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Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînd

Maestrul L Stein in mijlocul șahiștilor bucureșteni
Iubitorii de Șah din asociația sportivă „Geologia" au avut aseară 

oaspete drag. Maestrul internațional Leonid. Stein, unul din partici- 
nții turneului de la București, a preferat să-și petreacă ziua liberă în 
jlocul șahiștilor, dind un simultan la 23 de table in sala de festivități 
Comitetului Geologic. Șahistului sovietic i-a fost opus un puternic lot 
jucători de categorii superioare. După două ore șl jumătate de joc, in 

'auzele celor prezenți, s-a anunțat rezultatul: maestrul Stein ciștigă 13 
rtide, face remiză in 4 (cu Rita Barbu, ing. S. Hondru, D. Goldstein 
V. Bodrug) și pierde una singură, la tlnărul Cernea Radu. Și un motiv 
plus de satisfacție pentru șahiștii de la „Geologia" : ei și-au completai 
ecția de autografe din cartea de aur a asociației cu semnătura unuia din 
•ticipanții la viitorul turneu interzonal.

Categoria A la fotbal

JLTIMA RESTANȚĂ...
nc, pc stadionul „2J August": Progresul—steagul roșu 

va desemna liderul categoriei A

!on jonul portarului
u (lotul B) a fost 
îl. Șutul puternic 
ii Ene II (care nu 
ode în fotografie)
cheiat cu gol ac- 
'a lui Creiniceanu 
mijloc, între Barbu 
a și Petru Emil 
ita). Lotul A con- 

acum cu 2—1.

Foto : T. Roibu
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Spartachiada de iarnă a tineretului

Start reușit și la asociația sportivă Vulcan
Sala de festivități a Uzinelor de 

utilaj petrolier și chimic din Capitală 
a găzduit, în urmă cu cîteva zile, des
chiderea Spartachiadei de iarnă a ti
neretului, la asociația sportivă Vul
can. Peste 500 de muncitori, tehni
cieni și ingineri ai uzinelor au parti
cipat la inaugurare, programul spor
tiv prezentat, bogat și atractiv, răs- 
plătindu-le din plin interesul mani
festat.

Mai întâi și-au demonstrat măiestria 
luptătorii. Reușitele reprize la care 
și-au dat concursul Nicolae Cristea, 
Ștefănică Stancu, Bucur Șitoianu, Ion 
Spînu, Ștefan Geantă, I. Schneider 
ș.a. au fost marcate cu ropote de a- 
plaiuze. în continuare, sportivul Ha- 
ralambie Mavridis a arătat iubitorilor 
sportului cu halterele cele trei stiluri 
clasice. Apoi, antrenorul de lupte 
Gheorghe Ilie a arbitrat primele în
treceri Ia trîntă, ce însemnau startul 
propriu-zis al Spartachiadei. De mult

succes s-a bucurat disputa dintre 
Constantin Badea șl Anton Neagu. Cei 
doi cazangii și-au apărat șansele cu 
multă ardoare. Pînă la urmă, Badea 
a reușit să învingă. Programul, des
fășurat în sala de festivități, s-a în
cheiat cu demonstrația unui lot de 
gimnaști ai clubului sportiv „Steaua". 
Gimnaștii au executat interesante 
mișcări la sol și acrobatice. După a- 
ceasta, la clubul uzinelor, șahistul 
Constantin Bozdoghină, maestru al 
sportului, a dat un simultan la 14 
mese. Rezultat: 12 partide câștigate
și 2 pierdute. Cei doi performeri sînt 
cazangiul Lucian Groza și funcționa
rul Petre Tănase.

Tinerii muncitori prezenți Ia a- 
ceastă festivitate, mulți dintre ei încă 
elevi ai școlii profesionale, au asal
tat pe demonstranți sau pe simulta- 
nist cu numeroase întrebări, exprl- 
mîndu-și astfel dorința de a cunoaște 
„tainele" sparturilor pe care le-au a- 
plaudat Sportivii asociației Vulcan 
au luat și ei, astfel, cu succes, startul 
în tradiționala competiție de mase. 
Spor la întreceri J

iar, mîine dimineață iubitorii 
bai din Capitală vor face din 
a drum — ultimul în acest so

la stadionul „23 August".
ra avea loc al 91-lea meci al 

părți a campionatului cate- 
A, Progresul—Steagul roșu, 
important pentru clasament, 

-ecis pentru primul loc.
re este importantă această ulti- 
stanță?
rimul rînd pentru că ea va de- 
pe liderul campionatului. Cîștd-

gînd sau tenminînd la egalitate me
ciul cu Progresul, Steagul roșu ar 
ocupa primul loc cu un avantaj de 
două puncte sau un punct. în even
tualitatea unei înfrângeri însă, Stea-

MI1NE, PE „23 AUGUST" 
Ora 10.45: Progresul—St. roșu (tin.)

Ora 12.30: Progresul—St. roșu 
(cat. A)

NICOLAE D. NICOLAE, coresp.

Elena Ivanoviol, pivotul echipei 
Rapid, in plină acțiune sub panou.

Foto : T. Roiba

Azi, la Tbilisi și la Halle,

Steaua și Rapid joacă în cadrul „C.C.E.“ la baschet
Azi, campioanele țării noastre la bas

chet masculin — Steaua București >—• 
și feminin — Rapid București — sus
țin importante întîlniri în cadrul pri
mului tur al ediției 1961—1962 a „Cu
pei campionilor europeni

Steaua întîlncște la Tbilisi formația 
Dinamo, clasată pe locul secund în ul
timul campionat al Uniunii Sovietice. 
Partida de sîmbătă constituie returul 
jocului desfășurat la 5 decembrie la 
București și cîștigat de baschetbaliștii 
sovietici cu 77—76.

Rapid București, participantă pentru 
a doua oară la „C.C.E.*  dă la Halle 
replica echipei Chcmie, campioană a 
R.D. Germane. Ținînd seama de eviden
tul progres înregistrat de baschetul fe

minin din R.D.G., misiunea sportivelor 
bucureștene apare dificilă. Returul va 
avea loc la 31 ianuarie, la București.

R. P. ROMÎAIĂ PARTICIPI
LA JOCURILE BALCANICI 

DE BASCHET
între 20—24 decembrie 1961 se 

vor desfășura in localitatea Skoplje, 
din R.P.F. Iugoslavia întrecerile 
Jocurilor balcanice la baschet mascu
lin, la care va lua parte și repre
zentativa R. P. Romine.

Schiorii brașoveni așteaptă zăpada...

ile echipei B de hochei 
1 S. Cehoslovace 

ia București
mina viitoare, amatorii de 
>e gheață din Capitală vor avea 
să urmărească, pe patinoarul 

1 din Parcul „23 August", evo- 
nei formații de valoare tnon- 
reprezentativa B a R. S. Ce
re. Hocheiștii oaspeți vor sus- 
București două partide. Marți 

ora 19,30) ei vor primi replica 
tatei noastre divizionare iar 
i 19) vom asista la întîlnirea 

R. P. Romînă—R. S. Ceho- 
B.

ții vor sosi în Capitală luni 
e calea aerului.

în pag. a 8-a o prezentare a 
cehoslovace, făcută de cores- 
il nostru din Praga).

gul roșu ar pi- -a primul loc la... 
golaveraj, în favoarea Petrolului (la 
scorul de 1—0 în favoarea Progresu
lui, St. roșu ar avea un golaveraj

(Continuare în pag. a 5-a)

Turneul balcanic dc îotDal

Dinamo București—
Dinamo Tirana 

la 24 decembrie
Dinamo București a definitivat un 

nou meci în cadrul turneului balcanic. 
Este vorba de jocul cu Dinamo Tirana, 
care va avea loc la 24 decembrie la 
Tirană. La 28 decembrie, bucureștenii 
vor susține și un meci amical. Aceste 
două întîlniri vor fi legate de depla
sarea la Istanbul, unde — după cum 
se știe — Dinamo va evolua la 17 și 
20 decembrie.

Așteptînd ninsoarea care să le per
mită începerea antrenamentelor pe 
zăpadă, schiorii brașoveni nu stau 
totuși degeaba. încă din timpul verii 
ei s-au pregătit cu seriozitate, dornici 
să aibă o comportare cît mai fru
moasă în întrecerile ce le vor susține 
în lunile de iarnă.

Fondiștii, de pildă, au parcurs pînă 
acum mii de kilometri, pe uscat, iar 
concursurile de verificare au reflectat 
în mare măsură străduințele depuse 
de ei. Sportivii clubului Dinamo și-au 
desfășurat pregătirile în parcul din 
incinta clubului, sub supravegherea 
antrenorului Ștefan Stăiculescu. Ei 
au putut fi văzuți deseori făcînd cro
suri sau lunecînd pe patine cu rotile 
nu numai în parcul Dinamo, ci și pe 
șoseaua dinspre Rîșnov. Interes deo
sebit se manifestă și în rîndul fon- 
diștilor clubului Olimpia, de care se 
ocupă maestrul spartului Ion Sume- 
direa. Din rîndul celor 18 schiori care 
alcătuiesc secția, Bujor Olteanu, Radu 
Cimpoia, Dorina Nilă și Doina Boboc 
s-au dovedit cei mai bine pregătiți 
la concursurile de control pe uscat. 
Un stadiu avansat de pregătire îl au 
și fondiștii de la Casa Ofițerilor, an
trenați de Marcel Stuparu. Elena Tom, 
Ion Cimpoia, Al. Zangor au fost vă
zuți mai des în Poiana Brașov, par- 
curgînd de zeci de ori traseele pe 
care vor lua startul în anul 1962.

Schiorii probelor alpine sînt și el 
într-un stadiu destul de avansat de 
pregătire. Slalomiștîi și coborîtorli 
de la Dinamo, de care se ocupă an
trenorul Gh. Roșculeț, au dat rezul

tate bune la concursurile de control. 
Aceleași cuvinte frumoase se pot 
spune și despre schiorii Casei Ofițe
rilor. Maestrul sportului Ion Cașa se 
preocupă îndeaproape ca „elevii" săi 
Gh. Bălan, Adrian Bătușaru, Constan
tin și Spiridon Bălan, Cornel Rucă- 
reanu, Erika Liebhardt ș.a. să aibă 
o pregătire fizică bună. Secția de 
schi a Casei Ofițerilor va pune ac
centul în viitorul sezon pe tineret.

fapt pe care îl considerăm deosebit 
de important.

Cei 12 coborîtori și slalomiști de la 
Olimpia Brașov, antrenați de maestrul 
sportului Radu Scîmeci, ca și cei de 
la clubul sportiv școlar Luceafărul, 
pregătiți de Dragoș Burghelea, au 
fost văzuți mai des pe Tîmpa. De re
marcat că Luceafărul, deși are în

G. GRUIA-coresp. regional
(Continuare In pag. a 4-a)

Un aspect de la un antrenament pe rotile al schiorilor fondiști de la Dinamo 
Brașov.

Foto: Gh. Corcodel



Corespondenții noștri ne transmit:

Vesti din activitatea
ÎNTRECERI ATLETICE PENTRU 

COPII ȘI JUNIORI

Peste 100 de copii și juniori s-au 
întrecut — 1a începutul acestei luni— 
în cadrul concursului de atletism 
organizat pe stadionul din Galați de 
clubul sportiv orășenesc și școala 
sportivă de elevi. Multe dintre rezul
tatele realizate sint meritorii, con
cursul fiind un bun prilej pentru an
trenorii de atletism de a^ selecționa 
elemente talentate. Această inițiativă 
trebuie extinsă și în celelalte orașe, 
ale regiunii.

I. Mușat și C. Teclu

HĂRNICIE

Un prețios ajutor în dezvoltarea 
activității sportive de mase din ca
drul asociației sportive Metalul Tîr- 
govtște îl dă și Teodor Mihăilescu, 
responsabilul, magaziilor de echipa
ment și material sportiv. Datorită hăr
niciei și grijii cu care el păstrează 
fvhipamentul și materialul sportiv, a- 
cestea își prelungesc cu mult perioada 
de întrebuințare. Hărnicia lui Teodor 
Mihăîlescu trebuie să constituie un 
exemplu demn de urmat.

Misu Avarul

REZULTATE REMARCABILE
Consiliul asociației sportive Tine

rețea Stoenești, regiunea Ploiești, des
fășoară o intensă activitate sportivă 
de mase- Datorită acestui lucru re
prezentativele safe, din care fac parte 
cei mai buni7 sportivi selecționați in 
campionatele pe asociație, au repurtat 
o serie de rezultate remarcabile. Echi
pele de volei (băieți și fete) și c.eie 
de tenis de masă s-au clasat pe 
locuri' fruntașe în campionatele raio
nale, iar junioara Margareta Ion s-a 
clasat pe locul II în campionatul re
gional. Aceste succese constituie un 
puternic, stimulent și pentru ceilalți ■ 
membri U.C.F.S. din asociație.
• Un merit deosebit în buna organi
zare a activității sportive de mase 
din asociația Tinerețea îl au activiștii 
obștești ing.
Moare ăș

I. Ignat și prof. L.

A. Vlăsceaou

PETROLUL ÎN FRUNTEA CAMP1O- 
DE VOLEI 
ONEȘTI

NATULUI 
DE LA

crescînd de echipeNumărul mereu _ .
de volei care participă la campiona
tele pe asociație și Ia întrecerile spor
tive de mase a permis selecționarea 
celor mai bune formații pentru des
fășurarea campionatului 

De curînd a luat sfîrșit 
frumoasă întrecere care a ar>- 
7 formații. Primul -loc a fost 
de echipa Petrolul, care nu a 
nici o înfrîngere. Ea a fost 
de Chimia C.C.B., O C I... 

Cauciucul, Instalatorul și

orașutei
a-Onești, 

rea stă 
grenat 
ocupat 
suferit 
urmată 
Victoria. 
Energia.

Organele și organizațiile sportive 
din acest oraș se preocupă intens 
pentru crearea bazei de mase la ci*  
mai multe discipline sportive. Aceasta 
și pentru a se putea asigura creșterea 
activității sportive de performante.

A. Arominesel

♦♦+M-4-4- ♦4--M-+♦♦♦

T Atleta Elena Vași, elevă în cla- 
Ț sa a IX-a a Școlii medii nr. 4 — 
Ț Timișoara (cu program special de 
Ț educație fizică), campioană repu- 
Ț blicană de junioare la proba de 
fSO m garduri, a fost propusă de- 
♦ legată la Conferința regională 
4 U.C.F.S. Banat. 1

Atitudini

Pompiliu Perșa nu a spus adevărul...
Cu citeva luni in urmă, ziarul 

nostru — salutând inițiativa Clu
bului sportiv școlar din Cluj de 

a organiza o competiție feminină de 
handbal in 7 sublinia priceperea și. 
in general, modul imparțial in care 
au înțeles să se achite de misiunea 
lor o serie de arbitri. Dar, totodată, 
scoteam in evidență și neglijențele, 
incompetența altora.

Printre cei criticați in articol („Pu
tem privi cu încredere viitorul hand
balului nostru feminin !“> a fost Și un 
arbitru clujean, Pompiliu Perșa...

litatea... tocmai in zîbele in care a- 
veau loc întrecerile. Probabil — căuta 
să întărească nevinovăția sa tovară
șul Perșa — organizatorii ti trecu
seră numele pe foile de arbitraj și 
n-au mai făcut cuvenita modificare. 
Ceva mai mult, deși plecat din Clui. 
'tovarășul Perșa a
și cine l-a înlocuit:

știut cu exactitate 
arbitrul V. Luczt..."

Duminică, citeva aplauze in plus

Znsă, departe de a recunoaște jus
tețea criticii noastre, tovarășul

Domnllhi Dz»-»»ctz» n zio
„victimă" ară- 
pe care ne-a 
inițial fusese 

serie de în- 
totuși,

Pompiliu Perșa a găsit de cu
viință să se erijeze in 
tind — în 
adresat-o ■ 
delegat să conducă 
tâthtri tn competiția 
din motive obiective 
viciu), a trebuit să

scrisoarea
că „deși 

o 
amintită,
(interes de ser- 
părăsească loca-

. ; lXXXXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXX3OOOCX>3(XXDOOCX>0OOOOCXXXLX3C0CKXX>XXXXXXXDOOOO0CX>X>0O<XXXXXXJOOOO0CXXX20CXX»CMXy_

A apărut revista

ț

vânzare revista ilustrată „SPORT

X

0 cercetare mai amănunțiți 
tuației, chiar la Cluj, i: 
tele Clubului sportiv 

ne-a dovedit însă totala lipsă de 
mei a argumentației sus-numituhii 
bi-tru. Pentru

al arbitrul 
sit din Cluj 
competiției ;

b) el a condus meciurile la care 
a fost programat de către comisia de 
handbal a orașului 
dus nesatisfăcător;

c) 
foile

dl 
fost 
cadrul aceleiași competiții ne-a decla
rat textual: „Sint complet surprins 
de maniera in care încearcă să se 
dezvinovățească tovarășul Perșa. Tre
buie să precizez că 
preună cu mine în 
petiției"...

amănunțită a si- 
in scrip- 

___ școlar, 
te- 
ar-

că, in realitate: 
Pompiliu Perșa n-a
în nici una din zilele

lip—

Cluj și le-a con-

perfect lizibila semnat —
de. arbitraj.
arbitrul Paul 

delegat să conducă meciuri

- vem de-a face,
XI mod cu totul 

răspunde la o 
o atitudine care nu 
activist sportiv.

Arbitrul 
adevărul...

Iată de 
handbal a
cuție cazul arbitrului Perșa și — cu 
simț de răspundere — să tragă con- 
nluziile. ce se impun !

Pom-piliu

Radvanj care

el a arbitrat im- 
toate zilele corn-

așadar, cu 
inadmisibil de a 
critică justă, 
face

Perșa

ce recomandăm
orașului Cluj să ia in djs-

Nu știm dacă restanța fotbalistică de 
miine va stirni curiozitatea acestei 
toamne intirziate ca să rămină la 
meci, sau, capricioasă cum e, va ple
ca fără să cunoască.■ ■ poziția defini
tivă in clasament a echipelor de fotbal 
din „A“. Și intr-un caz și-n altul, un 
lucru e sigur: iubitorii sportului din 
Capitală vor fi din nou prezenți pe 
stadionul „23 August". E ultimul meci 
oficial din acest an și oricare îndră
gostit de fotbal nu va scăpa prilejul 
de a-și lua (provizoriu) rămas bun, de 
la aceste două echipe, de la ospitalie
rul stadion „23 August", care i-a găz
duit în atâtea și atâtea duminici.

Miine, cind fluierul arbitrului va 
anunța sfirșitul meciului, cind spec
tatorii vor aplauda ultimul act al a- 
cestui sezon fotbalistic, o parte dintre 
aplauze vor fi, desigur, adresate și co
lectivului de muncă al stadionului „23 
August": horticultorilor pasionați după 
frumos, care au știut să ne incinte 
privirile cu cele mai frumoase nuan
țe de flori și arbuști, harnicilor tâm
plari care, de la un meci la altul, au 
izbutit să... 
vopsitorilor, 
personal al
prin munca lui, ne-a făcut să ne sim
țim atât de bine in acest minunat sta
dion.

In timpul iernii activitatea lor... se 
va dubla. Ceasul electric — inima a- 
cestui mare stadion — va fi demontat 
și pus cu grijă la păstrare (o odihnă 
binemeritată !). Barele celor două 
porți, atât de greu încercate în acest 
sezon fotbalistic, vor fi puse și ele 
la adăpost de intemperii și... atacanți. 
Gazonul va fi reparat și acoperit a- 
poi cu un strat de îngrășăminte chi-

din primăvară, peste 2( 
ne vor întimpina pe st 
August". Le vom ziml 

căci gîndul nostru va

repare băncile stricate, 
mecanicilor, întregului 

complexului sportiv, care.

niice. Vestiarele, instalațiile sâni 
totul va fi verificat, reamenaj, 
vopsit.

In sere primăvara a venit d< 
acum.-. Răsadurile au început 
înalțe din cutiile cu pământ ti 
rile lor gingașe. La primul cuplaj 
balistic 
de flori 
nul „23 
treacăt,
acea zi la poznașul balon rotund 
ne dă atâtea emoții și... puține 
facții.

In celelalte sectoare de aeti 
ale Complexului sportiv „23 Au 
(patinoarul artificial, centrul de 
gătire și antrenament, Radioc
central etc.) activitatea sportiv
iarnă a început de mult. La pat 
de pildă, se lucrează continuu. £ 
mineață de la orele 1 piuă la 12 
tea (duminica trecută au fost 
1-600 de patinatori amatorii) 

care, pe teren intră... echipele 
menajatori. La 
și antrenament, 
lupte, box sau 
și începători și
Iar la noul stadion amenajat s' 
pentru atletism — unicul din țo 
acest gen — se lucrează de zor. 
fi terminat probabil pină la sf 
anului.

centrul de pre 
în frumoasele si 
gimnastică, înti 
maeștri ai spoi

Se lucrează intens pe toate c 
de hectare cit cuprinde com, 
sportiv „23 August". Pentru ca 
să fie cit mai util, cit mai plâ 
pentru sport'd, pentru spei 
pentru noi toți !...

T. VAS

comisiei de

cu
cinste unui

nu a spus

la

(le

La Școala de meserii confecții textile nr. I din Capitală, 
orele prinsului se face gimnastică In producție.
In fotografie, elevele anului I in atelierul de lucru executând progi 
gimnastică în producție.

TIBERiU STĂM A Foto : T. Ro

De ce nu răspundeți, tovarăși ?
Sesizînd unele deficiențe in activi

tatea 
live, 
nate 
plina 
rilor, 
federațiile sportive, 
criticat lipsurile constatate.

Majoritatea celor criticați au avut 
o poziție justă, înțetegînd că mate
rialele in care 
aveau ca scop 
țire a muncii 
Drept urmare, 
sportivii vizați 
termen scurt, lulnd o justă poziție auto
critică, dezvăluind adevăratele cauze 
care au determinat defecțiunile in muncă, 
arătind mijloacele prin care își vor 
îmbunătăți activitatea și angajîndu-se 
să depună toate eforturile pentru ca 
treaba să meargă din ce in ce mai 
bine..

Astfel, ne-a răspuns, de pildă, cotisi- 
fiul asociației sportive Constructorul 
Ploiești, a cărei echipă de rugbi a fost 
criticată în articolul întitulat „Nu 
mai jucăm", apărut în numărul 3920 i 
al ziarului nostru. In scrisoarea de 
răspuns, consiliul asociației ne arată 
că în urma analizei făcută s-a ho- 
tărît suspendarea antrenorului vinovat 
și sancționarea cu avertisment a jucă
torilor. De asemenea, a fost aspru 

■criticat și biroul secției, pentru slaba 
muncă de educare dusă cu jucătorii. .

cluburilor și a asociațiilor spor- 
a unor consilii regionale, raio- 
și orășenești U.C.F.S., indisci- 
unor jucător! in timpul întrece- 
ca și unele greșeli comise de 

ziarul nostru a

erau arătate lipsurile 
permanenta îmbunată- 
în domeniul sportului, 
aceste organe cit și 
ne-au răspuns intr-un

Pe marginea aceluiași caz ne-a răs
puns și antrenorul Nicolae Wartha, 
care a avut o poziție corespunzătoare, 
autocritică

Poziții juste față de critică au avut 
și fotbalistul Ion Nunweiler (III), 
criticat in numărul 3.908 al ziarului, 
handbalist!) Nodea și 
câți in articolul „De 
slab unii handbaliștî 
bir! sportiv Olimpia

Bulgaru, criti
ce se comportă 
fruntași ?“, clu- 

Brașov, a cărei

Pe urmele materialelor
publicate

echipă de rugbi a fost criticată în 
articolul „Respectul față de specta
tori, o cerință de bază pentru fie
care sportiv" ș.a.m.d.

Dar, mai sint încă cluburi, asociații 
sportive, federații și sportivi care, 
deși criticați pentru lipsuri și abateri 
evidente, nu și-au îndeplinit elementara 
îndatorire de a răspunde ziarului și, 
prin aceasta, opiniei noastre publice. 
Clubul sportiv Progresul nu a răs
puns nici 
echipei de 
pectul față 
publicarea 
o lună de

criticată în două rinduri (an 
„După turneul de la Praga" 
gîndul la campionatele mondi 
volei din 1963“) pentru greșeli 
gătirea și alcătuirea echipelor 
zentative, păstrează și acum o 
deplină, ca și cum nu ar fi 
răspunzătoare pentru faptul că 
nostru nu se ridică la valoa 
teptată. Aceeași atitudine de n 
a fost constatată și la unii : 
printre care amintim de fc 
Cojocaru, Constantin, Tătaru 
București), V. Alexandru, Gi 
David (Dinamo București), 
Teciu (Rapid București), Cc 
Constantinescu (Dinamo Piteșt 
canu (Progresul București), 
Neacșu, Marin Marcel (Petrol 
iești), jucătorii de polo pe < 
Kroner (Dinamo București), T. 
(Știința București) ș.a.

Faptul că unele' organe, 
zații sportive și1 unii sportivi 
pund criticilor 
Prin poziția 
cei criticați 
leg încă rolul 
criticii, că nu

pină acum criticii adusă 
rugbi prin articolul „Res- 
de spectatori...", deși de ia 
lui a trecut mai mult de 
zile. . Federația de volei,

că t 
impo 
de

și d

este deosebit d 
lot necorespm 
dovedesc 
atît de

țin seama
semnalate în munca lor 
sista în ele.

Atitudinea celor care nu ne 
puns la critică este cu 'totul 
sibilă. Ar fi dorit ca măcar ; 
ia poziția cuvenită.
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Foto: P. Romoșan

>' fC.S.M, 
cal pentru 
fotografia 
â acțiune.

Două dintre cele mai puternice 
echipe ale tării — Dinamo și Steaua — 
își vor disputa miine dimineață în 
sala Dinamo titlul de campioană a 
țării pe anul 1961. Meciurile sînt 
așteptate cu mare interes de iubi
torii boxului din Capitală, lucru fi-

u prilejul ultimei
i republican pe

Crișana Oradea) s-a 
buna lui pregătire tehnică, 
de mai sus îl vedeți in

In fotografie : Răztian 
Dobrescu (Steaua), unul 
dintre protagoniștii finale
lor de spadă de la Galați, 
intr-un spectaculos asalt 
susținut în compania seri- 
merului orădean Thalmei- 
ner.

etape a campiona- 
echipe, tînărul L.

re-

•se că singurul „atu" va fi, deci, 
gătirea tehnică.
■rintre sportivii cu cele mai multe 
se de a ocupa locuri fruntașe îi 
d“ pe cei de la Steaua București, 
agul roșu Brașov, și Metalul Bucu- 
:i. Am remarcat în ultima vreme 
rmnate progrese înregistrate de 
irii de la C.S.M. Cluj și Dinamo 
lurești. In ceea ce-i privește pe 
rezentanții regiunii Maramureș pot 
ne că sînt bine pregătiți, iar tinerii

despre finalele de „libere”
Paulovici, Bălan și seniorul Jula pot 
furniza multe surprize.

Și acum, un lucru pe care îl dorim 
cu toții, antrenori și sportivi, este a- 
cela de a avea un arbitraj corespun
zător, cel puțin tot atît de bun ca și 
cel pe care l-au avut colegii noștri 
de la „clasice"

SERIA A II-A:
Tg. Mureș — A.S.A. Bacău, 
Iași — Steagul roșu Brașov, 
București — Știința București, 
Craiova — Dinamo Tg. Mureș;

Wj.ȘCMIMH i

Ultima etapă a turului 
campionatelor republicane

In ultima etapă 
latelor republicane de baschet, nu 
;e vor desfășura toate meciurile pro- 
(ramate inițial, deoarece jocurile echi- 
>elor Rapid, la fete și Steaua, la bă- 
eți, participante la „Cupa cam- 
lionilor europeni", au fost aminate, 
ată ce partide vor avea loc: MASCU
LIN, SERIA I: Știința Timișoara — 
’regresul București, C.S.O. Galați — 
Constructorul Arad; 
■’oința 
foința 
tapid 
C.S.O.
’EMININ, SERIA I: Voința Tg. Mu- 
eș — Crișana Oradea; SERIA A II-A: 
Itiința Cluj — Voința București, Blă- 
turi Oradea — Progresul București, 
roința Brașov — Mureșul Tg. Mureș.

Iată și reprogramarea meciurilor a- 
lînate în decursul campionatelor, din 
iferite motive: MASCULIN: C.S.O. 
!raiova — A.S.A. Bacău la 17 decem- 
rie; A.S.A. Bacău — Steagul roșu 
•rașov la-J3 decembrie, Dinamo O- 
adea — Știința Cluj la 7 februarie 
962, Steaua — Dinamo București la 

februarie 1962; FEMININ: Rapid 
lucurești — Agronomia Iași Ia 17 de- 
embrie, I.T.B. — I.C.F. la 17 decem-

★
PLOIEȘTI (prin telefon). Intîlnirea 

e baschet dintre echipele feminine 
’etrolul Ploiești și Știința Timișoara 
-a încheiat cu victoria echipei gazdă, 
i scorul de 40-37 (24—21). Intrece- 
:a a fost anostă, ambele formații 
racticind un joc de slabă valoare teh- 
ică. Petrolul a condus în permanentă 
i 2—4 puncte. Timișorencele au ară- 
it că știu să joace cu pase rapide, 
ir nu au avut eficacitate. Cele mai 
me jucătoare: Silvia Popescu, Doina 
ateescu (Petrolul). Ecaterina Cher- 
ov și A. Zamfirache (Știința). (AMA- 
IA KREISS — coreso.).

Părerea unui antrenor

Cu începere de miine dimineață 
instanța va găzdui finalele campio- 
itelor republicane de lupte libere 
mori. Profitînd de prezența în Ca- 
tală a antrenorului băimărean Z. 
arudan, l-am rugat să ne spună cî- 
va cuvinte despre întrecerile din 
așul de pe malul Mării Negre.
„Spre deosebire de anii trecuți — 
-a spus Z. Abrudan — actuala edi- 
> se anunță de un nivel tehnic mai 
licat. Această afirmație este întărită 

faptul că în ultimele etape ale 
mpionatulul republican pe echipe, 
ortivii care au concurat la „libere" 

au mai recurs la procedee de 
tasice". Cred că primele locuri vor 
ocupate la Constanța de acei luptă- 
'i care vor lucra în cel mai curat 
1 de „libere". Ținînd seama de fap- 
. că majoritatea sportivilor sînt bine 
’gătiți din punct de vedere fizic.

Astăzi și miine la Galati— finalele spadasinilor
Sala de sport a școlii 

medii cu program special 
de educație fizică din Ga
lați găzduiește astăzi și 
miine ultimele finale ale 
campionatelor republicane 
de scrimă din acest an, 
la startul cărora vor 
prezenți specialiștii 
proba de spadă.

Programul definitiv 
finalei a fost stabilit 
către federația de specia
litate astfel :

— simbătă va avea lor 
întrecerea pe echipe: (in- 
cepînd de la ora 15) ;

— duminică concursul 
individual : ora 14,30 — 
calificări și semifinale; 
ora 18 — finala.

Ne odihnim mai bine prin sport
Omului de știință, medicului, pe

dagogului care se ocupă de proble
mele de cultură fizică îi vine greu 
să dea un răspuns succint în problema 
importanței și folosului practicării 
sportului de către oarjenii muncii. 
Pe măsură ce se gindește. găsește 
tot mai multe argumente pentru a 
demonstra importanța și necesitatea 
practicării culturii fizice de către oa
menii muncii.

Trăim in minunata vreme a desă- 
vîrșirii construcției socialismului in 

patria noastră, cînd întregul nostru 
popor muncitor, călăuzit de învățătura 
înțeleaptă a partidului, participă ctt 
uriașă însuflețire la munca construc
tivă in toate sectoarele de activitate 
In statul democrat popular omul este 
cel mai prețios capital, problema asi
gurării sănătății lui stînd în centru! 
atenției partidului și guvernului. Grija 
față de om și nevoile sale este con
cretizată atît prin creșterea neîncetată 
a nivelului de trai, prin îmbunătățirea 
condițiilor tehnice din fabrici și uzine, 
cit și prin măsuri menite să contri
buie la refacerea și menținerea capa
cității sale fizice.

S-a dovedit in mod științific că 
practicarea educației fizice și sportului 
— sub diversele sale forme — pre
zintă o contribuție însemnată la în
tărirea sănătății, Ia o dezvoltare fi
zică corectă, la refacerea și mărirea 
capacității de lucru, la sporirea rezis
tenței, îndemînării, dezvoltării curaju
lui, a încrederii și hotăririi de a în
vinge greutățile.

Observațiile clinice și cercetările de 
laborator au pus în evidență faptul 
că ah‘t în cazul muncii fizice, cit și 
a activității intelectuale, ele se ter
mină pină ta urmă cu oboseala ele
mentelor nervoase ale scoarței mari
lor emisfere. In toate cazurile în care 
se dezvoltă oboseala, noi o putem în
lătura dacă efectuăm trecerea orga
nismului la o altă activitate, ceea ce 
duce la activizarea altor .grupuri de 
celule nervoase corticale

Este știut de către fiecare om care

Mâlne v©m caanoaște

resc, ținînd seama de faptul că la Di
namo și la Steaua activează unii din
tre cei mai valoroși boxeri ai țării 
noastre.

Antrenorul Nour ne-a spus ieri că 
„elevii" pe care îi va urca în ring 
sînt bine pregătiți. El speră că ectiipa 
Dinamo va cuceri titlul pus în joc. 
La rîndul său, antrenorul militarilor, 
Flat, ne-a declarat că deși formația 
pe care o antrenează cuprinde cîteva 
elemente tinere, totuși, atît tinerii cît 
și, firește, boxerii cu experiență de 
la Steaua’ vor lupta cu mare am
biție pentru cîștigarea titlului.

Iată acum programul reuniunii fi
nale a campionatului republican pe 
echipe : Ambruș (D) — Dobrescu (S) ; 
Crăciun (D) — Mindreanu (S) ; Gheor
ghiu (D) — Cișmaș (S) ; Birsu (D) — 
Czegeli (S) ; Mihalic (D) - Baciu (S) ; 
Dumitrescu (D) — Rinjeu (Marcu) — S; 
Stănescu (D) — Pițigoi (S) ; Monea 
(D) — Ghirșik (S) ; Astaloș (D) — Ne
grea (S) ; Marin (an (D) — Peiti (S). 
Gala va începe la ora 10.

★
Dr. TITU CRIȘAN

Directorul Dispensarului Regional 
pentru Cultură Fizică

★
inhibiție 
minate 
excitații, 
tătii.

LIPSA 
CARILE 
SPECIFICUL ACTIVITĂȚII PROFE
SIONALE — DACA NU SINT COM
BĂTUTE PRIN EXERCIȚII FIZICE 
— EXERCITĂ INFLUENTE NEFA
VORABILE ASUPRA ORGANISMU
LUI. Astfel : circulația singelui se 
face lent, oxigenarea țesuturilor este 
deficitară, capacitatea respiratorie est’ 

PACITĂȚII DE LUCRU A CELULE- scăzută, digestia se face greu, funcția 
LOR NERVOASE. aparatului locomotor devine defici-

Fiecare om obosit simte necesitatea tară etc.

lucrează că în tim 
pul efectuării muncii 
apare oboseala. A- 
ceasta este numită 
oboseală acută, ea 
trebuind să dis
pară după un anumit timp. Dacă nu 
dispare și se cumulează cu oboseala 
din ziua următoare, se ajunge la o 
oboseală cronică. PĂRINTELE FI
ZIOLOGIEI RUSE, SECENOV, E- 
LEVII SĂI VVEDENSKI-UHTOMSKI, 
PRECUM SI I. P. PAVLOV, AU 
DEMONSTRAT CA OBOSEALA ESTE 
REZULTATUL CURENTULUI NE
ÎNTRERUPT DE IMPULSURI CARE 
VIN DE LA MUȘCHI Șl DIN CE
LELALTE ORGANE DE SIMT, IN 
SISTEMUL NERVOS CENTRAL Șl 
CARE PROVOACĂ SLEIREA CA-Au cuvintul oamenii de știință

se odihni. Dar unii înțeleg prinade „ .
odihnă încetarea oricărei activități pe 
un interval oarecare de timp. Aceștia 
insă nu știu că intr-o astfel de odihnă 
pasivă fenomenele de refacere se des
fășoară intr-un ritm lent. ADEVA- 
RĂTA ODIHNA. INSA, ESTE ACEEA 
ÎN CARE ORGANISMUL NU E ÎN 
STARE DE REPAUS ABSOLUT, CI 
EXECUTĂ O ACTIVITATE ACEASTA 
ESTE O ODIHNĂ ACTIVA DIN 
PUNCT DE VEDERE PSIHOLOGIC 
SI PEDAGOGIC, ODIHNA ACTIVA 
UȘUREAZĂ-------------- —............
EFORT DE

Principiul 
studiat deja

TRECEREA DE LA UN 
MUNCĂ LA ALTUL.
odihnei active enunțat și 

, in ultimul deceniu a!
colului trecut de către Secetiov. fun
damentează de altfel și necesitatea 
practicării gimnasticii in producție.

se-

Recenzii

„Despre atitudinea corecta
a corpului “

Editura U.C.F.S. a publicat recent 
volumul „Despre atitudinea corectă a 
corpului", de Dr. Adrian N. loncscu. 
Lucrarea reprezintă sinteza experienței 
îndelungate a autorului, unul dintre 
specialiștii noștri recunoscuți în pro
bleme de cultură fizică medicală. Ati
tudinea corectă a corpului, o problemă 
complexă și de -interes general își gă
sește —■ de această dată — rezolvarea 
in cele 300 pagini ale cărții.

Analizînd stadiul actual al cunoș- i 
tințelor în această problemă și păs- 
trînd elementele valoroase ale vecin- . 
’or concepții, autorul prezintă un în- i 
drumar nou în felul de a privi atitu- i 
dinea corpului. De această dată, ati- < 
tudinea corpului este analizată multi
lateral în legătură cu toate pozițiile j 
corpului — de repaus, de muncă și . 
de gimnastică (stînd, șezînd, pe ge- , 
nunchi, culcat și atîrnat) cît și în di- , 
ferite activități, printre care și cea . 
profesională, în legătură cu virsta (de | 
creștere, adultă și înaintată) văzută 
global și parțial, sub influența com
ponentelor fiziologice și sub controlul ( 
scoarței cerebrale. |

; Meritul autorului constă în aceea că 
8trasează jalonul intre atitudinea de- 
§ ficientă funcțională și deficiență mor- 
§ fologică (de structură) propriu zisă, 
8 eombătînd vechea concepție conform 
5 căreia orice atitudine deficientă are 
8 la origine o modificare de structură 
8 Realitatea este că atitudinea defi- 
gcientă are ca substrat o tulburare func- 
8țională a aparatului locomotor și a 
8 sistemului nervos, pe cîtă vreme de- - 
a ticiența morfologică are la < 
8 modificări de structură ale 
xcorpului, musculare sau osoase, 
a s-au dezvoltat pe un teren patologic. 
8congenital sau dobîndit.
8 Concretizînd noua concepție autorul 
fi dă o definiție mai reală — cel puțin 
Spînă la această dată — atitudinii co- 
j recte a corpului, prin care înțelege: 
: „o funcție a corpului omenesc rezul- 
: tată din acțiunea sinergică și coordo- 
; nată a elementelor aparatului locomo- 
: tor și a sistemului nervos cu ajut» 
: rul cărora se mențin stabilitatea, e- 
j chilibrul și raporturile constante pe 
: de o parte intre corpul întreg și seg
mentele sale, iar pe de altă parte 

j între corp și mediul înconjurător".
Partea intîia a lucrării se incheie 

: cu analiza cauzelor ce determină ati
tudinea deficientă, mecanismul produ
cerii ei, felul cum evoluează și care 

: sînt influențele atitudinii deficiente 
: asupra organismului.

De un deosebit interes practic sînt 
: recomandările făcute în partea a doua 

a lucrării referitoare la formarea și 
: păstrarea atitudinii corecte, prevenirea 
: atitudinii deficiente, corectarea atitu- 
o dinilor deficiente prin mijloacele cul-

origina 
formei 

, caic

Cluj

Ea este un element 
de bază pentru re- 
condiționarea func
țiunilor organis
mului, pentru înlă
turarea proceselor de 

corticală, de protecții deter- 
de permanentul sch'nb de 
sur1 .erate în timpul activi

DE MIȘCARE SAU MIS 
STEREOTIPE IMPUSE DE

unaGimnastica în producție este 
din formele cele mai reprezentative 
de practicare a educației fizice de
masă, puțind îmbrăca aspectul de 
gimnastică de angrenare (avind rolul 
de înviorare și de pregătire a orga
nismului pentru munca ce urmează), 
pauza de gimnastică, exerciții prac
ticate individual în timpul muncii 

și gimnastica după încetarea lucrului
SARCINA IMEDIATĂ A GIMNAS

TICII IN PRODUCȚIE ESTE COM
BATEREA OBOSELII, REALIZAREA 
UNEI ODIHNE ACTIVE. 
REA CAPACITĂȚII DE 

CRESTE-
MUNCA. 

CREAREA UNEI’ STĂRI EMOȚIO
NALE POZITIVE.

Afirmațiile cercetătorilor, precum și 
observațiile noastre, efectuate la Cluj 
la Uzinele „Ianoș Herbak" și Teii-

turii fizice medicale în cadrul trata
mentului complex, principalele indi
cații metodice și o suită de exerciții 
corective.

Lucrarea ne rezervă și o noutate 
prin aceea că arată valoarea atitudinii 
corecte a corpului în ridicarea măies
triei sportive mai ales la virsta cînd 
se pun bazele acesteia, accentuind pe 
necesitatea unei dezvoltări fizice mul
tilaterale, care nu inseamnă altceva 
decit o dezvoltare calitativă a muscu
laturii, dezvoltarea calităților fizice de 
bază (viteză, forță, rezistență, înde- 
minare) și ridicarea capacității de 
muncă a marilor funcții organice, 
cardio-vasculară și respiratorie.

Noțiunile cele mai importante sînt 
însoțite de ilustrațiile_concludente ale 
șefului de lucrări ~ 
mărind astfel 
cunoștințelor, 
aprofundarea 
pului, autorul 
tă și variată.

Prin conținutul său, lucrarea se a- 
dresează specialiștilor in problemă, 
medicilor și profesorilor de cultură 

Zeno Dragomir, 
posibilitățile însușirii 
Pentru cei interesați in 
studiului atitudinii cor- 
indică o bibliografie vas-

vărs

■ ■■

fizică medicală, profesorilor de edu
cație fizică, studenților antrenorilor, 
in special acelora care pregătesc co
lective de copii și juniori, cit și unui 
cerc larg de cititori, printre care edu
catori, părinți și persoane care se 
ocupă cu ocrotirea sănătății oamenilor 
muncii.

Cu această lucrare autorul îmbogă
țește literatura de specialitate servind 
un exemplu demn de urmat

IONEL BRATU
asistent la I.C.F.

notrig, ca și la Fabrica de porțelan, 
Fabrica de confecții Flacăra, Fabrica 
de țigarete etc. arată că după prac
ticarea exercițiilor fizice în cadrul 
gimnasticii in producție, cifrele pri
vind tensiunea arterială și frecvența 
pulsului tind să se grupeze mai bine 
in limitele considerate normale — in 
comparație cu cele obținute înainte de 
efectuarea gimnasticii în producție. 
De asemenea, s-a observat o creștere 
a tonicității mușchilor ce participă 
la actul respirator, o creștere a ven
tilației pulmonare, deci o mai bună 
oxigenare a organismului.

Dacă sintetizăm cele de mai sus 
vedem că ideea introducerii gimnasticii 
in producție a plecat pe de o parte 
de la necesitatea prevenirii diverse
lor influențe negative inerente unor 
procese de producție, iar pe de altă 
parte de la importanta ei contribuție 
la menținerea și întărirea sănătății, 
la creșterea capacității de muncă și 
a productivității.

IN CONCLUZIE. GIMNASTICA 
ÎN PRODUCȚIE TREBUIE SA CON
STITUIE O VERIGA DIN ȘIRUL 
DE ACTIVITĂȚI ORGANIZATE. CA
RACTERISTICE EDUCAȚIEI FIZICE 
A MASELOR.

Pentru a asigura în suficientă mă
sură menținerea și întărirea sănătății, 
menținerea unei bune capacități de 
muncă, asigurarea unei longevități în 
producție și de viață, este necesar ca 
exercițiile 
pletite cu 
fizică ca : 
sirea din 
naturii: apa, aerul, soarele 
ciparea la excursii precum și practi
carea organizată a unor ramuri spor
tive.

de gimnastică să fie îm- 
alte activități de educație 
plimbări în aer liber, folo- 

plin a celor trei factori al 
parti-
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ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA UNUI TABEL 41 „candidați", pentru... 2 locuri
Datele statistice sînt întotdeauna 

deosebit de grăitoare. De pildă, stu
diind un tabel -ent întocmit de 
F.R. Volei, am putut desprinde o serie 
Întreagă de concluzii, cea mai im
portantă fiind creșterea fără prece
dent a activității volei balistice din 
țara noastră — rezultat direct al con
dițiilor minunate pe care partidul și 
guvernul le creează zi de zi întregii 
noastre mișcări de cultură fizică și 
sport.

Socotiți și dv. : de la cele cîteva 
zeci de echipe existente înainte de 23 
August 1944 în unele localități mai 

■mari, s-a ajuns ca în întreaga țară să 
ființeze acum 1.580 de secții, toate 
afiliate la F. R. Volei. O cifră care

■ demonstrează că voleiul s-a răspîndit 
I în cele mai îndepărtate colțuri ale
■ țării, în orașe ca și la sate.

Dar să vedem ce ne mai spune ta
belul. Sînt o serie de cifre care ilus
trează creșterea activității voleibalistice 

— așa cum arătam și mai sus — după 
• cum altele demonstrează rămînerea în 
urmă a acestei discipline sportive în 
unele regiuni.

SECȚII AFILIATE
Cele 1.580 de secții aflate în clipa

■ de față sînt repartizate în întreaga 
i țară, orașul București bătînd însă
recordul : 220 ! Și, unele secții au
mai multe formații. Aceasta este o 

. explicație a număr ’ui deosebit de 
: mare de echipe (peste 300 !) masculi- 
i ne, feminine, de juniori sau junioare 
'• care iau parte la diversele etape 
i ele campionatelor republicane. Cu 
. adevărat, voleiul are în București o 
, bază de mase. Este un merit al co- 
f misiei orășenești de volei din Bucu- 
» rești, care trebuie felicitată pe aceas- 
ttă cale. După orașul București, în 
; regiunea Oltenia sînt cele mai multe
> secții afiliate-149. Urmează regiunile 
l Ploiești (130), București (113) etc.

Există însă și regiuni unde s-a dus 
„ o slabă muncă de popularizare a
> voleiului — lucru pe care îl re-
f fOectă foarte bine acest tabel : în

reg. Hunedoara există numai 46 de 
i secții, în reg. Mureș-Autonomă Ma- 
• ghiară doar 58, in reg. Maramureș 
’ 61 și în reg. Brașov 63. Această lipsă 
»de preocupare are repercusiuni și 
, asupra nivelului tehnic al voleiului 
practicat în aceste locuri. Nu întîmplă- 

1 tor formația masculină Știința Pe-
■ troșeni se află pe ultimul loc in
■ prima serie a campionatului masculin 
fără nici o victorie, iar regiunile Mu-

, reș-Autonomă Maghiară și Maramu- 
t reș nu au decît o-echipă în cele două
■ campionate republicane.

SPORTIVI LEGITIMAȚI 
ȘI CLASIFICAȚI

București. O activitate frumoasă s-a 
dus in această direcție și în regiunea 
Oltenia. însă, conform datelor sta
tistice trimise de comisiile regionale 
de volei, la 1 iulie a.c. în regiunile 
Ploiești și București nu exista nici un 
sportiv clasificat! ? I

Creșterea măiestriei voleibaliștilor 
și a voleibalistelor se măsoară prin 
numărul sportivilor de categoria I 
sau a Il-a. în această privință, în 
afara orașului București, situația este 
nesatisfăcătoare. în regiunile Suceava, 
Mureș-Autonomă Maghiară, Bacău și 
Argeș nu există nici un voleibalist 
pe al cărui carnet de clasificare să 
fie trecută categoria I sau a Il-a, iar 
în altele (reg. Crișana, Iași și Ma
ramureș) — doar cîte unul singur de 
cat. I

ANTRENORI ȘI INSTRUCTORI
Creșterea nivelului pregătirii celor 

care au îndrăgit sportul cu mingea 
peste plasă este în strînsă legătură 
cu existența și activitatea antrenorilor 
și a instructorilor. Dacă în orașul 
București situația este pozitivă (157 
de antrenori și 206 instructori spor
tivi la 220 de secții), ba chiar se 
poate spune că sînt prea mulți, în 
multe regiuni din țară se simte ne
voia lor. Din nou intervine în discu
ția noastră regiunea Suceava, unde 
nu există nici un antrenor calificat, ci 
numai instructori. Apoi, în regiunile 
Crișana, Maramureș, Mureș-Autonomă 
Maghiară și Hunedoara numărul tehni
cienilor cu specializarea volei este 
de asemenea insuficient. De altfel, 
ca și în regiunea București, unde la 
cele 113 secții afiliate există doar doi 
antrenori și 61 de instructori.

Se ridică aici o problemă deosebit 
de importantă căreia federația de spe
cialitate va trebui să-i găsească pînă 
la urmă o rezolvare cit mai echita
bilă : este vorba ■ d» o cît mai justă 
repartizare teritorială a antrenorilor 
de volei. Este inadmisibil ca să 
existe regiuni fără nici un antrenor, 
sau numai cu 3—4.

Voleiul nu se joacă numai în Bucu
rești. Și la Suceava, Satu Mare, Ztm- 
nicea sau Reghin (ca să luăm la în- 
tîmplare cîteva localități) se practică 
acest sport. Echipele care ființează 
aci au și ele nevoie de antrenori ca
lificați. Pentru că să nu uităm un 
adevăr: de fapt, provincia a scos la 
Iveală cele mai mari talente ale vo
leiului nostru masculin și feminin.

CEVA ȘI DESPRE JUNIORI

Selecționarea și creșterea cadrelor 
este una din problemele care frămîntă 
la ora actuală F.R. Volei. Din tabe
lul despre care este vorba reiese că

la diversele faze ale campionatului 
republican de juniori au participat 
anul acesta 7.838 de sportivi. Fără 
îndoială, o cifră frumoasă, dar care 
ar putea fi cu mult mai mare dacă 
în toate regiunile s-ar acorda în
semnătatea cuvenită problemei junio
rilor.

Ne-am obișnuit pînă acum ca orașul 
București să fie în frunte. De data 
asta, Clujul a luat-o cu mult înainte: 
aproape 1.300 de tineri sportivi au 
luat parte la campionatul republican, 
în timp ce în orașul București doar 
160 ! Cele două cifre iși au explicația 
lor: Clujul a fost și rămîne un centru 
de bază al voleiului nostru, de unde 
au răsărit și răsar în continuare ade
vărate talente, multe dintre acestea 
apărînd cu succes culorile patriei în 
nenumărate întîlniri internaționale. în 
același timp, în București, unde sînt 
cluburi puternice cu posibilități fru
moase și echipe de valoare în cam
pionatele categoriei A, problema ju
niorilor este lăsată pe un plan se
cund de cluburi și asociațiile spor
tive. La fel, în regiunile Iași, Mu
reș-Autonomă Maghiară, Hunedoara, 
care ar putea să învețe din experien
ța muncii dusă în alte regiuni, ca 
de pildă. Oltenia, Brașov, Galați, unde 
tinerilor sportivi — cadrele de mîine 
ale echipelor noastre reprezentative — 
li se acordă atenția cuvenită.

★
După cum se vede, tabelul scoate 

cu pregnanță la iveală baza de mase 
deosebit de bogată a voleiului nostru. 
Adăugind la numărul de sportivi le
gitimați pe cei care practică în mod 
neorganizat acest sport, pe cei care 
participă la numeroasele competiții 
de mase — și din care voleiul nu 
lipsește — ajungem la cifre de ordi
nul zecilor de mii. Din rîndul acesto
ra, an de an, ies la iveală tot mai 
multe talente. Acestea, bine pregă
tite de antrenorii valoroși pe care îi 
avem, pot împrospăta echipele noastre 
de frunte și chiar loturile reprezen
tative. Ar trebui deci ca între baza 
de mase și performanțele realizate 
de voleiul nostru, să existe o strînsă 
legătură. Din păcate, situația nu se 
prezintă chiar așa. Cu toate că „ro- 
mînii sînt clădiți pentru volei", după 
cum spunea mai de mult un antre- I 
nor străin, marile rezultate către care 
avem tot dreptul să tindem, încă se 
lasă așteptate, în ierarhie mondială 
noj ocupind locul IV—V.

Iată deci că cifrele „seci" ale unui 
tabel, scot la iveală concluzii intere
sante. De cele mai multe dintre ele 
forurile in drept trebuie să țină 
seama.

MIRCEA TUDORAN |Numărul sportivilor legitimați este 
? însă numai de 15.333. Aproape jumă-
• tate activează în orașul București. Tn 
’ acest... clasament urmează regiunea 
f Banat (la mare diferență) cu 861, apoi 
' reg. Ploiești (760), reg. Brașov (745). 
i regiunile Bacău și Dobrogea — fiecare 
; cu cite 720. Locul ultim este ocupat 
r de reg. Suceava cu numai 150 de spor- 
r tivi legitimați (17). precedată de re-
• gitmile Argeș și Maramureș cu cîte 

200. Comisiile regionale de volei din
I Suceava, Pitești și Baia Mare oare 
nu activează de loc? Numărul de 

I sportivi legitimați este oglinda acti-
• vitâții (mai bine-zis a inactivității) 
i lor. De aceea, tovarășii aflați la con-
• ducerea treburilor sportive în aceste 
' regiuni ar trebui să cheme la răspun- 
■ dere pe cei din comisiile regionale 
> de volei.

Ce să mai vorbim atunci despre 
sportivii clasificați? Dintr-un total de 

. aproape 5 600, 66% aparțin orașului

Un program interesant, la sfîrșit de săptămînă

LLujuL E
Astăzi și miine la bazinul Floreasca

CamfJanat’dl de hală 
al juniorilor și copii’cr
Astă-seară (de la ora 19,30) și miine

• dimineață (de la ora 10) piscina aco- • 
perifă de la Floreasca găzduiește o im
portantă competiție organizați de co-

i misia orășenească de specialitate. Este; 
■vorba de campionatul de hală al ora- 
ișului București, rezervat juniorilor și !
• copiilor.

Sint programate și două jocuri de 
polo in cadrul competiției dotate cu 

. „Cupa de toamnă". Astă-seară, la sfîr- | 
tșittil probelor de înot se intilnesc echi- I 
■ pele Steaua și Școala sportivă de elevi j
• nr. I. iar miine dimineață (tot după |
.concurs) vor juca formațiile Progresul , 
iși Știința. I

In sfîrșit, miine de la ora 15, și o 
•.competiție pentru înotătorii studenți : 
„„Cupa 30 Decembrie".

După luni de zile de întreceri, de 
cele mai multe ori pasionante, după 
etape cu nenumărate surprize și 
după un „baraj" urmărit de un mare 
număr de spectatori, campionatul de 
calificare, la startul căruia s-au pre
zentat 41 de echipe candidate la cele 
două locuri pentru categoria A, a 
luat sfîrșit cu promovarea Științei 
Timișoara și Petrolul Chimia Bucu
rești.

Să nu vorbim insă numai despre 
...premianți. Se poate spune că, în 

j general, campionatul de calificare 
i din acest an a fost marcat de o 
evidentă creștere valorică a echipe
lor participante, că — urmare a unui 
proces de instruire desfășurat cu mai 
multă competență — spectatorii au 
putut să asiste deseori la partide de 
calitate. Dintre echipele a căror evo
luție a fost aproape întotdeauna mar
cată printr-un joc bun, amintim 
următoarele : Petrol Chimie, Știin
ța Timișoara, A.S. Tecuci, Farul 
Constanța, Rulmentul Birlad, Arhi
tectura, Flacăra roșie București, Chi
mica Tirnăveni etc. Ar cum era și 
firesc, a crescut considerabil și va
loarea jucătorilor, în echipele parti
cipante la campionatul de calificare 
activînd mulți rugbiști cu reale pers
pective. De asemenea, desfășurarea 
acestei competiții a prilejuit și afir
marea multor juniori promovați cu
rajos de diferite cluburi și asociații 
sportive.

Campionatul de calificare a cu
noscut o desfășurare destul de echi
librată și, în această direcție, este 
suficient să amintim pasionantul 
„duel" dintre fruntașele seriei a IlI-a, 
A. S. Tecuci (39 p) și Rulmentul 
Birlad (38 p.), sau faptul că în seria 
a IV-a după ultima etapă, Știința 
Timișoara și Chimica Tirnăveni to
talizau cîte 34 p. Aceasta subliniază 
valoarea apropiată a multor echipe 
care candidau la cele două locuri in 
campionatul categoriei A.

Un frumos succes pentru activita
tea noastră rugbistică l-a constituit 
larga popularizare a acestui sport în 
noi centre ca Năvodari, Vulcan, Să- 
cele, Oltenița, Tr. Severin, sau Cra
iova, unde iubitorii sportului mani
festă un interes sporit pentru com
petițiile de rugbi.

O cît de sumară analiză a prin
cipalelor probleme ridicate de des
fășurarea campionatului republican 
de calificare pe acest an duce însă la 
concluzia că au existat și numeroase 
deficiențe, cane trebuie lichidate 
pînă la ediția viitoare a acestei com
petiții deosebit de importantă pentru 
dezvoltarea rugbiului nostru, pentru 
creșterea și promovarea a noi tineri 
talentați, in primele formații ale 
țării. De la bun început trebuie să 
spunem că, din cauza unei superfi
ciale munci de pregătire, o serie de 
echipe s-au prezentat cu mult sub 
nivelul competiției (Progresul R. Să
rat, Jiul Petroșeni, Constructorul 
IUT Iași etc.) Este necesar ca în 
viitor antrenorii sau instructorii a- 
cestor echipe să se ocupe cu mai 
mult simț de răspundere de pregăti
rea formațiilor respective dar, în a- 
oelași timp, ei să se bucure de mai 
mult sprijin din partea cluburilor, 
asociațiilor sportive ca și a orga
nelor UCFS. în această direcție tre
buie amintită lipsa de interes pentru 
echipele de rugbi manifestată la Cra
iova și la Iași (este vorba de echipele 
din campionatul de calificare) spre 
deosebire de Piatra Neamț, Constanța, 
Medgidia, Tecuci și alte centre în care 
rugbiul cunoaște o înfloritoare dez
voltare.

Urmărind evoluția celor 41 de 
echipe participante la campionatul 
de calificare, tehnicienii au sesizat 
deseori nivelul scăzut al unor echipe

mai mulți jucători au fost diminaț 
pentru acte nesportive (Ancora Ga 
lăți, C.S.M.T. Brăila etc.), în car» 
unele echipe (Minerul Lupeni, Cons 
tractorul Ploiești sau Metalul Bu
zău) s-au retras de pe teren dji 
diferite „motive" manifestînd ast 
tel o totală lipsă de respect pentn 
publicul spectator sau alte cazuri îi 
care o echipă sau alta începuse si 
tacă din neprezentarea la jocuri > 
practică cu totul nesănătoasă (Șan 
tierele Navale Oltenița).

încheierea campionatului de califi 
care ne face să ne gindim la... vii 
toarea ediție a acestei frumoase corn 
petiții, în vederea căreia echipei 
candidate la categoria A in im. 
următor pot și trebuie să se pregi 
tească încă de pe acum folosind tim 
pul atit de favorabil. Cu mai mult 
răspundere trebuie să privească pre 
bIerna pregătirii la un nivel corei 
punzător cele două echipe promovat 
in categoria A, Știința Timișoara 
Petrol Chimie care vor activa de-i 
cum înainte alături de cele mai v» 
loro-ase formații de rugbi din tai 
noastră.

DAN G1RLEȘTEANU

Tată acum și clasamentele cell 
patru serii ale campionatului repi 
blican de calificare pe anul 1961:

SERIA I GRUPA A
1. Petrol Chimie Buc. 18 16 0 2 272: 50
2. Arhitectura Buc. 18 13 1 4 178: 76
3. Gr. Roșie II Buc. 18 2 1 5 192: 91
4. Dinamo II Buc. 18 11 2 5 341: 92
5. Rapid II Buc. 18 2 0 6 184: 88
6. Șt. inst. Constr. 18 7 2 9 82:152
7. Autobuzul Buc. 18 4 2 12 71:192
8. S.N. Oltenița 18 4 1 13 35:171
9. Universitatea Buc. 181 3 1 14 73:298

10. Știința I.P.G.G. 18 3 0 15 82:308

SERIA I GRUPA B
1. Flacăra roșie Buc. 14 11 3 0 164: 23
2. Meteorul Buc. 14 9 3 2 110: 34
3. Gloria Buc. 14 7 2 5 62: 55
4. Vulcan Buc. 14 5 4 5 80: 56
5. Sirena Buc. 14 6 17 98: 81
6. Petrolul Pitești 14 6 0 8 92: 90
7. Drubeta Tr. Severin 14 1 2 11 51:162
8. Electroputere Cr. 14 2 1 11 50:212

SERIA A II-A
1. Farul Constanța 14 13 6 1 372: 29
2. Petrolul Ploiești 14 9 I 4 268: 44
3. Cimentul Medgidia 14 9 14 135: 56
4. Metalul Buzău 14 6 0 8 82:104
5. Constructorul PI. 14 7 0 7 68: 64
6. Precizia Săceie 14 5 0 9 92:301
7. U.S.A.S. Năvodari 14 4 2 8 36:216
8. Progresul R. Sărat 14 1 0 13 21:266

SERIA A III-A
1. A. s. Tecuci 14 12 1 1 249: 23
2. Rulmentul Bîrladl 14 12 0 2 311: 6"
3. Laminorul Roman 14 7 3 4 92: 64
4. Ancora Galati 14 6 17 74: 54
5. C.S.M.T. Brăila 14 4 3 7 43:101
6. Ceahlăul P. Neamț 14 4 19 40:184
7. Dinamo Bacău 14 4 1 9 36:182
8. Constr. I.U.T. Iași 14 1 2 11 40:20.'

SERIA A IV-A
1. Știința Timișoara 12 11 0 1 248: !
2. Chimica Tirnăveni 12 11 0 1 165: 2:
3. C.S.M. Sibiu 12 8 0 4 50: 5!
4. C.F.R. Timișoara 12 4 2 6 49: 8!
5. Minerul Lupeni 12 3 1 8 32: 81
6. Minerul Vulcan 12 2 2 8 24:151
7. Jiul Petroșeni 12 0 0 12 15:15'

Competiții pentru juniori
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Penultima etapă a turului Campio
natelor republicane de volei progra
mează o serie de partide deosebit de 
importante pentru cele patru clasa
mente. „Capul de afiș" este deținut
de meciurile masculine Steaua Bucu
rești — Știința Cluj și Tractorul Bra
șov — Progresul București. Un meci 
frumos și echilibrat se anunță și la 
Craiovâ, unde echipa locală C.S.O., 
care parcă prinde aripi pe teren pro
priu, va intîlni o formație in plină 
ascensiune de valoare : Farul Con
stanța.

Din campionatul feminin, mai echi
librate apar jocurile Sănătatea Bucu
rești — C.S.O. Craiova și C.S.M. Si
biu — Combinatul poligrafic Bucu
rești

Luptă, în doi, la fileu... Fază din 
partida de campionat Rapid—Steaua, 
desfășurată duminica trecută.

ca și atitudinea nedisciplinată a unor 
i jucători. Măsurile luate la timp au 
dus, în parte, la remedierea lipsuri- 

I lor. Totuși, trebuie să arătăm că au 
j continuat să existe cazuri în care

„CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI

Prima etapă a acestei frumc 
competiții s-a încheiat cu urmai 
rele rezultate : I.T.B.-Combinata i 
Iilor sportive de elevi 5—0; Gri 
Roșie — Știința 8—0 ; Rapid — I 
greșul 16—6. Mîine, pe terenul I.' 
au loc semifinalele competiției: 
10 : I.T.B. — Grivița Roșie; ora 
Rapid — Dinamo.

O întrecere interesanta

Comisia orășenească Bucureșt 
luat o frumoasă și interesantă in 
tivă propunîndu-și organizarea 
competiții de rugbi în 8 rezer 
tinerilor jucători născuți în 1944 
mai tineri care, însă nu 
legitimați. înscrierile se pot face 
către delegații secțiilor de ri 
marți 12 decembrie ora 18, la 
diul U.C.F.S. oraș București.

Schiorii brașoveni așteaptă zăpada
(Urmare din pag. 1)

echipă numai juniori, va participa la 
Cupa R.P.R., organizată atit pentru 
seniori, cit și pentru juniori.

Schiorii celorlalte asociații, printre 
care amintim de Voința (antrenor 
Puiu Dragomirescu), Știința (antrenor 
C. Diaconescu), au atins și ei un sta
diu avansat de pregătire, fiind gata 
să înceapă lucrul pe zăpadă.

. Săritorii promit ca în apropiatul

sezon să aibă o activitate mai bogată 
decît in anți 'tx'epuțl. In afara sări
torilor consacrați, pe trambuline vor 
apare o serie de juniori pregătiți încă 
din timpul verii. In incinta clubului 
Dinamo, antrenorul Aurel Munteanu 
poate fi văzut zilnic înconjurat de un 
grup de 14 tineri care primesc îndru
mări practice. Bara fixă este solici
tată de sute de ori, genuflexiunile, 
sprinturile fiind executate cu perse-
verență în orele de anțjenanjggt, Iu,-.: lucrul din plin.

* • •

cru observat, de altfel, și la a 
namentele săritorilor de la Olii 
antrenați de Vasile Prișcu.

Iată, pe scurt, cîteva aspecte 
pregătirilor efectuate de schiorii 
șoveni, în așteptarea noului s 
Ca și cei de pe Valea Prahovei, 
Petroșeni. Borșa, Vatra Dornei, 
Mare sau Reșița, ei se străduie: 
se pună la, punct cu pregătirea f 
astfel ca la căderea zăpezii să în<
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Sezon „mort", o expresie mult uzi
tată în trecut, în sfera de activitate a 
fotbaliștilor, este pe cale de dispariție. 
Intr-adevăr, iată că au trecut două săp- 
tămini de la ultima etapă a turului 
celor două campionate republicane și 
nelipsiții stadioanelor vor mai trebui să 
semneze condica de prezență încă doua 
duminici.

In ceea ce ne privește, telefoanele 
redacției noastre vor suna (e drept) cu 
o frecvență ceva mai redusă, dar tot 
vor suna ; suporterii feroviarilor (ca să 
luăm doar un singur exemplu) nu ne 
vor „ierta" așa cum nu ne-au iertat 
timp de 13 duminici la rînd : „Fiți a- 
mabili 1 Ce a făcut Rapidul la Galați ?“ 
va suna întrebarea.

Iar duminica viitoare, cineva de la 
Galați se va interesa și el : „Fiți ama
bili I Ce a făcut Dinamo la București?"

Nu ne vor ocoli nici pronosportiștii : 
„Alo „Sportul" ? Fiți amabili..."

Desigur, țocurile tur-retur dintre e- 
chipele de categoria A și B sînt aștep
tate cu viu interes. In provincie, supor
terii echipelor de categorie secundă vor 
dori din tot sufletul ca favoriții lor să 
reușească un rezultat bun în compania 
echipelor de categoria A. Pentru a le 
satisface dorințele, jucătorii, la rîndul 
lor, se vor strădui să aibă o compor
tare cît mai frumoasă. Pe de altă par-

ie, formațiile de primă categorie vor 
căuta să'evolueze la valoarea lor. In 
perspectivă aceste întilniri — care se 
desfășoară în cinstea zilei de 30 De
cembrie — pot atinge un bun nivel 
tehnic, pot crea spectacole de calitate, 
mai ales că jocurile sînt scutite de ori
ce miză.

— gh. n.

Iată acum programul jocurilor: Di
namo Bacău — C.S.M.S. Iași, Dinamo 
Galați — Rapid București, C.S.M. Cri- 
șana Oradea — U.T. Arad, Jiul Pe- 
troșeni — C.FR. Timișoara, C.S.O. 
Craiova — Dinamo Pitești, C.S.O. Baia 
Mare — Știința Cluj, C.S.O. Reșița — 
Minerul Lupeni, Poiana Cimpina — 
Metalul Tîrgoviște, Tractorul Brașov — 
Prahova Ploiești, Industria Sîrmei C. 
Turzii — Arieșul Turda, C.S.M. Brăila 
— Știința Galați.

Alte două întilniri se vor disputa joi 
1'4 decembrie, intrucît echipele Progre
sul și Steagul roșu joacă mîine în cam
pionat. Ele sînt Farul Constanța — 
Progresul București și Steagul roșu 
Brașov — Mureșul Tg. Mureș.

Returul acestor meciuri va avea loc 
duminică 17 decembrie pe terenurile e- 
chipelor care se deplasează duminica 
aceasta.

Un meci care a completat o analiză...
Intîlnirca Lotul A-Lotul B (41) a prilejuit un spectacol plăcut și a scos in evidentă jocul extremelor

Membrii loturilor reprezentative 
s-au reintîlnit joi la București pentru 
a participa la o analiză substanțială 
a activității echipelor naționale A și 
B în anul 1861 și, in continuare, la 
un antrenament comun pe stadionul 
Dinamo, ultimul în acest sezon.

Dimineața, antrenorii Gică Niculae 
(lotul B) și Gh. Popescu (lotul A) au 
analizat — în lumina măsurilor luate 
pentru îmbunătățirea activității repre
zentativelor — comportarea în ansam
blu a celor două formații, precum și 
contribuția fiecărui fotbalist la a- 
ceastă comportare in cele cinci în- 
tîlniri internaționale susținute anul 
acesta (lotul A la Budapesta, cu se
lecționata orașului și Ia Ankara și 
București, cu Turcia; lotul B la Bucu
rești și Istanbul, cu Turcia B). Refe
ratele, împreună cu cuvîntul jucăto
rilor (Voinescu, Dridea, V. Alexan
dru, Motroc, Seredai, Mîndru, Con
stantin, Mateianu, Ene II și Jenei) 
au permis să se tragă concluzia că 
lotul A a marcat un ușor progres în 
joc, care poate și trebuie să fie un 
punct de plecare pentru viitoarea 
activitate; în schimb, lotul B a 
o comportare necorespunzătoare 
bilităților reale ale jucătorilor.

După-amiază, aceste concluzii 
oglindit în jocul susținut de cele

avut 
posi-

s-au 
două

loturi. De o parte echipa A a prac
ticat, în special in repriza a doua, un 
fotbal mai clar, mai eficace, cu o 
cursivitate pronunțată și cu un ritm 
accelerat în zona porții. De altă par
te, lotul B — cu jucători valoroși, a- 
propiați și unii chiar egali titularilor 
de la „A“ — s-a „pierdut" intr-un 
joc complicat în atac, bazat prea mult 
pe conducerea balonului și pe pase 
multiple in zona de finalizare, în 
dauna trasului la poartă. De aceea, lo
tul B nu și-a putut concretiza supe
rioritatea teritorială avută în prima 
repriză. In schimb, simplitatea și efi
cacitatea acțiunilor lotului A, dirijate 
direct pe poartă, au fixat scorul final 
la 4—1 (0—0) în favoarea primei echi
pe reprezentative.

Acest ultim antrenament comun, 
care a prilejuit un spectacol fotbalis
tic plăcut, dinamic, care a satisfăcut 
în mare măsură, a permis și alte 
constatări pozitive. Astfel, jocul a 
evidențiat comportarea bună a celor 
cinci extreme, în ordinea remarcării: 
Pîrcălab, Hașoti, Creiniceanu, Czako 
și Ivansuc. îmbucurătoare este apa
riția unul candidat pentru postul de 
extremă stingă, unde exista un sin
gur titular, Tătaru, aflat in declin de 
formă de mai multă vreme. Cu corec
tările necesare (folosirea driblingului

CUM AU ÎNVINS ULTIMII 
PE PRIMII CLASAȚI

care vor veni cu excursii

Partida de duminică de la Arad, 
care ultimii clasați i-au 
mii, a 
rită să fie 
important 
U.T.A. și 
felul cum 
să lupte

cel mai 
dintre 

desigur 
înțeles 

renunțind la 
în care își con-

-----mai mult în interesul jocului echipei

sînt animați de dorința de a 
comportare bună în această 
pentru că joacă în Capitală 
prima dată după cucerirea turneului 
balcanic. Ei se vor bucura de încu
rajările numeroșilor susținători bra
șoveni, 
O.N.T.

întîlnirea va fi arbitrată de Ad. 
Macovei din Bacău.

avea o 
partidă, 
pentru

și renunțarea la deplasările pe cen
tru), care cad în sarcina antrenorului 
echipei Steaua — Gh. Popescu —, Crei
niceanu poate constitui în viitorul a- 
propiat o soluție pentru echipa națio
nală, la fel de bună ca și Pîrcălab pe 
dreapta. Echipa națională ar avea 
două „aripi" rapide, pătrunzătoare și 
eficace.

Legat de această problemă trebuie să 
subliniem că jocul pe extreme a fost 
mai evident în meciul de joi și foar

te convingător. Desfășurarea acțiuni
lor pe aripi nu numai că a dat o notă 
în plus de spectaculozitate meciului 
prin cursele Iui Pîrcălab, Creiniceanu; 
Czako sau Hașoti, dar a făcut să spo
rească și eficacitatea. Patru din cele 
cinci goluri s-au marcat în urma unor 
faze clare, desfășurate pe extreme.

Desigur că au fost prezente și..Ji 
unele lacune vechi, cum sînt pasele 
laterale și chiar înapoi (fără scopul 
refacerii unei acțiuni eșuate), condu
cerea exagerată a balonului și impre
cizia paselor mijlocașilor (exceptînd 
pe Jenei și Seredai, cînd a trecut mij
locaș). Toate acestea însă pot fi în
lăturate cu timpul, iar progresele con
solidate. Baza pregătirii selecționabili- 
lor însă, nu-i lotul ci clubul (cum pe 
bună dreptate au subliniat și jucă
torii) iar în realizarea de noi progrese 
un rol hotărîtor 11 are preocuparea și 
conștiinciozitatea fotbaliștilor de a se 
pregăti mai mult, și mai bine (da» 
acest lucru jucătorii l-au spus cam 
cu jumătate de gură...). Posibilități 
există.

Iată autorii celor cinci goluris 
Czako (min. 56) pentru lotul B, Pir- 
călab cu... concursul involuntar al lui 
Koszka (min. 71), Ene II (min. 80 și 
88) și Constantin (min. 83), și formar 
țiile:

LOTUL A: Voinescu (din min. 58| 
Dungu) — Ivan, Motroc, Macri — Je-1 
nei, Nunweiller IV (Seredai) — Pîrcă- I 
lab. Constantin, Dridea (Ene TI), 
redai (Tîrcovnicu), Creiniceanu

LOTUL B: Mîndru (Datcu) - 
Marcel, Ioniță (Barbu — Dinamo
tești), Nagy — Petru Emil, Koszka -*  
Ivansuc (Hașoti), Tabarcea (Meszaros); 
Mateianu, Meszaros (A. Munteann). 
Czako.

Se-

m; 
pi-

P. GAȚU

NOTE, COMENTARII, ȘTIRI, REZULTATE

făcut?... Aceasta parcă spune întreaga atitudine a lui Mîndru, 
portarul Progresului, după ce a primit golul (marcat din vina sa), care
a decis soarta partidei Știința Timișoara — Progresul (1—0).

Foto : V. Crioșteanu-Timișoara

(Urmare din pag. 1)

de 
al rînd, meciul prezintă im- 

și pentru Progresul, care 
să se reabiliteze în urma 
înfrângeri și să micșoreze

1,75 față de 1,81 al Petrolului). In 
doilea

portanță 
urmărește 
ultimelor
la trei puncte diferența care o des
parte de primei" trei clasate. Adăugind 
la acestea și faptul că echipele — deși 
au pierdut duminica trecută — au 
prestat totuși un joc bun, rezultă că 
meciul de mîine prezintă perspec
tive atrăgătoare.

Echipele s-au pregătit cu deosebită

atenție în vederea acestei confruntări. 
La Progresul s-au antrenat săptămîna 
aceasta și Caricaș și Soare, dar noul 
său antrenor, Gică Niculae, nu s-a 
fixat încă asupra formației definitive. 
In orice caz, va fi folosit „schele
tul" formației care a jucat la Timi
șoara. E posibilă reintrarea lui Ca
ricaș.

Steagul roșu a făcut antrenamente 
zilnice cu efectivul complet (mai pu
țin Zbîreea, care este bolnav, iar joi 
și fără cei patru jucători chemați la 
București). Mîine va juca formația 
sa obișnuită. Fotbaliștii din Brașov

în 
învins pe pri- 

ridicat unele probleme care me- 
5 subliniate. Primul și 

aspect al întîlnirii 
Steagul roșu a fost 
jucătorii texliliști au

pentru victorie : 
ritmul de... vals lent, 
st miau uneori în trecut atacurile, fot
baliștii arădani au imprimat jocului un 
ritm vioi, care 
„sufocîndu-i“ 1

Buna pregătire tehnică a fotbaliștilor 
de la U.T.A. le-a permis să stăpânească 
balonul și în mișcare. Execuțiile tehnice, 
desfășurate în maximum de viteză, au 
îneîntat uneori pe spectatori. Așa, de 
pildă, incursiunile rapide ale lui Sely- 
mesi din repriza secundă (în aceaslă 
parte a jocului el s-a întrecut pe sine), 
urmate de centrări-șuturi 
fulgerătoare, pe de o 
litudinea Iui Czako în 
pe de alta parte, au 
toni de la U.T.A. au 
pînă la acest meci nu 
dacă duminică au reușit să aplice unele 
caracteristici principale ale jocului mo
dern (execu|ii tehnice în viteză, accele
rarea ritmului de joc în faza de finali
zare etc.), acest lucru se datorează 
(aptului că pregătirea morală și de 
voinfă a fost un obiectiv principal îna
intea partidei.

Așadar, U.T.A. știe să joace și rapid.

: a surprins pe adversari, 
chiar în unele momente.

sau de șuturi 
parte, și promp- 
fazele de poarta, 
dovedit că jucă- 
resurse de care 
s-au folosit. Iar

Cum putem juca la concursul Pronosport de duminică!
Participariții la Pronosport se află 

uneori în fața unei probleme : „Cum să 
joc la concursul de duminică : pe va
riante simple, combinate, sau să fac o 
desfășurare pe sistemul redus ?“

De ce această problemă ?-Fiindcă fie
care concurs își are „specificul" său. 
Sînt concursuri la care dintr-o singură 
privire îți dai seama că trebuie să joci 
pe scheme reduse, altele sînt bune pen
tru sistemul condiționat sau preferen
țial. Așadar, înainte de a se fixa asu
pra pronosticurilor, participanții la Pro
nosport trebuie să-și aleagă sistemul 
în care vor juca.

Dar, pentru a vă ușura rezolvarea 
problemei de care am vorbit, vă sfă
tuim să jucați ia concursul acesta după 
sistemul redus. De ce ?

Pentru că variantele care se alcă
tuiesc din desfășurarea unei scheme 
reduse, conțin semne diferite, variate. 
Or, după cum știți, acum se acordă 
premii suplimentare și pe baza unor 
pronosticuri extrase din urnă.

Iată un model de schemă redusă pen
tru concursul de duminică, apărută ui

re-
pa-

„Programul- Loto-Pronosport" Nr . 49
I. 1 x 2 1 x 2 1 x 2

II. Ix lx lx lx lx lx lx lx lx
III. 1x2 X 2 1 2 1 X
IV x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 X2
V. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VI. 1x2 2 1 X X 2 1
VII. lx lx lx lx lx lx lx lx lx

VIII. 1 1 1 1 1 I 1 1 1
IX. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X. 2 2 2 2 2 2 2 2 2

XI. lx lx lx lx lx lx lx lx lx
XTT. 1 1 1 X X x 2 2 2

IV. Udinese — Juventus
V. Fiorentina — Lecco 

Palermo — Lanerossi 
Venezia — Padova 
Spal — Mantova 
Internazionale — Catania 
Brescia — Genoa 
Mesina — Bari 
Progresul — Steagul roșu (meci 
— '... 1---- '. A Lazio —

Fotbaliștii textîliști 
numai în acest fel 
un adversar dificil. De aceea, nu sintem 
de acord cu părerea unor conducători 
ai echipei care susțin că „jucătorii lor, 
cu înclinații spre subtilități tehnice, nu 
vor putea reedita acest ritm de joc" 
(? ! ?) Antrenorii I. Reinhardt și N. 
Dumitrescu sînt datori să aplice cu și 
mai multă perseverență la antrenamente 
caracteristicile jocului în mișcare, pen
tru ca Ia anul stilul de joc în ritm de... 
vals lent, spre care tindeau uneori tex- 
tiliștii, să fie de domeniul trecutului !

AL. INOVAN

s-au convins 
se poate trece

că 
de

RAPID—FLACARA ROȘIE 3-1 (1-0)
Echipele de seniori și de tineret ale 

clubului Rapid București au susținut 
joi pe, stadionul Giulești, întilniri cu 
caracter amical. Prima formație a 
avut ca partener de joc pe Flacăra 
roșie București din categoria B, In 
compania căreia a desfășurat un joc 
destul de bun. Rezultatul a fost fa
vorabil feroviarilor cu scorul de 3—1 
(1—0), prin punctele înscrise de Geor
gescu, Ozon și Kraus. Unicul punct 
al învinșilor a fost realizat de Radu 
Tudor. Feroviarii au aliniat urmă
toarea echipă : Todor—Teciu, Dan Coe,

Mihai Mihai—Neacșu (Cimpoca), Lan- 
ga—Kraus, Ozon, Leahevici (Balint), 
Georgescu, C. Ionescu.

în deschidere. Metalul București-, 
Rapid tineret 2—0 (1—0).

PETROLUL—STEAUA, 
DUMINICA LA PLOIEȘTI *

în cadrul pregătirilor pentru aprb-i 
piatele turnee peste hotare, echipele 
Petrolul și Steaua București vor sus-, 
ține miine dimineață la Ploiești o

10 vor juca 
la ora 12 pri-t

dublă intîln.ire: la ora 
formațiile de tineret, iar 
mele garnituri.

• Miine la Constanța, 
ține un meci amical in 
mației bucureștene Dinamo Obor («ar- 
tida 
fost•
peni 
2500 
scrise de : 
țu și Pal, respectiv Sima 11. (Gh. Fo- 
metescu, coresp.)

• Tra'torul Frașov—Chimia Făgă
raș 2—2 (1—2). — ‘'artidă specta
culoasă, in care au m-rca*  LazarovicJ 
și Binder pentru gazde, Tănase și 
Feher pentru oaspeți. (P. Dumitrescu, 
coresp.)

Farul va sus-, 
compania for-.

Dinamo Obor—C.F.R. Roșiori a' 
amina lă).
Pandurii Tg. Jiu—Minerul Lu- 
4—f (3—1). — Joc frumos, 
spectatori. Punctele au fost tn- 

Vasilescu, Trăistaru, Chit

Tineri sooriiui, eleni ;l sludeRli!
Folosiți vacanța de iarnă pentru mai buna 

cunoaștere a patriei dragi

CARPAȚI

După cum vedeți este o schemă 
dusă de patru triple, patru duble și 
tru soliști, pe 144 variante.

Schema este desfășurată pe nouă 
letine combinate (colective) în care cele 
patru duble sînt ținute fixe. Schema 
poate da 11 rezultaie iar în cazul în 
care se cade pe „cheie" se pot obține 
12 rezultaie.

Este bine de reținut faptul că sche
ma apărută în Programul Loto-Prono- 
sport de săptămîna trecută a indicat 
12 rezultate exacte.

Reamintim și programul concursului: 
I. Atalanta — Roma

II. Torino — Milan
III. Sampdoria — Bologna ___

bu-

VI.
VII.

VIII.
IX.

X.
XI.

XII.
introdus in locul întîlnirii
Pro Patria).
PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT 

NR. 50
I : 202
315 lei. 
a Il-a: 
16 Iei 
a, Ilt-a: 
a 10 lei.

DIN 3 DECEMBRIE
variante cu cîtc 12

4672 variante eu 11

10.403 variante cu

rezul-

rezul-

10 re-

Cat.
tate a

Cat.
tate a

Cat. 
zultate

PRONOSTICURI EXTRASE DIN URNA i

Cat.
14.478

Cat.
a 467

Cat. „ ___ __ ____________
tate a 55 lei.

Cat. a IV-a (cu 9 rezultate):
10 lei, * ’ ’ * ~ ’
I-IIk

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

I: 1 variantă cu 12 rezultate a Ici 
lei.
a II-a: 44 variante cu 11 rezultate 
lei.
a IlI-a: 482 variante cu 10 rezul-

. _ . <,.T_ _ -r-T’7----->• Bind sub
fondul s-a împărțit la categoriile

lâ principalele monu
mente ale naturii din 
țara noastră

la București

în stațiunile balneocli
materice

la locurile istorice le
gate de lupta poporu
lui nostru

la marile obiective rea
lizate in anii puterii 
populare

O. N. T.

Informații și înscrieri 
la agențiile și filialele 

O.N.T. Carpați

organizează excursii

C.FR


După întîlnîrea internațională 
de la Strasbourg

Colțul specialistului

Despre tipul constituțional 
și despre problema

al înotătorului 
selecției

■ Intîlnirea de gimnastică de la 
J Strasbourg dintre reprezentativele fe- 
fminine și masculine ale R. P. Romine 
Iși Franței a constituit revanșa con
cursului de anul trecut care a avut 

‘■foc la Buc urești.
De la inceput trebuie să arătăm 

că echipa noastră masculină a avut în 
componența ei trei debutanți: Petre 
Miclăuș. Anton Radar și Dragoș Si- 
mionesc i. care au concurat cu destul 
succes, reușind să cucerească simpa
tia publicului. Echipa noastră întine
rită a înfruntat o formație cu o vastă 
experiență competițională. Infrîngerea

■ — de altfel la o diferență destul de 
mică (2,60 p.) — s-a datorat unor 
(greșeli provocate de o stare emoțio- 
jnală crescută la cei trei debutanți 
■și greșelii lui Gheorghe Tohăneanu la 
cal cu minere. Gimnastul nostru a 
ratat coborirea după un exercițiu a- 
Ipreciat de publicul spectator.

Valorosul nostru gimnast Frederic 
Orendi a primit elogiile specialiștilor

■ prezenți în sală. El s-a clasat pe
■ locul I la individual compus și la 
■patru aparate. De asemenea, Gheorghe 
iiTohăneanu și Cezar Cernușca au adus 
un aport substanțial echipei.

Fată de exercițiile gimnaștilor fran
cezi, cele ale sportivilor noștri, la sol, 
cal și sărituri, au avut combinații 
[mai frumoase și spectaculoase. Nu 
(același lucru putem spune despre 
exercițiile la inele, bară și chiar pa-

■ ralele. Gimnaștii francezi s-au dove
dit bine pregătiți în special la bară
■ unde diferența dintre cele două e- 
chipe a fost de 1,55 p. De asemenea, 
ei ne-au depășit și la inele cu 1,10 
jp. Diferența de 2,65 p. acumulată de 
jgimnaștii francezi la aceste aparate, 
Ifăță de diferența finală de 2,20 p. ne 
(îndreptățesc să spunem că aci s-a 
(pierdut concursul.

Gimnaștii francezi au progresat în 
ultimul timp, în special în privința 
■orientării lor spre îngreunarea exer- 
■cijii lor Ne-au plăcut în mod deosebit 
■Mohamed l.azhari și Jean Guillou.

Gimnastele noastre și-au confirmat 
■Valoarea și de data aceasta, deși au 
fost obligate să concureze în con
diții grele: sala neîncălzită, paralele 
nefixate. iar solul a fost doar un 
podium rudimentar.

Cu ocazia acestui concurs, la care 
■ă asistat și Berthe Villancher, secre- 
jtăra comisiei tehnice feminine a 
'F.I.G., în calitate de arbitră princi-
■ pală, am putut constata că interpre- 
tarea exercițiilor impuse este la fel

■ cu cea indicată de Federația Inter- 
'tlâțională

Echipa noastră feminină a cîștigat 
itu o bună diferență (peste 7 puncte). 
I,Trebuie să arătăm însă că și gim- 
inastele franceze s-au comportat la un

IA SFIRȘIT DE SĂPTĂMINĂ, 
rPE TERENURI $1 IN SĂLI

IN CAPITALA 
Azi

' BASCHET. Sala Giulești, ora 18: 
| Rapid — Știința București (masculin), 
[ în cadrul campionatului republican.

NATATIE. Bazinul Floreasca, ora 
I 19.30: campionatul de hală al orașu- 
f lui București, rezervat juniorilor și 
f copiilor.

Mîine
FOTBAL. Stadionul „23 August", 

[ Ora 10,45: Progresul — Steagul roșu 
i Brașov (tineret); ora 12,30: Progresul 
I — Steagul roșu Brașov (cat. A).

NATAȚIE. Bazinul Floreasca, ora 
110: campionatul de hală al orașului 
București, rezervat juniorilor și co- 

f piilor.
VOLEI Sala Giulești, de la ora 

i8,30: Sănătatea — C.S.O. Craiova <f), 
■ Rapid - C. F. R. Timișoara (f). 
LRapid — C.S.M.S. Iași (m). Sala Di- 
I inamo, de la ora 17 : Metalul — Olim- 
fpia Brașov (f), Steaua — Știința Cluj 
l(m).

In țară

VOLEI. Campionatul feminin. Cluj: 
j, C.S.M. — I.F.A. București; M. Ciuc : 
f Voința — Dinamo București; Iași : 
I C.S.M.S. — Știința Cluj; Constanța : 
Farul — Progresul București; Sibiu: 

'■ C.S.M. — C.P. București. Campionatul 
masculin: Orașul Dr. Petru Groza: 
Dinamo — Știința Galați; Ploiești: Pe
trolul—Știința Petro șeni; Cluj: C.S.M.
— Dinamo București; Brașov: Tractorul
— Progresul București; Timișoara: 
Știința — Flacăra roșie București; Cra
iova; C.S.O. — Farul Constanța. 

nivel înalt, în special la exercițiile 
impuse (în afară de sărituri unde 
sînt slab pregătite). Ele au executat 
foarte corect exercițiul impus la pa- i 
ralele, în așa fel în cît ne-au și 
depășit la acest aparat cu 0,40 p. — 
lucru’ care trebuie să ne dea de gîn- 
dit. Intr-adevăr, echipa noastră încă 
nu a reușit să-și însușească pe deplin 
exercițiul impus la acest aparat, spre 
deosebire de bîrnă, sărituri și sol 
unde gimnastele noastre s-au prezen
tat mult mai bine pregătite. La exer
cițiile liber alese diferența dintre cele 
două echipe a fost apreciabilă, ro- 
mîncele dovedindu-se superioare. Acest 
lucru nu înseamnă însă că pînă la 
campionatele mondiale exercițiile nu 
vor mai suferi o serie de schimbări 
în compoziție și nu trebuie încă re
văzute.

Elena Leușteanu, câștigătoarea con
cursului de la Strasbourg, a ineîntat 
publicul prin exercițiul el grațios la sol.

Foto : 1. Mihăică

Un lucru îmbucurător este omogeni
tatea echipei noastre care la acest 
concurs a cucerit primele patru locuri 
la individual compus. La fel de îm
bucurătoare este și revenirea în formă 
a Elenei Leușteanu, cît și debutul în 
echipa țării noastre a Suzanei Bodor. 
care a avut o comportare meritorie, 
deschizînd aproape la toate aparatel» 
cu note de peste 9, realizînd un 
punctaj total numai cu 0,40 p. sub cel 
cerut pentru obținerea titlului de 
maestră. Dintre gimnastele franceze 
ne-a plăcut evoluția lui Anny Ange- 
Demortiere care s-a clasat pe locul V

Intîlnirea de gimnastică dintre 
echipele R. P. Romîne și Franței a 
contribuit la strîngerea relațiilor de 
prietenie, la îmbogățirea cunoștințelor 
și la verificarea posibilităților actuale 
ale ambelor formații. Totodată, trebuie 
să remarcăm frumoasa primire și en
tuziasmul publicului francez, cunos
cător al gimnasticii, care în nenumă
rate rinduri a răsplătit cu aplauze 
prelungite evoluția gimnaștilor noștri.

CAIUS JIANU * 
COSTACHE GHEORGHIU

antrenori

Dinamo București învinsă la Leip
zig ! Echipa noastră campioană eli
minată din primul tur al „Cupei Cam
pionilor Europeni", tocmai în anul în 
care se părea că posedă mari șanse 
pentru cucerirea importantului tro
feu ! Iată un insucces, care Pe lingă 
faptul că a stîrnit mirare în lumea 
sportivă internațională, a umplut de 
amărăciune inimile zecilor de mii de 
iubitori ai acestui sport din țara 
noastră. Pentru că, la drept vorbind, 
echipa studenților din Leipzig - în- 
tr-adevăr o formație omogenă șl cu 
două incontestabile valori, Fischer și 
Tiedemann — oricît de bine ar fi ju
cat, tot nu ar fi putut obține decizia 
în fața unei formații în care evoluau 
nu mai puțin de 10 jucători ai repre
zentativei, ce deține titlul de campi
oană mondială ! Și aceasta, tocmai 
într-un joc decisiv pentru „Cupa Cam
pionilor Europeni"... Am așteptat în
toarcerea echipei noastre pentru a 
ne face o imagine mai precisă asupra 
acestei mari surprize.

Cauzele pretextate de dinamoviști 
sînt diverse și nu ating decît tangen
țial miezul problemei. Sînt desigur și 
argumente care nu pot fi trecute cu 
vederea. Dar ca să ne limităm la ele 
ar însemna... să ne furăm singuri că
ciula !

In primul rind să pornim chiar de 
la autorii acestei „performanțe". încă

Desigur că în cele ce urmează nu 
vom reuși să cuprindem toate as
pectele legate de această problemă. 
Vom încerca de aceea să precizăm 
doar unele lucruri legate de atragerea 
tineretului în sport, de menținerea lui 
în această activitate și de consacrarea 
pe plan internațional a celor mai 
talentați.

Stadiul de dezvoltare al natației 
noastre și 1n special nivelul perfor
manțelor pe care le obțin înotătorii 
noștri fruntași este încă scăzut față 
de rezultatele pe care au reușit să le 
atingă unii înotători străini.

Ar fi greșit să se caute cauzele 
acestei situații numai în pregătirea 
actualilor noștri înotători fruntași. 
De aceea, considerăm că este nece
sar să ne oprim, mai întîi, asupra 
conținutului — în mare — al pre
gătirii pe diferitele trepte de instruire 
a înotătorilor noștri (copiii, juniori 
și seniori, categoria a IlI-a de cla
sificare, categoria a Il-a și catego
ria I) trecerea de la o treaptă infe
rioară la una superioară.

Este un lucru cunoscut de toată 
lumea, că înotul este un sport, care 
se poate începe de la cea mai fra
gedă vîrstă (5—7 ani). în țara noastră 
există în prezent două forme de or
ganizare a activității copiilor și anu
me : una temporară de „atragere'*  
în masă a copiilor pentru practicarea 
înotului, rezolvată prin 
centrelor de învățare a înotului, în 
care principala sarcină 
de instruire este învățarea unui pro
cedeu tehnic de înot (de preferință 
era ului) și cea de a doua formă (per
manentă) care cuprinde elementele 
selecționate din aceste centre, repre
zentată prin grupele de copii din ca
drul secțiilor cluburilor, asociațiilor 
și școlilor sportive.

Deși stagiul pe care îl fac copiii 
în cadrul centrelor de învățare este

organizarea

a procesului

Grupa de 
vîrstă

TALIA ÎN CM. GREUTATEA
băieți fete băieți fete

7—8 119—126 121—128 20-23.560 25—24
9—10 140—145 137—142 31,5—37,5 34—37
11—12 147—149 143—149 37,5—43,5 38—42
13—14 154—161 155—157 44—54 44—50

Cifrele sînt orientative, constituind 
și un îndrumar pentrp dezvoltarea fi
zică a copiilor.

Ca indice de corecție se are In 
vedere circa I—3 cm la talie și 1—3 
kgr. la greutate.

O dată efectuată selecția, avînd la 
bază criteriile amintite, se trece la 
cea de a doua treaptă de pregătire 
la : „menținerea în activitate".

Dacă atragerea spre practicarea 
înotului se face cu destulă ușurință, 
nu același lucru se poate spune des
pre „menținerea" copiilor în activi
tate. despre participarea lor regulată 
la lecțiile de antrenament.

Există în general tendința de a 
se căuta „talente", cărora apoi să li 
se acorde o deosebită atenție în pre
gătire. Ținîndu-se seama de faptul 
că la înot (ca și la alte ramuri spor
tive. de altfel) activitatea de instruire

— .1:1:11 .......=

înfumurarea e de vină!
din timpul campionatului s-a obser
vat la cei mai mulți dintre jucătorii 
dinamoviști o apreciabilă doză de în
fumurare, o încredere exagerată în 
propriile lor forțe. Profitînd de faptul 
că în seria lor nu au avut echipe care 
să le opună o rezistență mai dîrză 
(și poate că la acest lucru se va gîndi 
și federația de specialitate), campio
nii noștri nu s-au mai pregătit cu 
toată seriozitatea, arborînd o mină 
de atotcunoscători. Această stare de 
spirit s-a perpetuat și în perioada de 
pregătire pentru meciul cu D.H.f.K. 
Ba mai mult chiar, conducerea cluou- 
Jui Dinamo București (informată gre
șit poate despre situația existentă) 
și-a permis să perfecteze în săptămîna 
meciului respectiv două jocuri la 
Gdansk, fapt care a pus echipa pe 
niște drumuri cu trenul, lungi și o- 
bositoare. Dinamoviștii au sosit obo
siți la Leipzig, de-abia vineri.

La toate acestea trebuie să adău
găm și comportarea slabă din prima 
repriză a meciului, pe care au avut-o 
cei mai mulți dintre jucători. Unii 
dintre ei (Hnat, Mozer) au intrat pe 
teren cu o nejustificată stare emoti
vă, deși poate că amîndoi la un loc 
au jucat peste 100 meciuri internațio
nale ! Alții (Ionescu, Covaci, Ivănes- 
cu, Bădulescu, Costache I) enervați 
de... tactica folosită de adversari, nu 
s-au mai concentrat suficient și s-au 
pripit adesea in finalizarea acțiunilor. 
In ceea ce îl privește pe Redl, acesta 

scurt, totuși de moduli în care sint 
asigurate bazele tehnice ale înotului, 
depind în mare măsură succesele de 
mai tîrzîu.

Plecînd de Ia acest lucru, credem 
că este indicat ca pe viitor să se în
tărească și mai mult legătura meto
dică dintre aceste două forme, tn- 
trucît ele se condiționează reciproc.

Faptul că nu există încă o unitate 
de concepție, in ceea ce privește struc
tura tehnicii care se predă în centre, 
cu cea care se perfecționează la gru
pele de copii selecționați, creează greu
tăți, mai ales pe cea de a doua 
treaptă a instruirii și făcînd aproape 
inutilă munca depusă de instructori 
la învățarea înotului. Astfel apare 
necesară o muncă suplimentară de 
înlăturare a deprinderilor greșit însu
șite

Cu toate că pînă aci nu se poate 
vorbi de o conturare a tipului cons
tituțional, pentru că la vîrsta de 
5—-12 ani copiii încă nu sint formați, 
totuși ei pot fi observați îndeaproape 
în cadrul instruirii colective. Trebuie 
să se urmărească posibilitățile indivi
duale de însușire a deprinderilor de 
mișcare, atît pe uscat cît și în apă, 
putîndu-se face observații asupra 
manifestărilor anumitor laturi ale ca
racterului copilului, ca de exemplu 
voința, dirzenia, perseverența și dis
ciplina, calități care dezvoltate para
lel cu calitățile fizice vor forma spor
tivul luptător.

Pe lîngă aceste observații, care 
constituie un criteriu subiectiv de se
lecție, datele statisticii medicale ne 
dau indici de selecție obiectivi, pri
vind dezvoltarea morfo-funcțională a 
copiilor. De aceste date trebuie să 
ținem seama în prima etapă de se
lecționare.

Aceste date se referă la talie și 
greutate și sînt raportate la diferitele 
grupe de vîrstă. după cum urmează: 

începe de la o vîrstă mică, sîntem 
de părere că aceste talente pot fi 
create printr-o atentă precizare a 
obiectivelor și sarcinilor instruirii pe 
diferitele ei trepte, printr-o selecțio
nare minuțioasă a mijloacelor care 
se folosesc.

Pînă acum citva timp, se voroea 
foarte mult despre „înotătorul pește" 
care-și baza pregătirea pe lucru mult 
în apă în momentul de față, pe baza 
experienței și a documentării științi
fice existente, s-a ajuns la concluzia 
că performanțele înalte pot fi atinse 
numai de către „înotătorii atleți" 
care la baza pregătirii lor fizice spe
ciale pun pregătirea fizică multilate
rală. Se înțelege prin aceasta : însu
șirea unui mare bagaj de deprinderi 
de mișcare, corecta dezvoltare fizică 
și dezvoltarea la un înalt nivel a

a apărat slab, primind mai multe 
goluri parabile. Și, în acest fel, după 
cum am arătat Și mai sus, handbaliș- 
tii de la Dinamo București au deza
măgit profund. Căci, la urma urmei, 
nu este vorba numai de o înfrîngere 
a echipei Dinamo București în „Cupa 
Campionilor Europeni". Și alte echipe 
de mare valoare, cum ar fi Dukla 
Praga, au trebuit să guste — de două 
ori — amărăciunea infrîngerii chiar 
în fața dinamoviștilor. Dar cită deo
sebire între felul în care au pierdut 
jucătorii de la Dukla la București și 
cum a pierdut Dinamo la Leipzig !

Handbaliștii de la Dinamo Bucu
rești vor trebui să reflecteze în mod 
serios la întreaga lor comportare. Ei 
nu au justificat deloc, în ultimul 
timp dragostea și încrederea zecilor 
de mii de suporteri care i-au încu
rajat frenetic in meciurile lor inter
naționale, care au urmărit „cu sufle
tul la gură", de aici din țară, fiecare 
evoluție a lor în cadrul reprezenta
tivei țării la campionatul mondial și 
care i-au purtat în triumf la întoar
cerea după succesul de la Dortmund. 
Campionii noștri ar trebui să se în
trebe dacă la Leipzig au luptat pen
tru victorie cu aceeași ardoare cu 
care au adus handbalului romînesc 
atîtea succese. Pentru că de data a- 
ceasta tot ei ne-au pus în fața unui 
insucces care nu poate fi trecut prea 
ușor cu vederea. O analiză serioasă 
se impune. 

calităților fizice ca : forța, viteza, re
zistența.

Pentru a se ajunge aci. trebuie să 
arătăm că pe cea de a doua treaptă
— de menținere în activitate — con
ținutul pregătirii va fi axat pe rezol
varea a două obiective principale și 
anume: I. realizarea pregătirii fi
zice multilaterale (avînd două sar
cini : corecta dezvoltare fizică și în
sușirea unui mare bagaj de deprin
deri de mișcare) ; 2. pregătirea teh
nică, oare se va realiza în trei 
etape la care vor corespunde urmă
toarele sarcini: etapa I — perfecțio
narea procedeului tehnic de înot craul 
și însușirea procedeului bras, făcîn- 
du-se și inițierea la unele elemente 
de spate: etapa a Il-a — continuarea 
perfecționării procedeului craul. per
fecționarea la bras, însușirea proce
deului craul pe spate și inițierea 
unor elemente de tehnică a proce
deului delfin; etapa a IH-a — per
fecționarea la craul, la bras și la 
spate și însușirea procedeului ^tehnic 
de înot delfin. ‘

Poate pare curios faptul că per
fecționarea la craul este o sarcină 
menținută în toate cele trei etape. 
Acest lucru este necesar, pe de o 
parte, pentru că cerințele competi- 
ționale îl implică — la craul există 
patru probe individuale și două de 
ștafetă — iar pe de altă parte pen
tru că o dată cunoscut acest proce
deu se poate trece mai repede și mai 
ușor la învățarea și perfecționarea 
procedeelor craul pe spate și delfin.

Lucrîndu-se în acest fel se ajunge 
ca la vîrsta .de 11 — 12 ani, elevii să 
cunoască tehnica corectă a celor 4 
procedee de înot. Acum se poate 
trece Ia alcătuirea grupelor de ele
mente selecționate cu care să se în
ceapă specializarea pe procedee. în 
.felul acesta un tînăr ajunge în pri
mul an de juniorat gata specializat 
într-un procedeu, pentru ca apoi să 
se poată trece la specializarea pe o 
anumită probă.

în această etapă se formează, de 
fapt, viitorii sportivi fruntași cărora, 
în cadrul procesului de instruire, tre
buie să li se călească voința, să le 
crească curajul, să devină perseve- 
renți, dîrji, disciplinați, într-un cu- 
vînf sportivi adevărați.

Dar pentru a se ajunge aicir.-repe
tăm, este extrem de important ca cei 
mai talentați copii să poată fi men
ținuți în activitate

Pentru aceasta este necesar să li 
se predea lecții atractive, plăcute, 
care să nu-i plictisească, care — pre
sărate cu jocuri și cu elemente noi
— să-i mobilizeze în permanență la 
o . participare activă. Dozarea efortu
lui să se facă finind seama. în per
manență. de posibilitățile lor fizice 
și funcționale, știut fiind că ei se 
află în plină și continuă dezvoltare 
atît din punct de vedere morfologic 
cît și fiziologic.

^Trebuie menținută o legătură strîn- 
să cu părinții Aceștia sînt cei care 
pot să ne ajute în cea mai mare 
măsură la menținerea tinerilor îno
tători. în activitate. Această legătură 
trebuie să asigure dezvoltarea inte
resului părinților pentru activitatea 

. sportivă a copiilor lor, astfel ca și 
ei să controleze îndeaproape copiii 
în activitatea lor sportivă și să re
zolve chiar unele sarcini ale pregăti
rii, ca de exemplu; gimnastica de 
dimineață.

Micii înotători trebuie să fie obiș- 
nuiți să vină cu regularitate și punc
tualitate la antrenamente, lucru pentru 
care, de asemenea trebuie să soli
cităm sprijinul părinților.

Selecționarea elementelor nu se 
oprește aici. Ea este continuată în 
permanență. exigența trebuind să 
crească mereu, odată cu trecerea la 
specializarea pe procedee și probe, 
cînd cel mai bun criteriu de selec
ție devine însăși proba de control 
specifică și nespecifică

Avînd pregătirea pe criterii care să 
asigure concordanța dintre factorii 
antrenamentului, în care procesul de 
selecție să se facă paralel atît în ce 
privește mijloacele folosite pe diferi
tele trepte de pregătire, cît și în ce 
privește sportivii care promovează 
de ia o formă de pregătire inferioară 
la una superioară, se va putea ajunge 
la formarea unui tip constituțional 
care să aibă o greutate adecvată îno
tului. segmente mobile și puternice, 
care să poată învinge cu maximum 
de randament rezistența apei și cu un 
sistem respirator și cardio-vascular 
care să facă față cerințelor impuse 
de volumul și intensitatea crescută 
a antrenamentelor și a competițiilor,

OCTAVIAN MLADiN
, antrenor federal la natațiș



Am ajuns la stadionul 
Ghencea pe înserat. Rug- 
biștii. de la Steaua tocmai 
terminaseră antrenamentul 
și acum proaspeții 
pioni republicani 
dreplau tăcuți 
liar.

— Pe 
văzut? ■— 
din ei.

— Cred 
brăcat — îmi. răspunde rug
bistul. Se grăbea...

In sfîrșn, după cîteva 
minute apare și Alexandru 
Penciu — fundașul nr. 1 
al Europei, cum i-au spus 
francezii după meciul de 
la liavonne și..- Alexandru 
cel Mare, cum l-au numit 
englezii după turneul din 
Anglia. în dreptul M.Z.-u- 
lui se oprește. Ocolește 
jjiQlocictela o dală, de 

' ori. apoi se așează 
*.ne o bancă, fixînd cu pri
virea 
De 
lui 
fit și cînd ajung în drep
tul

Intre box

cam-

că s-a și îm-

deru-

și luptă toiul Flay

Boston a fost in realitate
mielușel

marginea meciului Floyd Patersson
Tom Mc. Neeley

un...

acest meci a fost 
un regulament 

Potri vit acestuia.
avea dreptul >ă 

și să lupte, iar

te ori peste bară... Vă în
chipuiți — continuă rîzînd 
Alexandru Penciu,

franțuzește. Iar la Bayon
ne, englezește.

Pricep, ca să-i

lupte

Sandu nu 
întreb pe unul

Taurul

un punct imaginar, 
ce mi-a spus colegul 
că se grăbește ? .. Pro

lui, intru în vorbă :
- Așteptați pe cineva ?
- Da, o fată.

Frumoasă ?
- Frumoasă !
- Si solia dv.

— Știe, l-a spus... 
di cui. Eu cred că va 
fetiță... Dv. ce spuneți ? 

î'ot fetiță ! ..
— Atunci, vă stau Ia 

dispoziție — îmi spune 
fericit, viitorul tată.

— Nu știu cu ce. să în
cep. Am, ca să zic așa, 
o... grămadă de întrebări

avantajat ani fost cînd am 
început să joc rugbi și a 
trebuit. să șutez sus, prin
tre. buturi... Sau, cînd după 
doi ani și ceva de fotbal 
a trebuit să prind balonul 
în brațe...

— 7’ o tuși...

A 29 ans, Alexandre Penciu 
devient l'arriere n° / d’Europe
— începeți cu prima, 

înainte însă trebuie să vă 
spun că am jucat fotbal

— Pe atunci, șutați tot 
atît de puternic ?

— . Nunueiller III și 
Constantin pot să vă. spu
nă. Am jucat cu ei î;i 
aceeași echipă de cartier. 
Dur, ca majori tulea fot
baliștilor, trăgeam de mul-

—. E drept, n-a fost 
ușor. Ani exersat mult per 
fecționarea șutului engle
zesc.

— l’â referiți la acea 
faimoasă lovitură de picior 
de la 52 m care a ridicai 
tribunele londoneze în o*  
doare ?

— Da. însă în Anglia 
trebuie să știți că am șutat

seri, in 
Toronto,

Un „11 me

mult, un meci de fotbal
între o echipă din locali-
lat»; «u o formație.. ,<l’n alt
oraș. Spiritele erau foa rte
agitat e... Și. în această
almos feră. arbitrul a fa
cut... imprudența de a
dieta un ..11 metri* împo-
tri va gazdelor. în tribune

începu să vorbească ; .,1 u 
vorbește procurorul orașu
lui. în numele legii și cu 
i oală responsabilitatea, 

confirm că pena! ti-ul acor
dat împotriva echipei noas
tre este, din țiu cate, just"

Tn urma acestei interven
ții. meciul a putut conti
nua

tați pe adversari.
— Nu. Pe ploaie, ca 

nu alunece piciorul, pun 
balonul culcat. Adică, cum 
șutează mgbiștii englezi. 
Cînd terenul este uscat, 
cum a fost la Londra, așez 
balonul vertical, ca fran
cezii. De tras însă, trag 
romînește, ca la noi pe 
Ghenced !...

— Spuneți-mi, în timpul 
liber...

— învăț, pescuiesc și îl 
ascult pe Verdi.

— încă o întrebare : cum 
de puteți fi atît de calm 
cînd, de exemplu la 3—3, 
aveți de tronsfor mat o lovi
tură de pedeapsă ?

—■ Nu sint ae h‘C calm. 
Am atîtea emoții !.., Și nu 
numai. în acel moment, dar 
și înainte d(> meci. La Ro- 
yonne, de pildă, cu 2 zile 
înainte de meci nr.am fost 
bun de nimic. Ce mai, sini 
emotiv, după cum Wusek, 
care este foarte curajos în 
timpul jocului, dacă vede 
în cameră un șoricel, sare 
pe fereastră... Da, e mai 
fricos oii o fată !... A- 
propo. dv. credeți că va fi 
într-adevăr fetiță ?...

— Dacă un tată își do
rește atît de mult o fetiță, 
poate fi. Dar, dacă e băiat, 
să știți, nu puteți... trans
forma nimic.

V. TOFAN

I

Acum c ite va 
orașul canadian 
campionul mondial de box 
la toate categoriile, ne
grul Floyd Patersson, și-a 
apărat cu succes centura, 
scoțindu-l din 
rundul 4 pe 
său 
Desigur 
amatorii 
surprinși 
ceriștilor 
sportului 
organiza 
titlul mondial 
oraș din Canada și 
in S.U.A.
dornici de mari profituri, 
și-au făcut insă socoteala 
că ilustrul necunoscut Mc. 
Neeley nu poate consti
tui un „cap de afiș“ la 
New York, de pildă, și 
deci că incasările vor fi 
slabe.

Pentru a evita riscu
rile, ei și-au stabilit pen
tru citeva săptămâni „car
tierul general1* la. Toron
to, unde au început o 
deșănțată campanie pu
blicitară. înainte de acest 
meci inegal, ziariștii a- 
mericani — plătiți de a- 
faceri ști. — au publicat 
ample comentarii și avan
cronici în care „neînvin
sul" Mc. Neeley, supra

luptă in 
compatriotul 
Mc.. Neeley, 
mulți dintre 
sport au fost 

,idee<a“ afa- 
culisele

Tom
că 
de 
de

din
american de a 

un meci pentru 
intr-un 

nu 
Organizatorii,

se auzi un vuiet nemaipo
menit. apoi numeroși spec
tatori porniră spre... teren.

A d m inis t ra toru I sta dio- 
nului fugi atunci Ia tele
fon pentru a chema poliția 
știind ce va urma. In acel 
moment, în cabina crainicu
lui apăra grăbit un bărbat, 
care deschizînd microfonul

Tacă halterofilul
Tică-i un halterofil 
Ce mereu s-a remarcat. 
Antrenin-rtu-se febril. 
Mii de tone a ridicat

...într-o zi observ eu clar 
Cum mergea Pe stradă-n- 

cet, 
El cu mîna-n buzunar 
Și nevasta... c-un pachet.

opresc, 
atent 
mă fe

resc 
De.., supra-antrenament !

J]
^■1

— Ce faci, Tică ? îi 
Te credeam un soț
- Păi și sint. dar

numit și „taurul din Bos
ton" declara că va ciș- 
tiga înainte de limită, că 
Patersson este foarte fra
gil la bărbie etc. etc.

în seara meciului 7500 
de spectatori au fost 
martorii 
masacru 
Neeley a 
începător, 
ușoară
Agențiile de presă au 
subliniat în cronicile lor 
că „furiosul taur din Bos
ton se arunca asupra lui 
Patersson ca într-o bătaie 
de stradă". După cum s-a 
anunțat, Mc. Neeley a fă
cut cunoștință cu podeaua 
de 9 ori, iar in rundul 4 
un clasic „un-doi" l-a 
trimis în 
lor" pentru 
minute.

Cine va fi 
versar al lui 
Iată întrebarea pe 
și-o pun 
cei care 
„greilor*  
mondial, 
nunța la 
nor întâlniri- inegale 
a fost cea de la Toronto, 
atunci pină in martie 
Patersson va trebui să 
semneze contractele cu 
un alt boxer negru, Soni 
Liston, care in aceeași 
seară, la Filadelfia, 
pus K.O. in 
vest-ger mânui 
Liston are 24 
in palmaresul 
rează 33 de victorii, din
tre care 23 prin K.O. El 
este neînvins la profe
sionism, suferind o sin
gură inf ring ere ca ama

in fața lui Martin

curiozi- 
să ară- 
meciului 

Liston a 
mai

TITI GHEORGHIU
Vaslui

Cum ați reușit
truiisformați așa frumos ?!

— Știți, eu înainte am 
î fost fotbalist.

QSBBiiCiiaN*  posta magazin fPcsTiiMiicnziMj
ION SAVUI.ESCU, BSAI- 

LA. — Piuă acum au avut 
ioc trei meciurj de fotbal 
între reprezentativa țării 
noastre si cea a U.R.S.S. 
lată si rezultatele ; 1-1 (în 
1957, la Moscova), 0—2 (in 
1953, la Moscova) și 0—0 (în 
1959, ]a București). Ultimele 
două meciuri s-au disputat 
în cadrul preliminariilor 
turneului olimpic.

NEDELCU DUMITRU, 
COMUNA PIETROȘANI. - 
1) înaintea iolandei Balaș, 
campioană și recordmană 
a țării a fost Irma Kiss. 
Cea mai bună performanță 
a ei : 1*48  m. Pînă Ia 1,91 
m al lolandei Balaș, actua
lul record âl țării și al lu
mii, este... 
rență !. — 
ne paie rău că trebuie să 
spunem acest lucru unui 
suporter înfocat al echipei 
ploieștene, a?a c«m vă pre
zentați dv. ! — n-a câștigat 
niciodată Cupa. A ajuns în 

..................  ’ a în-
- 3) 
piin

oarecare dife-
2) Petrolul —

finală în 1952, dar... 
viiis steaua cu 2—0. 
Veți primj răspuns 
scrisoare.

NAGHY CAROL, 
MUREȘ. — i) Dacă timpul 
de joc a expirat, nu se mai 
reia jocul de la centru după

TG.

marcarea unui gol. — 2) 
Dv. întrebați ; cînd se mar
chează un gol. cum tre
buie să fluiere arbitrul ? 
O dată lung, sau de două 
ori ? vă rugăm să ne cre
deți că a<cest lucru n-are 
nici un fel de importanță. 
Numai cînd nu fluieră de 
loc. atunci e... bucluc !. — 
3) Exagerați si dv. cînd 
spuneți că arbitrul Francisc 
Soimessi a prelungit me
ciul dintre echipele Cablu 
Țg. Mureș si Viitorul Apa- 
lina, din campionatul re
gional, cu... 13 minute, dar 
a ., exagerat si el. fluierînd 
sfîrșitui reprizei cu... g mi- 
J?ute mai tîrziu. Pentru a- 
ceasta ă fost sancționat de 
comisia regională de fot
bal.

VALENTIN VOICULES- 
CU, BRAȘOV. - Dv. ați 
afirmat că Petrolul a cîști
gat de două ori campiona
tul țării Ia fotbal, iar... 
„adversarul*  dv. susține că 
numai o singură dată. Dacă 
știam, făceam pariu cu a- 
mindoi ; Petrolul a cucerit 
do trei ori campionatul ! 
A ,cîștigat ediția 1929-1930 
(sub numele de Juventus 
București) si edițiile 1957- 
1958, 1958-1959.

ADRIAN TOMA, PîTEȘTL
1) valentin Stănescu, antre
norul echipei d® fotbal Me
talul Tîrgoviște, a apărat, 
cu ani în urmă, poarta Ra
pidului. EI a fost selec
ționat sl în echipa națio
nală : de 5 ori. — 2) înainte 
de a veni Ia Steaua, Stă- 
noai-e jucaxsc la Academia 
Militară. — 3) în returul 
campionatului, formația de 
bază a echipei Steaua va 
fi, în general, aceea alinia
tă în meciui amical de du
minica trecută, cu Dinamo 
București, adică : Voines
cu, Dumbravă, Cpjocaru, 
Staicu (Ivănescu) — jenei, 
Crișan — Cacoveanu (Tă
tarul, Constantin, Tomeș, 
Raksi, Creiniceanu. De a- 
semenea vor fi utilizați î 
Zavoda II, Varga etc. etc. 
In acest „etc." nu sint cu
prinși însă Alexandrescu, 
Bone si Apolzan, care au 
abandonat activitatea com- 
petițională.

tissnent, are „din oficiu- 
două puncte mai puțin. La 
departajarea boxerilor prin 
punctaj se (ine seama de 
mai multe elemente : pre
cizia loviturilor, tăria lor, 
claritatea boxului, siguran
ța în apărare etc. etc. în 
caz de perfectă egalitate 
la sfîrșitui celor trei repri
ze, de obicei judecătorii a- 
cordă decizia boxerului care 
a avut mai multe resurse 
în final.

IOAN DONCIU, BUCU
REȘTI. — La box se utili
zează, cel mai mult, punc
tajul de 20 puncte, pe re
priză, de fiecare adversar1. 
Boxerul trimis la podea 
sau care a primit un avcr-

tuca marculescu» 
BUCUREȘTI. - Tn citi ani 
un schioț*  începător poate 
ajunge un sportiv de per
formanță, în condițiile Cli
mei din țara noastră ? A~. 
cest lucru depinde mai pu
țin de climă si mai mult 
de... schior, Dv., dună cum 
spuneți, sînteți elevă în cla- 
Sa a vni-a. Deci aveți în 
jur de 15 ani. Nu se poate 
spune în nici un caz că vă 
gonește ...batrînețea din 
urmă. Și-apoi, dacă o să 
Știți să mergeți pe schiuri, 
o să vă... ajungă mai greul 
Chiar dacă nu veți fi o 
campioană ’

ION POSTAȘU

au
unui adevărat 
pugilistic. Mc. 

boxat ca un 
fiind o pradă 

pentru campion.

„un-doi*
.lumea visuri-

aproape 5

viitorul ad- 
Patersson ? 

care 
la ora aceasta 
urmăresc lupta 

pentru,- titlul 
Dacă se va re
organizarea u- 

cum

l-a 
1’51” pe 

Westphal, 
de ani și 
său figu-

Recomandări
de spectacole

400 de lovituri... (Mir
cea Dobrescu)

Băiatul din banca a 
doua — (Florin Gheor
ghiu)

Virsta dificilă — (Apol
zan)

Nu te
(Dumitru

Mi se
(retrogradatele în B, care 
visează să

Doi acri
(Penciu,
-tușe")

lăsa niciodată.. 
Pirvuiescu)

pare romantic...

revină în 
de pămînt 
specialist

A)

în

FRED FIREA

Marshall. Ca o 
tate, este cazul 
tăm că in seara 
cu Westphal,
trebuit să incerce 
multe mănuși de 6 „uncii" 
pentru a găsi o pereche 
potrivită pentru mîinile 
sale de o mărime pufin 
obișnuită.

I

cîtcva decenii . 
exista „moda44, destul de 
curioasă, de altfel, a me
ciurilor „mixte44 între lup. 
tălori și... boxeri. 0 astfel 
de întrecere, care la vre
mea ci a stîmit multă vîl- 
va, a avut loc cu 25 de 
ani în urmă, la St. Louis, 
între cunoscutul boxer King 
Lew in ski 
Steele.

Pentru 
elaborat 
special. 
Leu inski 
boxeze 
Steele n-avea dreptul decît 
să lupte. Deci, pentru a 
învinge, Lewinski putea 
să-și iacă adversarul K.O. 
sau să-l pună „tuș“, în 
timp ce Steele ca să-și a- 
tingă același scop trebuia 
să-l țină pe Lewinski 10 
secunde cu umerii la pă
mînt.

Spre surpriza tuturor 
spectatorilor și, în ciuda 
condițiunilor de regulament 
care nu prea îl favorizau, 
Ray Steele a cîștigat a- 
ccastă întîlnire prin „tuș44, 
în numai 32 dc secunde.

De altfel, dc fiecare dată 
cînd s-au organizat astfel 
de meciuri „mixte44, luptă
torii au fost învingători, 
chiar dacă adversarii lor 
erau pugiliști cu respecta
bile „state de serviciu44

Ce face portarul ?

Fotoreporterul nostru T. 
Chioreanu l-a surprins pe 
acest fotbalist, care nu 
este altul decît portarul 
nr. 1 al fotbalului nostru, 
Ion Voinescu (Steaua). Ce 
caută 
spațiului 
poziție 
un portar 

îmbră țișînd 
sLanlaneul 
luat în i 
dum-inica 
stadionul 
dintre Steaua

Vqhiicscu în 
porții și 

neobișnuită
(în genunchi, 
bara ?). In- 

nostru a fost 
meciul amical de 

t cerută de pe 
,,23 August**

afara 
în ir-o 

pentru

Știați
.. „atletul cosmic44, cum 

î se spune lui Valcri Bru
mei, are la activ o serie 
dc performanțe remarca
bile și la alte probe at
letice decît săritura în înăl
țime ? El a alergat 100 
m în 10.8 secunde și a 
sărit în lungime 7,65 m. 
lată și alte rezultate ale 
lui Brumei : 44 m la disc 
și 14,50 m la aruncarea 
greutății.

,..K. Metin, centrul îna
intaș al echipei Galatasa- 
ray, este al șaselea an con
secutiv golgheterul cam-

București, Ia cîtcva secun
de după ce coechipierul 
lui Voinescu, fundașul Ivă- 
nescu, a șutat balonul 
propiCa sa 
stupefacția 
care numai 
versar nu se
lucru i s-a întîmplat și lui 
U țu.

învățătură pentru por
tari: fiți atenți, nu se știe 
niciodată de la cine primiți 

.gol.

în 
poartă, spre 

lui Voi ne seu, 
la acest... ad- 
gîndca. Același

ca...
pionatului turc de 
lu acest 
sat 36 de

sezon *1  
goluri.

fotbal ?
a niar-

echipele...una
care s-au 
cel mai greu pentru finala 
C.M. de fotbal din Chile 
este reprezentativa AAexi- 
cului ? „El National" a 
trebuit să învingă nu mai 
puțin de cinci echipe și 
anume, S.U.A. și Canada 
(din zona Americii de 
Nord), Costa Rica și Cu
racao (zona Americii 
Centrale), precum și na
ționala Paraguayului

La sfîrșitul unui meci de fotbal american

Pentru echipa adversă, de trei ori trăiască II!
Desen de ADRIAN ANDRON1C



Hocheiștii reprezentativă secunde 
a R. S. Cehoslovace se pregătesc

pentru jocurile
PRAGA 8 (prin telefon). — în 

sailele de 12 și . 13 decembrie, repre
zentativa secundă de hochei a R.S. 
Cehoslovace va evolua la București 
în compania primei selecționate a 
R. P. Romine. O importantă verifi
care de forțe pentru ambele echipe, 
privită cu justificat interes.

Pentru schițarea „cărții de vizită" 
ia viitorilor oaspeți ai hocheiștilor ro- 
jmîni, trebuie spus de la început că 
hocheiul cehoslovac va fi reprezentat 
de o echipă puternică. Această selec
ționată B a R. S. Cehoslovace poate 
aspira cu succas la un loc printre 
fruntașele hocheiului european. Con
cludente sînt cele două rezultate ob
ținute recent in fața echipei A a Fin
landei : 7—0 și 6—1.

De altfel. în echipa care se va de- 
■ plasa la București figurează nume 
cunoscute de internaționali, jucători 
care au îmbrăcat și tricoul primei 
reprezentative a R. S. Cehoslovace. 
Așa este portarul Nadrchal, care a 
apărat poarta echipei olimpice a 
Cehoslovaciei la Squaw Valley. în 
prima echipă au jucat de asemenea 
fundașul Bi'nter, ca și atacanții Ke- 
pak și Jirik.

Cel mai bun jucător al reprezen- 
'tativei B este însă Czemicky, un 
itînăr atacant foarte „productiv", care 
face parte din prima linie a lideru-

A! V lea campionat internațional de șah al R.P.R.

Bilek a trecut
Joi, din nou o „rundă-fulger" în 

'turneul internațional. Toți concurenții 
eu terminat înainte de limită parti
dele lor. Durata medie — 20 de mu
tări... Cu o singură excepție : întîl- 
nirea Ciocîltea - Gheorghiu, singura 
care s-a prelungit pînă aproape de 
epuizarea celor 5 ore de joc. A cîș- 
tigat campionul țârii care, fără să fi 
putut realiza amenințarea de mat 

. prezentă mutări de-a rîndul in jocul 
de mijloc, a obținut decizia după 
schimbul majorității pieselor, cind a 
rămas cu un avantaj de calitate și 
pioni.

Cele mai scurte au fost partidele 
liderilor. Stein a cedat prima jumă
tate de punct in turneu, făcînd remiză 
în 15 mutări cu Drimer. Bilek, însă, 
h-a lăsat nici de data aceasta să-l 
scape ocazia de a folosi imediat o 

) inexactitate în deschidere, cîștigînd 
| tn 16 mutări la Tarnowski, cînd avea 
l o piesă in plus.

Radulov a dat un atac irezistibil 
lla rocada lui Marsalek, iar Georgescu 
I e fost surprins de Malich într-o va- 
i rlantă de •. deschidere, a intrat în 
dezavantaj material și a pierdut ra
pid. O remiză fără istoric în partida 
Mititelu—Radovici : s-au schimbat toa- 

! te piesele afară de dame.
Cea mai interesantă partidă de ieri 

in-a făcut parte însă din runda a 
! V-a. ci din prima... Dimineața s-au 
; întîlnit (în restanță) Mititelu și 
' Stein. Maestrul sovietic a dovedit 
idin nou că este dispus să sacrifice 
repede material pentru inițiativă, 
chiar fără continuări concrete de a- 

' tac. A fost poate o manieră prea ris
cantă de a forța cursul partidei. Cu 

I o calitate în plus, Mititelu a găsit 
mereu continuări suficiente de apă- 

j rare și după schimburile inevitabile 
a întrerupt într-o poziție în care 
Stein este nevoit să lupte pentru 
remiză.

Tot joi dimineața au continuat cî- 
■teva dintre partidele întrerupte: Ra- 
: dovici—Gheorghiu 1—0, Soos—Radovici 

,* */ 2—*/ 2, Radulov—Drimer 1—0.

prețul atîtor eforturi, el a fost trimis 
din nou în Algeria, fiindu-i spulberată 
în felul acesta perspectiva oricărui pro
gres. O va lua de la capăt atunci cînd 
va reveni ? Va avea entuziasmul și să
nătatea necesară ?

...Nu nc-am referit decît la campionii 
recunoscuți, cărora războiul din Algeria 
le-a micșorat posibilitățile sau în cel 
mai bun caz le-a frînat. Există mulți 
alți sportivi, acei care nu au avut no
rocul să fie repartizați batalionului 
Joinville, pe care cei trei ani petrecut! 
în Algeria i-au rupt pentru totdeauna 
de activitatea sportivă.

Acesta este, desigur unul din aspec
tele urmărilor războiului din Algeria a- 
supra vieții din Franța. Dar el nu poate 
fi ignorat atunci cînd se pune întreba
rea de ce nu merg lucrurile bine ta 
sportul francez" — scrie în încheiere 
„L’Express".

★
Relatările săptămînalului „L’Expres* 

sînt, fără îndoială, semnificative. Ar
ticolul este o dovadă concludentă că 
rușinosul război colonial pe care Franța 
îl poartă de mai bine de 7 ani împo
triva poporului algerian dornic de li
bertate stîrnește indignarea pînă și a 
unor cercuri burgheze din Franța, a! 
căror purtător de cuvînt este organul 
de presă sus-amintit.

Dar tabloul înfățișat de „L’Expres" 
nu este, desigur, complet. Căci nu e 
vorba numai de micul grup de sportivi 
profesioniști a căror soartă o deplînge 
ziarul, ci și de mulți alții. Numeroși 
tineri ai Franței nu au, în condițiile 
continuării războiului din Algeria, nici 
o posibilitate de a se bucura de anii 
frumoși ai tinereții, de a practica spor
tul, deoarece sînt trimiși pe fronturile 
din Algeria de unde — unii — nu se mai 
întorc niciodată. Aceasta fără a mai 
vorbi de faptul că sîngerosul război co
lonial din Algeria seceră viețile a nume
roși patroții ai Algeriei eroice, care luptă 
pentru cucerirea libertății.

i Trei remize (fără peripeții) au fost 
|>ț--------------------------------------------------------

Echipa de fotbal 
a Științei Timișoara 
in R. D. Germană

TIMIȘOARA 8 (prin telefon). —
Miercuri seară echipa de fotbal 

Știința Timișoara a plecat în R. D 
Germană, unde — potrivit programu
lui care i s-a anunțat — azi ur
mează să joace la Halle cu Chemie, 
miine la Magdeburg cu Atifbau și la 
13 decembrie la Stendal cu Lokomotiv. 
Timișorenii au deplasat următorul lot 
de jucători : Curcan și Gavrilovici — 
portari, Jenei, Hălmăgeanu și Co- 
dreanu, fundași, Igna, Petescu, Tă- 
nase și Botescu — mijlocași, Gir- 
leanu, R. Lazăr, Manolache, Lereter, 
Mițaru. Vilcov, Marian și lordăchescu 
— înaintași.

(Al. Gross, coresp. reg.).

de la București
luj campionatului cehoslovac, Slovan 
Bratislava (împreună cu Stansy și 
Holonka). Czeraăcky va figura ți în 
prima linie a formației care vine la 
București.

Tată, de altfel, lotul complet ăl ce
lor susceptibili de ■ face deplasarea 
în Romînia:

Portari : Nadrchal (Ruda Hvezda 
Bmo), Vofta (Kladno).

Fundași: Lindauer, Bilnter (ambii 
Spartak Sokolovo); Schmidt, Svofse 
(Dynamo Jihlava); Andree (R. H. 
Bmo).

Atacanți: Mihalec, Bartha, Czer- 
nicky (Slovan Bratislava); Klima, 
Hrival (Chomutov); Heftmanek, 
Adamec (Sp. Sokbkrvo); Wimr (Klad
no), Kepak, Jirik (R. H. Bmo).

Formația definitivă va fi cunos
cută însă numai după jocurile pe 
care reprezentativa B a R. S. Ceho
slovace Ie susține sîmbătă și duminică 
cu puternica echipă canadiană „Port 
Arthur Bearctas", care efectuează un 
turneu în Europa. Aceste jocuri au 
loc la Pardubice și Ostrava. Luni 
hocheiștii cehoslovaci iau avionul 
pentru București.

JAN POPPER
corespondentul ziarului ^Sportul 

popular" la Braga

pe primul loc
înregistrate în lntUrarile Bilek — Ma
lich, Radovici—Tarnowski ți Gheor
ghiu—Mititelu, din runda a Vl-a. în 
schimb, la celelalte trei mese s-a 
angajat o luptă interesantă. Soos a 
sacrificat în partida cu Ciocîltea 
dama pentru turn ți piesă ușoară, 
iar Radulov un cai In întîlnirea cu 
Georgescu. Ambele sacrificii nu s-au 
dovedit însă, practic, justificate, Cio
cîltea și Georgescu păstrînd avantaj 
Ia întrerupere ca și Drimer, de alt
fel, care obține forțat un final de 
turnuri și pioni net superior la Mar
salek.

După șase runde conduce Bilek cu 
4‘/2 p (din 6 partide), urmat de Stein 
cu 3*/,  p (din 4), Radovici și Malich 
cu 3*/ 2 p (din 5), Mititehi cu 3 (din 
5), Tarnowski cu 3 (din 6) etc.

Astăzi dimineața se joacă partidele 
întrerupte. După-amiază — runda a 
Vil-a.

V. V.

Războiul din
„Care este influenta războiului din Al

geria asupra sportului france*  ?“ La a- 
ceastă întrebare săptăminalul parizian 
„L’Express*  a dat tntr-mul din ulti
mele sale numere un răspuns cuprinză
tor.

„în echipa de fotbal ■ Franței care 
a fost bStntS ți nnifiU cn 3—0 de se
lecționata Belgiei la Bruxelles (articolul 
a fost scris înaintea ultimei tnfrtngerl 
a echipei franceze, la Sofia tn partida 
cu reprezentativa R. P. Bulgaria — 
n.r.) — arată revista — a evoluat un 
nou internațional, a cărui comportare 
a fost extrem de mediocră ți care pro
babil nu va mai fi niciodată selecționat. 
Guy Van Sam.

Van Sam efectuează In prezent ser
viciul militar ți, cu mai puțin de două 
săptămîni înainte de a juca împotriva 
Belgiei, el făcea parte din contingentul 
aflat în Algeria, la moâ normal, un 
fotbalist profesionist, care revine din 
Algeria, trebuie să primească un con
cediu sau să participe la antrenamente 
ușoare timp de rfteva săptămîni. In 
aplicațiile zilnice, 1a marșurile exte
nuante, nopțile albe ți alarmele dese el 
a pierdut puterea de concentrare ți 
prospețimea fizică, indispensabile spor
tivului de competiție. Alimentația proa
stă i-a distrus stomacul, iar spaimele 
și frămîn țările sufletești i-an distrus 
nervii.

Din nefericire, «duhurile profesioniste 
franceze nu stat atft de Înțelepte pentru 
a ține seama de experiență. Dacă una 
din vedete, de care an trebuit să se 
lipsească timp de rtteva luni, revine 
din Africa de Nord, ea este condusă 
din tren direct pe terenul de fotbal. A- 
ceasta s-a tatîmplat ți cn Van Sam. La 
24 de ore după Înapoiere» sa din Al
geria el a jucat la Parc des Princes ta 
echipa Racing Club Paris trn meci de 
campionat Împotriva Ini Rennes. In 
acea după-amiază, așa onm se tatîmplă 
aproape întotdeauna. Van Sam a fost

BORIS SPASSKI este 
pînă acum singurul con
curent neînvins în finala 
campionatului de șah al 
U.R.S.S. Actualul lider al 
clasamentului păstrează 
apreciabile șanse de a oiș
ti ga titlul de campion uni
onal, ceea ce ar însemna 
prima victorie a tînărului 
mare maestru în întrecerea 
celor mai buni șahiști so
vietici.

Foto: TASS

Spasshi continua să iic lider 
în campionatul (Ic șah al II. R. S. S.

Cel de-al 29-lea campionat unional de 
șah a continuat cu disputarea partide
lor întrerupte. Un îrumos succes a ob
ținut marele maestru Iuri Averbach, 
care a cîștigat două partide : la Vasiu- 
kov și Savon, iar în cea de-a treia, a 
remizat cu Smîslov. Fostul campion 
unional reintră astfel în lupta directă 
pentru titlu. Liderul clasamentului, a- 
vînd 2 pioni în plus, nu a făcut decît 
remiză cu Gurghenidze, rezultat cu care 
a încheiat și partida împotriva lui Ha- 
sin. Mihail Tal a remizat cele două 
partide întrerupte la Polugaevski și 
Holmov. Alte rezultate: Bronstein — 
Baghirov 1-0; Vasiukov — Keres 1-0; 
Gipslis — Koț remiză; Taimanov — 
Nejmetdinov 1-0; Lein — Șamkovici 
remiză.

In runda a 14-a nu s-au înregistrat 
schimbări importante în clasament. Li
derul turneului, Boris Spasski, cu ne
grele, a obținut remiză în partida cu 
Taimanov și a acumulat 9*/ 2 puncte din 
13 posibile, sporindu-și șansele de a

DOUĂ NOI RECORDURI MONDIALE 
ALE PLANORISTELOR POLONEZE

VARȘOVIA (Agerpres). — Două noi 
recorduri mondiale de altitudine la pla
norism au stabilit recent sportivele po
loneze Lidia Pazirowa și Elisabeta 
Gradecka. La bordul unui planor „Bo- 
cian", de fabricație poloneză, cele două 
sportive au atins înălțimea de 7.240 m 
Se la punctul de plecare și 8.300 m în 
raport cu nivelul mării. Vechile recor
duri deținute de sportivele franceze 
Chosnet-Gohard și Queyrel erau de 
6.072 m și respectiv 7.042 m.

DIN PRESA STRĂINĂ

Algeria și sportul francez
excelent. Jucătorul, fericit de a-și fi 
regăsit familia, prietenii, sportul său, 
și-a eliberat întreaga energie. Apoi i 
s-a cerut să joace mai departe. A fost 
chiar selecționat în echipa Franței. Și 
acesta a fost dezastrul.

Avînd nevoie de întăriri, Racing a 
„cumpărat" foarte scump de Ia Mont
pellier pe excelenta „speranță" Van Sam. 
Imediat după ce a fost transferat, el 
și-a început însă serviciul militar. Este 
adevărat, nu ca un recrut de rînd, care 
petrece 27 de luni în Algeria. La fel ca 
toți sportivii de elită, el a fost repar
tizat batalionului Joinville (unitate 
alcătuită numai din sportivi militari — 
n.r.). Van Sam, la fel ca toți fotbaliștii 
din batalionul Joinville, a trebuit să 
îndeplinească cele 10 sau 12 luni de 
serviciu în Algeria. Aici, sportivii nu 
sînt altceva decît soldați de rînd. S-a 
întîmplat ca fotbaliști sau rugbiști, sur
prinși fiind în timp ce se antrenau cu 
o minge, să fie pedepsiți de ofițerii lor. 
Din motive pe care le-am văzut de a- 
cum, fiecare deplasare în Algeria este 
urmată de o perioadă mai mult sau mai 
puțin lungă, în cursul căreia sportivul, 
epuizat, bolnav și deprimat, este inca
pabil să reia activitatea competițională.

...Ce este adevărat pentru fotbal este, 
desigur, adevărat și pentru celelalte 
sporturi. Pentru atletism, de exemplu. 
Cei mai buni atleți francezi, aproxima
tiv 70, sînt încadrați, ca și fotbaliștii, 
în batalionul Joinville. Un demifondist 
ca Lurot, unul din marii campioni de 
mîine, și-a bătut propriul său record 
personal în proba de 800 m cu 1:49,1 
înainte de a pleca pentru prima oară în 
Algeria, în octombrie 1960. Cînd a re
venit i-au trebuit două sau trei luni 
pentru a recupera lipsa de antrenament. 
Și a reușit lucrul acesta în cursul re
centului meci Franța — Marea Brita
nic, cînd a obținut un remarcabil 3:46,6 
pe 1.500 m. A doua zi după ce a rea
lizat această performanță, obținută cu 

cîștiga titlul de campion al U.R.S.S. 
Doi din principalii săi urmăritori: Aver
bach și Holmov s-au întîlnit între ei, 
dar nici unul n-a reușit să obțină avan
taj decisiv astfel că partida s-a între
rupt într-o poziție teoretică de remiză. 
Fostul campion mondial Mihail Tal a 
jucat din nou neinspirat. Ca și în par
tida pierdută la Bronstein, el a ales 
împotriva lui Lein apărarea scandi
navă, fără a obține însă compensa
țiile scontate.

Nejmetdinov l-a învins pe Șamkovici, 
Gipslis a cîștigat la Savon, Scianovski 
a remizat cu Bronstein.

Campionatele
de masă

internaționale de tenis 
ale R. P. Polone

Participă sportivi
VARȘOVIA, 8 (prin telefon). Dele

gația sportivilor romîni care participă 
la campionatele internaționale de te
nis de masă ale R.P. Polone, plecată 
marți dimineața din București a a- 
juns miercuri la Varșovia. Competiția 
a început vineri cu cîteva partide 
mai puțin importante. în întrecere sînt 
prezenți o serie de jucători și jucă
toare din R.P. Ungară (Șarolta Mathe, 
Erzsi Heirits, Fahazi, Șandor), R.S. 
Cehoslovacă (Karlikova, Luzova, Sta
nek, Miko, Polakovic), R.D. Germană 
(Kunz, Kalweit, Bannach, Hollman, 
Schneider, Pieuse, Lemke), Franța 
(Claude Rougagnou, Mokhtari), Suedia 
(Bengstom, Johanson, Johnson) etc. 
Țara gazdă este reprezentată de ju
cătoarele Szmidt, Lida, Noworita,

FOTBAL PE GLOB
• Echipa selecționată de fotbal a 

R.P. Bulgaria a susținut miercuri 
seara un meci de antrenament la 
Sofia în compania echipei iugoslave 
Steaua roșie Belgrad. In mare vervă 
de joc, fotbaliștii bulgari au cîștigat 
cu scorul de 6—0 (2—0). Golurile 
au fost înscrise de Diev (4), și I liev 
(2). A jucat formația : Naidenov — 
Kitov, Dimitrov, Metodiev — Dimov, 
Kovacev — Diev, Velicikov, Kiev. 
Iakimov. Kolev. Această echipă va fi 
menținută probabil și pentru meciul 
cu Franța, care va avea loc la 16 de
cembrie la Milano.

• intr-un meci amical de fotbal, 
echipa italiană Fiorentina a dispus 
greu pe teren propriu cu 2—1 de 
echipa turcă Fenerbahce. De remarcat 
că fotbaliștii turci au condus cu 1—0 
la pauză prin punctul înscris de 
centrul atacant Yuksel.
• Coritinuîndu-și turneul în țările 

Asiei, echipa selecționată de fotbal 
al Iugoslaviei a picat la Djakarta cu 
reprezentativa Indoneziei. Echipa iu
goslavă a obținut victoria cy -șcarul 
de 5—1 (1—1). Jocul a fost urmări*  
40.000 de spectatori.

® Echipele selecționate de fotbal ale. 
Țării Galilor și Scoției s-au întîlnit la 
Wrexham și au terminat la egalitate: 
0—0.

• In meci retur cont.înd pentru
„Cupa orașelor tîrguri*  la fotbal, 
echipa Birmingham City a învins cu 
1—0 (0—0) echipa Espanol Barce
lona. Primul joc fusese cîștigat de 
echipa spaniolă cu 5—2, care se ca
lifică în etapa următoare.

din șapte țări
Radzio, jucătorii Kuzinski, Calinski și 
alții. După cum se știe, din partea 
R.P. Romîne concurează Maria Ale
xandru, Geta Pitică, Catrinel Folea, 
Virgil Sindeanu și Dorin Giurgiucă.
Dintre perechile înscrise la probele 

de dublu, rețin atenția următoarele: 
Alexandru — Pitică, Mathe — Heirits, 
Kunz — Kalweit, Bannach — Hollman, 
Szmidt — Noworita, Folea — Rougag
nou (dublu femei), Stanek — Polako
vic, Bengstom — Johnson, Schneider
— Pieuse, Kuzinski — Calinski, Faha
zi — Șandor, Miko — Johanson, Sin
deanu — Giurgiucă (dublu bărbați) și 
Pitică — Polakovic, Alexandru — Giur
giucă, Kalweit — Schneider, Szmidt
— Kuzinski, Kunz — Pleuse, Mathe — 
Sandor, Heirits — Fahazi, Luzova — 
Stanek, Folea — Sindeanu la dublu 
mixt.

întrecerile continuă sîmbătă și se 
încheie duminică seara.

(Reprezentativa 
de fotbal a UJR.S.S. 

s-a înapoiat la Moscova
MOSCOVA 8 (Agerpres). — Echipa 

de fotbal a U.R.S.S. s-a întors joi în 
patrie după un lung turneu efectuat cu 
succes prin țările Americii de Sud. Fot
baliștii sovietici au repurtat victorii de 
mare răsunet internațional împotriva 
selecționatelor din Argentina, Chile și 
Uruguay.

Pe aeroportul Șeremetievo din Mos
cova, antrenorul selecționatei U.R.S.S., 
Gavril Kacialin, a declarat următoarele 
corespondentului agenției TASS : „După 
victoria asupra echipei Turciei, care 
ne-a adus calificarea în turneul final 
al campionatului mondial, noi am ple
cat în America de Sud.

In meciurile cu echipele Argentinei, 
statului Chile și Uruguayului, am veri
ficat forțele noastre, am pus la încer
cări serioase pe tinerii fotbaliști și am 
făcut cunoștință cu ambianța stadioa
nelor sud-americane care își' are speci
ficul său și în foarte mare măsură poate 
determina rezultatul meciurilor.

Călătoria noastră, a spus în conti
nuare Gavril Kacialin, s-a dovedit a 
fi foarte utilă. Am tras o concluzie im
portantă : In condițiile unei pregătiri 
corespunzătoare, cu echipele din Ame
rica de Sud se poate juca de la egal. 
Unele echipe europene pot concura foar
te bine la locul fruntaș în viitorul cam
pionat mondial din Chile.

In prezent candidațîi pentru selecțio
nata U.R.S.S. își vor continua antre
namentul, iar la primăvară împreună 
cu echipele de club vor participa la 
campionatul țării. Formația reprezen
tativă va fi întrucîtva schimbată prin 
includerea celor mai buni jucători ai 
echipei Dinamo (Kiev) — campioana 
U.R.S.S".
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