derbiul 
roman. Lazio este pe ultimul loc în 
clasament, dar acest lucru nu împiedică 
presa de specialitate să prevadă un nțeci 
strîns, spectaculos, în ciuda diferenței <le

1.C4 
rianta 
(Aici 
6.Cf3 
e6-e5

Sjd4
4...dS

NM 4.eS (V
5.N43 0-0 «.

întors din Elveția
a disputat două jocuri amicale ou 
echipe elvețiene. Ultimul dintre aceste 
meciuri a avut loc joi seara în loca
litatea Villars, activează o for
mație profesionistă, A.C.B.B. Villars, 
în componența ei intrînd 
fara unor jucători de valoare din di
ferite țări ale Europei și trei hocheiști 

■■canadieni binecunoscuți pe patinoarele 
^europene: Dennis, Pelletier, Girard.
■ ■ Evoluția hocheiștilor romini a fost 
"așteptată la Villars cu mult interes. 
..tribunele patinoarului fiind arhipline

în a-

CIS 2.Cc3 e6 
Rubinstein) 

este foarte frecventă continuat 
c5 7.0-0 Cc€ cu ideea înainta 
sau 7.?.d:c4 8.N:c4 Cbd7) S...d

(Negrul evită atacul Sămisch, care 
fi survenit după 6...N:c3 7.b:c3, variat 
favorabilă albului) 7.N:c4 Nd 6 3.CI3 t 
(După cum se vede, negrul tinde să 
dezvolte nebunul slab din cu prin ava 
sarea pionului ,,e“) S.CbS eS !t (Negi 
cedează perechea de nebuni în dorit 
de a realiza cit mai repede dezvoltat 
pieselor sale. Probabil era mai bi 
s...Ne7 10.0-0 a6 11.CC3 Nd6 1 urmat 
mutarea eliberatoare e6-e») lO.Culfi D 
ll.d:es D:dl 12.R:dl Cat 13.Be2 Ce 
14.Nd5 c6 15.
Cf« 18.NC2 Td7 
(Negrul a reușit 
nebunii albi prin 
eurînd poziția sa 
tor) 2!.N:d3 T:d3 
nlnță 23.Nd4 Nf5 
23.N:*6 g:f« 24.M 
al albului este clar : calul 
decît nebunul negru, majoritatea 
pioni pe f’ancul regelui — 4 pioni c, 
..................... ............................ 2 

26-RcI b« ?7.Tacl t 
l f
34.1

Cffl 13.Re2
Ne4 Ne« !G,Cd2 Tad* 17 

19. b3 TfdS ÎO.Tdl C 
să elimine unul ( 
această mutare, c 

se va înrăutăți 
2?.Nb2 ! (Albul 
24.N:a7 etc.) 22... <;

(Avantajul strata, 
clar : calul mai b 

negru,

MOTO . traseul din spatele stadionului--ln cln(j a început partida. După
2TB, de la ora 10 : concurs de moto--- ■ r , r , 1 .——’ ..un joc foarte frumos, mult aplaudat

BASCHET: sala Floreasca, de la ora”de public victoria a revenit 
17,30: Dinamo Buc. - Dinamo Tg Mu-”a.C.B B. CU scorul de 10—4 nn Rom.nă 3_Q) sllbHnjat

că în reprizele a Il-a și a IlI-a 
dat o puternică 
jucători profesioniști. Cele 
din ultima repriză au fost 

ultimele două minute de joc.

ITB, 
cros.

reș (camp, masculin) și R.P. Romînă 
R.P.F. Iugoslavia (feminin).

VOLEI : sala „23 August", ora 10 : 
Progresul — Rapid (camp, feminin).

CICLISM : Șos. Pitești (km. 8), (' 
c ----------
ional UCFS Tudor Vladimirescu.

RUGBI : stadionul Giulești, ora 
Rapid — Dinamo ;
10 ; ITB - CCA ; ______ ..
ora 11 : Progresul — CFR Grivița Roșie ;“h 
stadionul Gloria, ora 11 : Metalul — 
Olimpia Brașov; stadionul Tineretului 
IV, ora 14,45 : Știința - CSMS Iași. J 

ATLETISM : stadionul Giulești, de la., 
ora 10 : etapa a ll-a a campionatului „ K 
Capitalei la marș ; stadionul Tineretului,-, 
ora 10: competiția de cros pentru ju--- 
niori ,,Cupa școlarului*1 ; pădurea Sna-- - 
gov, ora 10: concurs de selecție în-"- 
vederea ,.Crosului Balcanic".

ȘAH : campionatul republican pe echi--” 
pe (de la ora 9,30) ; sala din str. D. Go- 
1-escu 38, MTTC -- Statistica, Știința 
FOB ; sala din cal. Gri viței 64j Geolo-, 
gia — ITB ; sala din str, 
Spartac — Electronica ;
Capitalei (de la ora 9,30) 
sala din str. Baicului 82 : 
MTTC, CPB - Statistica 
13 Decembrie 5-7 : ITB — 
str. Doamnei 4 ; IPACH 
din cal. Gri viței 64 : Geologia ■ 
iectantul ; sala dint str. I. Ghica - . 
Avram Iancu — Spartac.

FOTBAL : stadionul „23 August", de 
»a ora 14,30 : Rapid - Știința Timișoara, 
și CCA — Farul.

NATAȚIE : bazinul 
ia ora 10 : 
de comisia 
polo.

n). „de -la- ,n°astra a 
ora 10: concurs organizat de cons, ra---rntinatilor 1r»r»al TTC* 'K’d Turinr X71 sjrlimî r£Mir»3i ’

9 - trei puncte
stadionul ITB. ora - A . 
stadionul Progresul,-■k înscrise in

24 de

echipei
(5-1. 
faptul 

echipa 
ripostă

BELGRAD (Agerpres). — Cea de-a
~--20-a ediție a campionatului european 

de baschet, rezervat echipelor mas
se va desfășura între 29 a-

I. Ghica 3 :
Campionatul.. culine,
Electronica Z”prilie 10 mai la Belgrad. La com- 
sala oin'Ttrt-'petilie vor Participa 24 de echipe: 

IF A ; sala din”U.R.S.S., campioană 
- Asan ; sala”ția, TuiGa, .

1icaP3’:”R-.R. Ungară’

^mană,
Floreasca, de la-»M^roc. 

concurs de înot organizat-i- Spania 
orășănească și meciuri de- -

europeană, Sco- 
Turcia, R.F. Germană, Finlanda, 

, R.P. Bulgaria, R.P. Ro- 
mînă, Belgia, Olanda, Grecia, Israel, 
Italia, R.P. Polonă, Anglia, R.D. Ger- 

R.S. Cehoslovacă, Iugoslavia, 
Franța, Luxemburg, Suedia, 

și Portugalia

TN ȚARĂ 
Mîine

campionatul republican. : 
Știința Petroșani.

tra trei din care doi sînt dubli) 
Nf5 25.Cb3 Nd3 t
28.f3 T:dl+- 29.T:dl T:dl+ 3O.R:dl 
31.Cd4 c5 3».b:c5 b:c5 33.Cb5 afi : 
(Acum se dovedește forța calului 
față do nebunul negru) 34...NC4 3M 
f5 36.h4 Rf8 37.CdS (Negrul pierd® M 
țat un pion) 37...NH (Albul cîștigă î 
nul ,,c“ după 37,..Ne6 astfel : 38.<
C4 39.CC5 NC8 40.RC2 etc.) 38.g3 Re7 
C.f5 f- Re6 40.e4 ReS 41.Rd2 (muta 
din plic) și campionul mondial a ce 
fără să se mai prezinte la reluare.

Turneul de tenis
de la Alexandria

de finală ale pro 
cadrul concursttltii 
tenis de la Alexan*

scorul de 6—4; 6—2

In sferturile 
de simplu din 
ternaț'onal de 
jticătoarea cehoslovac:! Pttzejova 
vins-o eu
Gaeta (R.A.U.). O frumoasă vicii 
a repurtat jucătoarea Johannes (F 
Germană), învingătoare cu 6- 
10—8 în partida eu Grandgui 
(Franța). Iată câteva din rezulta 
înregistrate în proba de simplu n 
culin: Pietrangelli (Italia) — Fra 
(S.U.A.) 6—2; 4-6; 6—3; M< 
(Australia) — Korda (R. S. G 
slovacă) 7—5; 6—I ; Gibson (Aus 
lia) — Gerrard (Noua Zeelar 
5—0; 6—3. (Agerpres)

PE SCURT
• In meci retur pentru sferturile 

.. de finală ale C.C.E. la volei, echipa 
feminină Dinamo Moscova a învins 

de
1 (15—3, 16—14, 13—15, 15—11), 

sent if i-

RUGBI :
Cluj: știința _ ___ ____________

VOLEI : campionate republicane : Ti-, 
mișoara : Știința — Dinamo (m) ; Bra
șov : Tractorul — Știința Cluj (m) ; Ga-., - i
IMi: Știința - Jiul (m) ; Ploiești : Pe-..'Pe Mimor Dlrtwtrovo Cu scorul 
trolul — Farul (m) ; Cluj ; CSM — Sănă— ►•3. 
tatea Buc. (f) și Știința — Metalul <f) a
Sibiu: CSM - Dinamo (f); Constanța Cadl-flCHldll-se astfel pentru 
Farul — CPB (f) ; la«i : Țesătura — ^’ntaU 
limpia Brașov (D. --«die.

Dinamo (m) .
Jiul (rnj ; Ploiești

© Pe stadlonu.1 Tottenham 
Londra s-a desfășurat întîlnirea 
ternaitională de fotbal dintre ech 
de tineret ale Angliei și R.F. 
mane. Fotbaliștii englezi au 
nat victorioși cu scorul de 4-1

te 
(

I
• Cursa cioiistă internațională Pa-

14 locuri în clasament între cele d«uă“ a Iuat sfîr5't cu victoria
-■rutierului francez JacquesAnquetil. De

Un alt meci interesant este cel dintre.-remarcat eă învingătorul rut a cîș- 
Juventus și Torino, O partidă care nlc|- o eta.pă
ridicat totdeauna la »n înalt nivel spec-., 
tacular și de la care și de data asta se” 
așteaptă multe.

lată care sînt pronosticurile pe
Programul LOTO-PRONOSPORT le 
dică pentru meciurile concursului 
inîinc :

I. C.C.A.
11 Rapid

III.
IV
V

VI
VTf

VIII
IX

X
XI

XII

protagoniste.

a oompetifiei.

Farul
Știința Timișoara 

U.T.A. — Dinamo București 
Steagul roșu — Progresul 
Dinamo Bacău — Petrolul 
Știința Cluj — Corvinul 
Minerul — C.S.M.S. 
Roma — Lazio 
Udiriese — Milan 
Juventus — Torino 
Bari — Atalanta 
Spal — B ologn a

Rubrică redactată de I.
Pronosport.

• La apropiatele campionate mon- 
carexdiale de tenis de masă de la Pekin 

in.” selecționata R.P. Ungare va cuprinde 
de" șăse jucători și trei jucătoare. Din 

■•lotul masculin fac parte Berczik. 
"SMo, Fbldi, Rozsas, Peterfi și Pusz- 
- - tai, iar din cel feminin — Eva Koc- 
■■ziaJi-Foldi. Matiic și Kerekes. Ju-

• La 22 martie va începe 
ciclist al Tunisiei la care v<»r 
startul în acest an și cicliști c 
slovaci. Prmtre aceștia se nui 
M. Fagala, J. Novak, F. Jandr 
’’ohoral, A KleiW. A. Wimmer 
coastă competiție constituie un I 
de verificare a 
înaintea „Curiei

echipei cehoslr 
Păcii”.

S.

1
1 

1.[. 2 4.------------- • -----
j o-.cătorii maghiari vor pleca la Pekin
i.
i 
i 
i 

i, 
i, 
i, 
i.

X-Ja 28 martie, iar după campionatele 
^mondiale vor evolua în cadrul untii 
•’►mare concurs internațional programai 
**între 16—22 aprilie, la Moscova.

• Echipa Ț.S.K.A. Moscova <a în
vins în cadrul sferturilor de finală 

C.C.E. la bascliet masculin pe 
Legia Varșovia cu scorul de 98—72 

Loto--- (52—33). Returul acestei întîlniri va 
avea loc la 27 martie, la Moscova

x”o - -ale

stătutei Costa l 
desfășurat întîl

• l«i capitala
Sari Jose, s-a 
amicală de fotbal dintre select 
tete statelor Costa Rica și 1 
Gazdele au terminat învingătoar 
scorul de 3—0.

cîîeva zile va încep 
mare turneu internat

• Peste 
Viena un ,
de box. La această înirecere vor 
lua și trei pugiliști maghiari 
lotul care se pregătește pentru 
pronatete europene de la Belj 
Jozscf Nagy. (muscă). .lozset 
(semiușoară), Gydrgy Pal (uș.



Vinovat este capitalismul TDOPAJUL 0 PRACTICA CRIMINALA A SPORTULUI OCCIDENTAL
—

ACEST A-I ADEVĂRUL!
înțe- 
mai 
csre

Dopajul, în sensul sub care îl 
legem astăzi, s-a întrebuințat 
întîi la animale. Cursele de cai 
— mai cu seamă în Anglia și Fran
ța — suscitau nu numai interese 
sportive, ci și financiare, au fost pri
mele „laboratoare experimentale* ale 
dopajului. De aci pînă la întrebuin
țarea dopingului de către oameni în 
competițiile sportive nu mai era de
cît un pas, ușor de lăcut într-o so
cietate în care sportul reprezintă, in 
primul rînd, o sursă de venituri, unde 
grija pentru sănătatea sportivilor 
este o problemă fără de importanță.

Consecințele dezastruoase ale folo
sirii dopingurilor opărind foarte cu- 
rînd, REGULAMENTELE COMPETI
ȚIILOR AU INTERZIS DOPAJUL A- 
TIT LA OAMENI CIT ȘI LA ANI
MALE. Din ’ ' ’ 
gulamentară 
practică, ci 
să devină

Dat fiind 
ascuns, cel 
marea unor 
gătite — și 
înclinate spre mistificare 
te greu să se poată efectua cercetări 
și studii asupra influenței reale pe 
care asemenea substanțe le-au avut 
asupra performanței și sănătății spor- 
tivilor.

Cercetările clinice și de laborator 
dus la împărțirea substanțelor cu 

acțiune asupra capacității de efort în 
două categorii. In prima categorie 
întră substanțele care măresc capa
citatea de efort prin crearea unor 
condiții mai bune de funcționare a 
organelor corpului omenesc în timpul 
efortului fizic. Dintre acestea fac 
parte, glucidele, rapid asimilabile, 
vitaminele, sărurile minerale etc. Este 
de la sine înțeles că substanțele de 
mai sus — administrate de persoane 
cu pregătire științifică — nu numai 
că nu sînt dăunătoare, ci, 
ele trebuie să fie utilizate 
sportivă.

In a doua categorie 
substanțe care prin excitarea siste
mului nervos înlătură senzația de 
oboseală și dau posibilitatea conti
nuării efortului peste limitele nor
male. Oboseala este însă un feno
men fiziologic cu rol deosebit de im- 
wtant în apărarea organismului 
ontra exceselor de efort. Iniăturînd-o, 
îxpunem organismul la tulburări 
--rte grave care o dată instalate fac 

pț pe individ nu numai pentru 
„orturi sportive, ci chiar pentru ac- 
ivitatea obișnuită. Mărturiile sporti
vilor occidentali care s-au dopat sînt 
evelatoare. Ei afirmă că se găseau

nefericire, prevederea re- 
nu a Tost urmata în 

a făcut doar ca dopajul 
clandestin.
că dopajul se face pe 

mai frecvent siub îndru- 
persoane complet nepre- 
prin aceasta cu atît mai 

este foar-

din contra, 
în practica

într-o stare de surescitare, aveau 
tremurături și nesiguranță în mișcări, 
in cazul dozelor mai mari, survenea 
salivația intensă (spume la gură), 
greață și vărsături. Spre sfârșitul 
efortului ei prezentau tulburări de 
vedere, alterarea coordonării mișcări
lor și imposibilitatea de a se contro
la, ceea ce duce uneori la accidente 
și dese conflicte cu adversarii sau 
oficialii.

In timpul competițiilor de lungă 
durată (turnee, curse pe etape) re
zultatele sînt foarte inconstante pen
tru acel sportiv care s-a dopat în 
cursul zilei, perioadei de vîrf urmîn- 
du-i inevitabil una de acută depresiu
ne, Pentru înlăturarea acestei depre
siuni, precum și pentru faptul că 
organismul nu mai reacționează cu 
timpul la fel de puternic, la cantită
țile întrebuințate pînă atunci, este 
nevoie a se recurge la doze din ce 
în ce mai mari. In felul acesta orga
nismul este supus unei otrăviri me
reu crescînde. Unele dintre aceste 
substanțe sînt extrem de periculoase 
nu numai prin acțiunea lor toxică, 
ci și prin faptul că dau naștere, ca 
și stupefiantele, la o adevărată obiș
nuință.

Practicarea dopajului modifică și 
atitudinea sportivului față de proce
sul de pregătire. EI nu mai crede în 
rolul „butoaielor de sudoare" pentru 
obținerea performanțelor, ci caută 
„secretul fiolelor", care să-1 ajute să 
ajungă mai repede și mai ușor în 
frunte. IN CAZUL C1ND DOPAJUL 
SE FACE LA SUGESTIA ANTRENO
RILOR RELATIiLE PRINCIPIALE 
DINTRE EDUCATOR SI ELEV SINI 
ÎNLOCUITE PRIN SOLIDARITATE 
DE COMPLICI... DESPRE ROLUL 
EDUCATIV AL ACTIV1TATII SPOR
TIVE IN ASEMENEA CONDIȚII, DE
SIGUR NICI NU SE POATE VORBI.

Dopajul și practica sa sînt fenomene 
tipice sportului din țările capitaliste. 
IN MIȘCAREA NOASTRĂ SPOR
TIVA, CARE-SI PROPUNE CA SCOP 
PRINCIPAL 'SA CONTRIBUIE LA 
întărirea sănătății și la edu
carea OAMENILOR MUNCII, 
PRACTICA DOPAJULUI ESTE 
NECONCEPUT.

Există, în prezent, suficiente 
științifice care permit așezarea 
cesului de pregătire pe baze solide și 
dirijarea lui în așa fel îneît să se 
poată obține rezultate de mare va
loare nu prin periclitarea sănătății 
fizice și morale a sportivilor, ci din 
contra, ca o consecință a întăririi ei.

DE

date 
pro-

Dr. MSRON GEORGESCU

Mărturii zguduitoare ale unui ziarist italian
După propriile sale afirmații, ziaris

tul italian GIAN PÂOLO ORMEZZA- 
NO are la activ o îndelungată activi
tate profesională, în timpul căreia a 
vizionat un mare număr de întreceri a avut un avantaj de 7 secunde față 
sportive. Vă prezentăm în rîndurile 
ce urmează cîteva din însemnările 
sale cu privire la sportivi profesioniști 
care au folosit dopingul, fapte la 
care a fost martor și pe care le-a 
controlat personal. Le reproducem 
după publicația italiană „II Campione".

pleca în cursă schiorul suedez Stefan- 
sson „dădu peste cap" un lichid ciu
dat, de culoare roșie. Iată că îi vine 
rindul să preia ștafeta. La început el

selecționatele Sue-dîrză între
Norvegiei și Finlandei. După 
schimb cele trei echipe se a- 
egalitate. In apropierea locu-

SQUAW VALLEY, 
februarie 1960. Se 
disputa proba de 
ștafetă 4 X 10 km 
bărbați din cadrul 
Jocurilor Olimpice 
de iarnă. Pentru 
primul loc se dădea 
o luptă 
diei, 
primul 
flau la
lui unde urmau să se efectueze schim
burile ștafetelor era amenajată o în
căpere, împărțită prin paravane în 
mai multe compartimente. Aici con
curență își pregăteau schiurile, își fă
ceau
compartimente era 
mașină de 
cite o oală

masaj. In fiecare din aceste 
instalată cite o 

încălzit pe care se afla 
ce fierbea. înainte de a

„AM LUAT EU ÎNSUMI

de finlandez și de 11 secunde față de 
norvegian.

Spre surprinderea generală, la sfir- 
șitul schimbului clasamentul arăta 
astfel: 1. Norvegia, 2. Finlanda, iar 
Suedia se afla undeva pe locul 6 la 
o diferență de 2:52,0 față de prima 
clasată. Schiorul italian Steiner mi-a 
.povestit: „L-am depășit pe suedez 
pe traseu. Se mișca într-un ritm ex
trem de lent — parcă era legat cu 
fire nevăzute. Cînd mi-a dat pistă li
beră s-a uitat încremenit la mine. 
Avea obrajii „căzuți", ochii sticloși. 
Arăta de parcă era sub influenta u- 
nui narcotic".

Lupta se 
Finlandei 
schimb în 
„bătrînul" 
aproape 40 
dez' „alerga" Brusven, mult mai tinăr 
decit Hakulinen. Cu cîteva minute 
înainte de a prelua ștafeta Hakulinen 
a scos din buzunar două tuburi, 
căror conținut semăna cu un clei

culoare roșie. Conținutul uniiia din 
tuburi îl folosi pentru ungerea (a nu 
știu cita oară!) schiutilor, in timp ce 
lichidul din cel de-al doilea îl" "bău. 
Și iată rezultatul. Haktilinen "a ‘ ter
minat cursa „cap la cap" cu 'Wr ra
glanul, într-un stil impunător, care 
nu ar fi fost in nici un caz posibil in 
condiții normale de concurs. La sfir- 
șitul probei Hakulinen era insă epui
zat. Nici nu putea vorbi, iar trenin
gul său alb era pătat in față de sali
vă roșie. Parcă era stropit cue singe. 
Mai mulți schiori au confirmat 'fap
tul că o parte din sportivii scandi
navi luau „ceva".

dădea acum între echipele 
și Norvegiei. In ultimul 

ștafeta finlandeză concura 
Hakulinen, în vîrstă de 
de ani, în timp ce la sue-

DOPINGURI DECLARĂ
UH MEDIC ITALIAN, FOST JUCĂTOR DE FOTBAL

In ultima vreme, practica 
s-a extins pe o 
sportul italian, 
mante le-a luat 
ciclismul și în 
sporturi în care racilele profesionismu
lui se manifestă cu toată acuitatea lor. 
Patronii cluburilor profesioniste italiene, 
afaceriștii caselor de biciclete, nesățioși 
de cîștiguri, îi împing tot mai mult pe 
fotbaliștii și pe cicliștii de care dispun 
spre folosirea dopingurilor, obligîndu-i 
astfel să-și ruineze sănătatea, să-și scur
teze viața. Pentru a-și asigura 
în actualitate, spre 
de patroni, mulți 
italieni recurg la 
de-a dreptul nociv, 
plan superior al performanțelor — | 
dopaj.

Această practică a început să i 
urmări pe care presa de specialitate

al 
de

dopajului 
scară tot mai largă în 
Formele cele mai alar- 
folosîrea dopingului în 
fotbalul profesionist.

rămînerea 
concediați 
și cicliști 
artificial.

: un 
prin

a nu fi 
fotbaliști 
procedeul 
al menținerii pe

aibă
’ nu

le

Moartea unui ciclist4
„Knud Enemark Jensen, 22 anni, 

ciclismo"...
Iată ce se putea citi pe tăblița

dancse, corridore di

26 
la

agățată în ziua de 
august 1960, prima zi a întrecerilor olimpice de la Roma, 
capătul patului celui mai proaspăt pacient al spitalului „San 
Eugenio".

Pornit alături de ceilalți coechipieri din echipa Danemar
cei, in cursa de 100 km 
prăbușit 
aproape 
fusano.

Era
In aceeași zi, la
Transportat în grabă la spital. Jensen a fost supus unor 

minuțioase cercetări. Faptul că încă cu mulți kilometri înain
te de a se prăbuși la pămînt el manifesta semne de neobiș
nuită suferință, ceea ce-i obligase pe coechipieri să-l sprijine 
pedalind alături de el, a creat bănuieli care au determinat 
autoritățile judiciare să deschidă o anchetă și să dispună 
autopsierea victimei.

In cele cîteva ceasuri pe care le-a mai trăit de la cădere, 
Jensen a fost atent examinat de medici, care au diagnosticat: 
hematom frontal (provocat de. cădere), stare de agitație, into
xicare de natură neprecizată, febră ridicată — peste 40 de 
grade. Treptat — treptat, a apărut limpede că intoxicația a 
fost provocată de către o doză puternică dintr-un „produs far
maceutic excitant" (cum a apărut a doua zi în presă, pentru 
a nu se întuneca atmosfera olimpică cu umbra funestă a dopin
gului) pe care Jensen l-a luat înainte de plecarea în cursă. 
Și pentru ca să ne dăm seama ce fel de „produs farmaceutic 
excitant" a fost cel pe care l-a luat Jensen, amintim că un 
ziar adăuga că este vorba de un 
cicliștii profesioniști".

Așadar, este vorba despre un 
fost agravate de căldura excesivă

după cîteva
40 de grade,

ora 12,30..,

contra-cronometru, tinărul Jensen s-a 
zeci de kilometri 
pe asfaltul încins

parcurși sub arșița de 
al șoselei de la Castel-

ora 15,47 Jensen înceta din viață !

produs „foarte uzitat printre

doping, ale cărui urmări au 
pe care s-a desfășurat

încă o victimă a dopajului, încă o victimă a acestei 
a sportului capitalist.

Moartea unui ciclist...
O moarte 

dacă vreți...
Și cite ar 

implacabilă a
ruinează pe nesimțite, pleeîndu-se în fața unui dușman neîn
duplecat, necruțător; dopingul, carte de vizită, acuzatoare, a 
sportului capitalist !

rapidă, violentă, dramatică. Spectaculoasă

cursa, 
racile

chiar,

mai fi de spus despre moartea lentă, anonimă, 
alitor și atîtor alți cicliști, a căror viață se

RADU URZ1CEANU

mai poate ascunde. Astfel ziarul 
Gazzetta dello Sport” 
ceput publicarea unor articole scrise de 
diverse personalități din lumea medi
cală sau din cea sportivă, care abordea
ză problemele dopajului. Intr-o formă 
oarecum deghizată, suita dc articole din 
sus-amintilul ziar urmărește să atragă 
atenția, tțșpțțva necesității de a se păstra 
totuși o gnumită limită în folosirea 
dopajelor, în dozarea lor.

Interesante ni s-au părut declarațiile 
doctorului Mănlio Cipolla. fost jucător 
al. echipei Interaaz.ionale. Iată ce spune 
el, între altele :

„Am luat eu însumi dopinguri. Ju
cam la Alessandria, în categoria B. E- 
chipa mergea foarte slab și eram pe 
punctul de a retrograda. înainte de parti
da cu Spăl, maserul ne-a dat droguri. 
Toți le-au luat și nici eu — deși îmi 
luasem de ciirtnd doctoratul și puteam 
mai bine să-mi flau seama de ce re
prezintă dopingul — nu. le-am refuzat. 
Am ciștigat cu 4—1, două goluri fiind 
marcate de mine. DE FAPT, NU-MI A- 
MINTESC CUM LE-AM MARCAT; a- 
cest lucru mi-a fost explicat după aceea, 
In vestiare, după meci, am avut o pu
ternică criză. Se pare că luasem o doză 
bună pentru... un cal. Noaptea m-am 
simțit rău, eram într-o stare de excitare 
în ultimul hal. De atunci am zis „gata” 
și n-am mai luat dopinguri. Și i-am a- 
vertizal și pe alții...”

întrebat asupra pericolului pc care-1 
piezintă.jfolosi.rea dopingului, doctorul 
Cipolla a arătat că există pericolul unor 
grave tulburări ’ ale ficatului, în primul 
rînd. De asemenea, dopingul dă și tul
burăricar.lio-cireulatorii. , ..

In concluzie, doctorul Cipolla condam
nă folosirea dopingului, arătînd că la 
obținerea victoriei sportive trebuie să 
concure numai mijloace leale, sportive.

„La
din Milano a în-

ROMA, iulie 1960. 
; Se desfășura proba 

de 1500 m liber din 
cadrul campionate
lor de natație ale 
Italiei. Toți cei pre- 
zenți au fost uluiți 
de performanța lui 
Massimo Rossi, din Livorno: în apri
lie el parcursese această 
în 19,00,9, 
pionatelor
18,44,3. El 
noastră speranță pentru Jocurile O- 
limpice. Și 
brie 1960.
1500 m la 
realizează 
aceasta după o lună de pregătire or
ganizată în cadrul cantonamentului. 
Vn înotător din Roma mi-a „vîndut" 
știrea că RosSi a folosit „ceva" pen
tru a fi selecționat.

Fiziologul american Cureton, cu 
care am stat de vorbă în timpul în
trecerilor olimpice de la' Roma, mi-a 
confirmat că numeroase înotătoare a- 
mericane 
rătoare 
olimpică 
reton a 
sportiva 
za, care 
400 m liber.

iar tn 
realizase 
a devenit

dtșțanță 
cadrul câm- 
rezultatul de 
pe loc mărea

iată-ne acum la 2 șeptem- 
Concurînd în proba . de 
Jocurile Olimpice Ross' 

doar 19:52,9. Și nu uitați,

au folosit stimulente invio- 
pentru calificarea in echipa 
a S.U.A. Printre acestea Cu- 
acuzat in primul rînd pe 
californiană Chris von. Salt- 
a ciștigat la Roma proba de

Nen- 
nu-i 

scăpa 
după

ne-a spus: „Francezii s-au 
mă „atace" în această e-

„bombă" oarecare, cu un

concu-

AVIGNON, iulie 
1960. Turul ciclist 
al Franței pe 1960 
ia sfirșit cu victo
ria italianului 
cini, căruia 
mai putea 
primul loc
răsturnarea lui Roger Riviere. Singu
rii martori ai accidentului francezului 
au fost Nencini și Rostolan. După ce 
a rămas singur cu ziariștii italieni, 
Nencini
hotărît să 
tapă. Sînt convins că ei și-au admi
nistrat o 
efect foarte puternic. Toți aveau ochii de 
un luciu nefiresc și nu clipeau (simp
tom clasic de folosire a unor mijloa
ce stimulative). Atunci cînd
rentul se găsește sub influența dopin
gului evitarea pericolului în timpul 
coboririi devine pentru el un lucru 
foarte greu". In orice caz, cercetă
rile minuțioase făcute după accident 
(ținind seama că au intrat in joc și 
interesele firmpl.or comerciale) au 
scos la iveală că frinele bicicletei
funcționau corect, iar întregul meca
nism 
stare, 
ce ?...

al bicicletei a fost în perfectă 
Totuși, Riviere nu a frinat. De

«.•? Mti?- ■'um’.i • • • ■ '

. . auzit ..în,,, ultima vreme acest
termen legat de nume de sportivi occidentali, de mari, competiții în țările,, 
apusului! Un ciclist.danez cade epuizat în timpul cursei și apoi sucombĂ 
din cauza efortului dus dincolo de limitele firești,., Un alt ciclist, .fran
cez de astâ-dată pierde controlul mișcărilor sale si;b acțiunea stupefian
telor și se prăbușește în prăpastie... Un tinăr înoțâțor italian, care pro
mitea rezultate de valoare, intoxicat cu droguri eșuează ,iament,abil la 
Olimpiadă... Un schior finlandez la apus de carieră riscă totul pentru 
o ultimă victorie olimpică și ia apoi drumul spitalului...

Cîte victime are Ia activ dopajul, cîți morți sau șsfrppiați, cîți oa
meni sănătoși transformați în epave? O asemenea stasțistică n-a ținut-o 
nimeni. Dar numărul acelora astfel nenorociți trebuie să fie foarte mare 
în acele țâri unde sportul nu cunoaște legi morale, transformîndu-se în
tr-o simplă afacere în care se cîșiigă bani, chiar cu prețul vieții.

Profesionismul este gazda primitoare a dopajului. Pentru a-și asi
gura existența sportivul din țările capitaliste TREBUIE să cîștige mereu 
întrecerile. Și cind nu reușește aceasta pe căi normale, este nevoit să re
curgă Ia stimulentul artificial și periculos al drogului.

DOPAJUL ESTE O RACILA A SPORTULUI OCCIDENTAL. FE
NOMENUL ESTE TIPIC PENTRU MODUL DE VIATA CAPITALIST, 
IN CARE OMUL ESTE SOCOTIT, PUR ȘI SIMPLU — O MARFĂ!

Accidente de dopaj... De cîteori n-am



De Ia fotbal la popice

Umor
Pentru ce ne bucurăm
că vine primăvara?

Scurt interviu—

O figură cunoscută, 
nu? într-adevăr, popica
rul din fotografia noas
tră, care pare că nu vrea 
să lase în picioare nici 
un popic, nu este nitul 
decît... Gică Andrei, fos
tul fundaș al echipei Pro
gresul București, specia
list în transformarea lovi
turilor libere de la 25-30

de la fotbal la... popice.
In toamna anului 1955, 

Gică Andrei mai juca 
încă fotbal la Progresul. 
Cum împlinise 20 de ani 
de activitate fotbalistică, 
s-a hotărî! să lase locul 
unui jucător mai tînăr.
Nu l-a... răbdat inima 
totuși să se despartă din-

de metri. Ba, dacă vă 
aduceți aminte,’ îrî meciul 
Progresul—Dinamo Bra
șov la scorul de 2-2, a 
marcat 
dintr-o 
la... 40

Dar, 
redăm 
parcurs de acest spbrtiv

golul victoriei 
lovitură liberă de 
de metri I 
mai bine să vă 
pe scurt drumul

tr-odată de fotbal. Cîteva 
luni a activat la Cora
bia... Apoi, a devenit sim
plu spectator.

Renunțarea la activita
tea sportivă s-a făcut re
pede simțită. Fără să 
bage de seamă, Gică An
drei s-a pomenit luîiid 
...proporții (Și nici înain-

...Gzako, talentatul Îna
intaș al echipei U.T.A. și 
membru al lotului repre
zentativ de tineret îla fot
bal, este fiul îintH lost 
internațional? Tatăl Ini a 
jucat fundaș stingă și a 
făcut parte din echipa 
Romîniei care a partici
pat Ja campionatul mon
dial din 193Q-din Uru
guay. El mi a jucat însă 
decît în meciul cu Peru 
(pe care echipa Romîniei 
I-a cîștigat cu 3—1); în 
această partidă a fost 
accidentat grav și nu a 
mai jucat după aceea.

...actualul lidyr al cam
pionatului englez de fot
bal, Tottenham Hotspurs, 
are „obiceiul* i narilor 
performanțe? l-n 1950, a- 
oeastă echipă a cîștigat 
cu 9 puncte avane — 
aproape același pe care îl 
are și acum — campio
natul ligii a ILa, iar un 
an mai târziu, deși proas
păt promovată, nu s-a... 
sfiit să ocupe primul loc 
și în clasamentul ligii L

...Matthews, faimosul 
fotbalist englez în virstă 
de 46 de ani, și-a găsit 
un rival în... virstă? Este 
vorba de jucătorul Schen
kelberg de la clubul S.G. 
Sontra (R.F.G.) care —

de asemenea afe 4o 
de ani, a susținut peste 

de meciuri în echipa 
maii joacă 

Vsevolod 
acum cîțiva 
bun jucător 
pe gheață 

Sovietică,

te nu se putea spune că 
era tras prin inel I). Cînd 
s-a uitat la cadranul cîn- 
tarului, s-a... speriat pur 
și simplu: avea 10 kilo
grame în plus 1

— Vrei să faci siluetă ? 
Vino Să joci popice! i-a 
spus într-o zi, mai mult 
în glumă, fratele satt A- 
lexandru Andrei, pe care 
nu mai e nevoie să-l pre
zentăm, mai ales amato
rilor de popice. Este 
estru al sportului și 
parte de ani de zile 
lotul R.P.R.

Bună idee 1 Gică 
drei n-a stat pe gînduri 
și a început să joace po
pice la echipa Iuta din 
campionatul raional. La 
început, popicele nu prea 
cadeau. Dar Gică Andrei 
nu este Omul care să se 
dea atît de repede bă
tut. Pe zi ce trecea, fos
tul specialist în lovituri 
libere pe terenurile 
fotbal, devenea . 
popicelor. In curînd el 
avea să fie ' 
în lotul republican, unde 
a și dat deplină satisfac- ] 
ți.e, remareînețu-se în spe
cial în mediul'cu , R.P.F. 
ilngbslă’via; • Campioană 
mondială. " :j

Dar, să revenim la 1 
motivele care . l-au deter
minat peUoșțiil fotbalist 

sâ opteze _ pehtfii popițe; 
„Mulți diiitre colegii măi 
de sport îmi spun că 
vreau să mă... resemnez 
jucînd popice. Poate n-o 
sâ mă crecțeți, dar sppr- 
tul popicelor este și el 
pasionant. încercați nu
mai să aruncați cîteva 
bile, și dacă riu nimeriți 
ținta — nici'eu n-o nime
resc uneori ! — să ve
deți cum vă ambiționați. 
Nu plecați dă pe arenă 
pînă cînd nu dobbfiți 
toate popicele. Și încă 

i ceva. Acest sport îți dă i 
posibilitatea să-1 practici 
pînă la ... adinei bătrî- 
neți. lată de ce mi-am... 
planificat 20 de ani și la 
popice!"

TR. IOANIȚESCU

ma- 
face 
din

An-

de
...spaima

selecționat

1000 
sa și încă !...

Bobrov,
ani 
de 
din 

a
; în

cel 
ho-
U- 
ju- 
a-

pina 
mai 
chei 
niunea 
cat multă vreme 
ceeași echipă cu... tatăl 
său, Mihail Bobrov ? 
După ce Vsevolod Bobrov 
a intrat la Academia Mi
litară, tatăl și fiul au 
făcut parte din echipe 
adverse, care s-au intil- 
nit nu o dată în meciuri 
decisive.

... în decursul activi- 
sale șahiste Alek- 

Alehin a parti-
tații 
sandr
cipat la 87 de turnee,
ocupînd de 62 de ori
primul loc ?

„greul" Ray Patter-
son, care s-a afirmat în 
ultimul timp pe ringu
rile de amatori din S.U.A. 
este... fratele actualului 
campion mondial de box 
la toate categoriile. Bay 
Patterson are 18 ani, 
măsoară 1,82 metri și 
cântărește 84 de kilogra
me. ... Și Floyd Patter
son care avea frică nu
mai de Ingemar Johans
son 1

rapidist “ : Fiindcă 
o dată cu ea, duminică 
vine la București șl 
Știința Timișoara. De la 
care (nu că aș vrea să 
fac un pronostic) două 
puncte tot luăm.

Un arbitru: 
nu trebuie s-o... 
de două-trei ori 
vină.

Un comod; 
vine singură, nu 

deplasez eu la ea. 
antrenor „pangli- 
Fiindcă intrînd în 

.fundamentală a 
procesului instructiv și 
moral-volitiv în care 
reacțiile motrice ale su
biecților sub influența 
agenților externi se ma
nifestă cu mai multă vi
vacitate în 
sindromului 
minai i 
Așa i 
poate i 
gradare.

Un rugbist: 
vine dintr-odată, 
„treisferturi

Eu: Fiindcă mi-a 
spirat acest „scurt 
terviu”.

Fiindcă 
fluieri 
ca să

să mă
Un 

car" : 
partea

Fiindcă 
trebuie

Iată-l pe Mărgărit in postură de antrenor, secundindu-l Em. Cișmașpe

II mai țineți minte ?

Eustațiu Mărgărit boxerul-sc rimer...

sting i 
cum 
scăpăm

fenomenul 
parietoabdo- 

de efort...
spuneam...

i de retro-

Fiindcă
nu pe

in- 
in-

V. TOFAN

La finalele campiona
telor naționale de box 
din 1948, un tînăr care 
de-abia împlinise 17 ani 
a produs o mare surpri
ză, învingînd de o ma
nieră categorică pe Ro
mulus Indru unul dintre 
favoriții categoriei. Acest 
meci i-a adus afirmarea 
tînărului boxer brăilean 
pe nume Eustațiu Măr
gărit, care timp de 12 ani 
avea apoi să cucerească 
simpatia amatorilor spor
tului cu mănuși prin bo-

xul său tehnic și specta
culos.

De cinci ani nu-1 
vedem între corzile 
gului pe Mărgărit 
din cînd în cînd, 
tind 
Azi 
este șef de lucrări 
I.C.F. ’

Prea mult...
Victoria echipei de fot

bal America în campio
natul statului Rio din 
Brazilia, a produs o e- 
normă senzație. A cîștiga 
un campionat avînd ad
versari redutabili ca Flu- 
minense, Botafogo, Vasco 
da Gama, Flamengo este, 
orice s-ar spune, o per
formanță de mare răsu
net. Acest lucru l-a reu
șit America, un club să
rac, cel mai mic din ma
rile cluburi din Rio, dar 
cu cel mai mare număr 
de suporteri. Cucerirea 
titlului a provocat un en
tuziasm delirant. După 
ultimul' meci, mii de su-

EUGENIU PETRESCU, 
BUCUREȘTI. -,i Miroea 
Ștefănescu, portarul echi
pei naționale de polo, are 
23 de i 
Tînărul 
unde a 
București, 
acum, Ce ------------- . _
student la Politehnică.

VASILE 
OCNA. — Ne raliem 
reproșul pe care îl faceți 
hoeheiștilor noștri :
E cazul ca să fiți certați : 
Prea multe goluri mai 

mareați.
Nu fiți atât de egoiști, 
Ț.ăsați și pentru... fotba

liști !
M. MARINESCU. TIRGO- 

VIȘTE. - 1) în grupa a 
Vil-a a preliminariilor 
campionatului mondial de 
fotbal se întrec următoa
rele 
pia. 
fapt, 
mas 
Cipru fiind eliminat 
Israel (1—1 la Nicosia și 6—1 
pentru Israel la Tel-A vi v). 
Italia va susține un du
blu meci de calificare cu 
învingătoarea dintre Etio
pia și Israel. — 2) Coșul 
de baschet este instalat 
la înălțimea de 3,15 m. 
Dar cum baschetbaliștii 
au în jur de... 2 metri, nu 
trebuie să-i... compătimim. 
S-a pus, de altfel, pro

ani. A debutat la 
•Dinamovist, de 

i trecut la Știința 
unde joacă „șl 
urmează ? Este
CREȚU, TG. 

la...

echipe : Italia, Etio- 
Cipiu și Israel. De 
5n cursă au mai ră- 
numai trei echipe, 

de

entuziasm!
porteri au invadat tere
nul și i-au pui tat pe brațe 
pe jucătorii victorioși. Ba 
mai mult, unii dintre su
porteri au năvălit în par
cul clubului și de bucurie 
s-au aruncat, îmbrăcați 
cum erau, în... bazinul de 
înot al clubului 1

A doua zi, în zori, în 
grijitorii au găsit în, ba
zin corpul neînsuflețit al 
lui Juarez da Silva. A- 
cesta era un credincios 
suporter al echipei Ame
rica și a făcut și el ca 
alții: s-a aruncat în ba
zinul de înot, 
A uitat însă 
să înoate...

mai 
rin- 

decît 
asis- 
colț. 

Mărgărit 
la 

și se străduiește 
ca în dubla sa calitate — 
profesor la I.C.F. și 
trenor — să ridice 
elemente în box, nu 
puțin tehnice cu-m a 
el.

Iată acu-m _ __
din cariera pugilistică a 
lui Mărgărit:

— a început să boxeze 
la vîrsta de 14 ani la 
Brăila ;

— în 1949 susține pri
mul său meci internațio
nal la Campionatele mon
diale universitare de la 
Budapesta;

_ — a participat la edi
ția din 1953 a Campio
natelor europene ;

— din cele 196 de me
ciuri oficiale 
din care 36 
ternaționale 
dut doar 13 
pe ringurile 
tate ;

vreun boxer în 
Eustațiu

cîteva

an- 
noi 

mai 
fost

date

susținute — 
întîluiri in- 

— a pier- 
din care 9 
din străină-

vestim o pățanie de 
lui Mărgărit care i-a 
dus pierderea titlului 
campion republican.

Era în primăvara

a 
a- 
de

de bucurie.

desen de N. ARION

— .Și ducă am juca în 7, .credeți că o să ieșim fi noi 
campioni mondiali ?...

POSTHMUCnZIN» q magazin «postii mwchzih
blema ca înălțimea coșu
lui să fie mai mare.

VALERIAN ---------
BUCUREȘTI.
jucători ai unei echipe de 
fotbal depășesc în viteză 
întreaga apărare adversă. 
Înaintașul care ai® min
gea nu trage la poartă, 
ci pasează balonul celui
lalt jucător. Acesta șutea- 
ză și înscrie. Ce se în
tâmplă în acest caz ?“. 
Depinde ! Dacă jucătorul 
respectiv Se afla ÎN URMA 
MINGII, e gol.
contrar,

CUBELARU.
- 1) „Doi

în caz 
_______ arbitrul va sanc
ționa poziția de ofsaid a 
acestui jucător. — 2) Ști
ința Cluj a cucerit cam
pionatul 
gheață în 1954. Dar, 
spune o cunoscută 
mantă ; „E 
tun-ci... O

IRJMIA
GHIȘOARA.

la hochei pe 
cum 

ro- 
mult de-a- 

veșnicie
N IC U LAIE. SI- 

___ _______ 1) Da. Ga- 
vril Raksi, interul stînga 
al echipei C.C.A., 
născut la Oradea. Totuși 
nu poate fi una și aceeași 
persoană cu colegul de 
echipă pe carP l-ați avut 
între anii 1951-1953 la Di
nam o Bîrlad, dat fiind că 
pe vremea aceea el avea 
doar... 13 ani. Faceți și 
dv. socoteala : la 1 noiem
brie împlinește 23 de ani.— 
2) Pahonțu s-a retras din 
activitatea sportivă — 3) 
în 1948, în finala campio
natului de box al țării la

categoria pană, Gheorghe 
Fiat nu s-a intîlnit cu Mi
hai Solomon din Sighl- 
șoara, ci. cu Mihail Culcea 
din Baia Mare. Mihai So
lomon a fost și el un bo
xer bun, dar n-a figurat 
niciodată printre finaliștii 
campionatelor naționale.

NEL BREAZU, ORADEA. 
— 1) Cele două meciuri
faimoase dintre reprezen
tativele de fotbal ale Un
gariei și Angliei, disputate 
în 1953 ja ’ ““
1954 la Budapesta, 
încheiat 
6-3 și 7-1 în favoarea fot
baliștilor maghiari. — 2)
Fostul extrem stingă al 
echipei naționale de ju
niori, Virgil, nu mai joaeft 
fotbal.

Londra și în 
s-au 

cu scorurile de

este

DR. RAFA GEORGE, 
BUCUREȘTI. - Nici că 
se putea o urare mai «i- 
merită făcută fotbaliștilor 
noștri ! (De altfel, ați fost... 
gînd la glnd cu autorul 
caricaturii din această pa
gină) :
Ridicați-vă prestigiul. 
Muncind din zori pină-n 

noapte, 
voi, în 
„unșpe", 

alții in...
„șapte"

ION POȘTAȘUL

S-ajungeți și

Unde sînt

nu 
K.O. 
el

fost învinsa
niciodată dar 

nu a cîștigat
prin 
nici 
vreun meci prin K.O. (I).

In încheiere să vă po-

Era în prinjăvara lui 
’51 ; iar la finale la „pa
nă" se calificaseră. Eusta
țiu Mărgărit 
Gheorghe. Pe 
„potcoava" 
Republicii la 
crainicului se 
un singur bo 
Gheorghe. Adversarul nu-i 
nicăieri. Cît pe aci ca 
llie Gheorghe să fie de
clarat învingător fără să 
dea măcar un pumn. Ce 
se întîmplase ? Mărgărit 
și-a cam prelungit odih
na înainte de mec: și 
a adormit ajungîr-i tîr- 
ziu pe stadion. Dis uții 
interminabile cu oamenii 
de ordine care nu voiau 
să-i dea drumul la ves
tiare. Ca pînă la urmă 
să-i vină în ajutor spec
tatorii care pur și simplu 
l-au aruncat peste gardul 
care 
nul.
fracțiune de 
în ultimul moment a a- 
părut pe ring. Bineînțe- 
țeles fără nici o „încăl
zire", așa îneît a pier
dut. Somnul de după ma
să l-a costat scump...“

și II ie
ringul din 
stadionului 

chemarea 
urcă doar 
xer, II ie

împrejmnicște tere- 
S-a echipat într-o 

secundă și

T. R.

La reluarea

TELEGRAME ÎN
Fotbaliștilor de la
Rapid

De Ia dînșii, spectatorii 
Vor o
Ca
Să

comportare-na’.tă, 
„rapidul" în victorii 
nu facă nici o ... haltă
Jucătorilor de la Cor- 
vinul Hunedoara

Un 
E 
Ai 
Să

sfat în termeni lapidari 
nimerit să le trimiți ;
Hunedoarei oțelari
fie fotbaliști ... căliți.

Celor de la Minerul- 
Lupeni

Acum, Ia început de pri
măvară, 

O singură urare li-e pro
pice : 

Dacă în mină tot mereu 
coboară, 

In clasament, în schimb, 
să se ... ridice !

campionatului de fotbal

PATRU RÎNDURI
Farului-Constanța

începând noul sezon,
Doar atîta poți să-i spui : 
Farul si p» stadion
Să ” ' - -se simtă-n ... largul lui!

V. D. POPA
Lui Ene n 
București)

Doresc în țară
De
Iar

Să

(Dinamo

și peste 
fruntarii 
știe toți 
portarii, 

cînd vor curge „boa
bele" șiroi 

spună : unul este
Ene ... H !

frică să te

Fundașului Soare (Pro
gresul)

Iți doresc să se vorbească 
După fiecare meci :
Nu te poți uita la... Soare 
însă nici de el să ... treci !

L CHIVU

Iar mîine returul
Dovadă

Ghiocei, verdeață, soare,
Filele din calendar, 
Păsările călătoare
Ce se-ntorc în țară iar,

Chioșcurile cu-nghețată, 
Sticle cu răcoritoare. 
Strada mai aglomerată 
Și paltoanele mai rare,

Coșurile din cămine 
Ce intrară în vacanță, 
Parcurile tot mai pline 
De copii și rezonanță,

...Răspîndite-n toată țara 
Aste fapte sînt, desigur, 
Semne că, mai mult ca sigur, 
A venit iar primăvara.

Dar dovada cea mai bună 
Este pentru subsemnatul 
Că-ncepînd din astă lună 
Se... reia campionatul.

I. CHIRU
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