
proletari din,toate țările, uniți-văi

Fizica și Sport din R. P. RomîndOrgan al Uniunii de Cultură

Duminica sportivă în imagini

yy...

de la o înfrîngere amenințătoare
considerată cu o surpriză per-

Folo: T. Roi Im

Marchează sau nu ? iji-au pus întrebarea spectatorii în tainului 50 al meciului 
Rapid —- Arieșul (1—2). Băluțiu, interul stingă de la Arieșul, a transformat 
impecabil in gol lovitura de 11 m dictată de arbitru pentru hențul lui 

iMHga in careu.

® Comentariile presei franceze după meciul de ia Bayonne © Aprecieri elogioase adresate 
înaintării noastre • „Penciu a fost admirabil..." • „Nu trebuie 
formanța Romîniei!" • „Rominii au făcut mari progrese"

se după mingi prinse foarte frumos, 
prin Demian la tușă, știau să se re
grupeze rapid și să execute o a doua

TUDOR VORNICU
(Continuare în pag. a 8-a)

ANUL XVII — Nn 3928 @ Marți 14 noiembrie 1961 & 8 pagini 25 bani

PARIS 13 (prin telefon). Ar fi ne
cesare cel puțin două pagini din 
„Spartul popular” pentru a reproduce 
elogiile pe care presa franceză — și 
am in față doar marile cotidiene din 
capitală — le acordă luni dimineață 
rugbiștilor romîni. Și va curge încă 
multă cerneală în legătură cu jocul 
de duminică de la Bayonne, deoarece 
performanța rugbiștilor noștri, felul 
în care au jucat, maturitatea și stilul văzut

MORARII

lor, au zdruncinat temeliile echipei 
Franței, pusă la grea încercare pe 
teren propriu.

Discuții foarte largi vor fi purtate 
de acum înainte, iar selecționerul 
francez, în urma incapacității echi
pei Franței de a face față jucătorilor 
de rugbi din țara noastră, va fi obli
gat să aducă modificări formației.

Să dăm insă astăzi cuvîntul celor 
mai cunoscuți cronicari francezi. In 
„l’Equipe”, care are următorul titlu 
pe opt coloane: „O săritură providen
țială a mingii pentru francezi, crudă 
pentru rominii plini de ardoare și... 
meci nul, amarnic, la Bayonne, care 
repune in întregime cazul XV-ului

IN MUNȚII NOȘTRI
Cabana Pietrele (altitudine 1.550 ni), situată într-una dintre cele mai fru

moase și pitorești văi ale masivului Retezat—Valea Pietrele — este locul 
de întllnire a multor turiști din Valea Jiului și din împrejurimi.

Foto-: O.N:T. „Carpați"

francez", Denis Dalanne scrie: „Cit 
despre romîni, ei continuă neîntre
rupt drumul ales. De pe acum ei sint 
tot atit <le buni ca echipa Australiei 
și au lăsat definitiv în urmă Italia 
ți pe toți ceilalți continentali. Și a- 
ceasta, în primul rind. datorită unor 
înaintași foarte energici, a străduin
țelor pe caro le depun pentru a se 
ține la curent cu tot ce se preschimbă 
în rugbiul internațional... Am

Henry Garcia 
„Im fața acestui 
r. al rugbiștilor 
publicul din Ba

cele 4 meciuri Franța — România de 
după război. De fiecare dată rominii 
au demonstrat progrese".

In continuarea articolului, specia
listul francez a arătat că „O săritură 
providențială a mingii în minutul 55 
a salvat XV-le francez de la o in
fringers amenințătoare".

Sub semnătura lui 
citim în același ziar: 
■joc trist, dezolant (n. 
francezi), care făceau 
yonne să urle, rominii dovedeau că 
au principii solide pe înaintare, păs
trau bine mingea în linia a treia, pen
tru a pune pe francezi în ofsaid, de
bordau pe ai noștri prin vitalitate și 
dinamism, organizau grămezi deschi-

C. C. A. A ÎNVINS
TATRAN PREȘOV LA HANDBAL

Mîine. oaspeții joacă la Brașov
o

prin absența
Handbaîiștii de la. C.C.A. — cu 

formație descompletată 
lui Oțelea și a lui Circiu — au rea
lizat ieri seară In sala Dinamo o mun
cită. dar frumoasă victorie internațio
nală, întrecînd echipa Tatran Preșov 
cu scorul de 18—17 (9—8). Tn prima 
repriză inițiativa au avut-o mai mult 
(în special în primele 10—15 minute) 
jucătorii de la C.C.A., care au condus 
de citeva ori (2—0, 4—2). Apoi scorul 
a fost egal, Tatran a avut avantaj 
(8—5), iar Ia sfirșitul celor 30 de 
minute C.C.A. conducea din nou cu 
9—8, Cea de a doua parte a meciului 
a fost caracterizată prin mai puține 
răsturnări de situație. După 10 minute 
Tatran conducea cu 11—10 și acest 
minim avantaj de un gol a fost păstrat 
de bandbaliștii oaspeți pînă în ultimele 
cinci minute. Atunci C.C.A. a preluat 
conducerea și a cîștigat

După cum se vede s-a marcat mult, 
ceea ce denotă că in apărare echipele 
au jucat mai slab. A arbitrat V. Pe- 
lengliian. Mîine, oaspeții vor evolua 
la Brașov în compania echipei Trac
torul.ASEARĂ, ÎN CAMPIONATUL DE ȘAH

Runda a 10-a. Georgescu — Boz- 
doghină 1—0, Szabo — Gheorghiu 0—1, 
Drimer — Giinsberger 1—0, Ciocîltea 
— Rădulescu, Reicher — Mititelu, Puș- 
cașu — Ghițescu, Botez — Vaisman, 
Drimer — Pavlov (amânată din runda 
a Il-a, s-a jucat dimineața) remize.

Clasament: Ghițescu (2) 6’/2, Cio
cîltea (2), Radulescu (1) 6, Radovici 
(1) 5‘/2, Georgescu (2), Mititelu (1), 
Soos (i) 5 puncte.

După ee echipele finaliste ale popu
larei competiții Cupa R.P.R. la fotbal, 
Rapid și Arieșul, au salutat publicul 
din tribunele stadionului Republicii, 
cei doi căpitani de echipă, Macri și 
Ursu, au făcut schimb de cadouri. Ursu 
i-a dat din partea echipei muncitorilor 
sticlari din Turda o frumoasă cupă de 
cristal, iar rapidistul i-a oferit o loco
motivă nichelată în miniatură. Pri
mind cupa, Macri a spus zîmbmd : 
„Azi o să mai primim o cupă... 1, la 
care reprezentantul echipei de catego
ria B. care avea desigur mai puține 
aspirații la valorosul trofeu, a răs
puns : „Mai intii să jucăm". Nu știm 
dacă discuția a mai continuat mtre 
cei doi căpitani de echipă, dar... Me
ciul a arătat c..ă în materie de prono
sticuri, e mai bine să fii rezervat. For
mația Rapidului a fost prea sigură de 
ca și a pierdut, iar echipa din Turda, 
modestă, cum ii stă bine oricărei e 
cliipe — chiar și uneia din categoria 
A — a făcut un joc bun și a încurcat 
socotelile lui... Macri.

Frumusețea întrecerilor de cupă con
stă în elementul 
cru s-a adeverit 
echipă nu este 
In sferturile de

surpriză și acest lu- 
și duminică. Nici o 
câștigătoare dinainte, 
finală ale acestei e-

4

Balaș Fiți (C.S.M. Cluj) a corectat un nou record al țării la „aruncat1 
(categoria ușoară) : 137.5 kg.

I
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4

diții a ajuns chiar și o formație din 
regiune. Voința București. De altfel, 
și în alte țări, in Franța, Anglia etc., 
echipele de primă ligă au jucat în 
finală cu echipe de categorie inferioară. 
In U.R.S.S., de pildă, cunoscuta e- 
chipă Ț.S.K.A. a avut acum eîțiva ani 
ca adversară într-o finală dramatică 
o echipă de categoria B. Deci, peste 
tot jocurile de cupă rezervă surprize. 
Finala noastră a fost o surpriză plă
cută. După acel 2—1 obținut de Arieșul 
in urma unui joc mai organizat și mai 
eficace și cu o concepție modernă, 
chiar și unii suporteri ai Rapidului 
au fost nevoiți să recunoască. Au 
câștigat cei care au fost mai buni : 
fotbaliștii Arieșului.

■Ar
Dăm mai jos «leva amănunte de 

la finală, care ne-au lipsit din cronica 
meciul ui:

DE LA ARIEȘUL...

Ne-a plăcut tînărul portar Suciu — 
19 ani — care a avut citeva intervenții 
bine inspirate, fără plonjoane in afara 
porții cum obișnuiesc să mai facă unii 
portari. Gestul lui din ultimele mi-

1
<ie joc de a fugi după minge, 
ieșea in aut, a tăcut o frutriuaită

tot paourtul

nu te
care _____ ________________
impresie, mai ales în comparație, cu 
„tactîca“ altor portari de a „trage de 
timp".

Căpitanul echipei, Ursu, a jucat 
circa >50 de minute mult retras, eoor- 
donind cu succes în jocul de apărare 
linia de mijlocași și în atac pe cei 
patru colegi ai lui de la înaintare.

Cei doi halfi, Luparu și Onacă, au 
fost inepuizabili. Mereu s-au găsit a- 
eoto aride era balonul. In generat, 
datorită pregătirii fizice, toți jucătorii 
au fost la inăițime pe 
meciului.

Ne-a surprins plăcut
c.ap. Aproape toți jucătorii Arieșuluj 
și-au depășit adversarii la acest ca
pitol. De asemenea, pasele pe Jos au 
ajuns cu regularitate la adresă.

Multe acțiuni de atac au fost rea
lizate in urma interceptării paselor 
destinate fotbaliștilor de la Rapid.

Nu
barca
Ursit,

jocul bun la

ne-a plăcut trucajul cu schim- 
numerelor. De ce, de exemplu, 
care juca centru înaintaș, avea

(Continuare in pag. a 5-a j



SPRE NOI SUCCESE 
DIN RAIONUL

Cu prilejul conferinței consiliului 
raional U.C.F.S. 23 August și a clu
bului sportiv Metalul au fost scoase 
în evidentă - atit în darea de seamă 
cî| și în discuțiile delegaților — suc
cesele obținute in dezvoltarea acti
vității sportive de mase și de per
formanță. Astfel, numărul asociații
lor sportive a crescut de la 41 (1960) 
la 55 <1961), iar cel al membrilor
U.C.F.S. de la 23.000 la peste 27.000. 
La campionatele pe asociație au con
curat aproape 10.000 de membri 
U.C.F.S.; peste 15.000 de muncitori 
practică gimnastica în producție; la 
excursiile turistice au participat peste 
16.000 de oameni ai muncii etc. Ca 
urmare a dezvoltării activității spor
tive de mase s-a înregistrat Și o ac
centuată creștere a nivelului perfor
manțelor sportive. Tinerii remarcați 
cu prilejul competițiilor populare au 
fost apoi cuprinși in secțiile de per
formanță. Aici, sub îndrumarea an
trenorilor, acești tineri și-au desăvîr- 
șit pregătirea. Astăzi, în raionul 23 
August, se află 2 maeștri emeriți și 
38 de maeștri ai sportului, precum și 
numeroși sportivi de cat. I, a îl-a și 
a IlI-a.

Darea de seamă și discuțiile au a- 
nalizat cu simț de răspundere lipsu
rile care mai dăinuie în activitatea 
sportivă din acest raion al Capitalei. 
Dintre numeroasele probleme ridicate 
ne vom ocupa astăzi de două:

REZULTATELE TREBUIE SA SE 
SITUEZE LA NIVELUL POSIBILI

TĂȚILOR SI AL CONDIȚIILOR 
CREATE

Succesele de prestigiu care au mar- 
cat activitatea sportivă de mase și 
de performanță desfășurată anul a- 
cesta în raionul „23 August** nu au 
fost totuși la nivelul condițiilor create 
de partid și guvern mișcării sportive 
din țara noastră, la nivelul posibili
tăților pe care le are acest raion in
dustrial al Capitalei. Participanții la 
conferință au arătat in spirit critic 
și autocritic lipsurile care mai fri- 
nează încă p-ogreșul activității spor
tive.

Pornind de la activitatea sportivă 
de mase, ei au arătat că numărul oa
menilor muncii angrenați in desfășu
rarea competițiilor nu este nici pe 
departe la nivelul posibilităților. Mai 
sînt încă mulți muncitori care nu par
ticipă la viața sportivă a uzinelor. 
Cauzele se află în insuficienta preo
cupare a unor asociații sportive pen
tru realizarea unei sarcini importante: 
organizarea cu regularitate a compe
tițiilor de mase. Lipsa de atenție in 
urmărirea și organizarea calendarului 
sportiv al asociației, lipsa de colabo
rare cu organizațiile U.T.M. și sin
dicale au făcut ca în unele asociații 
să se organizeze slab și sporadic cam
pionatele pe discipline sportive, să se 
înregistreze o participare redusă la 
întrecerile populare (crosuri. Con
cursul cu! tu ral-sportiv al tineretului) 
și să se neglijeze organizarea cu re
gularitate a concursurilor pentru tre
cerea normelor G.M.A. Așa stau lu
crurile la asociațiile sportive I.C.M.A., 
Mase plastice. „Ștefan Gheorghiu**, 
Postăvăria Romînă. IPROFIL ș.a. Nu 
s-a urmărit nici dezvoltarea bazei de 
mase la o serie de discipline sportive 
importante (atletism, gimnastică, na- 
tație ș.a.).

O serie de asociații sportive și 
chiar consiliul raional U.C.F.S. au 
preferat (era și mai ușor...) să se scu
ze tot timpul că nu există baze spor
tive, decît să mobilizeze tineretul — 
așa cum arăta tov. Gh. Fîciu de la 
asociația sportivă Antrefrig — pentru 
amenajarea de baze sportive simple, 
fără investiții. De altfel, exemplul 
asociațiilor sportive Acumulatorul, Re
publica, Cimentul. Școala profesională 
23 August și Mătasea populară, care 
ȘÎ-au amenajat cu posibilități proprii 
terenuri simple de volei, baschet și 
handbal, este concludent în ceea ce 
privește eficacitatea inițiativelor. Fap
ta! că nu se acordă suficientă atenție 
tașfrijirii și justei folosiri a bazelor 
sportive existente, reflectă de aseme
nea comoditatea și dezinteresul unor 
activiști sportivi.

Mate deci clar că nu lipsa bazelor

IN MUNCA SPORTIVĂ In raionul Cimpina

99‘23 AUGUST"
sportive a generat deficiențele sem
nalate, ci lipsa de inițiativă a unor 
consilii ale asociațiilor sportive.

IN CENTRUL ATENȚIEI: MUNCA 
DE EDUCAȚIE

Darea de seamă și o bună parte 
din discuțiile participanților la con
ferință s-au ocupat de munca de e- 
ducație desfășurată in rindul sporti
vilor. Sub conducerea organizațiilor 
de partid și cu sprijinul organizațiilor 
U.T.M., consiliile asociațiilor sportive, 
consiliul clubului Metalul, conducerea 
secțiilor pe ramură de sport și antre
norii au desfășurat o intensă muncă 
politică în rîndul sportivilor. Partici
parea la invățămîntul politic, la con
ferințele cu teme educative, la vizio
narea spectacolelor și la vizitarea în 
colectiv a muzeelor, precum și munca 
de zi cu zi desfășurată de majorita
tea antrenorilor au avut o Influență 
pozitivă in formarea tineretului spor
tiv. De o mare eficacitate în înlătu
rarea lipsurilor manifestate de unii 
sportivi s-au dovedit gazetele satirice 
și discutarea în colectiv a cazurilor de 
abateri.

Intensa muncă de educare desfășu
rată sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, legarea spor
tivilor de procesul de producție (mulți 
sportivi sint fruntași în producție: at
letul Dan Vlădescu, boxerii Andrei 
Olteanu și Dumitru Gheorghe. fotba
liștii Paul Popescu și Ștefan Laschi 
etc.), și întărirea disciplinei, au făcut 
ca sportivii să aibă o ținută corectă 
pe terenul de sport.

Firește, mai sînt încă și cazuri — din 
ce în ce 
nu s-au 
conduită 
noastră.
susținute munci 
ceștia a vorbit tov. Victor Hlchiu — 
secretar al comitetului raional P M.R. 
„23 August**, care a spus printre al
tele: „Sportivii trebuie să reprezinte 
societatea noastră nouă, societatea so
cialistă. Pentru aceasta nu trebuie să 
permitem nici un fel de abatere. Ac
tiviștii de partid vor trebui să spri
jine intens munca de educare a spor
tivilor, să contribuie la modelarea ca
racterelor tinerilor in spiritul socia
list. la făurirea unui tineret demn de 
epoca noastră".

Maestra sportului Lia Manoliu, a 
arătat că „sportivii trebuie să traducă 
in fapte lozinca ,,primii 
mii in producție !“.

Referindu-se la cîțiva 
Pirtea, Ion Strîmbeanu, 
Gh. Dan, 
comportă 
au arătat 
mitate cu 
turile făcute — nu înțeleg să aibă o 
atitudine corectă pe terenul de sport, 
in producție, în viața de toate zilele.

mai rare - cînd unu sportivi 
încadrat încă în normele de 
proprii tinerilor din țara 
Despre necesitatea unei mai 

de educație cu a-

în sport, pri-

sportivi (Gh. 
Petre Vitan, 

ș.a.), care se 
vorbitorii

Ștefan Lascu 
necorespunzător, 

că trebuie procedat cu fer- 
cei care — cu toate etor-

SPORTUL POPULAR
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Multe rezultate bune, dar și multe
resurse încă nefolosite

intra in orașul 
zveltele turnuri 
și uzinelor. Iu 

uneia dintre a- 
uzina 

conferința 
orășenesc

Din orice parte ai 
Cimpina te întîmpină 
și hale ale fabricilor 
sala de festivități a 
ceste mari unități industriale. 
Poiana, s-a ținut recent 
consiliului raional și 
U.C.F.S. Cimpina.

CALITATEA MUNCII - IN
DISCUȚIILOR

CENTRUL

Din raportul prezentat de tov. Gll. 
Ghiță, președintele consiliului raional 
U.C.F.S., am reținut citeva pasaje și 
cifre concludente: 40.764 membri ai 
U.C.F.S. dintre care 6.810 femei. 90 
de asociații sportive (doar în trei 
sate din raion nu există asociație 
sportivă). La crosul „Să intîmpinăm 
7 Noiembrie** au luat startul 6.000 
de concurenți. 1.500 de tineri și-au 
trecut normele complexului G.M.A. in 
anul 1961. La Spartachiada din iar
na trecută, Concursul cultural-sportiv 
al tineretului, crosul „Să intîmpinăm 
1 Mai" și la Spartachiada Petrolistu
lui au fost mobilizați 49.075 sportivi. 
Aproape 25.000 de oameni ai muncii, 
membri ai U.C.F.S. s-au înscris la 
excursiile turistice. Ne oprim aici pen
tru că șirul cifrelor este foarte lung.

Pot fi considerate lotuși suficiente 
aceste rezultate față de numărul mare 
de muncitori din raionul Cimpina ? 
Răspunsul l-au dat mulți dintre dele
gații la conferință, care în discuțiile 
lor au arătat că asociațiile sportive 
dispun de posibilități încă nefolosite. 
La Sinaia, Poiana. Cimpina, Moreni 
și Florești sint baze sportive complexe 
iar in restul localităților există 
nuri de sport. De asemenea, in 
nul Cimpina se găsesc 7 piste 
atletism și 6 bazine de înot, 
dintre ele cu apă caldă Dar datorită 
faptului că nu au fost folosite judicios 
aceste baze, nu s-au organizat sufi
ciente competiții, rezultatele acțiunii 
de atragere a oamenilor muncii pe 
terenurile de sport n-au fost pe deplin 
mulțumitoare.

S-a observat o răminere in urmă 
in ceea ce privește sportul de perfor
manță. ~ - 
clubului . __ _________ _________ ,
aeromodeliștii, popicarii și motocic.liștii 
au mers pe un drum ascendent, ajun- 
gînd pină în fazele superioare și chiar 
în ultima etapă a campionatelor și 
diverselor competiții (10 schiori au cu
cerit în sezonul trecut titlul de cam
pion al țării), la atletism natație, gim
nastică, tir, haltere, baschet, tenis de 
masă și alte discipline numeri pe 
degete sportivii clasificați. Pentru a 
întări afirmația noastră este suficient 
să arătăm că in anul in curs au fost 
afiliate doar 18 secții la federațiile de 
specialitate și că numai 2 sportivi 
și-au obținut norma de categoria I. 
Se pune întrebarea : care sint cauzele 
care au împiedicat pînă acum dezvol
tarea sportului de performanță pe 
măsura posibilităților? Să le analizăm 
pe rînd :

1. In consiliile asociațiilor sportive 
se aflau pînă la alegerile U.C.F.S. 
și unii oameni fără tragere de ini-

tere- 
raio- 

de 
unul

Dacă schiorii, componenții 
de radio-amatori. boxerii,

mă pentru sport. Tov. Matei Nedelea, 
președintele comisiei raionale de atle
tism a arătat in cuvîntul său că unii 
președinți de asociații au fost atit de 
mult lipsiți de spiritul răspunderii, 
incit nu au trimis echipele feminine 
la etapa raională a campionatului re
publican de cros.

2. Multe consilii ale asociațiilor 
sportive și-au îndreptat atenția numai 
și numai spre secțiile de fotbal, cele
lalte treburi lăs:ndu-le baltă. Această 
concepție greșită a fost manifestată 
chiar in cadrul conferinței de unii de
legați. Tov. Nicolae Voica din Moreni. 
de pildă, in loc să analizeze lipsurile 
care (rînează dezvoltarea sportului In 
orașul Moreni, a vorbit mai mult des
pre greutățile pe care le-au intimpi- 
nat cînd au vrut să legitimeze jucă
tori de fotbal din alte regiuni. Să 
fie adevărat că la Moreni nu pot fi 
crescuți jucători de fotbal ?

3. Lipsa de gospodărire a unor 
instalații sportive. Tov. Dorian Cova- 
Hue, antrenor de natație, a arătat cu 
amărăciune că instalația de Încălzi
rea apei bazinului de înot de la Schela 
Cimpina s-a deteriorat sub ochii ne
păsători ai conducătorilor asociațiilor 
și organelor locale ale U.C.F.S.

4. Comisiile raionale de gimnastică, 
baschet, tenis de masă, natație ș.a 
nu au muncit cu suficient spirit 
răspundere, organizind la un 
scăzut competițiile respective.

5. Majoritatea profesorilor de 
cație fizică s-au limitat doar la 
rea orelor din cadrul școlii și acestea 
la un nivel nesatisfăcător (A Săndu- 
lescu—Cimpina, Speranța Dumitrescu 
—Moreni etc.).

6. Insuficiente cadre calificate și 
lipsă de interes pentru recrutarea de 
instructori și antrenori. Cu toate că 
organele U.C.F.S. au cunoscut această 
deficiență, ele au inițiat în acest an 
doar un curs de... arbitri de fotbal.

7. Consiliul raional U.C.F.S. a a- 
cordat - - și bine a făcut — atenție 
dezvoltării sportului de mase dar nu 
s-a interesat in egală măsură de 
soarta elementelor remarcate cu pri
lejul acestor concursuri.

Din dezbateri a reieșit clar că acti
viștii sportivi au acum, în față, un 
obiectiv pe care trebuie să-l realizeze 
cit mai urgent: calitatea.

PERSPECTIVE

de 
nivel

edu- 
ține-

Din raport și discuții s-au 
ca un fapt pozitiv, posibilitățile 
progres care există in 
pina.

In
Olteanu, vicepreședinte al 
lui General U.C.F.S. 
altele că orașele Cimpina. 
Sinaia și alte localități din 
Cimpina. au devenit in anii de după 
23 August 1944, puternice centre ale 
industriei noastre socialiste Mișcarea 
sportivă insă nu s-a ridicat la nive
lul celorlalte sectoare de activitate, cu 
toate că există mari posibilități in a- 
ceastă privință. De aceea, noul con
siliu va trebui să îndeplinească cu 
spirit de răspundere acțiunea de atra-

desprins, 
de 

raionul Ciin-

cuvintul său, tovarășul Miron 
Consiliu- 

a arătat printre 
Moreni. 
raionul

gere a cit mai mulți oameni ai mun
cii pe terenurile de sport, să urmă
rească evoluția sportivilor pe drumul 
perfecționării Comisiile raionale care 
vor fi alese vor trebui să se ridice 
la înălțimea sarcinilor încredințate, 
iar antrenorii și celelalte cadre teh
nice să-și îmbogățească necontenit 
nivelul cunoștințelor, pentru a pre
găti sportivii după metode științifice. 
Va trebui să se acorde o atenție deo
sebită dezvoltării tuturor disciplinelor 
și îndeosebi atletismului, natației, turis
mului și schiului, care se pot prac
tica cu bune rezultate Noul organ 
să ia măsuri ferme față de cei care 
au atitudini necorespunzătoarg (56 te
renurile de sport, să se îngrijească 
mai mult de cei mai mici sportivi, 
școlarii, cei ce vor schimba pe spor
tivii fruntași. Folosindu-se toate re
sursele locale, mișcarea sportivă din 
acest puternic raion industrial va cu
noaște in curind un avint deosebit.

In dorința îmbunătățirii activității 
sportive, delegații la conferință au vo
tat un plan de măsuri, care prevede, 
printre altele:

I. Fiecare asociație sportivă va or
ganiza un campionat la cel puțin 6 
discipline. In aceste inlreceri vor fi 
angrenați peste 20.000 de membri ai 
U.C.F.S anual, și in general 75.000 
de participant.!. 2. Peste 15 000 de 
oameni ai muncii vor fi atrași anual 
in excursiile pentru cunoașterea locu
rilor istorice și a frumuseților patriei 
noastre. 3. In anul 1962 vor deveni 
purtători ai insignei G.M.A. 1.000 de 
aspiranți iar in 1963 incă 1.200 de 
tineri și virstnici. 4. In 1962 alți 3.000 
de muncitori vor practica gimnastica 
in producție 5 53 de secții afiliate, 
609 sportivi clasificați și 2 maeștri ai 
sportului și-au propus delegații să 
realizeze in 1962

Acestea sint, după cum am arătat 
mai sus. citeva din angajamentele 
luate de delegații conferinței. Tova
rășul Ion Popa, secretar al comite'ului 
raional P M.R., a spus printre altele: 
„Fără îndoială că vom înfăptui preve
derile din planul nostru de măsuri. 
Dispunem de mari resurse incă neva
lorificate. Trebuie numai să trecem cu 
hotărîre la muncă Să intensificăm 
acțiunea de angrenare a maselor in 
activitatea sportivă, de introducere a 
gimnasticii în producție, să combatem 
cu tărie orice manifestare de forma
lism in munca educativă cu sportivii. 
Să formăm instructori și alte cadre 
obștești din oameni capabili, îndrăgos
tiți de această muncă, pentru că dacă 
vrei să convingi pe cineva să practic» 
un sport sau altul, trebuie mai întii 
să-ți pfacă ție. Cu asemenea cadre 
roadele nu vor întirzia să apară".

Vești din țară
țară continuă să se 
succes alegerile orga- 

ale U.C.F.S., care pri-

Reprezentanții sportivilor la conferințele de alegeri

Electrieianul Stelian Libardi de la 
LM.C. Câmpulung a fost ales ca delegat 
la coofsrinla regionali U.C.F.S. Fapt 
întvutoțul meritat, deoarece Slelian Li
bardi este cunoscut ca unul dintre sus
ținătorii cei mai devotați ai activității 
sportive din Muscel. Asociația sportivă 
Mineral a] cărei secretar este, mimă.ră 
peste 2.700 membri și a onținut « serie 
de frumoase revnltate.

Plena Fărcaș-Harbu, membră a aso
ciației Chimistul, este una dintre cele 
mai bune jucătoare ale echipei de volei 
din uzină. Cei l.JEiO de membri U.C.F.S. 
din uzină sint convinși că, în cadrul 
conferinței consiliului orășenesc U.C.F.S. 
Hain Mare tehnicianul lopilor Elena Făr- 
caș-Harbu îi nt reprezenta cn cinste.

Maestrul sportului l*aul lordăcheseu, 
component al ecliijiei de rugbi a clu
bului Dinamo, a fost propus in conferin
ța clubului Dinamo din București ca de
legat la conferința orășenească U.C.F.S. 
București. Paul lordăcbeseu este mem
bru al lotului reprezentativ de rugbi 
al R.P.R. El a fost rezervă în echipa 
noastră, eare a jucat duminică en na
ționala Franței la Bayonne.V. Popescu-eoremp. .Vasile Săsăranu-eoresp. regional

In inlreaga 
desfășoare cu 
nelor locale 
lejuiesc analize temeinice, privind ac
tivitatea de cultură fizică și sport 
desfășurată în orașe și raioane precum 
și perspectivele de dezvoltare 
activității sportive.

ale

VASLUI. — Conferința de dare de 
seamă și alegeri a consiliului ra
ional U.C.F.S. a scos in evidență 
faptul că unele asociații sportive au 
înregistrat frumoase succese, în par
ticiparea la competițiile de mase și 
în atragerea elementului feminin pe 
terenurile de sport. Hotărîrile luate 
în urma numeroaselor propuneri fă
cute de delegați vor contribui la pro
gresul activității sportive din acest 
raion atît pe linia sportului de mase, 
cît și a sportului de performanță.

MIHAI FLOREA-corespondent

LAPUȘ. — Pe lingă o serie de fru
moase realizări obținute pe linie de 
cultură fizică și sport participanții la 
discuțiile purtate în cadrul conferințe 
raionale de dare de seamă și aleger 
au arătat că în acest raion s-a acor 
dat o insuficientă atenție angrenări 
elementului feminin în diferite ramnr 
sportive. Conferința a adoptat măstu* 
corespunzătoare pentru îndreptarea ir 
viitor a acestei situații. Conferința s-: 
angajat să atragă pînă la 1 mai 196) 
un număr sporit de membri U.C.F.S 
cu 20 la sută față de cel actual.



SCWIMBIIE. OE MÎINE
0 consfătuire rodnică a cadrelor didactice din școlile sportive de elevi

Ministerul fnvățămintiilui și Culturii prin Direcția educației tineretului 
școlar, a organizat la București o consfătuire cu cadrele de conducere 
din școlile sportive de elevi, ’'-'i participat directori, profesori fruntași, 
antrenori. Au fost invitați aetA.vti ai U.C.F.S. Cu această ocazie au fost 
dezbătute probleme deosebit de importante 
pentru o muncă și mai rodnică in viitor.

Ca urmare a Hotăririi Biroului Politic 
iunie 1040. au luat ființă in anul

care au arătat preocuparea

al C.G al P.M.R., din 26 
1959 primele școli spor

tive de elevi. De la an la an ele au devenit centre puternice în do
meniul pregătirii sportive, adevărate „laboratoare" ale măiestriei. Astăzi, 
in 49 de orașe există 50 de școli sportive de elevi cu 190 de șMii pe 
ramură de sport în care activează peste 15.000 de elevi. Din rinduriîe 
lor se ridică necontenit sportivi bine pregătiți, capabili să reprezinte 
țara in cele mai importante competiții internaționale.

Consfătuirea a fost de un real folos pentru toți participant», 
constituind un minunat prilej de schimb de experiență.

Rezultatele obținute 
puteau fi mult mai bune999

Sportivilor—materiale 
de și mai bună calitate

In vizită la Uzinele „Janos Herbak“

Ecaterina 
campioană buletin, 
gime, campioană 
la trial Ion

Potoroacă (S.S.E. Ploiești), 
'că la săritura în lun- 
rcpublicană de juniori

Inca (k la înființare, școlile spor
tive de elevi au avut sarcina să devină 
importante centre de educație și instru
ire sportivă a tinerei generații Con
sfătuirea a arăiat că s-au obținui 
realizări în această privință. Condu
cerile multor școli sportive de -elevi 
s-au străduit să găsească cele mai 
bune metode pentru a îndeplini im- 
portantele sarcini ce le revin, retnar- 
cîndu-se în această privință S.S.E. 1J 
București, școlile din Galați, Ploiești, 
Rm V.-lcea ș.a.

Ca urmare firească a condițiilor 
minunate de pregătire, a muncii de 
educație desfășurate, au crescut an 
de an performanțele sportive ale ele
vilor din ‘ ”
(Ploiești), 
(Oradea) 
juniori la 
Petroșani 
Craiova 
gorie a țării. Campionul R.P R. de 
juniori la sărituri în apă, Ion Gane, 
iste elev al Ș.S.E. Sibiu. Elevii de la 
Ș.S.E. I București au stabilit peste 
r.ece recorduri republicane de juniori 
>i au cucerit 44 de titluri de campioni 
ai țării, lată doar cîteva exemple 
*.are trebuie să constituie un imbold 
mternic în munca de viitor. Fiindcă 
rebuie arătat că mai sînt multe de 
ăcuh activitatea și rezultatele șco- 
ilor'sportive de elevi să se ridice la 
livehll actualelor cerințe. Cînd spunem 
icest lucru ne referim la școlile spor
tive din Brașov, Cluj, Arad, Tg. Mureș, 
Constanța (cu excepția atletismului), 
Bacău (în afară de volei), unde reali
zările sînt încă nesatisfăcătoare, mi 
ăspund în totul condițiilor create.
Pe viitor — și consfătuirea a scos 

n evidență acest lucru — pentru ca 
jerformanțele să fie dintre cele mai 
>une e necesară întocmirea programei 
colii sportive de elevi, pe baza unor 
emeînice analize. Fără o pregătire 
tiințîfică, fără un plan bine întocmit 
lici nu poate fi vorba de performanțe. 
Aar ales în Ș.S.E. unde avem de-a 
ace cu copii, aflați la începutul dru- 
nului lung și anevoios dar frumos 
i plin de satisfacții : acela al spor
ului de performanță.

Sint discipline sportive (caiac- 
anoe, ciclism, schi, tir) pentru care 
ti au fost întocmite programe sau 
înt cazuri cînd acestea sînt dezbătute 
e prea multă vreme, întîrziindu-se 
>losirea lor în școli. La gimnastică 
•eutru anii I și H, se remarca în 
iscuții, normele sînt destul de ușoare 
ir pentru III și IV deosebit de 
rele. La atletism situația e inversă: 
rele în primii ani și apoi ușoare, 
ată deci că se impune studierea mai 
tentă a acestor programe de pre- 
ătire, întocmirea lor urmînd să se 
ică în urma unor analize profunde 
i care profesorii și antrenorii din 
.S.E. sînt chemați să-și aducă un 
port însemnat. E bine ca pe viitor 
rogramele sa se refere atît la anii 
e studii ai elevilor cît și la cei de 
îrstă.
La obținerea de rezultate valoroase 

e către elevii școlilor sportive o ini- 
ortanță deosebită o are selecția. îrt 
?.oala sportivă trebuie selecționați 

pregătiți numai acei copii capabili 
î viitor de performanțe tot mai bune, 
kiei trebuie să-și spună cuvîntul 
regătirca multilaterală a profesoru- 
_ii, „ochiul- care să --
îai buni. Bine 
:oăla sportivă II 
ntrenorul lrina Tacorian 
iu profesorul Gh. Bădescu (Sibiu) 
nd .au selecționat pentru loturile lor 
emente din școlile medii și elemen- 
ire, în urma a numeroase concursuri 
i care ’au luat parte sute și sute de 
evi. Ș.S.E. trebuie să devină cu a-- 
evăraț pepiniere ale sportului de per- 
irmanță și nicidecum un loc de 
distracție" 1
Pentru obținerea rezultatelor de va- 

>ar.e; e necesară o muncă temeinică 
in partea profesorilor și antrenorilor

Ș.S.E. Ecaterina Potoroacă 
Ildico Szabo și N. Macovei 
sînt campioni balcanici de 
atletism, handbalistele din 

și jucătoarele de volei din 
au promovat în prima cate- 

a țării. ~ '

care răspund 
Firește, pentru 
un timp îndelungat, <’. _ 
strînsă intre profesor sau antrenor și 
școala sportivă De aceea se impune 
să lie lichidate unele lipsuri in înca
drarea profesorilor sau antrenorilor 
în Ș.S.E. Mai sint cazuri cînd școala 
sportivă contează mai mult pe pro
fesori care funcționează cu o jumă
tate de normă. La Ș.S.E Mediaș, 
Brăila. Birlad nici un profesor nu 
are normă întreagă I La Ploiești din 
20 doar 3 I ucrează tot timpul la 
școala sportivă. Aceeași situație există 
și la Buzău, Tg. Mureș, Timișoara, 
în alte școli, tot ca rezultat al în
cadrării profesorilor cu o jumătate 
de normă, s-au schimbat prea muiți 
profesori (Brașov. Cluj) In asemenea 
cazuri pregătirea elevilor nu s-a făcut 
întotdeauna temeinic, fiindcă este știut 
cit de mare e rolul continuității în 
pregătirea unui sportiv. în obținerea 
rezultatelor bune. Iată doar cîteva din 
numeroasele probleme de care trebuie 
să se țină seama pe viitor.

de pregătirea elevilor, 
aceasta e nevoie de 

de o legătură

1

Nicolae Macine! f-Ș.S.E. 
pion balcanic de juniori

... „Dacă sînt preocupat de problema 
îmbunătățirii materialelor sportive, fabri
cate la noi ? Mai încape îndoială ?“ — 
zise tovarășul Gheorgbe Ncciu. șeful 
sec(iei de cauciuc a Uzinelor „janoș 
Herbak" din Cluj, puțin cam surprins 
de ’întrebarea noastră. El. tocmai el să 
nu fie preocupat de calitatea ghetelor 
de baschet, cînd c direct interesat în 
această problemă nu numai ca șef al 
secției de cauciuc, ci și ca... baschet
balist.

Intr-adevăr, baschetbalistul Gh. Neciu 
(de 14 ani practică acest sport) e 
foarte exigent față de... tehnicianul Gh. 
Neciu. Ghetele de baschet fabricate la 

sînt supuse de către 
Neciu unor severe 

laborator, ca apoi... baschet- 
Neciu să le supună unor 

: „experiențe" practice; el 
î din echipa C.S.M. sînt 
,rodează" noile produse la 
și meciuri. Cînd coechipîe- 
nemulțumiți de calitatea 
fabricați la „Janoș Her- 

oolectivul de tehnicieni și 
la secția de cauciuc s-au 

t mult ca să găsească soluții 
îmbunătățirea calității acestor

I

Oradea) căm
in pentatlon.

Ghetele de 
Janos Herbak" s 

șeful de secție Gh. 
analize de 
balistul Gh. I 
și mai severe 
și colegii lui 
primii care , 
antrenamente 
rii săi erau 
..bascheților" 
bak", el și 
muncitori de 
fră mintal 
pentru î 
produse.

Noi „relele" de fabricație la tălpi... 
modificarea rondelelor la partea gleznei...

i rațională a capselor... Și 
urma efortului comun al 

muncitorilor și tehnicienilor de la sec
ția de cauciuc, ghetele de baschet fabri
cate azi de Uzinele „Janoș Herbak “ sînt 
mai durabile. Rezistența la ruperea tăl
pilor a crescut de la 50 kg la 80—90 
kg pe centimetru pătrat, 
dificate îi feresc 
lovituri la glezne, iar 
aranjate ajută ca 

l^une „prins**...

Rondelele irio 
pe baschetbaliști ile 

capsele rational 
piciorul sa fie mai

CUVINTUL PARTICIPANTELOR

Da, ghetele de baschet fabricate la 
„Janoș Herbak" sînt mai durabil.-, Bas- 
ebf'tbaliștii nu sînt totiiși pe deplin mul
țumiți de calitatea lor, deoarece eh» și 
azi se far pe calapoade învechite. Ac
tualele modele sînt depășite și nu mai 
corespund cerințelor. Rezolvarea acestei 
probleme însă nu depinde de colectivul 
Uzinelor „ Janos Herbak", ci de Direcția 
generală a industriei pielărie-eauciuc din 
cadrul Ministerului Industriei Ușoare, 
care pe baza concluziilor consfătuirii din 
23 iunie 1961 (la care au participat re
prezentanții ministerului și ai U.C.F.S.) 
precum și a dispozițiunilor HCM, pri
vind asigurarea și ridicarea calității pro
duselor, s-a obligat — printre altele — 
să ia măsuri și pentru îmbunătățirea 
calității ghetelor de baschet. Termenul 
pentru elaborarea proceselor tehnologice 
îmbunătățite nu a expirat încă, dar se 
apropie destul de rapid și aceasta nu 
trebuie să scape atenției forurilor res
pective.

Să continuăm însă firul discuției cu 
șeful secției de cauciuc. Avînd în vedere 
faptul că problema „bascheților" am... 
epuizat-o să trecem la „Icniși".

— Hm.., Aici mai avem multe greu
tăți. Știți — explică tovarășul Neciu — 
tenișii albi făcuți de noi nu corespund 
întotd ettuiia cerințelor. La unii se în
tâmplă să li se deslipcascu pînza.

— Și cine-i de vină ?
— Muncitorii secției noastre se stră

duiesc să dea produse de calitate Am 
ajuns ca 99 la sulă din fabricația noastră 
să fie de calitatea I. Totuși, dacă se 
întâmplă să se mai afle în comerț teniși 
albi care, se uzează înainte de vreme, 
aceasta nu e numai vina noastră, ci și a 
tovarășilor de la întreprinderea „Gh. 
Doja“ din Sf. Gheorghe, care ne furni
zează pînza.

_  ? ! ?
— Foarte simplu. ZVn respectă 

mele incluse în contract : pînza 
fabricată la „Gh. Dojau în loc 
0,70—0,00 milimetri grosime, 
între 0,40 și 0.00. Și întrebați-1 
Gh. Trîncă sau. pe vreun all 
în producție, de la prese, ce
cînd la matrițe de o anumită măgură se 
prelucrează materiale de o grosime nr- 
corespunzâ t oare

Noi i-am întrebat pe muncitorii de la 
prese și am văzut în practică ce neplă
ceri produc materialele subțiri : pur și 
simplu nu se poate face aderența galo- 
șării de cauciuc la pînză. Urmarea ? 
După o scurtă întrebuințare a pantofi
lor, pînza se deslipește...

— Ce-i de făcut ?
— Am arătat de cîtera ori acest lu

cru întreprinderii „Gh. DojaM Mai mult., 
am propus (dacă le este mai ușor) ut 
ne trimită pînză subțire, dar de aceeași 
grosime. In acest caz am schimba ma
trițele. Tovarășii de la ,,Gh. Doja" nu 
au fost însă de acord cu propunerea 
noastră, menținindu-se pe poziția : „asia-i. 
fabricația noastră și... baslau Adevărul 
e însă că uneori, în urma insistențelor, 
noastre, am primit, pînza albă pe măsura 
normativelor. Deci, alunei cînd își dau 
silința, tovarășii jutt să ne ajute

Cuvintele tov. Gh. Ncciu nu necesită 
comentarii. Noi însă ne adresăm pe a- 
ceastă cale colectivului de lehnicient și 
munciitori de la întreprinderea «Gbeorgbe 
Doja" din Sf. Ghcorghr și le propuneau 
să fie mai atenți la livrarea materialelor 
destinate Uzinelor „lanoș llcrbak". Să 
sc gînfDwscă la faptul că și printre ei 
se află sportivi care folosesc icniși fa
bricați la Cluj din materiale confecționa
te la „Gh. Doja*.

nor- 
a'bă 

nă aibă 
variază 
pe tov. 
fruntaș

î/tsraînnă

SMIDU profesor, directorul Școlii 
sportive de elevi Ploiești :

„Munca de educație comunistă a 
elevilor a stat in permanență in cen
trul atenției școlii noastre. Ne-am 
străduit să găsim cele i 
Iutii pentru a îndeplini 
portantă sarcină, fără de 
mantele de valoare sint 
put. Elevii școlii noastre 
cu muncitori, cu 
care le-au 
lor, ■ au 
filme, au 
Cu ocazia
căutat să se lege noi prietenii intre 
elevii noștri și colegii lor din cele
lalte orașe ale țării, ne-am străduit 
ca aceste concursuri să constituie un 
mijloc prielnic de schimb de experien
ță in ceea ce privește învățătura și 
sportul. Elevii școlii noastre au vizi
tat printre altele Muzeul de artă 
populară, Palatul Pionierilor, sala Pa
latului R.P.R., din Capitală. La Craio
va, ei au fost oaspeții uzinelor Elec- 
troputere, iar la Sibiu au vizitat mu
zeul Bruckenthal. Munca de educație 
și învățătura au stat pe primul plan. 
Anul acesta din 37 de elevi care și-au 
dat maturitatea 28 au dat examene 
la facultate dintre care 26 sînt astăzi 
studenți.

Bineînțeles, că mai avem incă multe 
de făcut".

noastre.
mai bune so- 

această im- 
care perfor- 
de n-econce- 
s-au întâlnit 

sportivi fruntași, 
împărtășit din experiența 

vizionat spectacole de teatru, 
audiat împreună concerte, 
concursurilor sportive am

C. POPESCU antrenor emerit, di
rectorul Școlii sportive 2 București:

finind 
vă se 
ocolesc orele de

succese la o disciplină sporti- 
consideră atotștiutori și... cam 

educație fizică".

profesor la ȘcoalaV. ANORONIC
sportivă de elevi Constanța :

„In munca cu tinerii noștri sportivi, 
de pregătirea cărora se ocupă, profe
sorul trebuie să dea dovadă de multă 
chibzuință, să fie bine pregătit, bun 
pedagog. Să muncească cu dragoste, 
și rezultatele nu vor întârzia să a- 
pară. Am să dau doar un singur 
exemplu în această privință: cu cițiva 
ani in urmă a venit la școala spor
tivă un elev, Romulus Zaharia. La 
început nu prea se ținea de treabă 
și intr-un 
bandonez-e 
ocupat, de 
fost ușor.
Zaharia a
A ajuns mai tîr~iu în lotul republi
can de juniori la atletism iar astăzi 
este student la Institutul 
Fizică. S-a îndrăgostit de

timp a vrui chiar să a- 
activitatea sportivă. Ne-am 
el mai îndeaproape. N-a 

A cerut destul timp. Dar 
pornit pe drumul cel bun.

V. POPESCU i
Școlii sportive de

de Cultură 
sport".

adjunctdirector
• elevi Timișoara :

al

a-ycoli, in centrul 
stat in permanentă

HORTENSIA ANDRON1C profesoară, 
directoarea Școlii sportive de elevi 
Constanța :

„Consfătuirea s-a ocupat pe larg 
de o problemă deosebit de importan
tă : pregătirea profesorilor care mun
cesc in școlile sportive de elevi. A- 
ceștia trebuie să țină pasul cu dez
voltarea uriașă pe care a cunoscut-o 
sportul în țara noastră. Mai sînt încă 
profesori, tot mai puțini la număr, 
care au rămas in urmă. Profesorul 
Aurel fstudor, de exemplu, care lu
crează in școala noastră nu se pregă
tește temeinic, nu folosește cele mai 

elevii, 
săi nu 
Așadar,

bune metode în munca cu 
Din această cauză sportivii 
au dat rezultatele scontate, 
profesorul trebuie să se pregătească 
continuu".

ION STANESCU profesor, directorul
Ș.S.E. București :

politlco-ideologică și 
cadrelor didactice din 
a cunoscut in acest

vadă pe cei 
au procedat 
din București, 

(Brașov)

„In școala sportivă de elevi trebuie 
să se afle doar sportivi fruntași la 
învățătură și in activitatea obștească. 
Mergind pe acest principiu conduce
rea școlii noastre a întocmit cata
loage, asemănătoare celor de la școlile 
de cultură generală care sint com
pletate cu situația la învățătură a- 
fiecărui elev. Cei care stau slab cu 
cartea sînt scoși temporar,, pînă . la 
îndreptare, din lotul sportiv din care 
fac parte indiferent de valoarea spor
tivă a elevului. Cataloagele acestea 

. pe care le-au realizai și tovarășii din 
Ploiești au dgt bune rezultate. De 
asemenea, pretindem ca fiecare elev 
să aibă, la școala unde învață, obli
gator nota 10 tâi purțare și educație

„Ca ji in alte 
tentiei noastre a 
creșterea simțului de răspundere al 
elevului și J grijii față de avutul 
obștesc, față de tot ce statul i-a pus 

dispoziție ca el să se 
tabere 
teme 

școală

am 
educative, 
ți in 
sport

pregătească, 
concursuri 

comportare 
sau cu su-

„Pregătirea 
profesională a 
școala noastră 
an un salt calitativ însemnat, tnvă-
țămîntul politic s-a situat la un ni
vel mai înalt. Au crescut exigențele 
in seminarizarea materialului predat 
și studiat. Numărul profesorilor de 
educație fizici care înainte se mul
țumeau cu calificativul „satisfăcător" 
a crescut simțitor. In această privință 
s-au realizat lucruri frumoase. Ca
lificativele obținute în ultimul an 
sînt „bine" și „foarte bine". După 
cum s-a subliniat in discuții, același 
lucru s-a petrecut și in celelalte 
școli".

AL. 1NOVAN

NOI TERENURI SPORTIVE
IN SATELE IEȘENE

1organizat 
de 

afara ei
Si de cultură gene- 

fost primite de elevi 
deosebit.

elenul să 
Activitate-a 
pregătirea 
de cultură

Bineînțeles, 
astfel pla- 
fie supra- 
Ș.S.E. să 
care l-o

nu
in
pe 

generală.

la 
în 
pe 
in
biecte de 
rolă. Toate au 
cu un interes 
că aceste acțiuni trebuie 
nifica^te ca 
agio me rat. 
completeze 
face școala

Despre rezultatele sportive să spun 
drept nu. prea am de vorbit. Ele nu 
sînt încă pe măsura posibilităților și 
a condițiilor existente. Consfătuire a.t .. 
.a fost de tțn read, foloș, pentru ...
Timișoara, centru puternic in, .șport . < 
va ,țrebui , să . .dea ..noi și tutejiWe . 

fizică. Fiindcă, mai sint elevi care ob- c^dre de sportivi*.

PETRE COTEA profesor, responsabi
lul secției de schi la Ș.S.E Vatra 
Dornei :

„In ceea'ce privește calendarul în
trecerilor din școlile sportive de elevi, 
el va trebui întocmit cu mar multă 
chibzuință. Să se țină seama de pe
rioadele cițid^e/evii au mai_ mult fimp 
liberi' -ac^sL punct de vedere
vacanțele să fie adevărate perioade 
de vîrf ale' actlvitătâi competițiomle.

' Referinduyma Ih sbfii, iport care a- 
trage in școalat noastră, majoritatea 
elevilor,, in calendarul sportiv al șeo- 
'Ulor sportive de ■ elevi nu sînt pre^ 
văzute ''Fonîcui'surif Acedsiă lipsă va 

' trebui ' remediată11.

CONSTANTIN AlEXE »

După alegerea consiliilor asociații
lor sportive, în comuna Bogdfmești, 
regiunea lași a început munca pentru 
construirea de noi baze sportive. Ast
fel, asociația „G.A.C. Vlâdeșii" a x- 
menajat prin mundă voluntară un te
ren de volei. La lucrările acestui teren 
sportiv s-au evidențiat în mod deo
sebit tinerii Alecu Purcoi. Alex. Mo
canii, Dumitru Chiriac șa

Tot în c.omupa .Bogdăne.ști s-a mai 
amenajat un teren de volei și o'.groa
pă de sărituri. S'-au depus peste. 500 
de ore muncă patriotică. In aceasta 
acțiune s-au remarcat elevii. Gh. 
Furcoi, Paul Hututuc. precum și ti
nerii Gh. Ciusă. Ion Muntcaiiu- si 
alții.

Gu aceste noi baze sportive in 
Imuna Bogdănești există patru 
' nuri de fotbal, .unul de handbal, 
j arene de popice, cinci terenuri 
i .volei, o pistă G.M.A.. șase gropi 
,tru sărituri in lungime și dona 

, pentru sărituri în înălțime.
V. TAMAȘANU-coresp. I

iW 
tere- 
<iouâ 

de 
pen- 

gi-npi
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Cum a pierdut Rapid BucureștiCum a pierdut Rapid București 
primul joc din campionatul feminin

Etapa de duminică a 
campionatelor republicane 
de baschet a fost mar
cată de marea surpriză 
furnizată de echipa fe
minină I.T.B., care a în
trecut formația noastră 
campioană, Rapid Bucu
rești, cu 60—59. Deși 
porneau cu șanse minime 
în acest joc (baschetba
listele de la I.T.B. nu au 
strălucit cîtuși de puțin 
în primele două etape), 
au luptat cu o remar
cabilă dîrzenie, reușind o 
excelentă performanță cu 
care nu se pot mîndri 
prea multe echipe 
țara noastră.

Partida a fost viu 
putată, iar alternanța 
rului a „încălzit" în 
manență pe cei prezenți 
la meci. In ultimele două 
minute ale timpului 
gulamentar de 
a condus cu 
48—45. dar 
efort colectiv 
I.T.B. a reușit 
scorul în final.
lungirea care a urmat, as
pectul jocului s-a schim
bat radical. Baschetbalis
tele de la I.T.B. au fost 
de data aceasta cele care 
uneori și cu 6 puncte diferență (58— 
52). Replica feroviarelor a fost foarte 
puternică în ultimele secunde ale pre
lungirii; Rapidul a redus din han
dicap și, dacă Doina Lupan nu ar fi 
ratat cele două aruncări libere de care 
a beneficiat în min. 45, campioanele 
ar fi putut salva „in extremis" această 
partidă, Așa însă, echipa I.T.B. a ob
ținut o meritată și în același timp 
prețioasă victorie, pentru care îi adre
săm sincere felicitări. Totodată, nu 
putem trece cu vederea slaba compor
tare a unor jucătoare de bază din 
echipa Rapid (Anca Racoviță, Cor
nelia Gheorghe, Georgeta Ivanovici) 
și aceasta cu atît mai mult, cu ci! 
echipa giuleșteană se află în preajma 
primelor întreceri din cadrul „C.C.E.".

Cu victoriile obținute duminică. 
Știința Cluj, Știința București și Mu
reșul Tg. Mureș au dovedit in conti
nuare că vor avea un cuvînt de spus 
în lupta pentru primele locuri. Re
marcabile au fost și succesele I.C.F. 
(aflată la a 3-a victorie 
tivăl), Științei Timișoara și 
Brașov, echipe tinere în plin 
In schimb, victoria Petrolului 
asupra Cri.șanei Oradea cu 
printr-un coș marcat în ultima _____
de joc, nu este prea semnificativ. Con
ducătorii echipei din Oradea au intro
dus o contestație pentru depășirea 
timpului regulamentar. Aceasta nu le 
scuză însă atitudinea nesportivă avută 
la sfîr.șitul meciului față de arbitri, 
cînd au luat ceasul de la masa cro- 
nometrorilor.

în campionatul masculin, favoritele 
nu au suferit „accidente". Trei dintre 
echipele învinse însă. Steagul roșu 
Brașov, Voința Tg. Mureș și Voința 
lași s-au ridicat la înălțimea jocului 
prestat de învingătoarele lor, cedînd 
destul de greu. Nu același lucru se 
poate spune însă despre C.S.M. Galați

din

dis- 
sco- 
per-

re- 
joc, Rapid 
46—41 și 
printr-un 
deosebii, 

să egaleze 
In pre-

J. Cernea (Dinamo) „plutește" spre panoul advers, 
sub privirile întregii apărări timișorene. (Fază din 

jocul Dinamo București — Știința Timișoara).

au condus,

consecn-
Voinlei 

progres.
Ploiești
51—50, 

secundă

Dinamo—Progresul, 
derbiul campionatului

pe echipe
• Mîine seară este programată o 

nouă înttlnire în cadrul campionatului 
republican pe echipe : Progresul — Di
namo. Programul galei cuprinde o sea
mă de nume cunoscute în' boxul nos
tru, fapt care ne îndreptățește să 
așteptăm meciuri de înaltă valoare. 
Iată cîteva spicuiri din program: 
Ambru.ș — Bariciu; C. Glieorghiu 
Ruști; Stoian — Dumitrescu ; Mihafic 
—- Diamandescu ; Balaș •— Stănescu; 
Schnapp — Monea ; Mariuțân — Ne- 
tea. Reuniunea șe va disputa în sala 
Combinatului Poligrafic București și 
va începe la ora 19,15.

• In campionatul republican pe e- 
chipe C.S.O.. Craiova a întrecut con
fortabil pe Farul Constanța . cu 30—9. 
Craiovenii att cîștigat majoritatea par
tidelor prin abandon și K.O. La Cîtn- 
pina, Energia — Crișul Oradea: 19—15.

• In Cupa F. R. Box, C.S.M. Si
biu — A.S.A. Bacău: 21—17.

SPORTUL POPULAR
Pag. a 4 a JMr. 3928

(la Cluj) și Știința Timișoara (la 
București), care au pierdut fără drept 
de apel.

CLASAMENTELE LA
Ad.
ZI

V.

Feminin — Seria I
1. I.C.F. 3 3 0 163:127 6
2. Rapid Buc. 3 2 1 221:116 4
3. I.T.B. 3 2 1 170:149 4
4. Știința Timișoara 3 1 2 182:176 o
5. Petrolul Ploiești 3 1 2 123:152 2
6. Agronomia Iași 3 12 149:179 2
7. Voința Tg. Mureș 3 12 142:180 2
8. Crișana Oradea 3 1 2 142:183 2

Seria a II-a
1. Mureșul Tg. Mureș 3 3 0 155:127 G
2. Știința București 3 2 1 178:122 4
3. Știința Cluj 3 2 1 154:117 4
4 Blănuri Oradea 3 2 1 120:155 4
5. Voința Brașov 3 1 2 151:131 2
6. Voința Oradea 3 12 137:137 2
7. Progresul București 3 12 131:167 2
8. Voința București 3 0 3 98:168 0

Masculin — Seria 1
1. C.C.A. 3 3 0 269:144 6
2. Știința Cluj 3 3 0 212:170 6
3. Dinamo București 3 2 1 201:156 4
4. Progresul București 3 1 2 179:172 2
5. Știința Timișoara 3 1 2 183:183 2
6. Dinamo Oradea 3 1 2 182:207 2
7. C.S.M. Galați 3 1 2 176:221 2
8. Constructorul Arad 3 0 3 115:259 0

Seria a II-a
1. Rapid București 3 3 0 220:161 6
2. Dinamo Tg. Mures 3 2 1 204:186 4
3. Știința București 3 2 1 191:220 4
4. C.S.O. Craiova 2 11 144:110 2
5. Voința Iași 3 12 189:158 2
6. Steagul roșu Brașov 3 12 186:187 2
7. Voința Tg. Mureș 3 1 2 176:192 2
8. A.S.A. Bacău 2 0 2 87:183 0

J

Tineretul—obiectiv principal
Finala campionatului republican de 

haltere pe echipe a scos în evidență o 
seric de fapte pozitive. Marea majori
tate a participauților au fost tineri, fapt 
care dovedește preocuparea antrenorilor 
pentru formarea noilor cadre de hal
terofili. Acești sportivi tineri din Bucu
rești, Brașov, Cluj, Oradea și Galați 
au dovedit o excelentă putere de luptă 
de-a lungul celor aproape 15 ore de 
concurs, multă voință în momentele de
cisive. Rezultatul ? De duminică avem 
alte cinci recorduri republicane de ju
niori, autorii lor fiind tinerii Alfred 
Wagner (Olimpia Brașov) 212,5 kg la 
„muscă", Al. Dumitrescu (C.S.M. Galati) 
220 kg și 90 kg ( aruncat), la „cocoș", 
Cristea Marin (C.S.M. Calați) 110 kg 
(aruncat) la „ușoară" și Petru Roșea 
242,5 kg la „pană". Dar, alături de 
aceștia s-au mai evidențiat și tinerii 
din echipele Dinamo Obor (antrenor Al. 
Cosma), C.S.M. Cluj (antrenor Tiberiu 
Roman) și C.S.M. Galați (antrenor P. 
Gospodinov). Dintre tinerii în progres

putem aminti pe losif Barabaș (C.S.M. 
Cluj), Vasilc Ionescu. Gr. Tofan 
pid) etc.

Dacă facem o comparație între 
pionatcle republicane pe echipe de 
trecut, cu cele din amil acesta, 
junge la concluzii

1. Rezultatele medii 
cu mult mai 
trecut, 

antrenorii noștri 
tinerilor.

(Iîa-

cam- 
anul 

vom 
îmbucurătoare : 

sînt în momentul 
bune decît cele 

Acest lucru dovedește 
s-au preocupat de 
Am văzut tineri 
multă forjă, care

a-

de fală 
de anul 
c» 
pregătirea 
bine dezvoltaji, * cu
posedă o tehnică bună.

2. Media vîrslci concurentilor a fost 
cu mult mai mică decît la alte campio
nate. Cu mici excepții, marea majoritate 
a concurenților an fost între 17 și 24 
de ani. Această orientare merită să fie 
subliniată, deoarece numai prin angre
narea clementelor tinere se poate 
gura schimbul de mîine

Am notat însă și cîteva lipsuri 
trebuie semnalate. In primul

se asi-

care 
rînd 

goana după acumularea punctelor a dat

un 
ferim 
C.C.A., 
în formație pe Ion 
acesta 
zis de 
talul : 
cu un 
fă cu t 
trebui 
ar fi cucerit titlul de campioană !).

Apoi, pentru a alinia echipe complete 
o serie de sportivi au participat la ca 
tegorii mai mari de greutate : Fiți Balai 
la „ușoară" (în loc de „pană"), 'Liberii 
Roman la „semigrea" (în loc de „mij 
locie), Lazăr Baroga la „grea" (în lot 
de „semigrea"). Numărul mic de spor 
tivi, la unele categorii, și insuficient: 
preocupare a antrenorilor pentru crește 
rea elementelor corespunzătoare sîn 
lipsuri care trebuie înlăturate. Șperăit 
că sc va face aceasta pînă la viitoarei 
campionate.

aspect negativ întrecerilor. Ne re* 
în special Ia antrenorul echipei 
Ștefan Achim, care l-a introdus 

Panait, cu toate că 
a fost indisponibil și i s-a inter- 
către medic să ia startul. Rczul- 
Panait a obținut doar locul II 
rezultat foarte slab, iar efortu 

i-a dăunat sănătății. (Ar mai 
spus că și fără Panait, C.C.A

I. O.

_ r

în completarea cronicilor de ieri
S-a scurs șiS-a scurs și a doua etapă a cam

pionatelor republicane de volei. Rezul
tatele sînt reale, chiar și înfrîngerea 
suferită la Galați de voleibaliștii de 
la Știința Cluj. Gălățenii arătaseră in 
meciul disputat în Capitală, cu C.C.A.. 
că pe teren propriu vor fi foarte pe
riculoși. Ceea ce s-a și dovedit. Dar 
mai bine, iată cîteva completări I 
cronicile noastre de ieri :

• Știința Timișoara—C.S.O. Craiova 
(m) '3—2 (15—12, 13—15, 11 — 15,
15—2, 15—2). După cum ne-a trans
mis corespondentul nostru Ion Ioana, 
jocul a fost interesant doar în pri
mele trei seturi cînd craiovenii au 
jucat cu multă însuflețire. După aceea, 
lipsiți de pregătire fizică au cedat 
pasul. Mușat, Coste, Weis (Știința), 
Dodu, Crivăț, Mitrarî (C.S.O.) au fost 
cei mai buni jucători de pe teren.

• C.S.M. Cluj, echipa masculină 
promovată anul acesta în prima ca
tegorie, a oferit o replică dîrză echipei 
Farul Constanța. Voleibaliștii de pe 
malul mării au reușit însă să reali
zeze — datorită unui joc mai echili
brat și mai calm in momentele hotă
rî toa re 
plasare 
ria A1 
Roadele 
Farului, 
arate.

— prima lor victorie în de- 
de cînd
Să fie
muncii
Henri

activează în catego- 
doar o promisiune ? 

noului antrenor al 
Vichy, încep să se

• Multe discuții a stîrnit la Iași 
partida masculină C.S.M.S.—C.C.A., in

SURPRIZEDUPĂ 0 RUNDA PLINA DE

Seri»
Dinamo București

2. Știința Timișoara
3. Progresul București
4. Tractorul Brașov
5. Farul Constanta
6. Flacăra roșie Buc.
7. C.S.M. Cluj
8. C.S.O. Craiova

1. C.C.A.
2. Rapid București 

Dinamo Orașul 
Petru Groza 
Știința Cluj 
C.S.M.S. Iași 
Știința Galați 
Petrolul Ploiești 
Știința Petroșani

Seria

3.

clasamentele

1.FEMININ

HOCHEI^

59:

o 
o 
o
1
1

4
4
4
3
3

4»
64
60

care
3-

63)
78)
81)
71)
98)

• După două etape, 
arată astlcl :

(100: 
(ioi: 
(103: 
( 85:
(100:

Rezulta-
Iată cum se

Seria

1. Metalul București
2. I.F.A. București
3 Dinamo București
4. Olimpia Brașov
5. Știința Cluj

4.
5.
6.
7.
8.

victoria a revenit mthtarnor cu 
!. După cum ne-a transmis cores

pondentul nostru regional Petre Co- 
drea, oaspeții au cîștigat pe merit dar 
arbitrajul lui Costin Mușat-Constanța 
a fost de slabă factură, ceea ce a dat 
naștere unor manifestări nedorite din 
partea publicului ieșean.

Ivomoșan

6. C.S.M. Cluj
7. Voința M. Clue
8. C.S.M.S. iași

seria

1. Farul Constanța
2. C.P. București 

Rapid București 
Progresul București 
C.S.M. Sibiu 
C.S.O. Craiova 
C.F.R. Timișoara

3.
4.
5.
6.
7.
8. Sănătatea București

MASCULIN

(90: 
(90: 
(99: 
(74: 64
(73: 75 
(61:103 
(54: 90• Voleibalistele de la Olimpia Bra

șov au început campionatul cu o fru
moasă victorie obținută în deplasare : 
3—0 cu C.S.M.S. la lași. Duminică 
însă, pe teren propriu, supraapreciin- 
du-și forțele și pregătirea, au dat o 
replică slabă Științei Cluj, 
tul : înfrîngere cu 1—3. 
plătește înfumurarea...

(io«: 89 
( 98: 6f 
(102:114

86: 9f
80:1 Of

Ghițescu, în runda 
său, Botez,

tate s-a aflat și
de duminică. Adversarul

_______  _____ ______ a consumat mult timp de gîndire (ca 
mit duminică dimineața n-ar mai fi de obicei), dar a găsit cea mai bună 
fost... recunoscut în seara aceleiași 
zile. Aceasta fiindcă în runda a 9-a 
fruntașii au fost din nou „stopați", 
ceea ce anunță o regrupare în fruntea 
clasamentului.

Primul dintre cei „prinși din urmă" 
a fost M. Rădulescu, care avind al
bele în fața lui Urseanu era îndrep
tățit să spere că-și va adăuga cel pu-

Surprizele, unele chiar de proporții, 
au început să-și facă apariția în des
fășurarea finalei. Un clasament întoc-

cale de rezolvare a posibilităților tac
tice de pe tablă într-un moment cînd 
de ambele părți cîte un pion avansa 
amenințător spre linia de transfor
mare. Pionul lui Botez s-a dovedit 
mai periculos și pentru a-1 opri, Ghi
țescu a trebuit să recurgă la un 
schimb dezavantajos, care l-a adus 
într-un final cu nu mai puțin de doi 
pioni în minus.

Ciocîltea a avut dificultăți cu Boz- 
doghină care din nou a complicat 
jocul, căutînd căi de atac spre rocada 
neagră. Fostul campion a rezolvat insa 
satisfăcător problemele ivite în 
locul partidei și la întrerupere 
cel puțin egalitate. Cum însă in 
laltă întreruptă (cu Gheorghiu) po
ziția s-a dovedit destul de dificilă, 
este probabil ca din ambele partide 
în suspensie Ciocîltea să nu acumu
leze decît un punct. In total — 6'/2 
dip 9 posibile. Și același punctaj.ar 

punct' pe tabel. Dar reveni și lui Ghițescu.
două ț’undc înainte . Spuneam că duminică a fost „runda 

'. Printre acestea poate fi

Marți concurențiî au zi de odih
nă. Campionatul continuă miercuri 
de la ora 9 (partide întrerupte) și 
ora 17 (runda 5(1) în sala Consi
liului local al Sindicatelor din .bd. 
6 Martie 25.

Sînt valabile carnetele albastre 
și roșii de piele, precum și carne
tele cu ștampila

1
2 2
2 2
2 2
2 1
2 1

Șah.

ini j- 
are 

cca-

țin o jumătate de
Urseanu, care cu ..., .. . „r_____ __ ............._ _____  „____
îl învinsese cu negrele și pe Oheor- surprizelor". Printre acestea poate li 
ghiu, era de altă părere... El a profi- citată desigur și înfrîngerea lui FI. 
ta t prompt de jocul oarecum hazardat Gheorghiu în fața iui V. Georgescui 

Tînărui nostrii campion a stricat din 
nou o poziție bună, cu albele, și își 
vede definitiv compromise șansele de 
a păstra titlul.

In imediată apropiere a primului 
loc se află C. Radovici, care deocam
dată are 5'/2 puncte din 9 partide, dar 
este scutit de emoțiile întreruptelor. 
Tot atît poate totaliza și celălalt plo
ieștean, Gh. Mititelu dacă va cîșțiga 
întrerupta cu Georgescu, în care stă 
mai bine.

al lui Radulescu, a, forțat trecerea 
într-un final avantajos și pățrunzînd 
cu . turnul și calul -îiT poziția adversa
rului, l-a obligat pe acesta, să cedeze 
la mutarea 35. Curți' M. Rădttlcscu, are 
o poziție ceva măi slabă și in între
rupta cu Ptrșcașu (din runda a 7-a) 
este foarte posibil ca el să. rămînă 
cu cele 5*/2 puncte de pînă acum, 
adică va fi „înghițit" de plutonul ce
lorlalți concureriți care urcă în clasa
ment.

Pentru prima oară in reală dificul- RADU VOIA

( 72: 81 
( 91:101 
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(76:11

Hocheiștii romîni din nou învingător 
în R. S. Cehoslovacă

LIBEREC (prin telefon). — Dumi
nică seara, echipa reprezentativă de 
hochei pe gheață a țării noastre a 
susținut un nou meci în R.S. Ceho
slovacă. Hocheiștii noștri au 
la Liberec, în lața a aproape 10.000 
de spectatori, formația locală Hochei 
Club, întărită cu jucători de la forma
țiile Dukla Litomerice și Dttkla Li
berec. Sportivii roniîni au repurtat o 
frumoasă victorie cu 4—2 (1—T, 1—1, 
2—0), după un joc mult aplaudat de 
spectatori.

Scorul a fost deschis de gazde, care 
au marcat prin Basta în min. 3. după 
ce a driblat pe cei doi fundași și por
tarul. După patru minute, echipa ro-

întihii’

țnînă egalează prin Szabo 1, din p 
primită de la Pană. Pînă la. sfîrș 
reprizei, joc egal. La reluare. Tai 
aduce avantajul formației noastre 
în min. 11 Janerec egalează printr 
șut de la 10 metri. Urmează un 
de ocazii ratate de frații Szabo 
Kalamar. Ultima repriză începe 
atacuri puternice ale selecționatei 
mine care în minutele 2 și 5 ins 
de două ori prin șuturi puternice, 
la treime, ale lui Ionescu.

Cei mai buni 
au fost: Sofian, 
și Biro.

Ultimul meci 
seara, la Kolin.

din echipa noa 
Ionescu, Varga, P

al turneului, rr



B n

Si la „tineret" lupta 
pentru puncte?...

Ca și categoria A, campionatul de ti
neret (rezerve) se află cu două etape 
înainte de încheierea primei sale părți. 
In cele 11 etape consumate pînă acum 
am putut vedea jucînd o serie de ele
mente tinere talentate în numeroase întîl- 
niri plăcute, de un nivel tehnic îmbu
curător. De fapt, nici nu ar trebui să 
numim campionat această întrecere a 
echipelor de tineret dacă avem în vedere 
ceea ce se urmărește prin ea: menținerea 
în activitate regulată — Ca joc — a re
zervelor care nu fac parte din echipa în- 
tîi, rodarea fotbaliștilor tineri suscepti
bili de promovare în primele garnituri, 
asigurarea unei trepte intermediare de 
instruire si joc între juniori și seniori. 
Intr-un cuvînt. o singură preocupare : 

temeinică a tinerilor fotba
liști într-un climat ferit de obsesia punc
telor, a victoriilor cu orice preț. Aceasta 
trebuie să fie întrecerea echipelor de ti
neret ; o scoală a tehnicii si sportivi
tății. care să pregătească cadrele nece- 
sare primelor echipe, fotbalului nostru 
în general. Și aceasta a și fost rațiunea 
care a stat la baza înființării competi
ției.

Multe etape s-au desfășurat sub sem
nul unej preocupări în această direcție. 
In ultimul timo însă, s-au produs cîteva 
fapte care dovedesc că la unele echipe 
lucrurile nu mai merg cum ar trebui, 
că se pune preț pe rezultate și nu pe 
Instruire și educație. Altfel nu ne putem 
explica eliminarea cîtorva jucători din 
echipele de tineret pentru abateri grave, 
care au necesitat intervenția hotărîtă a 
federației, mai ales că este vorba de ju
cători tineri, aflați în plină formare si 
care trebuie călăuziți pe drumul cel bun 
în cursul meciului Minerul — Metalul 
Tîrgoviște jucătorii Csergo (Minerul) si 
Ionescu (Metalul) s-au lovit intenționat; 
Mihăilescu II (CCA) și-a lovit intențio
nat adversarul în partida cu -Dinamo 
București, iar Valcan (Dinamo Pitești) 
a avut o atitudine nesportivă față d.p ar
bitrul întilnirij cu Progresul București. 
Federația i-a sancționat aspru: Csergo, 
Mihăilescu II și Valcan cu suspendare 
pe cîte 3 etape, iar pe Ionescu cu sus
pendare pe 4 etape.

Asemenea abateri nu trebuie să se mai 
întîmple. Și ele pot fi evitate pe viitor. 
Pentru aceasta însă, este nevoie ca sec
țiile de fotbal să-și schimbe atitudinea 
față de acest campionat, să-1 privească 
și să-i acorde importanta în lumina 
scopului urmărit, punînd accent deose
bit pe procesul instructiv-educativ.

Formarea unor jucători bine pre
gătiți și disciplinați, care să fie preo
cupați numai de practicarea unui 
fotbal de calitate, curat, este singu
rul REZULTAT pe care trebuie să-l 
pretindă echipelor de tineret condu
cători} si antrenorii lor. (p.g.).

„De-a suspendarea”...
Nu de mult, spre sfirșitul lui oc

tombrie, secția de fotbal a clubului 
Știința Timișoara a ținut o ședință de 
analiză a activității, în cursul căreia 
au fost constatate o serie de lipsuri, 
care au împiedicat buna comportare 
a echipei, și au fost luate măsuri de 
îndreptare. Printre altele, conducerea 
secției a hotărit sancționarea jucăto
rului Petre Curcan, pentru grave acte 
de indisciplină, cu scoaterea lui din 
lot pină la 1 ianuarie 1962.

Fără discuție că dacă s-a ajuns la 
• asemenea măsură au fost motive 
foarte serioase. In orice caz, ea con
stituia un foarte nimerit prilej pentru 
Curcan să reflecteze serios asupra 

comportării sale și să se îndrepte in 
viitor.

Sancțiunea insă n-a avut viață lun
gă... Pină la urmă a rămas mai mult 
pe liîrtie. A intervenit acel 2—6 cu 
C.C.A. la București și... la 5 noiem
brie, Curcan — scos din lot pînă la 
sfirșitul anului — și-a reluat locul în 
«■lupă ?’... Speriată, probabil, de în- 
fringerea Ia scor la București, condu
cerea secției n-a... rezistat și de dra
gul rezultatelor, și-a călcat in picioare 
propria-i liotărire și principiile unei 
educații sănătoase. Așa înțelege clu
bul timișorean să muncească pe linia 
creării unei discipline ferme în rindu- 
rile sportivilor săi, să-și îndeplinească 
sarcinile ce-i revin in domeniul edu
cației. Se joacă de a suspendarea...

Cu o astfel de mentalitate, nu ne-ar 
mira, de pildă, ca tovarășii din con
ducerea secției de fotbal Știința Timi
șoara să zîmbească cu compătimire 
afinul — de pildă — că asociația 
sportivă S.N.M. Constanța și-a sus
pendat un jucător (Oh. Busegeanu) 
pe 3 etape din proprie inițiativă, pen
tru că și-a lovit adversarul intr-un meci 
cu Chimia Govora, și a cerut fede
rației să ratifice această sancțiune.

Atitudinea asociației sportive S.N.M. 
este insă, cea justă.

Așa trebuie să procedeze toate aso-: 
ciațiile și cluburile sportive, pentru 
că numai astfel pot contribui cu ade
vărat la o educare sănătoasă a spor
tivilor.

ÎN CATEGORIA B, CONTINUĂ PASIONANTA LUPTĂ PENTRU PRIMUL LOC
© Echipele 
de Ia 11 rn

neînvinse, C.S.M. Cluj și Prahova Ploiești, au pierdut și ele duminică ® 13 lovituri 
în 20 de meciuri... © C.S.M.S. lași, C.S.O. Craiova și Farul Constanța au făcut 

rezultate bune în deplasare.
Ce a adus etapa de duminică a categoriei B ?
1. Prima infringere — și încă la scor — a liderului C.S.M. Cluj, la 

Tg. Mureș. In aceeași zi, cealaltă echipă neînvinsă 'ină duminică, Prahova 
Ploiești, a gustat și ea. Ia Galați, din cupa înfrîngerii.

2. Ceilalți doi lideri, Poiana Cimpina și C.S.O. Craiova, și-au păstrat 
pozițiile, prima ciștigind pe teren propriu, a doua făcînd meci nul în 
deplasare (la Brașov).

3. C.S.M.S. lași (la Suceava) și Farul Constanța (la Roșiori) au 
obținut victorii prețioase, datorită cărora se mențin, cu șanse sporite, în 
cursa pentru primul loc.

4. In toate seriile a devenit și mai dirză întrecerea in fruntea clasa
mentelor. In prima. Poiana Cimpina (17 puncte) este urmată îndeaproape 
de C.S.M.S. (16 puncte) ; ambele s-au distanțat de restul plutonului. In 
celelalte două serii, liderii se află la egalitate de puncte cu echipele clasate 
pe locul 2, dar au de suportat și asaltul formațiilor de pe locurile 3, 4 și 
chiar 5. Faptul acesta anunță un sfîrșit de sezon foarte pasionant.

Seria I
CER. PAȘCANI — FLACĂRA 

MORENI (2—0). Feroviarii au deschis 
scorul în min. 5 prin Atanasiu. Ur
mează o perioadă de joc echilibrat 
dar, către sfirșitul primei reprize. în 
min. 40, Andrieș este faultat în careu, 
iar Atanasiu transformă lovitura de 
11 m. (C. Enea-coresp.).

C.S.M. BRĂILA — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ (2—1). Partidă viu dispu
tată, dominată însă de localnici (ra
port de cornere 15—1 pentru C.S.M.). 
Au marcat de la învingători Coteț 
(min. 27, din 11 rn.) și Coman (min. 
82), iar de la învinși Toma (min. 45). 
(N. Costin-coresp.).

DINAMO GALAȚI — PRAHOVA 
PLOIEȘTI (4—1). Joc spectaculos, de 
un bun nivel tehnic, deși s-a desfă
șurat pe un teren desfundat. . Au în
scris : Oprea (min. 42), Dudaș (min. 
53), Daraban (min. 56 și 59), respectiv 
Babone (min. 17). Avramescu (Pra
hova) a fost eliminat în min. 44 pen
tru lovirea intenționată a adversaru
lui. (A. Schenkman-coresp.).

STEAUA ROȘIE BACĂU — RAPID 
FOCȘANI (2—2). Gazdele n-au reu
șit să obțină victoria, din cauza ine
ficacității atacului: și a greșelilor co
mise de portarul Miron. Oaspeții au 
știut să se apere organizat în pe
rioadele în care localnicii au dominat 
intens. Au marcat Lovin și Cristea 
(din 11 m.) pentru St. roșie, Dragu 
și Constantinescu pentru Rapid. (Gh. 
Dalban-coresp.).

FORESTA FĂLTICENI — CARPAȚI 
SINAIA (2—0). Localnicii au desfă
șurat un bun joc de ansamblu, s-au 
acomodat mai ușor cu terenul alu
necos, dar au și ratat ocazii clare. 
Punctele au fost realizate de Angliei 
(min. Jl) și llie (min. 57). (Lazăr 
Negru-coresp.).

DINAMO SUCEAVA — C.S.M.S. 
IAȘI (3—5). Oaspeții s-au dovedit 
mai tehnici și mai eficaci. Au înscris 
pentru ieșeni: Alexandrescu (min. 2), 
Voica (min. 25), Matei (min. 33, din 
11 m.), Milea (min. 41), Dascălii
(min. 69), iar pentru gazde, Cotroază 
(min. 12), Dadeș (min. 30, din Jl m) 
și Tarlețchi (min. 74). (C. Alexa și 
R. Munteanu-coresp.).

POIANA CIMPINA — ȘTIINȚA 
GALAȚI (2—1). Meci echilibrat. Ău 
marcat: Muntean (min. 30 și 72) pen
tru Poiana și Venturini (min. 43) 
pentru Știința. în min. 40, l’osto’ache 
(Poiana) a fost eliminat din joc. 
(C. Virjoghie — coresp.).

Seria a Il-a
FLACARA ROȘIE buc. - ȘT1INTA 

BUC. (2—0). Cu toate că terenul noroios 
a influențat execuțiile tehnice, totuși me
ciul a olăcut datorită dinamismului im
primat mai ales de jucătQrii Flăcării 
roșii. Avînd o apărare sigură, in care 
s-a remarcat no ilarul Ioniță, și o hal fie 
care a pregătit numeroase atacuri. Fla
căra roșie a cîștigat pe merit. Scorul 
putea lua proporții dacă Scînteie, Stoica 
și R. Tudor n-ar fi ratat cîteva ocazii. 
Studenții nu s-au acomodat cu terenul 
alunecos. Au marcat Pețenchi (min 14 
din îl m) și Stoica (min. 20). (v.p.>.

C.F.R. ROȘIORI - FARUL CONSTANȚA 
(0—2). Două greșeli ale apărării adverse 
au fost suficiente pentru ca oaspeții să 
marcheze prin Moroianu (min. 16) și Cio- 
sescu (min. 49). Desele incursiuni ale gaz
delor în careul advers n-au dat nici un 
rezultat din cauza ineficacității atacan- 

DIRECȚIA... TURDA!

De la stingă : Vrsu, Suciu, Vidau, Vălufiu, Onaca, 
norul

Mârgineanu, Zaltun, 
VTetzer.

Hiuar, Virn, fonlea fi mire-

ților. (Al. Popescu și P. Niculescu — 
coresp.).

S.N.M. CONSTANTA - C.S.M. SIBIU 
(3—1). Terenul desfundat a supus Ia e- 
forturi sporite pe jucătorii ambelor echi
pe. Const.ănțenii luptînd mai mult și 
avînd o mai mare precizie în loviturile 
la poartă, au cîștigat pe merit. Au mar
cat: Mocanu (min. 13), Șerban (min. 16) 
și Firică (min. 79). respectiv Dombrow- 
schi (min. 40). (L. Brukner — coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV - C.S.O. CRA
IOVA (1—1). Echipa gazdă a dominat 
mai mult (raport de cornere 12-2). Cra-

Portarul Bay respinge cu pumnul un atac al El. roșii- Fază din meciul FI. 
roșie—Știința Buc. Foto : H. Nandi

JOCURI DE SELECȚIE PENTRU ALCĂTUIREA 
REPREZENTATIVELOR CATEGORIEI B

După cum am anunțat, mîine și joi 
vor avea loc în Capitală cîteva intere
sante jocuri dc selecție în cursul cărora 
spectatorii bucureșteni vor avea prilejul 
să vadă la lucru o scrie de jucători 
tineri dintre cei mai buni care activează 
tn categoria B

Meciurile dc mîine, care — ca ții 
cele dc joi — au ca scop alcătuirea re
prezentativelor categoriei B, se vor dis
puta pe stadionul Republicii după ur
mătorul program :

Ora 16: Selecționata seriei IA — 
Selecționata seriei I B.

Ora 17,45 : Selecționata seriei a III-o 
A — Selecționata seriei a IlI-a B.

Iată formațiile și rezervele acestor se
lecționa le :

SERIA I A (antrenor: T. Befa — 
Poiana Cîmpina) : Obretin (CER Paș- 
caui) — Pralea (Dinamo Galați), Ion 
Nicola, Arhire (Dinamo Suceava) — 
Boboc (C.S.M. Brăila), Dai n in ger _ (Ra
pid Focșani) — Zangor (Carpați Si
naia), Ion Gheorglie (Rapid Focșani). 
Zgardan (Știința Galați), Danileț (CSMS 
Iași), Asiminoaie (Dinamo Suceava). 
REZERVE : Gogoașa (Poiana Cîmpina), 
Păun (Știința Galați) și Stâtescu (Rapid 
Focșani).

SERIA I B (antrenor: E. Gologan 
Dirtamo Suceava): Bulancea (Știința 
Galați) — ■ lordache (Flacăra Moreni), 
Ion Busu (St. Roșie Bacău), Postolaehe 

iovenii s>-au apărat supranumeric, dar 
au și contraatacat destul de periculos. 
Au marcat: lancu (min. 2S) pentru Trac
torul și Popa (min. 15) pentru CS.O. 
(C. Grui* - coresp ).

C.S.M. MEDIAȘ - CHIMIA GOVORA 
(2-9). Medieșenii au dominat tot timpul, 
dar au înscris abia în repriza secundă. 
Chimia a pus accentul pe apărare și a 
jucat foarte dur. De asemenea jucătorii 
oaspeți au protestat încontinuu Ia deci
ziile arbitrului Mihăilescu (Chimia) a 
și fost eliminat în min. 37 pentru injurii 
aduse arbitrului. Au marcat: Juhasz 
(min. 60 din 11 m) și Mureșan (min. 34). 
în min. 13 Comșa (C.S.M.) a ratat un 
II m- (Dan Vintilă și Gh. Briotă — co
respondenți).

CHIMIA FAGARAȘ - C.S.O. REȘIȚA 
(5-2). Chimia a realizat cea mai bună 
partidă din actualul campionat. Au mai- 
cat: Feher (min. 64 si 85). Dumitru (min. 
14). Bărbat (mint. i7) si Antal (min 70). 
Sferlogea (min. 86) și Pătrașcu (min. 90) 
au înscris pentru oaspeți. tV. Lazăr — 
coresp.).

METALUL „23 AUGUST- - DINAMO 
OBOR (2—1). Partida a fost de un nivel 
mediocru. Echipele au fost preocupate 
prea, mult de cele... două puncte ! Au 
jucat timorat, cu pase greșite, construind 
extrem de puține faze clare pe poartă. 
Doar repriza a doua a fost mai intere
santă. cînd am înregistrat cîteva ocazii 
ratate de metalurgîști și o bară, în min. 
84, a echipei dinamoviste. Au înscris:

(Foiatta Cfowptn®) — F. Popescu (CSMS 
Iași), (Știința Galați) — Pe~
trese» (Carpați Sinaia), Brun du se seu 
(Flacăra Moreni), Dumitriu (Carpați 
Sinaia), Meder (Ceahlăul P. Neamț). 
Kmea (Dinamo Galați). REZERVE: 
Mocan» (Prahova Ploiețti), N. Panait 
(C.F.R, Pașcani) ți P. Mnnteanu (Po
iana Cîmpina).

SERIA A îll-a A (antrenor: .Șt, 
Coroa — CSM Cluj): Muler (CSM 
Cluj) — Peiac (CFR T imișoara), Zahan 
(Ariciul Turda), Bindean (Ind. Sîrmei) 
— Nemptk (Crișana Oradea), Fischer 
(Rec<4la Cărei) — Selymesi II (Mu reșul 
Tg Mufcș), Treaba. (CSM Cluj), Adam 
(Ind. SîrmeiX Negrăit (ASMD S. Mare) 
Hauler II (Recolta Cărei). REZERVE : 
Arghișeanu (Ancșid Turda), Ftilop 
(CSM Cluj) ti Find (CFR Arad).

SERIA A IH-a B (antrenor: A. An. 
drovici — CFR Ti mișoara) : Suciu (A- 
FÎețrul Turda) — Schiopu (ASA Crișul 
Oradea), S»efc<di (CSM Crișana Oradea), 
M. Kiss (Mureșul Tg. Mureș) — Tuzson 
(Mureșul Tg. Mureș), Surdan (CFR Ti
mișoara) — CM tîc (Vagonul Arad), 
Szâcs (CSM Crișana Oradea), Toma 
(CSMtD B. Mare). Bâlufiu (Arieșul Tur- 
da), ZanCs (Corvinul Hunedoara). RE
ZERVE : Pîrvu (Arieșui Turda), Drâgan 
(CSMD B. Mare) și Zaharia (ASA Crișul 
Oradea).

Buzatu (mm. 17) Si P. Poțiescu (min. 58' 
din 1) m) centru Metalul șl Szekell (min. 
42 din 11 m) pentru dinamoviști. Corect 
arbitrajul lui D. Rusu. (A. A.).

Seria a HLa
MUREȘUL TG. MUREȘ — C.S.M. 

CLUJ (5—0). Peste 10.000 de spec
tatori au aplaudat victoria categorică 
a echipei locale asupra fruntașei cla
samentului. Mureșul a făcut cel mai 
bun joc din actualul sezon. Au marcati 
Vegh (min. 2 și 25 clin 11 m.), Sza. 
lcacs (min. 17), Selimesi (min. 62^ 
și Hajdu (min. 85). De menționat ca 
localnicii au jucat în zece oameni din 
min. 42 în urma eliminării lui Vegh. 
(V. Kadar-coresp.).

A.S.M.D. SĂTU MARE - C.F.R. 
ARAD (0—0). Joc de slab nivel tehnic. 
Feroviarii s-au apărat tot timpul, iar 
localnicii au făcut o partidă mai 
slabă ca de obicei. (M. Dumitrașcu- 
corcsp.).

IND SÎRMEI C. TURZII — C.F.R.' 
TIMIȘOARA (3—0). Gazdele au avuf 
în permanență inițiativa, demonstrată 
și de raportul de cornere: 11—3.
Au înscris: Jac (min. 55), Adam 
(min. 58) și Chețan (min 79 din 
II rn.). (E. Schmidt-coresp.).

C.S.M.D. BAIA MARE — I.R.AJ 
TG MUREȘ (2—0). Deși a cîștigat 
echipa locală și-a nemulțumit supor
terii prin jocul prestat. Cele două 
goluri au fost înscrise din lovituri 
libere de la 16 m. executate impecabil 
de Vlad I in min. 67 și 88. De re
marcat că au fost trei bare, trase 
de Trifn și Gherghely III (C.S.M.D.)' 
și Szekey (I.R.Ă.) (V. Săsăranu-co 
resp. reg.).

RECOLTA CĂREI — A.S.A. CRIȘUH 
ORADEA (1 — 1). Jocul a fost de 
slabă factură tehnică. S-a ratat foarte- 
muit. Au marcat : Papp (min. 24), 
pentru oaspeți și Hauler (min. 73)' 
pentru Recolta. (T. Szilaghi-coresp.)j

VAGONUL ARAD — CORVINUN 
HUNEDOARA (1—0). Partidă de un 
slab nivel tehnic.. Unicul punct a fost 
înscris in min. 58 de Chiru din 11 mJ 
(Șt. lacob-corcsp.).

Levski—Steagul roșu, 
mîine ia Sofia, in cadrul 

turneului balcanic
Levski 

susțin 
„V. Levski" 
din cadrul 
balcanic al 
ziiită astfel :
1. St. roșu
2. Fenerbahce
3. Levski
4. Partizan
5. A.E.K.

Solia și Steagul roșu Brașo#- 
mîine, în nocturnă, pe stadionul 

din Solia, ultimul lor meci! 
primei ediții a turneului 
cărui clasament se pre»

6 3 3 0 11: 5 Sh
8242 9:11
6 2 2 2 11:7 *
6 12 3 2: 6 <
4 112 .'8:12 »

In momentul in care secreferiatuR 
turneulpi va omologa meciurile St 
roșu—A.E.K. și Levski—A.E.K. cu 3-Oi 
în favoarea primelor echipe (deoarecei 
echipa greacă nu s-a prezentat, la 3-> 
ceste jocuri), punctajul va fi : St. roș^; 
II puncte, Levski 8 puncte. De aceea^ 
St. roșu este virtual ciștigător al tu*») 
ncului.

După finală...
(Urmare din pag. 1) ’r I

numărul 6 pe tricou, Pîrvu, interul 
dreapta, purta numărul 9, iar halful 
Onacă nr. 8 ?...

DE LA RAPID...
Numeroșii simpatizanți ai acestei e- 

chipe au tot dreptul să fie indignați 
de comportarea echipei lor favorite, 
de îngimfarea de care s-a lăsat cu
prinsă, de nervozitatea de care a dat 
dovadă atunci cînd s-a văzut condusă, 
de jocul nesatisfăcător în general pe 
care l-a prestat. Și nu trecuse decît 
o săptămină de la conferința de ale
geri a Clubului Rapid, cîrid' Motroo 
vorbea despre sportivitate (și la sfîr- 
șitul jocului, împreună cu Greavu n-au 
venit să-i felicite pe cei de la Turda), 
iar Macri, considerînd că echipa să 
are Cupa „in buzunar", cum se spune, 
și-a luat diverse angajamente pom
poase în legătură cu... „Cupa cîștigi» 
torilor de Cupe". Cu alte cuvinte^ 
vindea pielea ursului din pădure...

T. R.

ECOUL FINALEI...

Mă urtal atent cu lupa
La Rapid, ca să văd Cupa.
Mă uitai, insă, de-a surda
Cupa e-n... rapid, spre Turda!

Un grup de suporteri... dezamă
giți ai Rapidului.



Colțul specialistului

Faptul că ne aflăm astăzi printre 
primele trei țări din lume la lupte 
clasice, ne obligă să acordăm o grijă 
deosebită cadrelor noastre de perfor
manță. lată de ce trebuie acordată 
țoală atenția problemei ridicării unor 
noi elemente capabile să înlocuiască, 
la momentul potrivit, titularii din pri
ma reprezentativă, Punind această 
problemă este firesc să ne întrebăm 
cit timp îi trebuie unui luptător ca să 
obțină rezultate de valoare mondială. 
Experiența ce ne-am inșușit-o pină a- 
cum, ne ărată că pină la treptele în
vingătorilor olimpici și mondiali este 
o cate destul de lungă. Să dăm însă 
exemple In momentul cînd Dumitru 
Pirvulescu primea medalia de aur a 
învingătorilor olimpici avea 28 de ani. 
El făcea de 12 ani lupte și era in lo
tul reprezentativ al țării din anul 
1951. Deci avea experiența competi
țiilor internaționale de peste 9 ani I 
Ion Cernea avea la Roma virsta de 
25 ani și practica acest sport de 10 
ani. fiind in prima garnitură a țării 
de peste 7 ani. Valeriu Rularea are 
în prezent 30 de ani. El face lupte de 
12 ani și a îmbrăcat tricoul reprezen
tativei țării, pentru prima oară acum 
7 ani. Gheorghe Popovici — medalia 
de bronz la C.M — «are 20 de ani, 
face lupte de la virsta de 11 ani si 
este din anul 1952 in lotul reprezen
tativ al țării. Această simplă enume
rare duce la o singură concluzie. Ob
ținerea unor performanțe strălucite pe 
tărim mondial necesită o pregătire în
delungată In primul rind este vorba 
de experiența care poate fi acumula
tă numai prin participarea la nume
roase competiții jnterne și internați >■ 
nale. Desigur, această afirmație nu 
exclude posibilitatea dezvoltării rapi
de a unor elemente dotate cu calități 
«excepționale.

Așa stind lucrurile, pentru antrenorii 
de lupte din țara noastră se ridică o 
sarcină deosebit de importantă aceea 
a asigurării lotului reprezentativ cu 
elemente tinere și de certă valoare. In 
momentul cînd un sporliv din prima 
echipă a țării nu mai corespunde pe 
tărim internațional, noi trebuie să-l 
înlo cuini cu un tinăr de aceeași va
loare. In plus, înlocuitorul trebuie să 
fie capabil de progrese și mai mari in 
viitor.

Care sint căile pentru realizarea a- 
cestui obiectiv ? In primul rind credem 
că trebuie început cu o selecție atentă 
a cadrelor chiar din primele zile ale 
antrenamentului. Cum s-a mai arătat 
și în presa de specialitate, sub semnă
tura diferiților antrenori, trebuie să ne 
orientăm spre acele elemente care au 
• serie de calități naturale bine dez
voltate. în felui acesta nu vom mai li 
nevoițt să acordăm o mare parte a

200 de participanti 
la concursul din Capitală
Bazinul acoperit de la Florcasca a 

găzduit concursul organizat de comisia 
■ •rășenească de specialitate pentru îno- 
1 tătorii cu categoria a III-a de clasificare 
r gi începători. Probele au fost foarte 
; populate, la întreceri participînd 200 
j ’4e sportivi. Iată cîștigătorii probelor: 
j fEMININ : 100 m liber: Tatiana Vul- 
i peanu (Dinamo) 1:24,0: 100 m bras: 
iiMarina Marin (S.S.E. II) 1:39,4; 100 
MB spate: Eugenia Boteza tu (Progresul) 
[1:33,2; 33,33 m liber fetițe: Monica 
I Munteanu (Progresul) 22,3 ; 33,33 ih 
I bras fetițe: Liliana Weinberg (l.T.B.) 

30,0; MASCULIN: 100 m liber: M. 
Mugur (Dinamo) 1:11,2; 100 m bras: 

li. Kende (CI. sp. sc.) 1:31,0; 100 ni 
spate: 1. Elizei (Progresul) 1:28,4 : 
'100 m fluture: V. Einhorn (CI. sp. sc.) 
1:26,0 ; 33,33 m liber băieți : I. Preda 
(CI. s-p. sc.) 20,2 ; 33,33 ni bras băieți: 
I. Kende (CL sp. sc.) 25,9.

2 ia, lupte
timpului pentru dezvoltarea vitezei, for
ței, îndemînării etc., ci ne vom ocupa, 
cum e și normal, de Însușirea tehnicii 
și tacticii. Competițiile cu caracter lo
cal vor trebui să constituie pentru an
trenorii de lupte un bun prilej de a 
verifica cele invățate.

Pregătirea unui sportiv trebuie fă
cută în perspectivă. Să nu umblăm 
după rezultate imediate, să nu căutăm 
să acoperim „golurile" ivite in cadrul 
echipei, la unele categorii (in cazul 
participării in campionat) să nu aș
teptăm ca peste noapte, numai bătîiul 
din palme, să creăm mari campioni. 
Antrenorul trebuie să aibă în fața sa 
întotdeauna obiective concrete, obiec
tive ale unor etape intermediare, toate 
fiind îndreptate spre obținerea unei 
mari performanțe. Planul de perspec
tivă trebuie astfel Întocmit incit să se 
țină seama de calitățile individuale ale 
fiecărui luptător. Cînd Valeriu Bularca 
a lost pregătit pentru campionatele 
mondiale, antrenorii au avut în vedere 
calitățile lui naturale. Acest spor
tiv este dotat cu o forță excepțională, 
avind și o viteză remarcabilă El nu 
are in schimb mobilitate. Pregătirea a 
pus deci principalul accent pe cizela
rea procedeelor care necesită forță și 
viteză In mod special s-a pus accent 
pe ridicarea de la parter și pe „su- 
pleu“ la lupta de sus Orientarea s-a 
dovedit foarte bună, ea fiind verificată 
in practică, prin înseși rezultatele ob
ținute. loate competițiile intermediare, 
adică pină la o competiție de mai mare 
importanță trebuie folosite pentru a- 
plicarea unor scheme tactice și tehni
ce, dinainte date. Concluziile ce rezul
tă din aceste intîlniri trebuie folosite 
pentru îndreptarea greșelilor săvirșite 
in timpul competițiilor.

In ce direcție trebuie îndreptată pre
gătirea unui luptător la ora actuală ? 
Intr-o vreme au avut cîștig 
acei luptători care aveau 
ermetică și știau să execute 
sau două procedee tehnice, 
mele intilniri internaționale 
importanță sportivii care se 
astfel pregătiți au suferit 
meroase eșecuri. Reducindu-se timpul 
de luptă sportivul nu mai 
să-și pregătească procedeul 
tepthid eventuala greșeală 
rului. Acum trebuie atacat 
minut. De aceea sportivul 
fie posesor al unei tehnici înaintate, 
pe baza căruia să poată contraataca 
iidgerător. Am văzut acest lucru la 
sportivii sovietici și am înțeles că in 
această direcție trebuie să ne îndreptăm 
și noi eforturile. Garda modernă este 
cea frontală. In felul acesta va dis
pare și unilateralitatea, incetățenită 
printre sportivii noștri. In 1957, cu pri
lejul intilnirii dintre luptătorii noștri 
și cei suedezi, Fr Horvath nu a putut 
să aplice procedeul său favorit in fața 
lui Vesterby din caițză că suedezul 
venise cu garda inversă. Pină a reu
șit să-și schimbe garda și să-și aducă 
adversarul iii poziție favorabilă a tre
cut timpul de luptă Aplicind de acum 
înainte garda frontală vom învăța spor 
tivii să iucreze tot atit de bine și pe 
partea dreaptă și pe partea stingă.

Problema ridicată de acest material 
ar trebui să constituie un prilej de dis
cuție pentru antrenori și sportivi. Va 
trebui să ne punem cu toții și mai 
serios pe treabă, ca să putem asigura 
lotului nostru reprezentativ noi și noi 
sportivi care să fie pregătiți in spiri
tul celor mai noi cuceriri tehnice din 
domeniul luptelor.

Au fost desemnați finaliștii la spadă
Ultimele „zone" din cadrul campio

natelor republicane de scrimă — cele 
de. spadă — s-au- consumat sîmbătă și 
duminică la București și Satu Mare.

Zona de la București a relevat, sub 
aspect tehnic, buna pregătire a majo
rității trăgătorilor (excepție, cei din 
Timișoara și Lugoj). Printre eviden-

țiați, spadasinii de
— posesor al unui 
siv și R. Dobrescu,
Dan Nicolae, D. Țintea, I. Halmaghi și 
St. Toth (în. întîlnirea pe echipe). O 
frumoasă surpriză a conștituit-o evoluția 
spadasinilor de la C.S.O. Craiova (an
trenor, I. Ghinju) care au dat o pu-

la C.C.A., C. Stelian 
stil nou, mai ofen- 
cei de la Știința —-

Doi dintre cei nmi m vervă spadasini din „zona* de la București, Dan Nicolae 
(Știința) și Dumitru Popescu (C.S.O. Craiova) în plin studiu...

0 „comoară** la care nu se uită simeni

ternică replică tuturor trăgătorilor con
sacra ți. Este vorba de Popescu, Mironov, 
Alem și Ghimpii.șan.

Din păcate, zona de la București s-a 
desfășurat sub un anonimat aproape 
desăvîrșit. Ne-a surprins — mai ales 
— lipsa tinerilor care se inițiază în 
scrimă. Ei ar fi avut, fără îndoială, 
multe lucruri de învățat.

La Satu Marc, o asistență 
a ținut să urmărească cu 
alît înlreo'rile pe echipe cit și 
individuale. Publicul sîltniăroan a I 
însă decepționat de comportarea 
sportivă a trăgătorilor de la C. S. ' 
șana Oradea care, văzînd că nu mai 
șanse de calificare în finală, s-au 

is din concurs...
întrecerile de la Satu Mare au scos 
evidență pe lingă buna organizare a 

concursului (responsabil, Al Csipier) 
și forma bună a unor spadasini ca lladi 
și Naghi (Unto-Meteorul roșu), Pre- 
zcmszki (C.S.M. Cluj) și Husar (Știința 
Tg. Mureș).

lată și trăgătorii califica fi în finală 
(Oradea, 9—10 decembrie): i n ({i vi dy&l : 

Stelian. R. Dobrescu, Gh. JZăiiâotu, 
Maivnescu, 1). loncseu (<LC.A.), 

1. Moldanski, Gh. Paisie (Petrolul Plo
iești), C. Lichiardopol (Progresul). L 
Prezcrnski. St. llaukler, St. Orban 
(C.S.M. Cluj), I. Szasz, C. Husar 
(Știința Tg. Mureș), lladi, I Naghi 
(Un io-Meteorul roșu-SaLu Marc), L. 

Korițssy (C.S.M. Crișana Oradea). E- 
chipe : C.C.A., Știința București. C.S.M. 
Cluj, Știința Tg. Mureș.

numeroasă 
mult interes, 

cele 
fost 
ne- 

Cri- 
i au 

re

Trei meciuri interesante
M îine se vor desfășura trei restante 

din' cadrul ,,Cupei 7 Noiembrie" la rug- 
bi i-după următorul program : stadionul 
Giulești ora 14,45 Rapid—C.C.A. ; 
Parcul Copilului ora 14,45 — Grivița 
Roșie—Știința București; teren Progre
sul — ora 14,45 — Progresul—l.T.B.

de cauză 
o gardă 

bine unul
La ulti- 
de mare 
prezentau 
însă nu

are vreme 
favorit, aș- 
a adversa- 
din primul 
trebuie să

ION CORNEANU
antrenor federal

care cunosc echipa feminină de 
Progresul Tirgoviște au auzit —

Cei 
volei 
desigur — și despre povestea ei. In 
anul 1954 un mănunchi de fete de 
la școala sportivă din localitate au 
început să se pregătească temeinic și 
au cîșt.igat citeva competiții de 
rezervate junioarelor. Obținînd 
succes fetele și-au pus apoi în 
să ajungă în prima categorie a 
Și au reușit ! Au intrat în „i" 
in 1956 dar au retrogradat în 
înfrângerea nu le-a descurajat, 
au continuat să se pregătească cu 
aceeași conștiinciozitate și, doi ani 
mai tîrziu, au promovat iar în cam
pionatul categoriei A. Dar din nou 
au retrogradat. Pină aici, nimic deo
sebit, veți spune. Și la întrebarea : 
„De ce de fiecare dată s-au menți
nut atit de puțin în categoria A î“ 
mulți își vor închipui că insuficienta 
experiență, posibilitățile lor 
limitate, sau poate chiar lipsa 
gătire ar constitui cumva 
principale ale insuccesului.

Adevărul însă este altul : 
două ediții de campionat această echi
pă nu a jucat nici un meci la. Tir
goviște ! Desigur, mereu departe de 
casă, unde nu simțeau căldura și im
boldul inflăcăraților lor suporteri, le 
venea mai greu tinerelor târgoviștene. 
Toate meciurile pe care trebuia să 
le susțină „acasă" le-au jucat la Bucu
rești, iar în campionatul 1959—1966 la 
Ploiești. Motivul ? Lipsa unei săli de 
sport. „De aici — ne spunea profe
soara Elena Grigoriu, căpitana echi
pei, ni s-au tras toate necazurile".

— Bine, dar eram convins că ați 
rezolvat problema sălii. Știam încă 
de acum un an că veți reamenaja prin 
resurse locale o sală

— Puteam să avem 
menea sală. Dar cu 
existai colaborare și

volei 
acest 
gind 
țării. 

,divizie" 
1957. 

Ele

tehnice 
de pre- 
cauzele

în cele

corespunzătoare, 
de mult o ase- 
cine, dacă n-a 
înțelegere ? Nu

știu — a Încheiat cu mihnire profe
soara Grigoriu — de ce sîntem privite 
cu atita vitregie.

Intr-adevăr, lipsa unei săli provoacă 
multe necazuri nu numai voleibaliste
lor și voleibaliștilor, ci și baschetba- 
liștilor, popicarilor, handbaliștilor 
(cindva tîrgoviștenii au avut o echipă 
în categoria B), boxerilor și altor 
sportivi care o dată cu venirea zilelor 
friguroase nu mai pot continua pre
gătirile in disciplinele preferate.

Există la Tirgoviște posibilități pen
tru amenajarea prin resurse locale a 
unei săli corespunzătoare ? După pă
rerea noastră da! Sint chiar mai 
multe soluții. Noi vom aminti numai 
de spațioasa sală a școlii medii mixte 
nr. 1, proiectată ca amfiteatru, care 
de mai multă vreme este lăsată în 
părăsire. In momentul de față sala 
adăpostește lăzi, bănci vechi, seînduri... 
Și cînd te gîndești că cele 30 de aso
ciații sportive din Tirgoviște ar putea 
face, printr-un efort colectiv, o mică 
renovare acestei săli cu balcoane 
care ar satisface cum nu se poate 
mai bine nevoile sportivilor și chiar 
ale spectatorilor. Corespondentul nostru 
din localitate, Mișu Avanu, care a 
vizitat din nou acum citeva zile a- 
ceastă sală a denumit-o : „o comoară 
sportivă". Intr-adevăr, o „comoară *" 
nevalorificată care se află sub ochii 
nepăsători ai asociațiilor sportive din 
Tirgoviște. Poate că cele 39 asociații 
sportive în frunte cu consiliul local 
U.C.F.S. așteaptă să ia ființă a 31-a 
asociație care să le rezolve această 
problemă ! Dacă nu, ce așteaptă ? 
Vreo... „minune" ? Cu siguranță că 
„minunea" nu va veni pină cînd nu 
va exista spirit de inițiativă și mai 
multă preocupare pentru valorificarea 
resurselor locale.

Ultimele cotupslilii oficiale 
ale anului

Pe poligonul Dinamo s-u desfășurat du
minică ultima etapă a campionatului Ca
pitalei la armă sport peutru seniori se
nioare și pistol sport pentru seniori și ju
niori.

Cli-sauientelc definitive după desfășura
rea celor 6 ei a pe se prezintă astfta': armă 
sport 3x20 focuri — seniori: 1. h. Gliermau 
(Știința) 1.020 p (campion al Capitalei, 
Gh. Va-silescu (Progresul) 1.003 p; 3. 
Dan 
(S.S.E. 
971 p, 
pioană 
S.S.E,

Va-silescu (Progresul) 1.003 p.; 3. M. 
(Știința) 999 p., 4. A. Dujnifreacit
. nr. 1) 984 p, 5. F. Cotțea (Frigul) 
, pe echipe- 1. Știinja 7520 p icurn- 
> a Capitalei), 2. l.S.L. 7.135 p,« 5.

nr. 1 6886 p, 4. Progresul -6739 p, 
5. Metalul 6.653 p; senu>a.re: 1. Florica Pe- 
tiovici (Macara roșie) 966 p (campioună a 
Capitalei), 2. Ruxandra Marinescu (Dina
mo) 926 p, 3. Lidia L,azar (Progresia’’, 915 
p? 4. Constanța Ghimbașeanu (Sănăta(ea) 
879 p, 5. Ana Samoilă (S.S.E. nr. 1, 875 p, 
pe echipe- 1. Sănătatea 4.607 p (campioană 
a Capitalei), 2. Dinamo 4406 p, 5. S.S.E. 
nr. 1 4.577 p. Pi$lof „sport M focuri - se
niori: 1. S'. Radulescu (Dinamo) 1.130 p
(campion at‘. Capitalei), 2. M. fapu (Ștîințn) 
1.088 p, 5. N. Molsescu (Știin(a) 1.085 p; 
4. (>. Oproiu (Progresul) t.071 p, 5. I. Tal- 
maeiu (Dinawo) 1.066 p, pe echipe: i. Ști
ința 8.646 p (campioană a Capitalei), 2. 
Metalul 6.777 p, 3. Dinamo 6.172 p. ju
niori; i. L. Giușca (Știința) 1.12<S p (cam
pion al Capitalei), 2. I. Olarcscu (Știința) 
1.111 p, 3. N. (oman (C.C.A.) 1.044 p, 4. 
1. Podgm-schi (Dinamo) 1.009 p, 5. M. Pe
trescu (Știința) ....

TRAIAN 1OANIȚESCU

Din nou un concurs Pronosport numai cu meciuri din campionatele noastre
DIN NOU UN CONCURS NUMAI 

CU MECIURI DIN CAMPIONATELE 
NOASTRE

Participanții la concursul Pronosport 
nr. 47, din 12 noiembrie, s-au aflat 
duminică seara în fața unor mari sur
prize. In fruntea lor se situează^ de
sigur, rezultatul de egalitate (a—5) 
din întîlnirea de rugbi Franța — R P. 
Romină. știut fiind cit de rar apar 
la rugbi rezultate de egalitate Deci, 
o primă triere severă a variantelor 
depuse. In continuare, victoria echipei 
din categoria B. Arieșul Turda, în fi
nala Cupei R.P.R.. a prilejuit și ea 
o altă triere severă a buletinelor. Nu 
mai puțin neașteptat a fost, și .meciul 
pn] Pettplțll' — Dinamo Pitești, care 
a răsturnat, desigur,- multe calcule.

Așadar, două X-uri, cu totul nescon
tate. ca și victoria celor din Turda, 
constituie principa lele ..elemente' .de. șițr- 
priză. ceea ce lasă să - se î----------
ca deobicej cînd sint surprize, -ciștî- 
guri importante. Or,'tocmai aceste re
zultate mai.. puțin .
atractive concursurile Pronosport. ' .

De notat, tot ca o'sltfrfțriZă, $i pri- , ..... . .....
itu infrifigere a echipei .C.SJVl. Cluj namo Bacău — Petrolul 'i, x, *2'i 
din categoria.B. C. ..... ... ...1 7’ “

Nu mai puțin interesantă se anunță 
și etapa din 19 noiembrie, al cărei 
program cuprinde numai meciuri din 
campionatele noastre: 5 din catego
ria A și 7 din categoria B Se știe 
că duminică 19 noiembrie se desfă
șoară penultima etapă, atit in cate
goria A, cit și B. Lupta devine din 
ce în ce mai strinsă. ținind seama că 
atit pentru locurile fruntașe, cit mai 
ales și în ceea ce privește „zona pe
riculoasă" a codașelor clasamentului 
se diice o ..dispută dîrză, pentru ca, 
la reluarea campionatului, in primă
vară, fiecare .să plece in cursă de pe 
o poziție cît rrraî bună

Așadar, pentru etapa de duminică 
.se cete o mai lurtgă analiză înainte

Jiul
Cri-
Di-

— U.T.A 1 ; Dinamo Pitești — 
1 ; C.S.M.D B. Mare — C.S 
șana 1, x, 2; Rapid Focșani — 
namo Galați 1, x; Arieșul Turda 
Mureșul Tg. Mureș 1, x; C.F.R Arad
— Industria Sîrmei C.T. 1, 2; Di
namo Suceava — Foresta Fălticeni 
1, 2; Steaua roșie Bacău — C.S.M.S. 
lași 2; A.S. Crișul — C.S.M. Cluj 2.

AZI, ULTIMA ZI LA PRONOEXPRES

V-ați depus buletinele pentru con
cursul Pronoexpres de mîine miercuri 
14 noiembrie ? Grăbiți-vă, numai as
tăzi mai puteți depune buletine pen
tru acest concurs. Aveți ia dispoziție 
diferite metode de participare : buletine 
sistem ' redus, buletine, depetatej bule
tine combinate (colectiv?) etc.

Datorită numărului mare' de' premii 
la concursul specia! Pfortoexpres din

întrevadă de" a'așterne pe ■ buletine semnele res- 8 noiembrie-; a.c.», otrîoiSgărea bmetinș- 
pcvtiVe. In legătură cu ---------- ■- n
care se ătîunța deosebit de atra-hivă, pînă

, dăm mai- jos protibăiicurile portarului 'premiilor va 
așteptate fac truți.-Petre" Mîftdru (Progresii!) apărute in î„ -

„Programul- Loto T’ronoSpOft" tir. -46 țară, 
din 13 noiembrie: > ': ” f*

Rapid Știința -Cluj' 1, x: Di-"" 
2_ __ I, Mi

nerul — Dinamo București 1; 2 ; G:G.A. "sport..

pcvțiVe. In legătură cu 'ateastă etapă, lor ciștigătoare nu a putut fi fertriinală
■ ■ |a . incjjjctetea edrțieu Valoarea

,__ .3 fi coniunicafă telefonic,
in cursul zilei de azi, in întreaga 

prin direcțiile regionale ' Loto- 
Pronosport.

Rubrica redactată de Loto-Prono-

991 p.

PAUL GORETI
coresp.

îuceprnd de Za 
pe noligortul Di- 
a VI-a. ulHma, 
la armă «port

noiembrie, 
desfășura

namo din CwnifalK, etapa 
a ca rup iui) at ului Capitalei 
pentru juniori și junioare.

CEREJt ÎN LIBRĂRII 
URMĂTOARELE LUCRĂRI 

APĂRUTE ÎN EDITURA U.C.F.S.
Despre atitudinea corectă a cor

pului de Dr. A. fonescu.

I

Exerciții la scară fixă de M. 
Treslioreanu, D. Brăiloiu, L. 
Thomas

Botvinnik-Tai (Meciurile pentru 
campionatul mondial <fe șah) 
de T. Ichim.

povestiri sportive.
Ceahlăul — Ghid turistic
In curînd vor apare:
Delta Dunării și Razelmul de

E. Panighiauț
Agenda sportivului.

Bucegiî — Ghid turistic și alpin 
— de N Difnitriu, Em Cris- 
tea

Unde să schiem de M. Gheor
ghe.’

Teoria educației fizice..
• Exerciții de echilibru ie G. Stoe- 

nescu.
• Cartea șahistului - Începător de .

G., 1. Levenfiș. ........ ■ ■ -



n așteptarea apropiatului scion

PREGĂTIRI INTENSE...
In așteptarea gheții, patinatorii se 

ntrenează intens pe... uscat Dornici 
e a afla amănunte despre stadiul pre- 
ătirilor In vederea apropiatului sezon, 
e-am oprit în citeva localități din 
iră.
Brașov. In cadrul secției de patinaj 

rtistic a clubului Olimpia activează 
este 60 de fete și băieți sub condu
cea instructorilor B. Heuhert și T. 
ristiani. In sala școlii sportive de 
evi, unde au loc antrenamentele, au 
>st desenate pe dușumea o parte din 
gurile obligatorii. In felul acesta ti- 
erii sportivi deprind mai ușor ele- 
îentele de bază ale mișcărilor. De 
semenea, pe unul din pereții sălii 

fost montată o oglindă cu scopul 
e a se corecta ținuta patinatorilor, 
i afară de antrenamentele programate 
i sală, sportivii din Brașov iși de- 
ivîrșesc pregătirea participind la în- 
eceri pe patine cu rotile și la con- 
jrsH-si .•’."datoare de gimnastică, atle- 
sm etc.
Viteziștii progresează și ei, datorită 

>riștiinciozității cu care participă la 
itrenamentele conduse de Ernest Ur- 
ch. O secție de patinaj viteză iși 
a înființa și clubul Dinamo din locx- 
tate. S-au luat, de asemenea, mă- 
iri ca în momentul cînd timpul va 

prielnic să se treacă imediat la 
menajarea bazelor sportive.

★

Poiana Brașov. După cum se știe, 
i această frumoasă stațiune au fost 
iținute, datorită calității gheții, cele 
ai bune performanțe ale patinatorilor 
aștri. De aceea, s-au luat măsuri din 
mp pentru rea menajarea după ulti- 
ele cerințe a bazei sportive de 
mă.

★

Tușnad. Direcția stațiunii va mări 
actualul sezon baza sportivă din 

calitate. A fost golit lacul, urmînd 
i fie mărit pentru a se amenaja o 
istă de viteză, un teren de hochei și 
iul pentru patinaj artistic.

★

Mierîlirea Ciuc. Instructorul 1 Mol- 
rr 'se ocupă de pregătirea celor 15 
teziști. In aceste zile, antrenamen
te au loc pe uscat și ele se compun 
n probe atletice, exerciții din tehnica 
-iscărilor specifice etc.
In actualul sezon, vor fi amenajate 
Miercurea Ciuc două noi terenuri de 

itinaj și de hochei.

Un concurs reușit
din clasele V—Vil ale mai multor 
școli din Capitală. De subliniat faptul 
că la acest concurs au ținut să fie 
prezenți și reprezentanții elevilor diri 
Periș care au și reușit frumosul re
zultat de a se clasa pe locul 8 din 
cele 34 de echipe participante. Mulți 
dintre micii atleți participanți au ară
tat calități remarcabile care bine șle
fuite vor putea fi încununate, intr-un 
viitor apropiat, de rezultate valoroase. 
Unii dintre ei au și fost notați de an
trenorii noștri care-i vor 
puțin timp la centrul de 
de la 23 August. Ne 
această ocazie pentru a 
samentele individuale ale 
de duminică: FETE:
Boroș (SM 35) 8.9; Elena Cama 
(SE 115), Mioara Anastasiu (SM 35) 
și T. Anastasescu (SE Ill) 9,0: 
aruncarea mingii de oină: Suzana 
Bălcescu (SE 110) 54,00 mi Ecate- 
rina Pitulică (SM 18) 41,50 m; Maria 
Ghențu (SM 16) 41,00 m: BĂIEȚI: 
60 m: I. Petre (SM 5) 7,8: Mihai 
Crețeanu (SM 30) 8,0; Vasile Tudor 
(SM 30) 8,2; mingea de oină: S. 
Solomon (SE 84) 64,50: C-tin Radu 
(SE 53) și Nic. Zamfir (SE 157) 64,00. 

Este bine să reținem aceste nume 1 
Poate că peste cîțiva ani 
tîlniți în cronicile cine 
mare concurs atletic...

Luni dimineața la sediul federației 
de atletism era o agitație pe care n-am 
mai întîlnit-o decît cu prilejul marilor 
competiții internaționale sau a campio
natelor țării. Se făceau punctajele și 
clasamentele recentului concurs de 
toamnă al elevilor, organizat de Secția 
de învățămînt a Capitalei în colabo
rare cu Centrul de antrenament și pre
gătire sportivă 23 August. Mărturisim 
sincer că nici nu ne-am fi putut în
chipui că o asemenea competiție, care 
a angrenat ooncurenți de-o șchioapă, 
a putut provoca o asemenea agitație 
și atît de multe calcule...

în urma atîtor și atîtor socoteli 
„contabilicești41 
rilor (întocmite pe baza tabelei in
ternaționale de punctaj) au căpătat 
formă definitivă: BĂIEȚI: I. Școala

atîtor socoteli 
clasamentele întrece-

chema peste 
antrenament 
folosim de 
publica cla- 
concursului

60 m: Ana

concurs SM 35 a

medie nr. 30 — 614 P ! 2. Școala
elemen ară de 7 ani B ăneasa —
557 p: 3. ȘE 110 — 522 P! 4. SE
115 — 520 P! 5. SE 80 — 518 PI
6. SE 175 — 501 P: 7. SE 84 -!■
496 p; 8. SE din Periș 496 PI
9. SE 111 — 490 p: 10. SE 53 —

In afară de485 p.
realizat 489 pj FETE: 1. Școala ele
mentară de 7 ani 67 — 460 p ; 2. SE
115 — 459 p: 3. SE 111 — 444 PI
4. SM 16 — 434 p: 5 SE îăne asa
— 426 p : 6. SE 1 28 -- 412 p ! 7. SE
81 — 411 p: 8. SE 175 — 410 Pi
9. SE 11—399 p: 10. SM 49 —
384 p. In afară de concurs elevele
SM 35 au totalizat 503 p; GENER AL:
1. SE Băneasa — 983 p: 2. SE 115
-979 p: 3. SM 3 939 p 4. SE
111 — 934 p: 5. SE 67 — 919 PI
6. SE 175 — 911 P : 7. SM 16 —
884 p 8. SE 110 — 879 p; 9. SE
80 — 871 p; 10. SE 108 — 860 P-

le spună prea mult 
inițiați. Ele oglindesc 
poate mai 
atletism a

i bine, pre- 
profesori- 

la aceste 
ei pentru 

a gustului 
arată chiar

In afară de concurs Școala medie 35 
a realizat 992 puncte.

S-ar putea ca aceste simple cla
samente să nu 
celor prea puțin 
însă, cum nu se 
ocuparea pentru
lor de educație fizică de 
școli, interesul arătat de 
formarea la micii lor elevi 
pentru acest minunat sport,
sprijinul acordat acestei activități de 
către direcțiunile școlilor respective.

Așa cum am subliniat și în numă
rul de luni al ziarului nosjru la aceste 
întreceri, de pe stadionul Republicii, 
au luat parte peste șase sute de elevi

f,

SE POATE DECI SI
♦

o să le in- 
știe cărui

ROMEO VIL ARA

Rezultate din
Duminică dimineață s-a disputat I11 

sala de ia ștrandul Tineretului lin Ga- 
pitală campionatul R.P.R. de lupte cla
sice seniori — individual — faza regio
nală. Următorii au obținut dreptul d« 
a participa în finală : 52 kg : V. Vlă- 
descu (Progr.), 1. Baciu (Rapid), 57 
kg: O. Alexin (C.G.A.), I. Iosifescu 
(Metalul), 63 kg: P. David (G.G.A.), 
Alex. Constantin (Rapid), 70 kg : S. 
Popescu (G.C.A.), Stanciu (Metalul), 
78 kg : I. Moca (C.G.A.). F. Ciorcilă 
(Dinamo), 87 kg: I. Cumpănașu (Di
namo), T. Pungă (Progresul), 97 kg 1 
N. Pavel ~ ~ 
(G.C.A.). Organizarea 
nală.

(C.C.A.). grea : T. Tarbă 
a fost exceptio-

D. HITRU — coresp.

ASA!

4 •

etapa regională
salaZilele trecute s-a desfășurat în 

Steaua roșie din Sibiu faza regională 
a campionatului republican de lupte li
bere și clasice. Au participat sportivi 
din asociațiile Steagul roșu Brașov. Rul
mentul Brașov, S.M.T. Sf. Gheorghe și 
Independența Sibiu. întrecerile au fost 
de un nivel tehnic satisfăcător. Urmă
torii sportivi au cucerit titlul de cam
pioni regionali, avînd dreptul de a par
ticipa în finale : lupte clasice 52 kg. 
G. Ofițerescu (St. roșu) ; 57 kg. 1. 
Semsi (St. roșu) ; 63 kg. I. Vaideș (St. 
roșu) ; 70 kg. Alex. Tampa (St. roșu) : 
78 kg. G. Zamfir (Independenta) ; 87 
kg. I. Radu (St. roșu) : 97 kg. E. Toth 
(Independența) ; lupte libere : 52 kg. 
Gh. Cri.șan (St. roșu) ; 57 kg. I. Iancău 
(St roșu) ; 63 kg. Gh. Toth (S.M.T.) ; 
70 kg. V. Oană (Rulmentul) ; 87 kg. 
Gh. Beac (Independența).

| „SPORT nr. 21
îI • ȘTAFETA PRIETENIEI T

• Spre punctul fix sau i>ov<"teaX 
unor recorduri mondiale de oarasu-X

-X 
+ • FOTBAL. Puncte de vedere (E-Ți
+ MERICH VOGL) • Doi portari ro-T 
Țmini vestit! : DAVID si VOINESCU •! 
TA VII-a ediție a campionatului mon-X 
Tdial de fotbal • vă prezentăm BRA~X 
Țzilia • ruLiu nAftan Aii.aX 
+ • Varietăți de pe întreg globul. X 
4. • „Olimpiada sătenilor- - imagini X
> din „Cupa Agriculturii* X
> • BASCHET : Va cuceri C.C.A..T
■4 pentru a sase» oară, titlul de cam-T 
4- pioană ? T
4. • Un amplu fotoreportaj la sfîrșitX 
4. de sezon atletic- IOLANDA BAI.AȘ,X 
4. VALERI BRUMEI,. JAY SILVESTER X 
4- și alți șapte dintre cei mai buni X 
4 atleți ai anului. X
♦ • Pagina corespondenților. X
4 • Ii minute cu Vlasov. X
X • Tiberio Mitri. boxerul actor. T
+ • Carnet extern. X
4 • Cuvinte încrucișate, caricaturi de X
X MATTY etc. etc. X

Ceieti chiar azi acest interesant nu
măr la chioșcurile de difuzare a pre
sei.

ILIE IONESCU — coresp.

— Discuții pe marginea finalelor campionatului republican de ciclocros —

Start in proba juniorilor

Spectatorii finalelor campionatului 
^publican de ciclocros au avut, încă 
ainte de începerea întrecerilor, o 
acută surpriză: organizatorii — 
R.C. și clubul sportiv Voința — asi- 
iraseră un cadru sărbătoresc aces- 
i importante competiții. Apoi, de-a 
ngul celor patru ore de întreceri, 
iertătorii și-au completat cu alte 
>ne impresii părerea făcută la in
put. S-a dovedit astfel că, atunci 
nd se străduiește. F.R.C. are o bună 
ipacitate organizatorică. Sperăm că 
■ viitor F.R.C. va pune cu fiecare 
•ilej in valoare însușirile dovedite 
i ocazia finalelor de ciclocros.
Ce a fost nou la aceste finale? In 
imul rînd strămutarea lor pe sta
tui. In anii trecuți, pentru a asista

Foto: T. Roibu

la desemnarea campionilor, trebuia 
să faci adevărate... excursii in veci
nătatea Capitalei. Firește, numărul 
spectatorilor era — în aceste condiții 
— redus. Organizarea finalei pe sta
dionul Voința a permis organizatori
lor să pavoaze-ze sărbătorește baza 
sportivă, să instaleze o stație de am
plificare care să facă cunoscut spec
tatorilor amănuntele întrecerii, nu
mele și numerele de concurs ale aler
gătorilor și ordinea sosirii la sfteși
tul disputelor. Mai mult, spectatorii 
care nu s-au deplasat Ia diferitele 
puncte ale traseului, au putut să vadă 
pe stadion nu numai plecarea și so
sirea, ci și trecerea din fiecare tur 
(traseul a fost in circuit, alergătorii 
acoperindu-1 de mai multe ori). O a 

doua noutate este configurația tra
seului. Renunțîndu-se la proporțiile 
nefirești pe care le dețineau pînă 
acum porțiunile de arătură, organiza
torii au ales un traseu cu adevărat 
variat care a cuprins: alergare pe 
zgură, pe iarbă, asfalt și piatră cu
bică, trecerea pe o porțiune sufi
cient de mare de pămînt afinat, ur
cușuri și coborîșuri, porțiuni care-î 
obligau pe alergători să meargă pe 
jos, treceri peste poduri și pe sub... 
poduri etc. A fost intr-adevăr un 
traseu de ciclocros !

Despre arbitraj — criticat și la ci
clocros de multe ori — de această 
dată nu se pot spune decît lucruri 
bune. Buletinul informativ difuzat 
înainte de începerea întrecerilor a 
cuprins date folositoare. In timpul 
întrecerii juriul și-a făcut pe deplin 
datoria, informîndu-i prompt pe spec
tatori. Dar ceea ce a surprins in mod 
deosebit de plăcut a fost operativi
tatea cu care la sfîrșitul întrecerii au 
fost stabilite rezultatele. La mai pu
țin de 20 de minute de la încheierea 
ultimei probe, arbitrii au înniînat an
trenorilor și gazetarilor buletine cu 
rezultate !

Am relatat pe larg amănuntele care 
au făcut ca organizarea finalelor cam
pionatului republican să cucerească 
aprecieri unanime, pentru faptul că 
ele pot fi de folos comisiilor locale 
de ciclism la organizarea fazelor cam
pionatelor republicane.' Și" trebuie să 
știți că primul și cei măi important 
efect ai bunei organizări a competi
ției a fost desfășurarea fără nici un 
incident a întrecerilor, creșterea evi
dentă a nivelului disputelor și o lar
gă popularizare a ciclocrosukM in rin- 
dul amatorilor de sport.

HRISTACHE NAIM

FINALELE A DOUĂ CAMPIONATE REPUBLICANE
După cum s-a mai anunțat, la sfîrșitul 

acestei săptămîni — în zilele de 16. 17 
și 18 noiembrie — va avea loc cel mai 
important eveniment al anului : între
cerile finale a două campionate repu
blicane : cel individual al maeștrilor și 
cel pe echipe al juniorilor.

în sala Dinamo, unde vor avea loc 
aceste competiții, vom putea urmări pe 
fruntașii acestei discipline sportive. Din 
rîndurile c.oncurenților nu vor lipsi So
nia Iovan, Elena Lcușleanu, Frederic 
Orcndi și alți valoroși gimnaști și gim
naste. Totodată se vor întrece în cam
pionatul pe echipe al juniorilor cei mai 
talentați tineri, cadre de rezervă ale 
gimnasticii noastre. Cei care vor fi 
prezenți în sală vor putea fi, cu sigu
ranță, martorii unor întreceri de înalt 
nivel.

Echipele și concurenții participanți la 
cele două finale vor fi împărțiți în 
următoarele serii: BĂRBAȚI: seria I: 
echipele de juniori Argeș, Dobrogea, 
București I, Cluj, Brașov, Oltenia ; seria 
a II-a: maeștrii ; seria a IH-a: echi
pele de juniori Galați, București .11, 
Crișana, Mureș-Autonomă Maghiară, 
Ploiești, Iași, Banat. FEMEI: seria I: 
echipele de junioare Dobrogea, Oltenia, 
București I, Ploiești, Brașov seria a 
fl-ti: echipele de junioare Iași, Argeș, 
Galați, Mureș-Autonomă Maghiară. Ba
cău ; seria u IlI-a : echipele de junioare 
Banat, Cluj, București II, Crișana; seria 
a lV'-a : maestrele.

Iată și programul finalelor campio
natelor : joi, 16 noiembrie, ora 9 : seria 
I bărbați (exerciții impuse), ora 12,30: 
seria I femei (exerciții impuse), ora 
15,30: seria a Il-a femei (exerciții im-

i 

puse), ora 18,30: seria a lV-a femei 
și seria a II-a bărbați (exerciții im
puse) ; vineri, 17 noiembrie, ora 8,30 3 
seria a 111-a bărbați (exerciții impuse),- 
ora 12,30: seria a III-a femei (exer
ciții impuse), ora 16: sena I bărbați 
(exerciții liber alese); ora 19.30: seria 
I femei (exerciții liber alese) ; simbâtâ, 
18 noiembrie, ora 8,30: seria a li l-a 
bărbați (exerciții liber alese), ora 12,30: 
scria a II-a femei (exerciții liber alese), 
ora 15,30: seria a lll-a femei (exer
ciții liber alese), ora 18,00 : seria a 
IV-a femei și seria a 11-a bărbați (exer
ciții liber alese).

Abonațiovă pentru 
anul 1962 la :
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Discuții in fotbalul sovietic
■n

PRINCIPII PE CARE I
*

Sportivi ieșeni evoluează
Corespondență telefonică din Pa

LE MODIFICĂ VIAȚA (II) in R. S. S. «Moldovenească
„Un meci nu! care echivalează cu o victorie

a
Principii pe care le modifică viața", reprodus din revista sovie-

In ziarul nostru nr. 3926 din 11 noiembrie ani publicat prima parte 
articolului „ 
tică „Fotbal", articol scris pe marginea unei discuții purtate in problema 
marcajului om la oin. In ziarul nostru de astăzi publicăm partea a doua a 
articolului.
Antrenorii sovietici, care au pesit pe 

drumul căutării unor noi formule in 
fotbal, printre care și noi sisteme în 
jocul de apărare, au tras firește din 
discuția i

! Ea i-a determinat pe 
gindească asupra unei

purtată oarecari învățăminte. 
' ’ ‘ antrenori să

_____ __ r._ __  probleme, care 
pînă de curind părea că nu suportă e . 1 «•—jar caredarnici un fel de discuții, 
«nînta și-i preocupa.

Dar la drept vorbind, 
tîmplat și ce se intîmplă în

în
de 
ce 
în

ce s-a 
___ __ ' 1 jocul
apărare al echijieior noastre,_ prin 
s-a schimbat sistemul de apărare, 
ce stadiu se află acest sistem ?

Nu vom dezbate acum problema 
tinde anume s-a născut și a obținut 
drepturi de existență marcajul indi
vidual. Important este alt lapt, și a- 
nume acela că acum mai bine de 20 
de ani acest sistem a apărut și s-a 
dezvoltat cu repeziciune in fotbalul so
vietic. La început această metodă era 
folosită de către echipe numai în par
tidele cu adversari puternici, care, 
prin măiestria lor (dribling, fente, lo
vituri precise la poartă) erau pericu
loși. Dezvoltarea ulterioară a marca- 
ijuiui la om a dus la aceea că pînă 

marcheze pe 
luptă di- 
care mar- 

marcațî —

ți interii au început să 
mijlocașii adverși. Această 
rec.tă, nemijlocită, a celor 
chează și celor care sirit 
tactica luptei de aproape — a limitat 
extrem de mult acțiunile și unora și 
celorlalți. In mod firesit, din această 
cauză atacanții cu tendințe de joc ac
tiv, în mișcare, au început să caute 
ieșiri din situația creată: preferau ac
țiunile laterale, manevrele, combina
țiile în doi sau în trei jucători Este 
■însă adevărat că acei însărcinați cu 
imarcarea. continuau să-i urmărească 

i și atunci noi am denumit marcajul in
dividual ca „apărare m mișcare" In 
«nod obiectiv, ea a adus un oarecare 
folos, contribuind la dezvoltarea fot
balului combinativ.

Marcajul individual cerea într-o 
«nare măsură o bună pregătire fizi
că, îndeosebi calități la capitolul 
„sprint" și, se înțelege, uri nivel mi
nim de măiestrie tehnică l.iiă de ce, 
o dată cu' dezvoltarea dm purici de 
vedere tehnic a fotbalului nostru 
început să iasă la iveală neajunsurile 
tnarcajtihii individual. Un înaintaș 
care poseda viteză și măiestria de a 
fenta, într-o fracțiune de secundă iși 
lăsa in urmă „supraveghetorul" și ob
ținea cirnp larg de acțiune Ara ob
servat lucrul acesta la 
de club.
prezente 
Suedia, 
Hanirin 
fundașii

Acesl „___ ______ ________ __
băm formele marcajului individual Și 
astfel acest sistem a încetat să mai 
fie un ioc strict „om la on;" ci a de
venit mult mai flexibil, mai maleabil, 
mai combinativ. Fiecare „supraveghe- 

l'tor" era asigurat de un partener, co
labora cu acesta. După aceea a apă-

rut sistemul transmiterii sarcinilor de 
marcare. In general, marcajul indivi
dual a suferit mari transformări.

In același timp, apărarea în zonă 
folosită în Europa occidentală și A- 
merica de Sud era extrem de eficace, 
impiedicind acțiunile înaintașilor ad- 
verși. Metoda de apărare în zonă se 
dovedea mult mai solidă decît mar
cajul individual la om. Lucrul acesta 
l-au confirmat brazilienii la campio
natul mondial trecut, cînd în 6 me
ciuri au primit doar 4 goluri, jucînd 
împotriva înaintașilor echipelor Aus
triei. Angliei, Uniunii Sovietice, Țării 
Galilor, Franței și Suediei.

Apărarea în zonă nu numai că nu 
exclude marcajul om la om — fără 
acesta fotbalul este de neconceput —, 
dar îl și preconizează în mod obliga
toriu.

In ce constă. în acest caz, diferența 
între un sistem și celălalt ? Marcajul 
om la om are în vedere supravegherea 
unui ANUME jucător, urmărirea iui 
de-a lungul îniregului meci, pe tot 
terenul, în timp ce apărarea în zonă 
are în vedere lupta nu numai cu un 
SINGUR adversar, ci cu FIECARE, 
nu pe tot terenul, ci doar într-o zonă 
anumită acolo unde va apare acel 
FIECARE și va amenința poarta.

Sistemul preluării celor marcați, la 
care recurg unele dintre echipele noa
stre reprezintă, în esență, primele 
semne ale trecerii la apărarea în zonă.

In prezent fotbalul sovietic se află 
în perioada căutării de noi forme. Se
zonul care s-a încheiat a fost carac
teristic în acest sens. Iată că nu una sau 
două, ci numeroase echipe au aplicat 
în apărare sistemul cu 4 jucători, al
tele au jucat cu 3 mijlocași, cu 2 in
teri avansați etc. Toate acestea sînt 
fenomene îmbucurătoare. Sistemul 
W. M., încetățenii la noi acum aproa
pe un sfert de veac și care a cunos
cut permanente transformări, a înce
tat in prezent de a mai fi singurul 
sistem în fotbalul sovietic. Alături de 

sisteme, care 
cu

au
un

sistemul

sistem la 
și schim- 
liniile e-

mul,le ^.-hipe 
la reprezentative naționale 

la campionatul iw "dial din 
cînd Garrincha. Sk'glund și 
au depășit cu ușurință pe 
noștri.
tapt ne-a îndemnat >-ă schim-

acesta au apărut noi 
concurează cu succes 
W. M.

Totuși, trecerea de la 
altul solicită în mod firesc
barea jocului în fiecare din 
chipelor, îndeosebi în apărare. Acea
sta înseamnă că alături de marcajul 
om la om, care, după cum am văzut, 
a sulerit schimbări structurale, pot să 
existe și alte sisteme, ca de .pildă a- 
părarea în zonă și poate chiar și un 
al treilea sistem, care reunește cele 
mai bune trăsături ale -primelor doua.

1'olbalul este un joc creator in care 
căutările noului reprezintă trăsături 
principale. încheind discuția despre 
marcajul om la om, redacția speră ca 
antrenorii vor trage din aceasta învă
țăminte folositoare și vor acționa în 
viitor țin-ind seama de tactica pe care 
o impune jocul, de condițiile luptei, de 
componența echipelor și, în sfirșit, de 
simțul noului, de care au ținui seama 
întotdeauna sportivii sovietici.

Luni a plecat la Chișinău o de
legație de sportivi ieșeni care va 
susține citeva întîlniri prietenești 
în compania sportivilor din R.S.S. 
Moldovenească.

Delegația, condusă de tov. A. 
Drăgan, președintele consiliului 
regional U.C.F.S. Iași, este alcă
tuită din echipa de fotbal C.S.M.S., 
voleibaliștii și șahiștii d9 la 
C.S.M.S., ca și de formația mascu
lină de baschet Voința Iași.

Aceste întîlniri prietenești, in
trate în tradiția celor două orașe 
— iași și Chișinău — constituie 
reeditarea jocurilor susținute de 
sportivii sovietici în zilele de 
23—25 august a.c. în orașul Iași.

EUGEN URSU coresp.

CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
DE GIMNASTICĂ DE LA BERLIN
Simbătă si duminică a avut loc la Ber

lin un concurs international de gimnas
tică, la care au participat concurent! din 
K. P. Polonă. R. p. Romină (numai la 
întrecerile feminine) si K. D. Germană. 
Gimnastele noastre. Elena Niculescu si 
Utta Poreceanu. au concurat sub posibi
lități. au căzut la paralele si la bîrnâ. 
Rezultatele concursului feminin : 
Starke (R.D.G.) 
tag (R.D.G.) 
(R.D.G,) -------
(R.P.R.) 
(R.P.R.) 
a fost ______
(R. P. Polonă).

1. utte
38.366 p. 2. Lorelei Sorm- 
38,000 p. 3. r
D... 7. Elena 
p. 8. Utta 
p. întrecerea

37U*66
36,266
27.138
dsUgată de Alfred

R. Emerich 
i Niculescu 

Poreoeanu 
i masculină 

Kuharczyk

Așadar, meciul de la Bayonne, aș
teptat cu justificat interes de lumea 
rugbiului francez, a dat un răspuns 
categoric: rominii sini azi o forță 
reală în rugbiui mondial, ei pot juca 
de ia egaâ la egal cu nu importă ce 
echipă din lume. Toți cei care, în 
Franța, iși mai închipuiau că victoria 
romînitor de anul trecut, de pe sta
dionul „23 August", a fost o întîm- 
plare s-au convins duminică seara că 
„XV"-le romînesc are o valoare certă, 
că poate întil-ni, cu șanse apreciabile 
orice reprezentativă de pe glob.

La Bayonne, echipa romînă a debu
tat destul de timid și la început 
s-a lăsat dominată mai ales în jocul 
liniei de trei-sferturi, unde Bouquet și 
frații Boniface 
care lăsau să 
unei 
vreme, atacul 
mai organizat

întreprindea u acțiuni
se întrevadă marcarea 
Dar nu după multă 

romîn începe să joace 
iar apărarea metodică, 

sigură, respinge fără drept de apel 
acțiunile echipei gazde. Un lucru pe 
cane țin să-l subliniez in mod special 
este acela că roininii i-au dominat 
pe francezi în jocul pe înaintare, nu 
numai dim punct de vedere fizic, ci și 
din punct de vedere tehnic. Este un 
factor cane vorbește de la sine des
pre marile progres realizate de rug- 
biul romînesc în ultimul timp. Adău
gind la aceasta și jocul de ansamblu 
foarte bun practicat de echipa romină, 
avem o imagine completă a valoroa
sei partide pe care formația antrenată 
de Pădureanu a prestat-o la Bayonne. 
Ca și în meciul anterior, romînii au 
dominat în tușă, grație jocului bun al 
lui Demian, foarte bine protejat de

încercări.

VASAS — TATABANYA 3—0 IN IUGOSLAVIA

In cel mai important meci al etapei 
XlI-a a campionatului R.P. Ungare,a

Vasas, campioana țării, a întrecut cu
3— 0 pe liderul de pină acum — Tata- 
banya. Prin această victorie, echipa 
Vasas a trecut în fruntea clasamen
tului. Alte rezultate: M.TK. — Komlo
4— 0, Pbcs — Honved 0—0, Szeged — 
Ferencvaros 1—2, Dorog — Csepel 
2—0, Ozd—Gydr 3—2. în clasament: 
Vasas 17, Dorog 16, Tatabanya 15, 
Honved și M.T.K. 14 etc.

CAMPIONATUL ITALIAN

După meciurile internaționale pe care 
le-a susținut reprezentativa națională 
cu selecționata Israelului in prelimi
nariile campionatului mondial, dumi
nică a fost reluat campionatul italian, 
cu disputarea jocurilor din etapa a 
Xlf-a. Campioana țării, Juventus To
rino, a suferit o severă înfrîngere la 
Milano: Milan—Juventus 5-1. în de
plasare, liderul campionatului, lnterna- 
zionale, a terminat la egalitate (0-0) 
cu Sampdoria. Alte rezultate: Fioren
tina;—Roma 1-1. Laneros»—Venezia 
1-1, Mantova—Bologna 2-5, Palermo— 
Atalanta 1-0, Spăl—Padova 2-1, To
rino—Catania, 1-1. După 12 etape con
tinuă să conducă lnternazionale cu 
19 p, urmată de Bologna și Torino — 
fiecare cu cite 16 p, Milan, Fiorentina, 
Roma și Atalanta — care au fiecare 
cite 15 p.

SF1RȘIT DE TUR
Liderul campionatului iugoslav, Par

tizan Belgrad, a încheiat turul cu un 
meci egal (3-3) realizat la Sarajevo. 
O nouă victorie a obținut Steaua roșie 
Belgrad: 2-0 cu Boraț.
partide s-au înregistrat rezultatele: 
Vardar—Dinamo Zagreb 1-1. Hajduk— 
Rjeka 1-1, Vojvodina—Novisad 3-0, Ve- 
lej—O.F.K. Beograd 1-1. La încheie
rea turului, clasamentul are următoa
rea configurație: Partizan 17 p, Steaua 
roșie 15, Vojvodina 14, Dinamo Zagreb 
și Rjeka 12, O.F.K Beograd, Hajduk 
și Sarajevo — fiecare cu cite 10 p, 
Novisad 9, Vardar și Velej — cite 8, 
Boraț 7.
IN ANGLIA, O ETAPĂ A ECHIPELOR 

GAZDĂ

In celelalte

Cu și fără comentarii
VORBA DE 1000 DE DOLARI.

La sfirșitul acestui an, unul din tri- 
\f>unalele New York-ului un avea de ju

decat un proces original. Acuzator: 
marele maestru Bobby Fischer ■— pe 

! banca inculpaților : Federația de șah 
a SlU.A. Iar pe dosarul ce urmează 
să fie. examinat sti scris citeț : Meciul 
do șah lleslievsky—Fisrher

Să încercăm a schița foarte pe scurt 
motivele care au adus în fata instanței 

ipe cei de mai sus. Dună cum se știe. 
j nu de mult a avut loc peste ocean me
ciul dintre cei mai reprezentativi șahiști 
americani, Bobby Fischer și Samuel 
Sb’shevsky. Im scorul de '»*/f—S’/j, in- 
tilnirea s-a întrerupt și nu mai fost 

' reluată. Ulterior s-a anunțat că Res- 
kevsky este declarat înripgător, dat 
fiind că adversarul său a refuzat să 
continue lupta Abandon din țtariva iul 
Fischer? Greu de crezut, dat fiind că 
w.tualmentc tânărul mure maestru este 
Considerat superior feritului yptmpion al 
Statelor Unite In realitate, refuzul lui 
Fischer de a juca mai departe era 
ficient de justificat, iar rezultatul 
aiului a fost evident influențat de 
țjve din afara sferei șahului.

■ Anume, s-a aflat că Fischer n-a
să se prezinte la partida a 12-a deoarece 
oră de începere a~ fost înodilîcată fură 
asentimentul său. lată exact cele in-

su-
me-
mo-

vrut

timpl/ate. Printre organizatorii meciului 
se afla și sofia cunoscutului virtuos 
violoncelist Gregor Fiatigorsky. Ea a 
donat pentru fondul de organizare suma 
de 1.0(10 dolari, cu condiția expresă 
ca să asiste la toate partidele. Runda 
a 12-a trebuia să aibă loc într-o dumi
nică. Dilemă pentru d-na Piatigorsky : 
să meargă Ia șah sau la concertul so
țului ei in sala Carnegie ?... Ea a vrut 
să fie prezenta in ambele părți și, in 
consecință, a comunicat organizatorilor 
să modifice ora de începere a partidei 
de șah. programînd-o dimineața in loc 
de după-amiază. Anunțat de schimbare, 
Fischer a protestat : toate partidele se 
joacă seara, de ce să schimbăm ora de 
joc ? Răspunde d-na Piatîgorsk-y : Dacă 
nu acceptați ora 10, îmi iau banii îna
poi :...

Ultimul argument a avat darul să 
convingă pe organizatori, spectatori și 
unul din participant!, S Reshevsky. A 
fost insă inoperant pentru Hobby Fischer, 
care — ambițios — sa retras din în
trecere și a dai în judecată pe d-na 
Piatigorsky și ciracii 
americană de șah.

Să așteptăm acum 
lului din New York, 
procesul ? Dacă ținem cont de amănuntul 
că hotărăște justiția din S.U.A., tre
buie să nu excludem posibilitatea că 
drep'tUea va fi de partea... celor 1.000

dolari ai d-nei Piatigorsky. în acest 
sens, exi-stă pînă acum o bogată juris- 
prudență...

„SPORT" PE ÎNȚELESUL 
AMERICANILOR

I

să

ei din Federația

verdictul tribuna- 
Cine va cîșriga

...lar ciad șahul și muzica încep 
plictisească, iu ce mod se distrează 
bogulașii ameruxuu ? Iată un „instan
taneu," recent, surprins in plin centrul 
orașului Springs-Falley.

O piață publică în care circulația a 
fost oprită fiși dau cmioursul și auto
ritățile— )t O tînriră fală stă nemișcată 
în centrul unor cercuri albe, desenate 
pe asfalt. Este ținta vie a tutor iscusiți 
trăgători, așezați în virful unei clădiri 
cu 14 etaje din imediata apropiere. 
Proiectilele sint și ele cit se poate de 
originale z pălării de ț-oale dimensiunile 
și culorile. De pe. terasa clădirii âțiva 
indivizi cu burtă și chelie se amuză 
copios, aruncîttd cu pălăriile in direcția 
fetei de pe caldurîm. Câne, o nimerește 
are un punct... Cine reușește să-i așeze 
pălăria chiar în cap are 10 puncte și 
toate șansele, dr- a fi declarat campion...

Nu-i și acesta — „sport” ?... PoaJe, 
pentru domnii milionari din Springs- 
VaUey... Pentru orice om care judecă 
rațional insă, acmsUi nu poate fi decîi 
■motiv de profund dezgust.

Intr-adevăr, în cele 11 meciuri ale 
etapei a XVI l-a a campionatului en
glez ’8 dintre echipele gazdă au obți
nut victoria, și doar 3 au terminat la 
egalitate. Nici o echipă în deplasare 
nu a cîștigat. Liderul clasamentului, 
Burnley, a pierdut cu 2-3 în fața echi
pei Nottingham. Celelalte rezultate: 
Aston. Villa—Arsenal 3-1, Blackburn- 
Birmingham 2-0, Blackpool—Everton
1- 1, Cardiff—Sheffield Wednesday 2-1, 
Chelsea—Bolton 1-0, Manchester Uni
ted—Leicester 2-2, Sheffield United— 
Manchester City 3-1, Tottenham—Ful
ham 4-2, West Ham—West Bromwich 
3-3, Wolverhampton—Ippswich Town
2- 0. In clasament: Burnley 23 p.. West 
Ham, Everton și Tottenham — cite 
20 p.

• Reprezentativa U.R.S.S. s-a în
dreptat din Istanbul, după meciul sus
ținut în compania echipei Turciei, 
direct spre America de Sud. unde va 
întreprinde un turneu de mai multe 
meciuri în Chile, Argentina și Uruguay.
• La Amsterdam, Belgia a învins 

duminică Olanda eu 4—0 f3—0).
• Intrecînd în meci retur, cu 3—2 

pe Aarhus, echipa Werder Bremen s-a 
calificai pentru sferturile de finală îs 
.Cupa clipelor''.
• Intr-un meci international inter- 

iigi desfășurat la Londra reprezenta
tiva Angliei a fost învinsă cu 2—0 
(0—0) de selecționata Italiei (autorii 
golurilor : Lojacono și Hitchens...).

PE SCURT

colegii lui de compartiment, d 
care m-,a impresionat în mod de 
bit Rtisu, jucătorul de linia a d 
care a făcut un meci foarte bun. 
pot să »u-i menționez, de asesnt 
pe . Moraru, Drobotă și Teofilo 
elemente de bază ale un<ui comp 
merit care are meritele principale 
realizarea acestui valoros rezultat 
egalitate. De altfel, acest meci 
echivalează pentru romîni cu o 
torie, înțr-atît au fost de a plai 
pentru frumoasa lor evoluție. Di 
ceilalți jucători, o impresie excel 
a lăsat Penciu. Fundașul romîn a 
tat o siguranță în prinderea balo 
lor și în degajările de la tușă 
i-au atras ropote de aplauze. Pe d 
cuvînt presa îl socotește unul din 
mai buni fundași din Europa. Di 
ceilalți jucători din linia de trec 
iuri. mi-ati mai plăcut Irimescu 
— în special — Ciobănel, care a < 
tuat atacuri foarte oportune. Tmi 
seama că „XV“-le Romînîei a 
serios handicapat de -absența lui < 
tel Stănescu, pe care Alexandru 
nesou l-a înlocuit cvrajQ'... <!ur ii 
ficient ca orientare de atac. Mc 
de ta Bayonne a arătat că, c 
echipa romînă ar fi avut un miji< 
la grămadă „de meserie", fraix 
ar fi avut emoții și mai mari, 
unul care cunosc bine și apreciez i 
biul romînesc, am avut duminici 
satisfacție personală deosebită, a 
tind la o confirmare atit de timp 
M-ar bucura și mai mult — și 
astfel și o recomandare amicală! 
trenorilor romîni — dacă echipa 

viitor spre un 
pe ofensivă, 
Și

mai
ceea

mai frumos ca

apreciere pentru

orienta pe 
r.unțat accent 
i-ar încununa 
■de vizită.

Și acum, o
plina corectitudine a felului cum 
două echipe și-au disputat șam 
Sportivitatea jucătorilor a pus și 
mult în valoare întîlnirea.

ROBERT BARRA!1
corespondent al zian 

„Sportul popular" la P:
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perdea defensivă sub conduce 
omniprezentului Moraru“.

Garcia remarcă, de asemenea, j 
samentul rugbiștilor noștri pe te 
și conchide: .... Insfîrșit, Penciu a ,
admirabil in postul de fundaș ț. 
felul in care a prins balonul, pic 
ment și executarea loviturilor de 
dor, .reușind chiar o dată să trin 
balonul de la linia de 22 a ech, 
sale pină la numai cițiva metri 
terenul de țintă francez".

Xn „Le Parisien Libere", ziar de m 
tiraj, care are o rubrică sport 
foarte completă, se subliniază: , 
trebuie, de altfel, considerată ca 
surpriză performanța realizată de 
chipa Romin-iei. Ea s-a dovedit f 
îndoială in mare progres, dar ca 
spunem adevărul aceste progrese 
datează de ieri. Nu învinseseră 
mtnii Franța cu 11—5 la București 
iunie 1960 și la sfirșitul sezonului 1 
cut nu și-au confirmat valoarea 
dauna lourdezilor in turneu la ei'

Aș vrea să completez seria aces 
comentarii ale presei franceze cu 
ciarația selecționerului francez Rx> 
Lerou care spunea duminică sea 
„Rominii au făcut mari progrei 
ca și cu faptul că seara, la rece; 
oferită in cinstea celor două form, 
la marele cazinou din Biaritz, in < 
pa în care echipa R.P. Romine $ 
făcut intrarea, rugbi știi francezi 
venit în întâmpinarea lor să-i fe&a
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• Echipele de lupte clasice șl libere 

ale Japoniei se află într-un turneu în 
U.R.S.S. La Rostov pc Don selecționa
ta de lupte clasice a R.S.F.S-R. a în
trecut cu 7—1 echipa Japoniei, iar 1.1 
Moscova formația de lupte libere a 
Japoniei a fost întrecută de reprezen
tativa U.R.S.S. cu scorul de 4‘/2—31/,.

• lntr-un meci international de 
handbal în 7. desfășurat la Tbilisi, re
prezentativa R.S.S Gruzine a învins 
cu 22—18 echipa selecționată a R. S. 
Cehoslovace.

® La Paris, selecționata de rugbi a 
capitalei franceze a întrecut cu 14—0 
echipa orașului Londra, iar la Toulouse

Selecționata Piriaeilor a terminat 
egalitate (11—11) cu reprezentat! 
orașului Dublin Franța — No 
Zeejandă (rugbi XIII) : 6—6.

• Comitetul executiv al A.l.B. 
întrunit la Tunis, a stabilit ca viile 
rele campionate ale Europei să ai 
loc la Moscova, in 1963.

• Halterofilul maghiar Geza Vei 
a corectat de două ori recordul mc 
dial la categoria semimijlocie, sti 
„împins", reușind să ridice succe.' 
143 și 146 kg. Un alt record mond. 
a stabilii Imre Foldy la categoi 
cocoș, stilul „împins", cu 11.5 1-
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