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— Crezi că vei deveni vreodată.-, 
campion mondial?

— Chiar... campion mondial, nu. Nici 
virsta nu-mi permite să mai ajung 
in virful piramidei.

— Atunci ?
— Vezi tu, timpul acesta pe care 

ți se pare că-l pierd imi aduce 
fapt mari satisfacții. După orele 
muncă, aici Ungă masa de tenis mă...

Predeal, in zile de vacanță
zilele de iarnă activitatea. In 

către seară, după o oră, două
t/u pe Cioplea împreună cu cinci 
[ Băieți chipeși, cărora aerul tare 
uineții le-a îmbujorat puternic o- 
I cinci dintre cei mai buni elevi de 
[z/x/Z școlar profesional „23 Au- 
I toți premianți. Au fost trimiși — 
Ițiativa comitetului de părinți — să 
fu zilele vacanței, în frumoasa 
le a Predealului, mai atrăgătoare 
[în aceste zile de iarnă, cînd albul 
[ar al 
[rse/e 
te și

zăpezii acoperă uniform to- 
străjuite de brazi, străzile 
în apropiere crestele mun-

vorbăreț dintre ev, Ștefan 
u, din anul II G motoare ne 
Iprimeie relații. Despre preocupă- 
i și^Sfe colegilor săi, despre stră- 

\ pro fes orilor de a le face cil mai 
vă vacanța.

ce-am aflat ? Că elevii de la a 
ceasta școală, care fac tabără co- 

\mună cu reprezentanții Grupului 
de energie electrică și electroteh- 

[losif Rangheț*,  pornesc aproape 
\are zi dis-de-dimineață, pe pîrtiile 
\Clăbucet. Ore întregi trec pe ne- 

între lecțiile de inițiere în schi, 
r/re cu săniuța (la cabana Clăbu- 
are ființează un centru special de 
al schiuri și săniuțe) sau o mica 
L>“ cu zăpadă. De plictiseală — 
pr6ă? Și totuși, pentru a face și 
lacul, mai atractiv programa., co
if de profesori al taberei (Jean Să- 
L. Marius Bărbulescu, Gh. Alexe, 
aeleanu și Felix Pascal) a pre- 
I în plus și cîteva excursii. Rutele 
urle scurte: la Clăbucet-plc- 
țîrbova. Trei brazi, Susai. In acest 
usionații drumeției uti-și întrerup

mai

nici în 
sfirșit, 
de somn începe cea de a doua parte 
a programului de tabără: partide de 
tenis de masă, șah și seri cultural-edu
cative.

La o bună parte din activitățile a- 
mintite de micul nostru ghid am asis
tat și noi.

Mai întîi, pe pîrtie... Cu cită pa
siune lucrează profesorii și an
trenorii ! Zăbovim clipe în șir la 

lecțiile profesorului Ch. Dimeca. Deși 
specialist în notație — mărturie nume
roșii campioni republicani școlari pe 
care i-a pregătit— prof. Dimeca dove
dește. o adevărată măiestrie și în com
plicata tehnică a alunecării pe schiuri. 
El a realizat, — după calculele noa-

(Continuare in pag. a 2-a)
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Un nou cuplu pentru campio
natele europene de tenis de masă? 
Nu. Maestru emerită a sportului 
Geta Pitică joacă alături de me- 
trologul Alex. Bădescu in cadrul 
demonstrației de la Fabrica de 
mase plastice București.

odihnesc cum nu se poate mai bine: 
deși mă zbat după fiecare minge mai 
mult decit ar trebui. Ce să-i faci, sini 
încă dator la capitolul tehnică-.. Dar 
mișcarea, bucuria fiecărui punct ciști- 
gat, atmosfera plăcută, tinerească, pe 
care o găsești in mijlocul tovarășilor 
de muncă veniți să se recreeze — 
toate la un loc îți dau parcă aceeași 
mulțumire pe care Geta Pitică și Ma
ria Alexandru au cunoscut-o la Pe
kin...

Această discuție am ascultat-o — 
involuntar — în sala de sport a aso
ciației Viitorul M.P.B. într-una din 
zilele trecute cînd muncitori de la 
fabrica de mase plastice București 
veniseră să le întîmpine pe campioa
nele mondiale Geta Pitică și Maria 
Alexandru. Cele două maestre emeri
te participau la o dublă festivitate : 
inaugurarea sălii de sport și deschide
rea primei întreceri de tenis de masă 
din cadrul Spartachiadei de iarnă a 
tineretului.

Din scurta prezentare a activității 
desfășurată de această asociație spor
tivă, pe care ne-a făcut-o secretarul 
consiliului, tov. Dan Petrescu, am de
dus că în cei 4 ani de existență spor
tul a cunoscut o frumoasă dezvoltare^ 
Voleibalistele se află pe primul loc 
după încheierea turului campionatului 
pe Capitală, echipa de fotbal ocupă 
locul III in campionatul raional, ces

HRISTACHE NAUM 
NEAGOE MARDAN

ECHIPA NOASTRĂ CAMPIOANA C. S. M. CLUJ DEBUTEAZĂ MIINE
IN EDIȚIA A DOUA A C. C. E. LA TENIS DE MASĂ

Replica va
Cluj 5 (prin telefon de la 

nostru). — .
rea de tenis de masă 
C.S.M.
(R.F.G.) din cadrul sferturilor de fi-

fi dată de
’ i trimisul 

Interesul trezit de întîlrii- 
dintre echipele 

Cluj și Borussia Diisseldorf

formația BORUSSIA
C.C.E., este deosebit de mare 

ispeții au sosit în localitate vi- 
dimineală cu următorii jucători : 

Ilorst Terbek și Wemer

DUSSELDORF
ale
0.1:

bia au mijit zorii dimineții și pasionații schiori de la grupul școlar 
țrgie electrică și electrotehnică „Iosif Rang he ț“ au și pornit pe pirtia 
jetului.

I

Foto: T. Stama

Astă-seară pe patinoarul ,,23 August'*

[seară, pe patinoarul artificial din 
[„23 August" vor apare „artiști 
tii“ de peste hotare. Este vorba 
[natori austrieci, al căror palmares 
mandă cu prisosință. Printre cei 
peți care vor evolua pe scena 
ață se află Heinrich Podha-jsky, 
ea în campionatul țării sale și 
în primii 10 la „europene", ta- 
Astrid Czermak și mica campi- 

iesel Mikula în vîrstă de 10 ani, 
htică speranță olimpică a Aus- 
te oprim aici cu prezentările și

vă invităm astă-seară la ora 19,30 
patinoarul „23 August", la prima de
monstrație a oaspeților noștri. Iată pro
gramul demonstrațiilor pe care le vor 
prezenta în continuare sportivii austri
eci publicului bucureștean: duminică 
7 ianuarie, ora 17,30. De la ora 19 se 
va desfășura meciul de hochei dintre 
Kladno S.O.N.P. și Selecționata noastră 
divizionară; luni 8 ianuarie: ora 19, 
marți 9 ianuarie: ora 19. Biletele se gă
sesc în fiecare zi la casele patinoaru
lui.

pe

Aseară, la Miercurea Ciuc

CTIONATA DIVIZIONARA DE HOCHEI PE GHEATA 
MS DUPĂ UN JOC FOARTE FRUMOS PE SONP KLADNO

ICUREA CIUC 5 (prin telefon în. prezența celor 40Q0 de spectatori 
trimisul nostru). Selecționata 

iară a fost vineri seara de 
LOiscut față de partida de joi.

din localitate, echipa noastră a ju-

(Continuare în pag. a 4-a)

nală
aici, 
neri 
Hans Giib, 
Mii Her.

în legătură cu întîlnirea de duminică, 
dl. Anton Luberichs, conducătorul e- 
chipei din Dusseldorf, ne-a făcut ur
mătoarea declarație : -„Am avut glii-

nion cînd la tragerea la sorți am 
zut cu C.S.M. Cluj, pe care o apreciez 
drept formația favorită a competiției. 
Cunoscînd valoarea ridicată a jucăto
rilor rom:ni, cîștigători ai primei ediții.

că

C. CONSTANTIN

(Continuare in pag. a 4-a)

0 ini'iaThâ lăudabilă

CONCURSUL ELEVILOR BUCUREȘTEN1 LA TENIS DE MASA
întrecerile încep azi

Organizarea competiției de tenis de avea ce regreta. Dimpotrivă, 
masă deschisă elevelor și elevilor (în
tre 8 și 16 ani) din Capitală, legiti
mați și nelegitimați, a trezit un viu in
teres printre tinerii amatori ai acestui 
sport.

Așa cum s-a mai anunțat, întreceri
le au loc în două săli: în calea Flo- 
reasca nr. 117, unde pot lua parte șco
larii domiciliați în raioanele N. Băl- 
cescu, T. Vladimirescu, 23 August și 
Lenin, iar în sala I. T. B. din str. 
Aurora nr. 1 pot participa cei din ra
ioanele Gheorghe Gheorghiu-Dej, 1 
Mai, Stalin și Grivița Roșie. înscrie
rile se lac în ambele săli, sîmbătă în
tre 16—16,30.

Concursul are loc azi de la ora 16,30 
și miine de la ora 9.

Așadar, cei ce doresc să participe 
la această Irumoasă întrecere — care 
constituie o inițiativă lăudabilă și ar

Echipa ceho
slovacă de hochei 
pe gheață S.O.N.P. 
Kladno și-a in- 

' cepul turneul în 
1 țara noastră prin- 
' Ir-o victorie a-su- 
i pra Selecționatei 
1 orașului București: 
; 7—4 (4—0, 1-1,
12—3). Hocheiștii 

oaspeți au arătat 
o certă valoare, 
așa incit a doua 
evoluție a lor la 
București, miine 
seară, la ora 19, 
este așteptată cu 
interes (citiți în 
pag. a IV-a croni
ca meciului).

In fotografie, o 
fază palpitantă la 
poarta oaspeților.

Foto: P. Romoșan
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Echipa de juriaare a tării noastre
participă la turneul international

de baschet de la Budapesta

trebui extinsă și la alte discipline — 
să o facă cu toată încrederea. Nu vor

La turneul internațional de bas
chet feminin (junioare) de la Bu
dapesta participă 
R. P. Polone, R. P. 
Germane șt R. P. 
lotul țării noastre 
deplasarea, putem 
cătoarele : San.da Dumitrescu, 
gareta Simon. Magdalena Wag
ner, Georgeta Horacek, Corne
lia Gheorghe, Roxana Dumitrescu, 
Liliana Vlăescu, Stela Mihai, 
ș.a. Lotul nostru este însoțit de an
trenorul Vasile Geleriu și arbitrul 
Oreste Straciuc.

reprezentativele
Romine, R. D.

Ungare. Din 
care a 

aminti
făcut 

ju- 
Mar-

Fotbaliști pomîni peste hotare

DINAMO BUCUREȘTI ÎNVINGĂTOR IN CIPRU
Echipa Petrolul a sosit in R. D. Vietnam.

DINAMO SI-A ÎNCEPUT TURNEUIi 
CU O VICTORIE

In timp ce majoritatea echipelor 
se pregătesc să-și reia antrenamen
tele in vederea returului, urmînd in
dicațiile privind perioada pregăti
toare, alte două se află peste ho
tare: Petrolul Ploiești — care-și 
continuă turneul în Extremul O- 
rient — și Dinamo București — 
care și-a început seria meciurilor 
in insula Cipru. Iată citeva amă
nunte în legătură cu turneul acestor 
două formații.

Dinamoviștii bucureșteni urmau —- 
conform programului — să susțină 
primul meci în Cipru în ziua de 3 ia
nuarie. La această dată ei trebuiau să, 
joace în orașul Plimassol cu formația 
locală Apollon. Timpul însă a fost nefa
vorabil — cum relatează o telegramă 
Agerpres, astfel că întîlnirea a fost 
contramandată.

Joi, echipa Dinamo a evoluat în ora--

(Continuare in pag. a 5-a)



26-a MUTARE
Clubul era gal. Ba nu — greșesc. 

‘Intr-un colț un om intre două vîrste 
stătea în fața mesei cu 64 de pătră
țele cu o revistă în față și căuta să 
rezolve cine știe ce problemă compli
cată. Mai era o oră și ceva pină la 
începerea simultanului pe care fostul 
campion republican de șah, Florin 
Gheorghiu, urma să-l susțină în fața 
lucrătorilor din unitățile- comerciale 
ale raioanelor Lenin și Gh. Gheor- 
g-hiu-Dej din Capitală.

La singura masă ocupată deocam
dată piesele albe și negre își schimbă 
cu iuțeală locul, apoi sint repuse in 
poziția inițială și se încearcă o altă 
variantă. Ceva nu merge ! Aplecat 
peste tabla de șah urmăresc celebra 
partidă a lui Keres, in apărarea sici- 
liană pe care a ciștigat-o împotriva 
lui Fuderer (R.P.F.I.) în numai 19 mu
tări. Varianta a fost apoi abandonată, 
dar nu peste mult timp Keres reu
șește din nou cu ajutorul ei o sur
prinzătoare victorie împotriva lui To- 
tuș. Mai tîrziu, fostul campion mon
dial Tal obține de asemenea o fru
moasă victorie împotriva aceluiași To- 
tuș. Ultimul face o serioasă analiză ș: 
ajunge la concluzia că negrul putea 
ciștiga dacă ar fi văzut la tablă o în
tărire serioasă a jocului său. De 
unde atît interes față de această va
riantă a partidei Keres — Fuderer? 
Răspunsul e destul de simplu- Florin 
Gheorghiu, cel ce va susține simul
tanul, a jucat și el această variantă 
intr-o partidă prin corespondență și- 
lată de ce omul între două vîrste, 
cel ce stă în fața sa cu o revistă, în
cearcă să pătrundă subtilitățile com
plicatei variante.

Intre timp s-au strins competitorii. 
Se adresează un cuvint de salut din 
partea sportivilor, fostului campion 
republican Florin Gheorghiu. Citeva 
indicații de rigoare, fiindcă e primul 
lor simultan. Cu toții sint atenți la

explicațiile pe care le dă tinărul din 
fața lor. încep partidele. De la pri
mele mutări la masa nr. 4. unde joacă 
Elena Mîțu din brigada U.T.M. de bună 
servire din magazinul de pe ca
lea Victoriei nr. 23 se prevede un joc 
complicat, 
pid, fapt 
dama în 
nu uită,

Tinăra. sportivă mută ra- 
care o și face să-și... uite 
priză. Numeroșii suporteri 
bineînțeles, contrar tuturor

că e primul său simultan cu un jucă
tor bun, dar e prima oară cină joacă 
în afara grupei lor sportive- Trebuie 
să-l înțelegem, este un începător...

La masa nr. 1 unde a luat loc băr
batul între două vîrste, Grigore Du
mitru, are loc o dispută pasionantă. 
M<aestrul sportului Florin Gheorahiu 
acordă o atenție deosebită partidei. 
Pină la mutarea a 16-a se joacă exact

Participanții la simultan urmăresc cu atenție oare va fi următoarea 
mutare a maestrului Florin Gheorghiu.

regulilor, să-i atragă atenția. Florin 
Gheorghiu acceptă repararea acestei 
greșeli și partida continuă.

Și ca în orice întrecere trebuie să 
existe Și cite un emoționat care nu' noanele' 
poate juca la nivelul posibilităților. E 
vorba de Paul Angelescu, care la mu. 
tarea a doua, pierde un cal, apoi face 
alte greșeli. E și natural. Nu numai

Campioanele mondiale Geta Pitică și Maria Alexandru
au fost oaspetele sportivilor din asociația Viitorul M.P.B

(Urmare din pag. 1)

de handbal in 7 locul II în campio
natul raional, popicarii luptă pentru 
afirmare, iar tenisul de masă și șahul
— secții recent înființate (cu prilejul 
Spartachiadei) — au și început să re
purteze succese: aproape 100 de par- 
ticipanți la întrecerile pe asociație. 
Special am lăsat la urmă secția de 
gimnastică- Ea deține recordul de par
ticipare la întrecerile Spartachiadei: 
505 concurenți și concurente și-au 
disputat șansele în competiția înche
iată la finele anului 1961. Să nu ui
tăm că în asociația sportivă Viitorul 
M.P.B. își desfășoară activitatea 420 
de membri ai U.C.F.S. Această cifră 
a fost înregistrată însă înainte de dis
putarea competițiilor din cadrul Spar
tachiadei de iarnă a tineretului...

Tov. Dan Petrescu își încheiase 
scurta relatare. In sală au izbucnit 
aplauze furtunoase. Prima parte a 
demonstrației făcută de Geta Pitică 
în compania marochinerului Mihai 

. Ambrozie și de Maria Alexandru cu 
metrologul Alex. Bădescu luase sfîr-

- șit. Muncitorii aflați în sală aplaudau 
măiestria sportivelor și dîrzenia co
legilor lor de muncă. Dar aceste a- 
plauze, venite printr-o fericită coinci
dență o dată cu sfirșitul discuției 
noastre, se cuveneau și activități fruc
tuoase desfășurată de această tînără 
asociație sportivă.

Demonstrația sportivilor fruntași 
făcută în fața muncitorilor de la fa
brica de mase plastice București a 
avut un puternic ecou. Oamenii au 
savurat fiecare minge „creată" cu mă
iestrie de cele două sportive și de 
tinerii jucători Angelescu și Ionescu 
Soare și s-au convins de frumusețea 
spartului cu mingea de celuloid. Mulți 
dintre ei vor deveni pasionați al aces
tui sport. Cei care au jucat în com
pania maestrelor emerite nu vor uita 
aceste clipe. Edificator este scurtul 
interviu pe care l-am 
rului Ambrozie după
Pitică.

— Ce ați simțit in
— Am fost, firește,

că eram un adolescent care-și vede 
un vis frumos împlinit!

— Ce dorință ați avut?
— La început — poate —... să cîștig. 

Apoi, să se încheie mai repede parti
da...

— De ce?
— După execuțiile îneîntătoare 

campioanei aș fi vrut mai bine să 
spectator. Ca să le pot aplauda !

ale 
fiu

Foto: G. Amuza

ca in partida Keres — Fuderer. Aci 
Florin Gheorghiu încearcă o nouă va
riantă. Sacrifică calitatea ca să obți
nă avantaj pozițional. Ieșirea din -ca- 

" i“ obișnuite l-a pus pe ginduri 
Pe Grigore Dumitru. Im un moment 
dat el are un avantaj de o tură și un 
pion. Pentru un jucător experim-ntat 
ar însemna o victorie sigură- Dar 
pentru el faptul că in cea de a 26-a 
mutare a reușit o prețioasă remiză in 
fața lui Florin Gheorahiu echivalează 
totuși cu o victorie.

La sfirșitul acestei reușite dem-m- 
strații șahiste cei prezenți au mulțu
mit maestrului sportului Florin Gheor
ghiu pentru faptul că a răspuns la 
invitația lor și le-a împărtășit din 
frumusețile șahului. Pentru muncito
rii din comerț ai unităților din ra
ioanele Lenin și Gh. Gheorghiu-Dej, 
această întîlnire cu sportivul Florin 
Gheorghiu 
mulent in 
ce au loc 
de iarnă a

a însemnat un serios sti- 
cadrul întrecerilor de șah 
cu prilejul Spartachiadei 
tineretului.

TIBERIU BAN

La Predeal, in zile de
(Urmare din pag. 1)

în materia 
peste 50.

stre — un adevărat record 
de inițiați în acest sport :
In primul rînd, înotătorii pe care îi 
pregătește în cadrul școlii sportive de 
elevi și Clubului sportiv școlar și apoi 
din marea masă a micilor reprezentând 
ai celorlalte școli care și-au trimis... 
delegați la Predeal. Promovați cu nota 
maximă — Dominic și Minola Ni colan, 
Andrei Moraru, Mihaela Bardă și me
zina centrului, Liana Crișan

Lecțiile de schi oferă bineînțeles și 
momente de haz copios. Așa cum a fost 
cazul cu lladu Călărașii sau Marin Ba 
dralexe, care au coborît deseori Clăbu- 
celul mai mult pe... spate, cu Jean 
Munteanu, încă nefamiliarizat cu anu
mite procedee tehnice, astfel că a fost 
deseori văzut îmbrățișînd... brazii de 
la capătul pirtiei.

Amatorii de săniuțe au fost și ei 
obiectul unor momente nostime. Specta
torii au remarcat, în primul rînd, „echi
pajul11 inginerului Dorin Bărbulescu, 
Drofesor la Grupul școlar „Iosif Ran- 
gheț“, printre fruntași în... răsturnări.

nescu își exprimă satisfacția 
condițiile excelente de cazare 
de O.N.T. Carpați, de ambianța plă
cută care domnește pretutindeni (de 
acest lucru aveam să ne convingem șl 
noi), de sprijinul primit din partea con
ducerii Casei de cultură din Predeal în 
întocmirea programelor cultural-educa
tive. Așa se face că participanții s-au 
deprins repede cu viața de tabără. Do
vada cea mai grăitoare — voioșia care

față de 
asigurate

luat marochine- 
meciul cu Geta

timpul partidei? 
emoționat. Par-

I

O după-amiază la clubul de pe Cio
plea... Este locul preferat al 
celor 200 de reprezentanți ai Șco

lii sportive de elevi nr. 1. Se joacă 
șah tenis de masă și șubah. în sala 
bibliotecii se face intens lectură. Prin
tre evidențiați notăm nu numai nume 
de eleyi. ca de pildă Marin Trifu, Ana 
Sorea, Cornelia Teodorescu, Fosile Ni- 
colae. ci și de profesori, antrenori cu- 
noscuți ca Victor Mociani și Angola 
Codreanu-Păunescu, Valeriu Gogîltan 
sau Paula Lăzărescu. Directorul Școlii 
sportive de elevi nr. 1, prof. Ion Stă-

în centrul discuțiilor: problema ridicării de noi cai
Nu cu mult timp în urmă a avut 

loc la Galați conferința de dare de 
seamă și alegeri a consiliului regio
nali U.C.F.S. Galați. Cu acest prilej 
au fost dezbătute numeroase proble
me ce s-au ridicat pe parcursul anului 
1961.

Una dintre problemele care ne-au 
reținut cel ma.i mult atenția a fost 
aceea a creșterii elementelor tinere, de 
perspectivă. De această prohlemă s-a 
ocupat atît darea de seamă prezentată 
de tovarășul Gheorghe Tofan, preșe
dintele corns ii iiuiliui regiona l U.C.F.S. 
Galați, cît și numeroși participant! ce 
au luat cuvîntul în cadrul discuțiilor. 
Au fost evidențiate preocupările se
rioase ce le-au avut în această direc
ție secțiile de ciclism C.S.O. Brăila 
(antrenor Virgil Mormocea), haltere 
C.S.O. Galați (antrenor Pavel Gos
podinov), lupte C.S.O. Galați (antre
nor Ștefan Babin) etc.

Mai sînt totuși asociații sportive și 
antrenori care nu 
grijă creșterii și promovării elemen
tului tînăr. De 
Galați sînt patru antrenori de box 
calificați. Dintre aceștia doi activează 
la C.S.O. Galați. Dacă prima garni
tură a acestui club poate ptimi un

secțiile de lupte C.S.O.ȘÎ la
(antrenor Alexandru Tătaru).

Inginerul Anton Preisler a 
că datorită condițiilor asigura 
biul, s-ia dezvoltat foarte m 
regiunea Galați. Această noul 
plină sportivă a fost repede 
gită de tineri. Ca dovadă, la 
texijstă un campipnat orășen 
care participă 6 echipe de 
Vorbitorul și-a exprimat nemu 
față de conducerea unor aso 
cluburi care nu permit rugbiș 
joace pe... gazon, motivînd că 
trugI Or, faptul că rugbiul s 
numai pe gazon este destul d 
cunoscut tuturor. Tov. Preisler 
un sprijin mai

acordă o suficientă

exemplu în orașul

eficient din 
consiliului regional U.C.F.S. 
pentru răspîndirea acestei d 
sportive, 'mai ales în mediul

„Consider că baschetul est 
ticăit de un număr prea rest 
tineri" — a spus profesorul 
cație fizică 1. Vodă, antref 
baschet la C.S.O. Galați. EI a 
în continuare că 
acestei discipline dar rezulta 
s-au obținut pină în prezent ; 
satisfăcătoare. Volumul orelor ' 
trenament este încă insuficient

se acordă

Rezultate cu care se mîndresc sportivii regiunii:

Asociații sportive
Membri U.C.F.S.:

_1957
325

57.000 . 16:

Titluri de campioni cucerite pe anul 1961 : 4

Ion Popescu (C.S.O. Galați), campion R.P.R. lupte libere categ. 
Sanda Gîță (A. S. Speranța Galați) atletism junioare 
Ecaterina Cheșu (A. S. Speranța Galați) atletism junioare 
Ion Nistor (A. S. Dunăreană) canoe juniori
Mihalache Victor (A. S. Dunăreană) canoe juniori
Al. Dumitrescu (C.S.O. Galați) haltere
Ion Cioran (C.S.O. Brăila) box juniori

Recorduri stabilite de sportivii regiunii:

Angela Năstase (Combinatul Galați) record mondial parașutism 
punct fix — 1961

Sanda Gîtă (A.S. Speranța Galați) record R.P.R. junioare 400 
Marin Cristea (C.S.O. Galați) 4 recorduri republicane haltere 
Alex. Dumitrescu (C.S.O. Galați) record R.P.R. haltere.

calificativ satisfăcător, în ceea ce pri
vește participarea în întreceri, nu se 
poate spune același lucru în privința 
pregătirii juniorilor. Pregătirea aces
tora ar fi cu atît mai necesară cu 
cît vîrsta medie a primei echipe este 
de peste 26 de ani, iar o parte dintre 
boxerii de performanță au început să 
nu mai dea rezultate de valoare.

O situație identică găsim și la. sec
ția de canotaj C.S.O. Galați. Aci ac
tivează doi antrenori și secția este 
utilată cu cele mai bune ambarcațiuni 
din oraș. Atît antrenorul I. Bălineanu 
cît și antrenorul Virgil Matei au 
dus o muncă superficială în recruta
rea elementului tînăr. Secția de bas
chet C.S.O. Galați procedează la fel. 
Semnalăm o astfel de concepție, in 
privința promovării elementului tînăr.

vacanță...
caracterizează fiecare grup. Ea nu în
cetează decît o dată cu orele rezervate 
odihnei.

★
...Dar, vremea trece repede în ta

bără. După frumoasele zile de vacanță 
petrecute aici, elevii își vor relua cu- 
rind activitatea, mai dornici să învețe, 
să facă sport, să se pregătească temei
nic pentru a deveni constructori de nă
dejde ai societății noastre n'â.

Prima lecție de inițiere in schi... Grupul micilor schiori, reprezentanți 
ai Școlii sportive de elevi nr. 1 din București, trec, in fir indian, prin 
fața obiectivului fotografic...

Foto: T. Stama
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obținerea unor performanțe de 
în cuvîntul său, campionii 

pean la caiac, Nicolae Artii 
arătat că în ultima vreme se 
pe plan regional o atenție m; 
promovării de noi cadre din ri 
nerilor pescari din Deltă. Va 
însă — a arătat vorbitorul — 
ducă o muncă mai temeinică, 
ce privește selecționarea cadr 

In cuvîntul său tov. Nicola, 
secretarul comitetului de pârtie 
întreprinderea Progresul din 
a arătat că foarte puțini «antre 
ocupă de creșterea jutSoflțor. 
dorește rezultate imediate șr dt 
se ocupă numai de prima 
Deși echipa lor de fotbal a avi 
antrenori, nici unul nu s-a oc 
promovarea tineretului.

Antrenorul Gheorghe Baltă 
Brăila) a arătat că și secția 
a consiliului regional U.C.F.S. 
a acordat o atenție insuficient 
tei probleme deși sînt mase t 
tineri cu reale perspective. O 
o constituie însuși faptul că 
de recorduri republicane și ti 
campioni republicani au fost , 
de elementele ridicate din cad 
giunii în ultimii doi ani.

Tov. Ion Gae, prim secretar < 
tetului orășenesc P.M.R. Galați, 
tat că una din principalele lipsi 
au împiedicat realizarea unor r 
mult mai frumoase a fost și a 
s-au neglijat competițiile de 
Datorită condițiilor create de 
și guvern, mișcarea de cultur 
și sport din regiunea Galați, p 
înregistreze succese din ce in 
mari. Trebuie să avem — a 
vorbitorul — mai multă incre< 
tinerele elemente, să le promo 
echipele participante în diferite 
pionate republicane. în 
vorbitorul a arătat că 
sportive trebuie -să ceară
ajutor din partea organizat 
comitetelor de partid din cadt 
taților de producție.

★
In concluziile care s-au t 

prilejul acestei conferințe s-a 
că sportul de performanță cît 
de mase în regiunea Galați <
un drum bun. Vor
nate lipsurile ce au 
in darea de seamă
țările participanților. 
ține succese pe măsura posibi'
In acest scop, consiliul 
U.C.F.S. Galați și consiliile 
din această regiune trebuie să 
o și mai mare atenție colabo 
antrenorii, profesorii de educ: 
zică și activiștii obștești

cor 
as 
nt

trebui insă 
fost relev 
cit și în 
pentru a

OTTO BL
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La primăvară, cmd va începe re
turul campionatului de fotbal, 

vă așteaptă o surpriză plăcută 
Ț pe stadionul „23 August" din Capi- 
I tală. Știți norul acela gros de praf 
Y pe care-1 pufăia zi și noapte hornul 
Î*  inalt al fabricii de ciment Bucu

rești ? A dispărut!.

• Astă-seară înccpînd de la ora 18 
se va disputa în sala de festivități a 
întreprinderii Kirov (Splaiul Unirii 82— 
84) din Capitali prima reuniune a 
anului. Este vorba de întîlnirea dintre 
echipele I.T.B. și Victoria Giurgiu. Iată 
cîteva spicuiri din programul galei : N. 
Constantin (I.T.B.) — 1’. Cîmpeanu (V), 
Șt. Comaroni (I.T.B.) — V. Mircea (V),

Să nu credeți cumva că fabrica a 
X incetat să lucreze I Nici măcar în 
Ț noaptea de Anul Nou. Fiindcă aici, 

unde se naște praful acela fin și 
•f cenușiu din care s-au înălțat noile 

cartiere, elegantele blocuri din Piața 
-- Palatului R.P.R. ori inelul de beton 
" al stadionului „23 August", cuptoa- 
.. rele nu se sting niciodată. Au grijă 

harnicii cocători să umple în per- 
' j manență cu minereu și argilă uria- 
-- șele cuptoare care ard la 1500 - 

1600 de grade și din „zgura" căreia 
. - morarii macină făina ce satură gn- 
” rife atîtor sute de betoniere din Giu- 
“ Iești. Mihai Bravu, Grivița, Piept,ă- 

nari și de pe multe alte noi șan- 
" fiere de construcții din Capitală.
-► In primele zile ale acestui an. co- 
" lectiviil'de muncă al fabricii de e.i- 
-. ment București a și dat peste plan 
■; 116 tone ciment, in limbajul con- 

structorilor, aceasta înseamnă, beton 
■ - pentru încă 23 de apartamente in 
"; plus. Și este doar începutul 1 Ne-a
- A X , , , , , . .......... ,

DIN POȘTA ZILEI
NOI PRIETENI AI TURISMULUI

"*  pentru a dezvolta și mai mult aceas
tă disciplină in orașul Tirgoviște, co
misia raională de specialitate a orga
nizat o excursie îmbinată cu un concurs 
de orientare turistică la care au parti
cipat tinere și tineri din asociațiile spor
tive Metalul, Erupția, Voința, Progresul 
ș.a. Participanții au avut ca itinerariu 
împrejurimile orașului Tirgoviște, eiec- 
tuînd traseul numai pe schiuri. 
Excursioniștii au cunoscut cu acest pri
lej sondele din schela petroliferă, noile 
construcții și frumoasele locuri care în
conjoară orașul Tirgoviște.

Mișu Avanu—coresp.

CONCURSURI DE TENIS DE MASA 
Șl ȘAH LA CALAFAT

Spațioasa sală de gimnastică a șco
lii medii din orașul nostru a găzduit 
timp de două zile întreceri de tenis de 
masă și șah. La capătul unor jocuri in
teresante campionul raional de tenis 
de masă Dumitru Toma a reușit să se 
afirme și de data aceasta învingînd în 
ultimul meci a) competiției pe loan Vin- 
tilă cu scorul de 3—2. La fete, locul I 
în clasament a fost ocupat de Coca Du- 
mitrașcu urmată de Marcela Spulbar. 
Concursul de șah a fost cîștigat de cam
pionul raional la juniori Justinian Dir- 
mon,

Mihai Carauleanu—coresp.

LA REȘIȚA A FOST INAUGURAT SE
ZONUL DE SCHI

Zăpada abundentă ce a căzut în loca
litate a permis comisiei orășenești de 
specialitate să organizeze primul con
curs de schi al sezonului. întrecerile 
s-au desfășurat pe dealul „Cioara" din 
apropierea orașului și au cuprins probe 
de fond și slalom uriaș. Iată cîștigăto- 
rii: fond 4 km: G. Muckenschnabel 
(C.S.O.R.), slalom uriaș: H. Krohta 
(C.S.O.R.).

P. Bocșanu—coresp.

O REUȘITA COMPETIȚIE DE TIR

In organizarea asociației sportive 
U.T-A. s-a desfășurat Ia Arad un con
curs de tir la care au participat cei 
mai buni trăgători din localitate. In 
program au figurat 3 probe : armă sport, 
armă liberă și pistol sport. Iată învin
gătorii : armă sport 3x20 focuri : Ște
fan Opriș (U.T.A.) 533 p ; armă liberă 
calibru redus 60 focuri culcat : Remus 
Niculiță (U.T.A.) 575 p. ; pistol
sport 60 focuri (30 focuri pre
cizie și 30 focuri pentatlon) : Ștefan 
Popovici (U.T.A.) 521 p. Pe echipe com
petiția a revenit formației U.T.A., ur
mată de C.F.R. și Vagonul.

Ștefan lacob—coresp.

ASOCIAȚIE SPORTIVA FRUNTAȘA

Printre asociațiile sportive din ora
șul Suceava care desfășoară o rodni
că activitate se numără și A. S. Pe
dagogica- înființată cu cîțiva ani în 
urmă pe lingă Școala pedagogică, a- 
sociația are astăzi 265 de membri care 
își desfășoară activitatea în 7 secții pe 
ramură de sport. Baza muncii consi
liului asociației o constituie activi
tatea sportivă de mase. Astfel la 
Spartachiada de iarnă a tineretului 
s-au înscris toți membrii U.C.F.S., iar 
în cursul anului 1961 și-au trecut nor

de volei 
întrecerile

nu ne va

spus-o cu justified ia nmwlrie har- 
nicii muncitori ai fabricii, comu
niștii Aurel Dicov, de la mori-ciment 
și Nicolae Bălan de la secția cup
toare. cocătorii Emil Niculescu. Ma
ria Sircă și Gheorghe Popa, poda
rul de la klinker, Ion Tufiș, toti 
sportivi, membri ai asociației „Ci
mentul". In timpul lor liber ii în- 
lîlnești Ia frumoasa arenă de popice 
a fabricii, pe terenurile de fotbal și 
handbal, în fața fileuhd 
sau, în aceste zile. în 
Spărtachiadei de iarnă.

...Așadar, la primăvară, 
mai deranja norul acela de praf pe 
care-1 vedeam (și de multe ori îl 
simțeam) pe stadion. Desprăfuirea 
au realizat-o tot muncitorii, inginerii 
și tehnicienii fabricii Cimentul-Bucu- 
rești. Uriașei „pfpe" i-au fost mon
tate niște filtre (bineînțeles, elec
trice) cu ajutorul cărora praful este 
captat și transformat în alte sor
timente de ciment. Este un nou suc
ces al acestui harnic colectiv care 
se străduiește să fie la înălțimea ce 
rințelor șantierelor de construcții 
bucureștene, dînd mereu mai mult 
ciment de calitate superioară.

♦

1
♦

T. A.

mele pentru cucerirea insignei G.M A. 
252 de tineri și tinere. Bine pregătiți 
de profesoarele de educație fizică Ana ! 
Ianovici, Lucreția Sprinceană și Ma- ! 
ria Stăncel și avînd sprijinul condu- I 
cerii școlii (director loan Simiceanu). | 
sportivii de la Școala pedagogică și-au | 
cucerit un frumos renume în regiunea : 
Suceava. Elevele școlii au reușit să ‘ 
cucerească titlul de campioane regio- I 
nale la handbal in 7, iar la atletism 
Vasile Medvighi, Ana Groza și Ale- i 
xandrina Vasilovici au devenit la rin- I 
dul lor campioni regionali. La A.S. I 
Pedagogica, toți elevii membri ai 1 
U.C.FJS. au cotizația la zi. Ei și-au j 
amenajat prin muncă patriotică un 
teren de volei și unul de handba*  in 
7, au un bogat echipament sportiv și I 
și-au confecționat costume de gimnas 
tică pentru un ansamblu de 60 d« 
persoane.

Constantin Alexa 
coresp. regional

NOI MEMBRI AI U.C.F.S.

Asociația sportivă din comuna De- 
leni, raionul Vaslui, a organizat anul 
trecut numeroase competiții de volei, 
fotbal, atletism, șah, gimnastică, etc., 
care au atras pe terenurile de sport un 
mare număr de tineri și vîrstnici. In 
felul acesta s-a mărit și numărul mem
brilor U.C.F.S. Numai în luna decem
brie 1961 și-au completat adeziunile 
încă un număr de 20 de săteni.

V. Vasiliu — coresp.
I

350 PERECHI SCHIURI PENTRU 
ELEVI! DIN TlRGUL SECUIESC

Pentru a se . asigura elevilor (din 
școlile raionului Tg- Secuiesc o vacan
ță cît mai plăcută și pentru ca Spar- 
tachiada de iarnă a tineretului să se 
desfășoare în condiții cît mai bune, 
Secția de învățămînt și cultură a sfa
tului popular raional a distribuit șco
lilor 350 perechi de schiuri. Elevii au 
primit cu multă bucurie acest dar 
și după prima ninsoare au și început 
să se pregătească în vederea apropia
telor concursuri.

Hie și Constantin Stanca 
corespondenți

REALIZĂRI ALE AGENȚIEI 
O.N.T. CARPAȚI CRAIOVA

Oamenii muncii din orașul Craiova 
sînt din ce în ce mai atrași de turism, I 
această frumoasă formă de activitate 
sportivă. Agenția O.N.T. Carpați a 
organizat excursii la Constanța. Rîm- 
nicu Vilcea, București și Brașov, la 
care au luat parte peste 2.000 de per
soane. Pentru cunoașterea realizărilor 
regimului și frumuseților patriei au 
tost organizate excursii aproape săp- 
tămînal. Astfel, la București au fost 
vizitate Sala Palatului R.P.R., Muzeul 
de istorie a P.M.R., Muzeul satului, 
au fost vizionate spectacole de teatru, 
muzică ușoară, circ ș.a. Au mai fost 
organizate excursii pe Valea Oltului, 
pe Valea Prahovei și în Moldova. 
Lucrătorii din sectorul socialist al a- 
griculturii au participat la excursiile 
organizate în Capitală, în stațiunile 
de pe Valea Prahovei și Valea Oltu
lui, la muzeul Doftana.

Dorina Drăniceanu
coresp.

SUCCESE CARE SE CER CONSOLIDATE
Condițiile minunate create de par

tid și guvern mișcării sportive ’ din 
țara noastră au făcut ca, în anul 
1961, activitatea de cultură fizică și 
sport să se dezvolte și mai mult, 
sportivii romîni să înregistreze rezul
tate valoroase m marile competiții in
ternaționale.

Alături de celelalte discipline care 
au făcut ca sportul romînesc să se 
impună pe plan internațional, boxui 
și-a adus contribuția sa. Intr-adevăr, 
anul 1961 a fost pentru sportul cu 
mănuși din țara noastră un an bo
gat în competiții interne și interna
ționale, ca și în rezultate bune. De-a 
lungiri anului au fost angrenați in di
ferite competiții interne și internațio
nale. turnee, cupe și gale amicale, 
peste 1.2C0 de boxeri, dintre care 78 
au fost selecționați în echipele repre
zentative de seniori, tinerei și de ju

Flore a Pâtrațcu (dreapta) a fost unul dintre tinerii care s-au impus 
cu tărie in anul 1961. Iată-l in fotografie in partida cu Simon (R.P.U.), 
partidă pe cere a ciștigal-o.

Foto: P. Romoșan
niori. S-au experimentat astiel diferite 
formule de echipe, care au dat un 
randament bun, exprimat și prin cele 
18 victorii internaționale, din totalul 
de 21 întflniri susținute de echipe 
reprezentative și de club. De aseme
nea, trebuie adăugat și faptul că Ia 
campionatele europene de la Belgrad, 
Gh. Negrea, V. Badea. N. Puni și 
C. Gheorghiu au cîștigat medalii 
(primul de argint iar ceilalți de 
bronz). Succese incontestabile au rea
lizat boxerii noștri in cadrul „Cupei 
orașelor balcanice" și la Dinamo- 
viadă.

☆
Romînii — spunea la Belgrad cu

noscutul arbitru elvețian Nichols — 
au făcut un salt remarcabil spre bo
xul tehnic, spre un stil mai „curat", 
iar rezultatele obținute de ei nu tre
buie să ne mai surprindă. De aseme
nea, presa poloneză apreciază pozi
tiv pe boxerii noștri cu prilejul în- 
tîlnirilor de la Varșovia și Lodz. Ro
mînii, scrie Trybuna Ludu, sînt, tra
dițional, un adversar dificil.

Rezultatele bune (Aținute se date- 
resc desigur și măsurilor concrete 
luate în ultimii ani de federația de 
specialitate, măsuri care au dat în 
anul 1961 primele roade. Este vorba, 
în primul rînd, de întocmirea unui 
calendar care a asigurat continuitatea 
activității compot ițioria le interne și in
ternaționale. de planificarea judi
cioasă a muncii antrenorilor, de creș
terea simțului lor de răspundere. An
trenorii de box din întreaga țară lu
crează în baza unui plan de perspec
tivă cu indici și cifre orientative care 
le dau posibilitatea să ducă o muncă 
temeinică de depistare și creștere a 
elementelor tinere, talentate. Anul 
trecut federația de box a promovat 
cu succes, in mtîlnirile internaționale, 
aproape 60 de tineri (printre care: 
V. Badea, C. Anton, H Lov, V. Tran
dafir C. Crudu-București, M. Stoe- 
nescu, I. -Dinu-Constanța, FI. Pătraș- 
cu-Craiova, C. Ciucă-Reșița. V. Mir
za, St Vituș, E. loanovici-Cluj, P. 
Mentzel, Frantz-Timișoara ș.a ). Fie
care antrenor și-a făcut un titlu de 
cinste din a pregăti tineri cît mai 
bine instririți pentru echipele repre
zentative. A crescut astfel conștiincio
zitatea, simțul de răspundere ai an

Prima gală din acest an

trenorilor și instructorilor noștri. Fe
derația a dus o muncă sistematică de 
pregătire a cadrelor tehnice, pentru 
uniformizarea procesului de instruire 
și antrenament cu începătorii. In 
acest scop, antrenorii și instructorii 
au participat cu regularitate Ia cursuri 
de împrospătare a cunoștințelor. A ur
mat controlul și îndrumarea acestora 
chiar in secțiile pe care le conduc, 
fapt care a dat posibilitate antrenori
lor federali Ion Popa și Alexandru 
Vladar să tragă concluzii importante 
asupra rezultatelor cursului central 
de la București. S-a constatat astfel 
că antrenori ca E. Douda, I. Chen- 
dreanu (Cluj), St. lordache, N. Buză 
(Constanța), Gh. Duduleanu (Craio
va). V. Alexandru (Sibiu), Tr. Ogrin- 
jeanu, C. Dumitrescu (București), P. 
Mentzel (Timișoara) aplică cu suc
ces îndrumările colegiului central al 

antrenorilor. Numai astfel, au intrat 
în loturile noastre naționale și s-au 
afirmat, tineri ca Mîrza, loanovici, Vi
tuș, Crudu, Trandafir, Pătrașcu, Dinu, 
Stoenescu. Dumitrașcu. Nîculescu ș.a.

Participarea prin rotație a unor an
trenori din provincie la pregătirea lo
turilor reprezentative a influențat în 
bine activitatea sportului cu mănuși 
din aceste centre.

Din păcate mai sînt antrenori ca : 
I. Pițu, N. Rădan, M. Voinea-Bucu- 
rești. G. Toth-Oradea, Gh Roșca-Ga- 
lați s. a. care preferă să folosească 
în continuare metode învechite, nedînd 
atenție indicațiilor colegiului central 
de antrenori. Ce fel de propagandă 
pentru sportul cu mănuși fac aseme
nea antrenori care urcă pe ring bo
xeri vîrstnici, sau care niciodată n-au 
practicat , un box de calitate ca Bă- 
trînu Nicolae. C. Calciu, N. Niță, M. 
Pîrvu. Șt. Blejan, Șt. Comaroni, M. 
Băloiu, R. Șerban, V. Ghețu, Șt. Flo
rea. A. Cristea, C. Pop, C. Bilă, 
V MamiT ?

☆
Cu toate că s-au obținut unele re

zultate bune, nimeni nu poate nega 
faptul că trebuie depuse eforturi și 
mai mari pentru consolidarea succe
selor realizate. Se resimte încă vizibil 
lipsa unor boxeri de valoare, îndeo
sebi la categoriile mari care să poată 
înlocui oricind cu succes pe unii ti
tulari ca Mihalic, Negrea sau Mariu- 
țan. Echipele noastre reprezentative 
nu duc, ce-i drept, lipsă de elemente 
de valoare, dar nu-i mai puțin ade
vărat că grupul boxerilor valoroși nu 
este numeros. Se mai obișnuiește ca 
boxerii talentați, de perspectivă, să fie 
crescuți „în seră" fapt care, firește, 
nu poate mulțumi.

Arbitrajele, deși s-au îmbunătățit 
întrucîtva în ultimul timp, sînt încă 
necorespunzătoare, unii dintre arbitri 
prin felul de a conduce lupta nu ajută 
pe boxeri în ceea ce privește îmbună
tățirea tehnicii, tolerează abateri de 
la regulament. Arbitri ca Pandelescu

I. Iriza (I.T.B.) — M. Ilodivoianu (V), 
A. Ienuș (I.T.B.) —- Gh. Niculae (V), 
N. Blejan (I.T.B.) — N. Popa (V).

® Luni 8 ianuarie, de la ora 19, an
trenorii de box din Capitală vor fi pre- 
zen|i în sala Progresul (str. Ion Viciu) 
pentru a li se face comunicări în legă
tură cu campionatul republican de ca
lificare.

(Brașov), Mihai, P. Dumitrescu, Stan- 
ciu (București), Dumitru (Cîmpina), 
I Mitică (Brăila), Ciobotaru (Galați), 
Dobrotă (Constanța), Gorgan, Ză- 
nescti (Craiova) ș. a. nu conduc și 
nu judecă partidele pe linia indicații
lor date de F. R. Box cu privire la 
aprecierea boxului tehnic, de calitate.

La buna desfășurare a competițiilor 
interne și internaționale din anul 1961 
au contribuit efectiv arbitrii Boamfă 
(Brașov), Cetățeanu, Voiculescu (Cra
iova), Stăneseu. Epureanu. Dinulescu, 
Dumitrescu, Robert. Șchiopu, Chiriac 
(București), Tătaru (Galați), Mihăi- 
lescu (Brăila). Enescu (Ploiești), 
Bogdan (Tg. Mureș), Mihalfi (Ora
dea), Paraschivescu (Constanța), 
Krauzer (Timișoara) ș.a.

Vorbind despre antrenori trebuie spus 
că unii dintre ei își mai mențin părerile 
proprii, adesVa învechite, în ceea ce pri
vește lucrul cu începătorii, iar alții 
folosesc metode necorespunzătoare în 
ceea ce privește educarea voinței și 
a loialității boxerilor. Ce fel de servi
ciu face antrenorul C. Nour (Dinamo) 
elevilor săi atunci cînd le indică să 
rămînă la podea (deși aceștia sînt a- 
desea apți de luptă) simulind lovituri 
neregulamentare pentru a cîștiga întîlni- 
rile prin descalificarea adversarului ? 
Deficiențe mari, care trebuie remediate 
radical, se observă chiar și la unii dintre 
antrenorii care conduc secții de perfor
manță la cluburi și asociații sportive: 
Stoianovici, Zamfirescu, Voinea, Toth. 
Bobirwru, Roșea. Aceștia pot fi vă- 
zuți deseori cum își îndeamnă „ele
vii" la bătaie. (în loc să le indice 
o tactică de luptă în funcție de ad
versar), fapt care duce la scurtarea 
activității boxerilor respectivi. Alți an
trenori, pentru a nu-și știrbi „presti
giul", nu opresc lupta nici atunci 
cînd aceasta devine inegală Ce șanse 
mai avea, de pildă, tînărul V. Tran
dafir (Steaua) în finala campionatu
lui R.P.R. pe echipe cînd s-a întâl
nit cu Mariuțan (Dinamo), după ce 
Trandafir fusese trimis la podea ? Cu 
toate acestea, antrenorul său, Gh. 
Frat, s-a opus atunci cînd arbitrul 
Marin Stăneseu l-a întrebat „dacă 
poate" (1?!) sau nu să-l abandoneze. 
Aci trebuie spus că și arbitrul de 
ring a greșit grav, cerînd părerea 
antrenorului într-o astfel de situație. 
Asemenea „metode" trebuie să dis
pară cu desăvârșire de pe ringurile 
noastre.

Boxul romînesc are toate perspec
tivele de a se afirma din ce în ce 
mai mult. Se cere însă ca toți cei 
ce lucrează în domeniul sportului cu 
mănuși să muncească mai bine, cu și 
mai multă pasiune.

MARIN NICULAE
secretar general al F. R. Box

Note critice

Disciplina mai „șchioapătă"
Sînt cunoscute rezultatele frumoase 

realizate in ultimul timp de boxerii noș
tri fruntași. In comportarea pugiliștilor 
noștri se observă tot mai mult o atitu
dine nouă, conștientă, față de munca 
lor de pregătire, față de antrenori, arbi
tri și spectatori.

Pe alocuri insă mai întîlnim din pă
cate unele „ieșiri" nesănătoase care do
vedesc că in unele cluburi sau asocia
ții munca de educație cu sportivii nu se 
face așa cum trebuie. Am asistat — nu 

Ide mult — la o „scenă" care a produs o 
j impresie cu totul nefavorabilă. Cazul s-a 
petrecut cu prilejul finalei „Cupei ora- 

I șului București", cînd s-au întâlnit echi- 
i pele I.T.B. și Flacăra roșie. Mai pre- 
j cis, atunci cînd in ring au evoluat bo
xerii Constantin Calciu (Flacăra roșie) 
și Marin Pirvu (I.T.B.). Primul a prac
ticat un box sub orice critică, obstruc
tionist, pentru care trebuia descalificat. 
Arbitrul Marin Stăneseu a manifestat 
multă îngăduință (și nu știm de ce?), 
dîndu-i boxerului de la Flacăra roșie un 
singur avertisment! Chiar și atâta i-a 
fost suficient lui Calciu pentru a se... 

supăra foc. După anunțarea deciziei și 
după ce trecuse in prealabil pe la „colț", 
boxerul de la Flacăra roșie a avut o 
atitudine inadmisibilă față de directo
rul de luptă.

Comentariile sînt de prisos. Un lucru 
însă am avea de adăugat: comisia de 
disciplină din cadrul F. R. Box nu tre
buie să rămînă pasivă în fața acestei 
elementare lipse de sportivitate, de bună 
creștere.



S DE MASĂHflCHFIruAT.

SELECȚIONATA BUCUREȘTI—KLADNO (R.S.C.) 1-1, 3-2) Cu gindul la viitoarele intilniri
. Joi seara, Selecționata București a 
întilnit în echipa S.ON.P. Kladno 
(R.S. Cehoslovacă) o formație matură, 
alcătuită din hocheiști bine legați și cu 
un dezvoltat simț al jocului colectiv. 
Experiența bogată a unor jucători ca 
Proșek (component al reprezentati
vei RS.C.), Volf, Bacilek și Miiller (de 
mai multe ori 
tativa R.S.C.) 
Itcek, care a 
tativei R.S.C.
din 1959 și-a
Sesizînd ezitarea din prima repriză a 
hocheiștilor noștri, ca și punctul slab 
din apărare (Otvos în locul lui Czaka) 
oaspeții au preluat inițiativa încă din 
primul minut de joc. Am asistat la un 
adevărat asalt la poarta lui Sofian (to
tal neinspirat de astă dată) soldat cu 
nu mai puțin de 4 goluri. Volf, un 
înaintaș cu reale calități, posesorul 
unui sprint puternic, l-a fentat cu 
ușurință pe Otv6s — un jucător care 
nu-și justifică prezența în linia de 
fund — și a Înscris de trei ori (min. 9, 
16 și 17) beneficiind și de nesiguranța 
lui Sofian, care a primit trei goluri 
parabile. Cel de al patrulea gol a fost 
înscris în min. 10 de Rys, in urma unei 
Învălmășeli și cu concursul Iul Sofian 
și Ionescu.

In această repriză, fără Czaka, Ta
kacs (indisponibili) și Cazan (nefolosit) 
echipa noastră, improvizată cu Otvâs, 
Peter și loanovici, nu leagă jocul, se 
apropie rar de poarta adversă, într-un 
euvint nu e... selecționata București, 
cu atîția internaționali, care au pus 
la grea încercare sau au învins în 
meciuri dificile înainte cu puțină vre
me.

Credem că nu greșim afirmind că 
și jucătorii și antrenorii n-au fost pre
gătiți suficient pentru acest joc, dat 
fiind și timpul scurt avut la dispo
ziție.

Perspectiva unei infrîngeri la scor 
a avut darul să-i pună pe gînduri și 
pe unii și pe alții.

In repriza a doua apare în poartă 
Pușcaș — care a făcut joi un meci 
— iar la apărare... Țirlac, care a 
deosebit de util echipei.

Jocul devine mai rapid, oaspeții 
obligați să pună mai mult accent pe 
apărare și se apropie mai greu de 
poarta noastră. Cei doi portari au ci-

selecționați în reprezen- 
și a excepționalului Ku- 
apărat poarta reprezen- 
la campionatul mondial 
spus din plin cuvîntul.

teva ocazii să se remarce, prinzînd 
sau respingînd pucuri periculoase. în
scriu Volf șl Szabo Geza (ambii 
în minutul 33). In continuare, rit
mul jocului devine de-a dreptul infer
nal, cu ocazii de gol de ambele părți.

In cea de-a treia repriză, hocheiștii 
noștri forțează, leagă tot mai mult 
jocul, atacă cu toată echipa și destra
mă contraatacuri după contraatacuri.

Szabo Iuliu ca un... atacant, să-1 sur
prindă și să-1 împiedice pe acesta să 
maree gol. Un procedeu interesant, 
care se cere bine însușit și de jucăto
rii noștri.

Cu formația completă, după... dușul 
rece de joi, selecționata noastră are 
datoria să șteargă impresia slabă 
pe care a lăsat-o. Ceea ce i 
se cere — în primul rind — este să

internaționale
Note privind comportarea jucătoarelor noastre

bun
fost

sînt

Un arbitru romin conduce partida
0. R. K. Belgrad—K. S. Cracovia

din „C.C£“ la handbal in 7

O.R.K. Belgrad și K.S. Craco- 
cadrul sferturilor de finală ale 
Campionilor Europeni". După 
știe, invingătoarea acestei par-

Duminică, la Belgrad, va avea loc 
«neciul dintre echipele de handbal în 7 
feminin 
via din 
.Cupei 
cum se
tide va fi opusă în cadrul semifinalelor 
competiției ciștigătoarei dublei intilniri 
Știința — Rapid București.

Partida va fi condusă de arbitrul ro
min Vasile Sidea.

puteți 
seara

Excelentul portar Kulicek in acțiune. In fotografia noastră ii 
urmări resptngind o acțiune a lui Ciobotaru. In meciul de joi 
Kulicek s-a făcut remarcat prin intervenții prompte și sigure.

Marcăm de trei ori (Szabo Geza — 
min. 43 și 45, și Andrei — min. 58) și 
primim două goluri (Markup — min. 
44 și Vimmr — min. 48).

Dacă echipa noastră ar fi jucat mai 
hotărită încă de la început, chiar așa 
descompletată ar fi reușit un rezultat 
mai bun, cu toată valoarea de 
testat a echipei Kladno, care 
părut, pe alocuri, cu nimic mai 
decît

Ca 
tarii
penalitate acordat echipei noastre în 
min. 53 a fost apărat nu de portar, ci 
de... căpitanul echipei, Proșek. Acesta 
a reușit, Ieșind in întîmpinarea lui

necon- 
ni s-a 
prejos 
R.S.C.reprezentativa secundă a 

o noutate tehnică, pentru jucă- 
noștri menționăm că șutul de

(Urmare din pag. 1)

voință și, mai 
decît în primul

cat cu foarte multă 
bine orientată tactic 
joc, ea a învins pe SONP Kladno cu 
mai multă ușurință decît arată sco
rul de 3-1 (2-0, 0—1, 1-0).

Față de formațiile de joi cele două 
echipe au prezentat unele modificări, 
în echipa noastră au jucat Czaka și 
Takacs, dar Szabo II (accidentat) nu

Un an de activitate rodnică la C. S. 0. Reșița
In decursul anului 1961 secția de 

atletism a clubului sportiv orășenesc 
<ftn Reșița a înregistrat succese fru
moase in activitatea desfășurată. Cei 
mai important dintre acestea este de
sigur faptul că sportul atletic și-a 
făcut numero?: prieteni în rîndurile tine
rilor muncitori de la combinatul me
talurgic și de pe șantierele de cons
trucții din localitate Mulți dintre 
acești tineri începători au dovedit ca
lități remarcabile

Pe de altă parte, membrii secției de 
atletism a C.S.0 Reșița au repurtat 
în cursul sezonului trecut o serie de 
victorii și rezultate promițătoare. Sub 
conducerea antrenorilor Mihail Truică 
— maestru ăl sportului. Eugen Luc- 
Icitch si Ion Galescu se pregătesc a- 
proape 100 de tineri și tinere. Con
ducerea secției de atletism. împreună 
cu cei trei antrenori, și-a propus pen
tru anul 1961 următoarele: să pre
gătească 2 atleți de categoria 1 
(obiectiv realizat Raimund Woll și 
Osval Schimpf au obținut 10,9 sec. pe 
100 m): 14 atleți de categoria a
Jl-a (realizat 17); 20 de atleți de ca-

tegoria a IlI-a (realizat 40) și 20 de 
juniori (realizat 25).

Pe tabelul de onoare aJ secției figu
rează la loc de cinste succesele re
purtate de: Raimund Wolf — cam
pion republican de juniori la 400 m 
și locul II îa 200 m; William Keler
— cîștigă torul concursului republican 
de triatlon la seniori; losif Hegedus
— locul IV la greutate la campiona
tele de juniori; ocuparea locului IV 
de către C.S.O. Reșița în clasamen
tul general pe echipe la campionatele 
republicane de seniori etc.

Toate aceste rezultate se datoresc 
condițiilor de activitate create atle
tismului la C S.O. Reșița, dragostei 
și priceperii cu care au muncit cei 
trei antrenori, ca și seriozității în 
pregătire arătată de majoritatea mem
brilor secției. Cu toții sînt deciși ca 
în noul an să muncească mai mult 
și mai bine, să întărească viața sec
ției. să formeze noi atleți de valoare 
care să fie selecționați în ioturi ie 
republicane de seniori și juniori. Pen
tru aceasta pregătirile, începute încă 
de acum cîteva săptămîni, se desfă
șoară cu... motoarele în plin.

cu în-

Ml H AI BAI Eg, coresp.

joace la adevărata ei valoare, 
credere in forțele proprii, de la înce
put și pînă la sfîrșit-

Arbitrii sovietici Kuznețov și Scel- 
cikov au condus bine.

Formațiile:
SELECȚIONATA BUCUREȘTI : So- 

fian (Pușcaș) — Pană, Varga ; Ionescu, 
Otvos (Țiriac) — Szabo I-, Ferenczi, 
Szabo G.; Biro, Andrei, Peter; Ioa- 
novici, Calamar, Ciobotaru (Cazan).

KLADNO (R.S.C.): Kulicek-Baci- 
lek, Muller; Landa, Pospisil—Vimmr, 
Proșek, Wolek; Volf, Karas, Napns- 
tek ; Markup, Rys, Subr.

M. COSTEA

apărut în formație, el fiind 
de loanovici. în poartă a

a mai
înlocuit _  _________ __ .____  _
apărat tot timpul Pușcaș. La SONP 
Kladno o singură schimbare: porta
rul Vojta în locul lui Kulicek. Selec
ționata noastră a dechis scorul în min. 
11 printr-un șut de la treime al Iul 
Czaka. 
scorul la 
desfășurat 
a echipei 
și Szabo 
gol, iar i 
oaspeții (Miiller, în 
repriză aparține de 
noastre, 
42, prin Biro.

Au condus foarte 
vietici Scelcikov și

Astăzi, echipa SONP Kladno va în
tîlni lormația Voința din localitate.
* RADU URZICEANU

în min. 16 loanovici ridică 
2—0. Repriza a doua s-a 
în nota de superioritate 

i noastre. Varga, Ferenczi 
I ratează ocazii clare de 

cei care marchează sînt...
min. 39). Ultima 
asemeni echipei 

înscrie, în min.care mai

bine arbitrii so- 
Kuznețov.

Stockholm, Varșovia, Cluj, Bucu
rești, Cluj au însemnat tot atîtea eve
nimente importante pentru fruntașii 
tenisului nostru de masă, în numai 
șase săptămîni. Zeci de mii de kilometri 
parcurși pe vreme nefavorabilă, cu a- 
vionul sau cu trenul, zile și nopți de 
concentrare maximă în întrecerile cu 
cele mai bune „paiete" de pe conti
nent, cu campionii mondiali de la Pe
kin și apoi în lupta pentru desemna
rea campionilor republicani, toate a- 
cestea într-un răstimp foarte scurt au 
cerut desigur un mare consum de 
energie fizică și nervoasă. Dar. pe 
cît de puternic a fost — pentru mem
brii loturilor republicane, majoritatea 
foarte tineri —• finișul activității 
competiționale din 1961, pe atit de 
tare va fi startul noului 
este cunoscut că această săptămînă 
se încheie cu întîlnirea din cadru! 
sferturilor de finală ale C.C.E., 
C. S. M. Cluj—Borussia Diisseldorf, 
iar în a doua jumătate a lui ianuarie, 
un lot de jucătoare și jucători romîni 
va întreprinde un turneu în R. S. 
Cehoslovacă. De asemenea, programul 
C C. E. prevede terminarea semifina
lelor și finalei pînă la 31 martie, 
după care vor urma campionatele eu
ropene. lată, așadar, că lunile care 
urmează vor supune la încercări se
rioase pe sportivii care vor apăra 
prestigiul tenisului de masă romînesc. 
Sîntem însă convinși că ei nu vor 
precupeți nici un efort pentru o pre
gătire și comportare cît mai bună 
pentru a “ '*  ’ J ”
ce li se

Acum, 
tense și 
pline, să 
analiză , 
pînă acum a fruntașilor tenisului nos
tru de masă.

Vom începe,

an. Doar

răspunde cu cinste încrederii 
acordă.
la capătul unei activități in- 
înaintea alteia tot atit de 
încercăm să facem o scurtă 

pe marginea comportării de

Vom începe, mai intîi, cu fetele 
pentru că aici avem un titlu mon
dial, de la ele, așteptăm in conti
nuare rezultate de prestigiu. La ora 
actuală lotul lărgit cuprinde șapte 
sportive: maestrele emerite Maria
Alexandru și Geta Pitică, apoi Catri
nel Folea și junioarele Eleonora Mi- 
haica. Mariana Jandrescu, ludith 
Krezsek, Victoria Jandrescu. Primele 
două constituie formația de 
reprezentativei noastre, iar

ludith

bază a 
ultimele 

patru sîrrt elemente de mare viitor. 
Maria Alexandru (22 ani) este o ju
cătoare în plin progres și locul 5 în 
clasamentul mondial nu reprezintă o li
mită în drumul ei mereu ascendent. 
Cu un deosebit simț al mingii, Maria 
Alexandru și-a îmbunătățit atacul din 
dreapta și contrele serie din ambele 
părți. In ultimele competiții, a acțio
nat la început mai bine, dar a slăbit 
pe parcurs, atit 
forța loviturilor 
concentrare. Cu 
în forțele ei, cu 
pregătire și cu

în ceea ce privește 
cît și puterea de 

mai multă încredere 
o muncă sporită in 
mai multă dîrzeriie, 

Maria Alexandru va depăși 
complexe pe care le mai are 
unele jucătoare și va putea 
astfel noi performanțe pe 
adevăratelor ei posibilități.

Comportarea din ultima vreme a 
Getei Pitică a marcat o linie sinuoa
să. In scădere evidentă pînă la Var
șovia, Geta Pitică s-a arătat în reve
nire la campionatele internaționale 
ale R. P. Polone, pentru ca apoi să 
coboare din nou. Explicația ? O stare 
neînțeleasă de apatie, uneori la an
trenamente, alteori chiar în concursuri. 
Din această cauză ea a fost prea 
pasivă, lipsită de convingere, lovitu
rile ei ofensive au fost prea moi, iar 
apărarea înalta și slab direcționată. 
Geta Pitică trebuie să facă totul pen-

tru a termina cu lipsa de încredere 
în posibilitățile proprii, trebuie să por
nească hotărită la pregătire și în 
competiții. Așa cum a mai dovedit 
și cu alte ocazii, sîntem convinși că 
Geta Pitică va găsi resursele nece
sare și își va aduce încă prețioasa 
sa contribuție la îmbogățirea palmare
sului tenisului de masă romînesc.

Aprecierile făcute privind pe cele 
două jucătoare separat, sînt valabile 
și cînd este vorba de cuplul lor. de
ținător al titlului suprem. In plus, 
se cuvine ca pe lingă antrenamentul 
de simplu să se acorde toată aten
ția și celui de dublu, iar Maria Ale
xandru și Geta Pitică să lupte cu 
toată fermitatea indiferent de adver
sare și de evoluția scorului. Este o 
problemă de prestigiu și pentru cele 
două sportive, dar mai ales pentru1 
culorile noastre. Și, cum, cu o floare 
nu se face primăvara, ar fi bine ca 
în cluburi și chiar la lot să se alcă
tuiască și să se antreneze și alte 
cupluri alcătuite din elemente tinere 
de perspectivă, astfel ca peste citva 
timp să putem să 
la locurile fruntașe 
diale.

O jucătoare care 
țumitoare pe plan 
de a ne satisface pe cel internațional, 
este Catrinel Folea. Deși foarte dirză, 
Catrinel Folea nu a depășit pînă 
cum o anumită limită, 
Pentru că este lipsită de mobilate, 
ea nu poate face față unui ritm di
namic, atacă prea rar și cu întîrziere. 
In asemenea caz, fără a fi neglijată 
Catrinel Folea, înaintea ei va trebui 
să se acorde întîietate unor jucătoare 
mai tinere și cu mai multe perspec
tive. Aceasta chiar dacă rezultatele 
nu vor veni imediat. Am salutat pro
movarea 
junioare, 
zentativa 
sînt încă 
riana și 
Krezsek care merită să fie încura
jate mai mult în viitor, avind convin
gerea că roadele unei pregătiri atente 
și continue cu aceste junioare vor 
îndreptăți speranțele. Krezsek cu priza 
ei toc și jocul îmbunătățit în con
secință poate pune în dificultate multe 
jucătoare din Europa. In orice caz, 
cu riscul de a ne repeta, susținem 
că accentul pregătirii trebuie să 
cadă, în afara titularelor, pe cele pa
tru junioare, de unde vom putea re
cruta cu siguranță rezerve de nădejde 
ale echipei reprezentative.

In ceea ce privește pregătirea fi
zică, este necesară îmbunătățirea vi
tezei de reacție, a rezistenței în re
gim de viteză și a forței. Aceasta ca 
o caracterizare generală, deci și, peț> 
tru băieți. Dar despre ei, ne vorfl’ o- 
cupa într-un alt articol.

ne sporim șansele 
ale ierarhiei mon-

are o valoare mul- 
intem, dar departe

șii pinii 
insuiic*.  iță.

mobmci

campioanei republicane de 
Eleonora Mihalca în repre- 
țării Dar ca Mihalca mai 
trei junioare, surorile Ma- 
Victorîa Jandrescu, ludith

anumite 
față de 
realiza 

măsura

CONSTANTIN COMARNISCH1

Campionatul republican la Arad

14 echipe în întrecere
Arad, șapte echipe feminine șiLa

tot atîtea masculine au luat startul 
în prima etapă a campionatului repu
blican de popice, ediția 1961—1962. în
trecerile fazei orășenești se desfășoară 
conform regulamentului tur-retur. La 
capătul unor jocuri viu disputate, 
îndeosebi la fete, prima parte a cam
pionatului orașului Arad s-a încheiat 
cu următoarele clasamente : FEMI
NIN : 1. Constructorul 18 p., 2. U.T.A. 
16 p., 3. Electrica 14 p-, 4. Voința 10 p.,
5. Teba 10 p. (punctaveraj mai slab),
6. Vagonul 6 p., 7. C.F.R. 5 p ; MAS
CULIN : 1. Voința 18 p., 2. U.T.A. 14 p., 
3. Electrica 14 p. (punctaveraj mai 
slab). 4. Vagonul 12 p., 5. Constructo
rul 12 p. (punctaveraj mai slab), 6. 
C.FJt. 7 p-, 7, Teba 4 p.

Merită să subliniem comportarea e- 
chipelor Constructorul (feminin) și 
Voința (masculin) care de-a lungul 
turului nu au suferit nici o înfrîngere. 
De asemenea, s-au remarcat în mod 
deosebit jucătoarea Sidonia Lille 
(U.T.A.) și sportivul Ioan Haas (Voin
ța), care au 
clasamentele 
și respectiv, 
individuale 
putut fi mult mai mari, 
sint prost întreținute (unele dintre ele 
nu sînt încă bituminizate) iar bilele 
și popicele sînt uzate. Această stare 
de fapte se datorește într-o oarecare 
măsură și conducerilor unor asociații 
sportive care nu acordă atenția cuve
nită acestui sport.

ocupat primele locuri in 
individuale cu 404 p.d- 

', cu 847 p.d. Rezultatele 
și pe echipe ar fi 

dar arenele

Echipa noastră campioană 
C. S. M. Cluj debutează mîine 
in ediția a doua a C. C. E.

(UYmare din pag. 1) 

nu am prea multe speranțe intr-un re
zultat favorabil nouă. Totuși, ne vom 
da tot interesul pentru o comportare 
ăt mai bună în compania unor jucători 
reputațiu.

Despre jucătorii noștri putem spune 
că ei s-au pregătit cu intensitate. A- 
sistînd la antrenamentul de vineri am 
avut prilejul să-1 întîlnesc și pe antre
norul emerit F. Paneth, care, de-abia 
restabilit după o boală, a ținut să-și 
vadă elevii înainte de concurs. „Ediția 
a doua în care debutăm — ne-a spus 
el — este mult mai tare decît prece
denta atit prin valoarea participanților 
cit și prin numărul echipelor. De alt
fel, în jumătatea noastră de tablou, 
în caz de calificare pentru semifinale, 
vom întîlni pe campioana Iugoslaviei, 
Partizan Belgrad, iar in finală ar urma 
să jucăm — dacă vom învinge — cu 
câștigătoarea partidei Poros Meteor 
(Sido, Peterffi, Foldi) și campioana 
Austriei. Pentru acest fapt nu avem 
voie să ne subestimăm adversarii de 
acum. Oaspeții pot produce surprize, 
pentru că în ultimii doi ani ei și-au 
însușit multe noutăți tehnice. Meciul 
poate fi mai strîns ca scor, dar, firește, 
noi avem prima șansă, deoarece Negu- 
lescu și Giurgiucă sînt în formâu.

Alcătuirea formației C.S.M. Cluj n-a 
fost încă definitivată. Sigur vor juca 
Negulescu și Giurgiucă, al treilea com
ponent al echipei urmînd a fi ales în
tre Cobîrzan și Kethi.

După întîlnirea de duminică oaspeții 
vor susține o nouă partidă, amicală, la 
Turda.



In ajutorul antrenorilor și instructorilor

apa de iarnă a perioadei pregătitoare
inile acestei etape sînt urmă-

tidicarea nivelului pregătirii fi- 
enerale și speciale;
erîecționarea procedeelor tehnice 
ză și îmbunătățirea procedeelor

Bmbunătățirea unor procedee tac- 
He bază in jocul echipelor.
Baroce perioada pregătitoare are 
Btebită importanță in periodizarea 
Bamentelor, federația preconizea- 
B în prima parte a etapei 1 pre- 
Be echipelor să se facă timp de 
Bsaptămini (7 ianuarie-21 ianua- 
la munte, urmind ca apoi să fie 
■uate în localitățile respective, 
■vitatea care urmează să se des- 
le în localități de munte are ca 
■ tonificarea organismului și dez- 
lea calităților fizice de bază. Ea 
Ic să se axeze pe creșterea 
lesivă a volumului de muncă prin 
liamerite zilnice (cu durată în- 
fc—90 de minute), cu accent pe 
■rea nivelului pregătirii fizice ge- 
l. Gimnastica de înviorare (fă- 
lîn mod organizat în colectiv) și 
Intrenament zilnic în aer liber 
[obligatorii. Se recomandă alege- 
|inor localități de munte unde se 
Ic și săli de gimnastică (Pre- 
I Poiana Brașov etc.) și unde 
I posibil ca in afara antrenamen- 
Lîn aer liber să se facă zilnic 
Win două in două zile a îtrena- 
e pe bază de individualizare (in- 
ual sau pe grupe de jucători), 
ele 14 zile se va lucra zilnic, cel 

de două ori. Ca mi jloace mai im-
Inte se recomandă:
Exerciții pentru dezvoltarea re-

— Sarcini și mijloace — 
zistenței și a rezistenței in regim de 
viteză, prin: alergări variate ca ritm 
și intensitate, cu schimbări de direc
ție ; alergări pe teren plat sau cu de
nivelări (chiar și prin zăpadă mare); 
alergări la deal și la vale; crosuri- 
progresive ca distantă (de exemplu: 
1500 m, 2000 m, 2500 m și 3000 m.); 
sărituri peste obstacole naturale; a- 
lergări în ritm accelerat pe 15. 30, 
60 m. cu număr crescut de repetări; 
jocuri dinamice, ștafete, jocuri cu min
gea (de exemplu : uștiuluc etc.).

• Exerciții pentru dezvoltarea for
ței, prin: transport de greutăți, exer
ciții de tracțiune în 2 și 3 jucători, 
pe perechi ; flexii și extensii, luptă 
corp la corp (lupta cocoșilor), sărituri 
pe un picior și pe două picioare etc.

Mijloacele care vor fi folosite în 
lecțiile de antrenament la munte, tre
buie să fie cît mai variate pentru a 
constitui o ’ ‘ ‘
neuro-muscular. 
faptul ca să fie 
din mișcare, să 
părțile corpului 
cinile propuse.

Se recomandă 
mentelor în aer 
tura este scăzută, jucătorii să rămi- 
nă în mișcare in intervalul dintre di
ferite mijloace, folosind exercițiile de 
respirație.

Alte mijloace .
• Folosirea sporturilor ajutătoare 

(baschet handbal in 7 etc.).
• Exerciții cu haltere mici și mij

locii (5—25 kg ), cu mingi 
nale, 
livă, 
ren.

destindere a sistemului 
Important este insă 
făcute pe cit posibil 
se adreseze tuturor 
și să rezolve săr

ca în cazul antrena- 
liber. cind tempera-

pentru prima etapă :

__  medici- 
la aparate de gimnastică spor- 

urcări și coboriri de trepte la te-

Fotbaliști romîni peste hotare
(Urmare din pag. 1)

■Nicosia, în compania unei selecțio- 
I locale, alcătuită din jucătorii clu- 
lor Omonia și Olimpiakos. Fotba- 
I romîni au desfășurat un joc fru- 
I și eficace, în special în prima re- 
b, și au cucerit victoria cu scorul 
11—2 (3—1). Linia de atac a di- 
loviștilor s-a impus prin acțiuni 
late, înscriind patru goluri specta- 
lase prin Țîrcovnicu, Pircălab, Ște- 
Iși Anghel.
1 continuarea turneului, potrivit pro- 
Inului care a fost anunțat la Bucu- 
I, Dinamo urmează să susțină noi 
Iniri în insula Cipru, la datele de 
0 și 13 ianuarie, Sîmbătă va juca 
la Nicosia, cu echipa Centicaia.

ii. D. Vietnam, la Hanoi, unde a sosit 
în ziua de 3 ianuarie.

Răspunzind invitației Comitetului de 
Cultură Fizică și Sport din RD Viet
nam. fotbaliștii echipei Petrolul ur
mează să susțină mai multe intilnirî cu 
cele mai puternice echipe din Hanoi și 
alte orașe.

După turneul în R. D. Vietnam. Pe
trolul urmează să evolueze și in Cara- 
bodgia.

★
Joi urma să plece in turneu in Repu

blica Arabă Siria echipa Steaua — 
București. Din cauza condițiilor atmos
ferice nefavorabile zborului cu avionul, 
lotul echipei Steaua n-a putut face de
plasarea. Plecarea este proiectată pen
tru astăzi.

PETROLUL A SOSIT 
IN R. D. VIETNAM

tur-lupă ultima partidă din cadrul
lui în Indonezia, susținută la 31 
îmbrie la Djakarta, echipa Petrolul 
iești a plecat prin Hong Kong în

★
Echipa Rapidului a 

din Belgia. Este vorba 
bază de reciprocitate _
nizează clubul O. C. Charleroi, care a 
jucat anul trecut la noi (la București 
și Oradea). In principiu este vorba de 
3 partide între 1 și 10 martie la Char
leroi, Liege și Anvers.

primit o invitație 
de un turneu pe 

pe care îl orga-

rambulina din Rîșnov a fost inaugurată
trambulina construită în Valea Ce- 
li din Rîșnov, prin munca patrio- 
b a sportivilor brașoveni și cu spri- 
Itl clubului sportiv Dinamo Brașov, 
[fost inaugurată printr-un frumos 
[curs de sărituri. întrecerea s-a 
curat de un deplin succes și a re- 
at buna pregătire a participant- 

L îndeosebi a juniorilor.
lată primii clasați: JUNIORI : 1. 
» Buzoi (Olimpia Brașov) 184,5 p; 
lloan Vișan (Dinamo Brașov) 
3,4 p; 3. Nicolae Alexe (Dinamo 
așov) 155,2 p: 4. Gh. Voinea (O- 
îpia Brașov) 149 p; 5. Helmuth 
inthcr (Dinamo Brașov) 145,6 p

SENIORI: 1. Niculae Munteanu (Di
namo Brașov) 205,2 p, 2. Eugen Khs 
(Dinamo 
Burețea 
201,7 p. 
Brașov)
limpia Brașov) 187,2 p.

Brașov) 204,6 p, 3. Ștefan 
(Casa Ofițerilor Brașov) 
4. Florea Voinea (Dinamo 

195 p, 5. loan Colcer (O-

I „Cupa Voința" s-a amînat 
din lipsă de... zăpadă

[Din cauza temperaturii ridicate 
limele zile, zăpada din Postăvar 
bit în mare măsură, iar stratul 
bs nu permite desfășurarea în bune 
ndițiuni a concursurilor de schi. 
Lhiorîî nu au putut efectua decit ti
are antrenamente de slalom pe... pe
te de zăpadă. Din aceste motive, con- 
Irsul dotat cu’-„Cupa Voința", care 
ebtiia să se desfășoare simbătă și du- 
inică, a fost amînat. Duminică dimi- 
:ață, schiorii fruntași se vor întrece 
să într-un concurs neoficial, de veri- 
:are, într-o cursă de slalom special 
cărui traseu va fi amenajat în func- 

: de starea zăpezii.

• Exerciții pentru perfecționarea 
procedeelor tehnice de bază și îmbu
nătățirea procedeelor specifice postu
rilor: a), exerciții individuale cu min
gea (descrise la perioada de tranz’- 
ție) : b) exerciții individuale la apa 
ratele ajutătoare (conducerea mingi 
printre jaloane, lovituri repetate ci 
ambele picioare la rozetă, lovituri cu 
capul prin sărituri la mingea suspen
dată, trasul la zid etc.): c) exerciții 
in 2 și 3 jucători din mișcare, folcț- 
sindu-se pase directe, pase cu preluări, 
pase cu preluări și mișcări înșelătoa
re. degajări, centrări, tras la poar’ă 
etc.); d) exerciții complexe in 2 și 3 
jucători (de exemplu: pasă-preluare- 
tras la poartă, conducere-centrare-tras 
la poartă); e) jocuri-școală (2 la 2, 
3 la 3 etc.), cu durate reduse, urmă
rind u-se una din următoarele sarcini: 
menținerea mingii in joc cit mai mult 
de către o echipă, efectuarea cit mai 
multor pase (sub formă de concurs), 
folosirea alternativă a paselor scur’e 
și lungi etc.: f) „miuțe" pe teren re
dus, cu porți mici (din aparatura te
renului) ; g) jocuri la două porți. cu 
sarcini precise pe posturi și compar
timente.

t

★
Articolul următor: Indicațiuni me

todice pentru etapa de iarnă a perioa
dei pregătitoare

Ceea ce vedefi in fotografie este un aspect din antrenamentul de ieri 
al echipei Progresul.

La antrenamentul, care s-a desfășurat in întregime in aer liber, în par
cul din str. dr. Slaicuvici, au participat toti jucătorii, mai puțin fundașul 
Soare, care era bolnav.

Zăpada, care acoperă terenul intr-un strat de vreo 20 cm, și temperatura 
scăzută nu au împiedicat pe jucători să lucreze cu mult zel. De săptămina 
viitoare, au anunțai antrenorii Cică Niculaie și C Drăgușin, vor avea loc cite 
șase antrenamente: trei in sală și trei in aer liber

Folo: P. Romoșan
i

DOUA SCRISORI
Două scrisori, care reflectă aspecte 

diferite in ceea ce privește preocu
parea față de organizarea etapei ra
ionale și regionale a actualei ediții a 
„Cupei R.P.R.*  la fotbal.

...In prima, corespondentul nostru 
Stan Cristea ne relatează că in regiu
nea București primele etape ale .Cu
pei RPJt‘ s-au bucurat de o popu
laritate deosebită in nodurile echi
pelor de nivel regional și raional 
Prin grija comisiei regionale Și a 
comisiilor raionale de fotbal s-a reu
șit ca etapa raională să se desfășoare 
in bune condițiuni, cu o participare 
masivă (383 echipe), iar etapa regio
nală să se termine Ia data stabilită 
de federația de specialitate. S-au re
marcat in special comisiile raionale 
care au izbutit să mobilizeze un nu
măr mare de echipe in prima ..-tapă, 
ca de exemplu: Fetești (45 echipe), 
Turnu Măgurele (40), Urziceni (40), 
Lehliu (58), Slobozia (37), Călărași 
(30) etc.

In urma desfășurării etapei regio
nale, formațiile Sporting Roșiori de 
Vede, Victoria G.A.S. Periș și Trac
torul S.M.T. Girbovi s-au calificat 
pentru etapa următoare a Cupei. De 
remarcat buna comportare a echipei 
raionale Tractorul S.M.T. Girbovi. 
care — bine pregătită și jucînd cu o 
voință demnă de admirat — a elimi
nat din competiție 3 echipe de cate
gorie regională 1.

...In cealaltă scrisoare, semnată de 
corespondentul nostru I. Birzan, e 
vorba de președintele asociației spor
tive Minerul Comănești, tov. Stoica 
Neculai, care a privit într-un mod cu 
totul original prima "tapă a „Cupei 
R.PR.“. Numitul tovarăș a dat dis
poziție antrenorului Ion Bonațiu ca 
in meciul cu Silvolemn din localitate, 
Minerul să alinieze formația de ju
niori. Aceasta, deoarece el era ferm 
convins că juniorii vor pierde și ast
fel asociația va fi scutită de... cheltu
ielile ce le necesita o eventuală de
plasare pentru jocul din etapa ur
mătoare.

In ziua 
chipei de 
prezentat pe teren, magazinerul a re
fuzat să le dea echipament. Lucru 
interesant însă: cind fotbaliștii de la 
Silvolemn au aflat că vor trebui să 
joace cu o echipă de juniori și-au 
zis probabil: „cu copii nu jucăm*,  
pentru că nu au mai apărut nici ei pe 
teren. De calificat insă (prin ce mis
ter, numai ei știu_.) tot ei s-au cali
ficat in turul următor.

Așadar, Minerul nu s-a mai califi
cat pentru etapa următoare — după 
cum fusese-., planificat, iar președin
tele asociației sportive și-a realizat

meciului, cind jucătorii e- 
seniori de la Minerul s au

• ••

visul: a scăpat de problema ce i-aT 
fi ridicat-o eventuala deplasare a e- 
chipei de fotbal. Tov. Stoica nu s-a 
gîndit insă că i-a lipsit pe fotbaliști 
de un util schimb de experiență șl 
prin aceasta a adus asociației mai 
multă pagubă decit folos.

Ce părere are despre asemenea 
„inițiative" consiliul asociației sportive 
Mineral Comănești? Ce spun tovarășii, 
din comisia raională de fotbal despre 
faptul că formația Silvolemn s-a ca
lificat (totuși !) in etapa următoarei 
a Cupei — în care a și jucat un meci 
— fără să se fi prezentat la prima in- 
tîlnire I?!...

Primul concurs Pronosport al anului
oferă meciuri atractive

Primul concurs Pronosport al anului 
1962 oferă un program cu meciuri 
atractive. Partidele din divizia A 
a campionatului italian sînt importante 
prin aceea că etapa de duminică poate 
aduce în fruntea clasamentului (la ega
litate de puncte) pe Internazionale, ac
tualul lider, și Fiorentina, cea mai pu
ternică adversară a fruntașei. Fioren
tina are o partidă grea, este drept cu 
Bologna, dar o susține pe teren propriu, 
în vreme ce Internazionale se deplasea
ză la Torino, unde echipa cu același 
nume este foarte greu de învins.

In program întîlnim șl alte meciuri 
echilibrate, cum sînt Lecco—Juventus, 
Catania—Lanerossi, Atalanta—Spal
etc. in care și echipele ce se depla
sează pot obține Victorii. Nu mai puțin 
interesante se anunță și întîlnirile din 
divizia B.

Iată acum programul concursului Pro
nosport de mîine:

Depuneți chiar astăzi cît mai multe 
variante la concursul PRONOSPORT 
de mîine I

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR 2 „ETAPA DIN 

14 IANUARIE"

Macri

li XII

CAROL GRUIA-coresp. regional
(camp, ita-

(camp, ita-

I. Lanerossi—Fiorentina (camp, ita-r 
lian A)

II. Palermo — Roma (camp, italiatf 
A)

III Udinese 
lian A)

IV. Juventus
lian A)

V Lecco —
VI Internazionale

(camp, italian A)
VIL Venezia — Torino (camp ita-r 

lian A)
VIII. Bologna — Padova (camp ita-r 

lian A)
IX. Sampdoria 

italian A)
X Napoli — Prato (camp, italian B)
XI. Reggiana — Genoa (camp ita«l 

lian B)
XII Cosenza

lian B)

Milan (camp

— Atalanta (camp.

ita'^

ita-r

Spal (camp, italian
Mantovă

Catania (camp.

— Brescia (camp ita-r

Palermo (camp, ita-

(camp. ita-

I. Fiorentina — Bologna (camp, ita
lian A)

II. Torino — Internazionale (camp, 
italian A)

III. Lecco — Juventus 
lian A)

IV. Padova — Udinese 
lian A)

V. Milan 
lian A)

VI. Bari — Catanzaro 
lian B)

VII. Catania — Lanerossi (camp, ita
lian A)

VIII. Atalanta — Spal
lian A)

IX. Roma — Sampdoria 
lian A)

X. Cosenza — Modena 
lian B)

XI Napoli 
lian B)

Se aduce la 
lor că tragerea 
rilor la PRONOSPORT are loc mîi-ne 
la agenția centrală din Calea Victoriei 
nr. 9 la ora 18.

Verona

(camp. ita-

(camp. îta-

(camp. ita-

(camp. ita-

Prato — Lazio (camp, italian

și pronosticurile fucătorului D. 
de la RAPID BUCUREȘTI :

cunoștința participants 
din urnă a pronosticu-!

PREMIILE CONCURSULUI PRONOSTORIT 
NR. 54 DEN 31.Xn.19Sl.

23 variante cu 11 rezultate a 1-707 letț 
fiecare, 270.60 variante cu 10 rezulta'e a! 
217 lei flecare.

Report pentru concursul următor 32.7214 
lei.

URNA

4 variante cu 11 rezultate a 2.181 lei fie
care, ii variante cu 10 rezultate a 1.18» 
lei flecare. 61.60 variante cu 9 rezultate a 
283 Iei fiecare

Report pentru concursul următor 23.423 
Iei.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.



if : Unde merg
0 NOUA TRAGERE LA SORTI 

IN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" I
în „Cupa dc iarnă"

• DINAMO BUCUREȘTI CALIFICATĂ DIRECT PENTRU TUR
NEUL DE LA BELGRAD • PROGRESUL BUCUREȘTI VA 
INTILNI PE T.S.K.A. MOSCOVA • RAPID BUCUREȘTI VA 
INTRA IN COMPETIȚIE LA 25 FEBRUARIE CIND VA DISPUTA 
PRIMUL MECI CU CAMPIOANA BELGIEI, BRABO ANVERS.

Iată că la puțin timp după anunțarea 
tragerii la sorți a „Cupei campionilor 
europeni*  la volei. Comisia pentru C.C.E. 
din cadrul Federației Internaționale de 
Volei a procedat la o nouă tragere la 
sorți. Motivul : două formații feminine 
(campioanele R. F. Germane și Luxem
burgului) s-au retras din competiție, iar 
o echipă masculină (E.A.K. Cairo, cam
pioana R. A.U.) și-a anunțat dorința ,de 
a participa la C.C.E. după termenul le
gal de înscriere.

Dar să vedem care este noua formulă 
de disputare a întrecerilor. Competiția 
feminină începe cu un tur preliminar 
care va trebui să aibă loc. între 4—25 
februarie : meciul A : campioana Portu- 
galiei-Tourțoing (Franța): meciul B: 
campioana Turciei-Partizan Belgrad (me
ciul tur va fi condus de un arbitru ro- 
mîn) : meciul I: Tatran Preșov (R. S. 
Cehoslovacă) — campioana Austriei; 
meciul II ■ Petofi Budapesta (R. P. 
Ungară) — Rotation Leipzig (jocul din 
tur va fi condus de un arbitru romîn) 
Echipele învingătoare din aceste meciuri 
se califică în două turnee care vor avea 
loc la Belgrad și Sofia (16—18 martie 
a.c.). Astfel, în turneul de la Belgrad 
se califică formațiile învingătoare în 
meciurile A și B. cărora li se adaugă 
Burevestnik Odesa (campioana Uniunii 
Sovietice) și Dinamo București. In tur
neul de la Belgrad vor lua parte echipele 
învingătoare în meciurile l și 11 îm
preună cu Slavia Sofia (R. P. Bulgaria) 
și I egia Varșovia (R. P. Polonă). For
mațiile învingătoare în aceste două tur
nee (care se vor disputa numai tur) se 
califică pentru finala C.C.E. programată 
să aibă loc între 8 aprilie—13 mai 1962.

Competiția masculină debutează la 
28 ianuarie, tot cu jocurile preliminare 
care vor trebui să fie încheiate pînă la 
4 februarie. Vor avea loc următoarele 
partide : I: campioana Marocului—cam
pioana Portugaliei; II: campioana Ans- 
triei-campioana R. F. Germane ; III : 
campioana Luxemburgului-campioana El
veției. Urmează apoi (între 25 febrtiarie- 
11 martie) meciurile de calificare, după 
următorul program: A: Brabo Anvers 
(campioana Belgiei)—Rapid București 
(jocul tur va fi condus dc un arbitru 
olandez, iar returul de un arbitru iu
goslav): /? : învingătoarea din meciul
I — campioana Franței; C: campioana 
R D. Gerntane-Dozsa Budapesta (R. P. 
Ungară) ; D: învingătoarea din meciul
II — Dulka Kolin (R. S. Cehoslovacă) ; 
V : învingătoarea din meciul III — Aka- 
demik Sofia (R. P. Bulgaria); X: 
E.A.K. Cairo-Partizan Belgrad (R.P.F. 
Iugoslavia) . Y : campioana Turciei- 
A.Z.S.A.W.F. Varșovia (R. P. Polonă); 
Z: Progresul București-l'.S.KA. Moscova 
(Uniunea Sovietică). Meciul tur va fi 
condus de un arbitru din R. P. Ungară, 
iar returul dc un arbitru din R. S. Ce

hoslovacă. Formațiile învingătoare în 
aceste jocuri $e califică pentru două 
turnee (numai tur) care vor avea loc 
între 6—8 aprilie a.c., în felul următor: 
învingătoarele din meciurile A, B, C, D 
se vor întîlni la Budapesta, iar echipele 
calificate în urma jocurilor notate cu 
V, X, Y și Z vor juca la Varșovia. Ca 
și în competiția feminină, echipele cla
sate pe primul loc în aceste două turnee 
își vor disputa finala (13 mai—10 iunie 
a.c.). De remarcat că, la fel ca în ediția 
de anul trecut, în finală nu se vor lua 
în considerație setaverajul și punctave- 
rajnl, ci numai victoria. Astfel, dacă 
fiecare dintre cele două echipe a cîștigat 
cîte un meci, se va mai disputa o a 
treia partidă, pe teren neutru, în aceeași 
perioadă de timp.

In C.C.E. rezervată echipelor feminine, 
U.R.S.S. va fi reprezentată numai de 
Burevestnik Odesa, campioana țării.

Echipele noastre vor avea meciuri 
foarte grele, Dinamo București va juca 
în turneul feminin de la Belgrad, care 
paie a fi mai dificil decît cel de la So
fia ; voleibaliștii de la Progresul Bucu
rești se vor întîlni cu cei de la Ț.S.K.A. 
Moscova, fostă deținătoare a C.C.E. și 
finalistă anul trecut, în timp ce cam
pionii noștri. Rapid București, după ce 
vor juca cele două partide cu Brabo An
vers (elubul belgian a făcut propunerea 
ca cele două meciuri să aibă loc numai 
în Belgia), în caz de calificare, vor avea 
trei jocuri grele în turneul de la Bu
dapesta. Reprezentantele noastre în 
G.C.E. vor trebui — deci — să se pre- j 
gătească ou multă atenție pentru a a- | 
vea o comportare frumoasă.

Traumatismele
Cu cit sportivii tind spre rezultate 

mai înalte, cu atît pregătirea lor fi
zică generală are o însemnătate mai 
mare pentru obținerea acestor rezul
tate. îmbunătățirea forței, vitezei și 
îndemînării, coordonarea superioară, a- 
bilitatea de a „dirija" propriile ca
lități fizice și motrice sint criteriile 
simțului atletic și al gradului de an
trenament superior al sportivului din 
zilele noastre.

Cu toate acestea, oricît ar părea de 
paradoxal, uneori pregătirea fizică ge
nerală nu este nici pe departe multi
laterală. De cele mai multe ori atle- 
ților le lipsește dezvoltarea necesară 
a unor grupe musculare și a ligamen
telor : mușchii suprafeței posterioare 
a coapsei — la sprinteri, săritori și 
alergători de garduri, ligamentele mîi- 
nilor — la aruncătorii de greutate, 
ligamentele articulațiilor gleznelor —

Rețineți locuri din timp 
Ia stațiunile balneoclimaterice 

pentru odihnă și tratament
Agențiile și filialele O.N.T. Carpați din toată țara primesc 

înscrieri pentru lunile ianuarie — februarie — martie, la :

CONCEDII DE ODIHNĂ

în stațiunile Predeal, Timiș, Pîrîul Rece, Sinaia. Bușteni, Cheia, Păltiniș. 
Lacul Roșu, Izvorul Mureșului, Tușn-ad, Borsec, Sovata, Vafea Vinului.

TRATAMENT BALNEAR

Reumatologie: 1 Mai, 9 Mai, Băltățești, Călimănești, Olănești. Go
vora, Oc.nița, Ocnele Mari, I Ierculane, Sovata. Ocna Sibiu, Bazna. 
Pucioasa.

Gastroenteriită: Slănic Moldova, Călimănești. Olănești. Sîngeorz băi, 
Borsec.

Cardiologie: Vatra Dornei, Buziaș, Borsec. Tușnad.
Urologie: Călimănești, Olănești.
Ginecologie: Sovata, Ocna Sibiu, Bazna.
Nevroză astenică : Sinaia, Tușnad, Rodbar.
Endocrinologie : Borsec.
Silicoză : Călimănești.
Boli profesionale : Călimănești.
Dermatologie: Olănești.
Căi respiratorii: Govora.
Se acordă locuri cu prioritate pentru membrii de familie (sot, soție, 

copii) ai salariaților trimiși la odihnă sau tratament, cu bilete’C.C.S.
50% reducere pe C.F.R. și I.R.T.A.
Tarife reduse in stațiuni (cazare și masă).
Agențiile și filialele O.N.T.-Carpați organizează în toată țara tabere 

pentru sportivi, pentru studenți și elevi, precum și: Excursii în grupuri 
pentru oamenii muncii de la orașe și sate în stațiunile balneo-climaterice 
ți in cele mai interesante regiuni ale țării.

Transportul cu trenai sau autocarele.

Astăzi: Steaua — Dinamo 
Mîine: Stea ua - Știința

Lucian Popescu (Dinamo) intr-o spectaculoasă săritură la semicerc. 
Fază din meciul Dinamo—Știința, unul din cele mai frumoase jocuri dispu
tate pînă in prezent in „Cupa de iarnă”.

Astăzi și mîine, sala Dinamo din 
Capitală va fi din nou gazda unor 
interesante partide de handbal în 7 
din cadrul „Cupei de iarnă". Cele 
mai bune echipe masculine din Bucu
rești vor apărea din nou — 
mâții complete — promițînd 
cole atractive.

Cele trei 
a turneului

în for- 
specța-

restanțe din etapa trecută 
masculin sînt programate

astăzi, de la ora 17,30, în următoa
rea ordine: Flacăra roșie — C.S.Ș., 
Steaua — Dinamo și Știința — Ra
pid. Dintre acestea, fără îndoială că 
meciul Steaua — Dinamo, deține 
capul de afiș.

Mîine, de la ora 16, sînt progra
mate jocurile primei etape din returul

musculare pot ii
ia alergătorii de garduri și le sări 
tori. Din această cauză, unele zone 
ale sistemului osteo-muscular a) spor
tivului nu dispun de posibilități uni
forme : unii mușchi sînt relativ mai 
slabi decît alții și, în momentul exe
cutării unui lucru de mare intensi
tate (în condiții nefavorabile), muș
chii relativ mai slabi sînt foarte ușor 
expuși traumatismelor.

Analiza traumatismelor musculare 
a arătat că atleții se accidentează de 
cele mai multe ori la mușchii supra
feței posterioare a coapsei, la muș
chii gambei, la grupa mușchilor aduc- 
tori și la cvadricepși și coapsei. La 
semifondiști și la fondiști se întîlnesc 
de asemenea modificări musculare cu
noscute sub denumirea de miofascite. 
Acestea sînt modificări biochimice ale 
țesutului muscular. .Mușchii acciden
tați sînt rigizi și provoacă senzații 
de durere la palpare. Această rigi
ditate a mușchilor este o consecință 
a tulburării stării coloidale a celu
lelor, ceea ce la rindul său duce la 
iritarea terminațiilor nervoase peri
ferice, provocînd durerea.

Traumatismele musculare mai se
rioase sînt întinderile și rupturile. 
De obicei ele se întîlnesc la atleți care 
depun un efort de intensitate maximă 
in antrenamente și concursuri, cum 
este cazul, în special, al sprinterilor, 
săritorilor în. înălțime și cu prăjina, 
mai puțin — in cazul săritorilor in 
lungime, triplusalt și garduri.

Traumatismele musculare se produc 
nu pentru că organismul sportivului 
este incapabil să facă față efortului 
de intensitate maximă, ci numai din 
cauza stării precare a diferiților mușchi. 
Se știe, de pildă, că mușchii obosiți 
se accidentează mult mai ușor. încăl
zirea imperfectă, vremea rece, pregă
tirea fizică și tehnică insuficientă, în
călcarea metabolismului sărurilor, în
grijirea greșită a mușchilor, forțarea 
lucrului, traumatismele nevindecate 
—toate acestea predispun la trauma
tisme.

Diagnosticarea întinderilor și rup
turilor musculare nu este o operațiune 
dificilă. In momentul traumatismului, 
sportivul simte o foarte ascuțită du
rere caracteristică, ca de pe urma unei 
lovituri de cuțit și de obicei încetează 
in mod reflex antrenamentul sau con
cursul. Ceva mai tirziu, pe locul 
traumatismului apare o umflătură, ca 
o consecință a hemoragiei din acest 
loc (hematom). Deseori, sîngele din 
vasele lezate coboară in țesuturile moi 
(astfel, în cazul traumatizării mușchi
lor dtn treimea mijlocie a coapsei, he-

competiției masculine 
nin a fost întrerupt) : 
Metalul „23 August", 
Steaua — Știința și 
pid.

Foto: P. Romoșan
(turneul femi- 

Flacăra roșie — 
I.T.B. — C.S.Ș., 
Dinamo — Ra-

AZI

PATINAJ : Patinoarul „23 
de la ora 19,30: demonstrația 
rilor artistici din Austria.

HANDBAL : Sala Dinamo, u 
Flacăra roșie — Clubul sport 
Steaua — Dinamo și Știința -

Mii NE
PATINAJ : Patinoarul ,.23 

ora 17.30: demonstrația patinat 
tistici din Austria, |

HOCHEI : Patinoarul „23 
ora 19: Selecționata divizii] 
Kladno S.O.N.P.

HANDBAL : Sala Dinamo, 
Flacăra roșie. — Metalul 23 
I.T.B. — Clubul sportiv școlai 
— Știința și Dinamo — Rapid.

De la I. E. B.
Se aduce la cunoștința puii 

că, în mod excepțional, pati 
artificial din Parcul 23 Aug] 
fi deschis pentru public în zi|

— simbălă 6 Ianuarie a.c. 
orele 16,30-18,30 ;

— duminică 7 ianuarie a.c 
orele 10-13 și 14,30-16,30.

De la F. R. Rugi
Federația romînă de rugbi aci 

cunoștința cluburilor și asocl 
sportive care au secții de rul 
campionatul categoriei a sau iq 
pionatul de calificare, că viza 1 
telor de legitimare pe anul 11 
face, la sediul federației dii 

Vasile Conta 16. începînd de ia 
nuarie a.c. pînă la 1 maitie.

din cadrul „C.C.E.“ se vor juca la Tg. Mureș
După cum am mai anunțat, sorții 

au decis ca în acest sezon cele două 
participante ale țării noastre la „Cupa 
Campionilor Europeni" rezervată echi
pelor feminine de handbal în 7 — Ști
ința și Rapid București — să se întîl- 
nească între ele în cadrul sferturilor 
de finală. Ultimul termen de disputare

al acestor două jocuri este 15 
rie.

Federația de specialitate a 
jucarea partidelor la Tg. Mure 
odată au fost stabilite și date 
ciurilor: joi 11 și duminică 14 ia 
Intîlnirile vor fi conduse de ; 
austriac Schwab.

Colțul specialistului 

preintimpinate 
matomul poate să apară în plica ge
nunchiului).

In cazul unor accidente mai grave, 
hematomul apare mai repede, iar pe 
locui rupturii musculare se constată 
o adîncitură. In aceste cazuri este 
obligatorie asistența medicală. Primul 
a jutor trebuie asigurat însă imediat: 
ceva rece pe locul mușchiului iezat 
(apă rece, zăpadă, cloretil) și repaus 
pentru porțiunea traumatizată (bandaj 
strîns sau atelă). După acee3 spor
tivul accidentat trebuie expediat la 
spital, unde medicii îi vor prescrie 
tratamentul.

Pentru ca atleții să poată preîntîm- 
pina posibilitățile de traumatizare » 
mușchilor ei trebuie să respecte cu 
strictețe o serie de măsuri profilac
tice complexe.

Prima condiție în profilaxia trau-’ 
matismelor musculare este pregătirea 
fizică generală multilaterală a spor
tivului, care se obține prin executa
rea diferitelor exerciții pentru dez
voltarea tuturor grupelor musculare 
principale, precum și prin executarea 
exerciți ilor speciale pentru întărirea 
diferitelor grupe musculare (la atleți 
— mai ales mușchii suprafeței pos
terioare a coapsei).

A doua condiție in profilaxia trau
matismelor musculare este starea op
timă a mușchilor sportivului, care 
poate fi asigurată prin alcătuirea și 
desfășurarea justă a antrenamentelor 
(punîndu-se accent în special pe res
pectarea obligatorie a principiului 
gradării), îmbinarea antrenamentelor 
pe teren tare cu cele pe teren moale, 
încălzire eficace înainte de antrena
mente și concursuri, îngrijirea adecvată 
a mușchilor — atît în cadrul pregă
tirilor pentru lucru cit și după aceea. 
Menționăm că în cadrul încălzirii tre
buie incluse exerciții care să acționeze 
asupra tuturor grupelor musculare 
principale ale sportivului, în funcție 
de specificul probei atletice alese.

In timpul antrenamentelor, unii 
sportivi execută „ex-abrupto" citeva 
exerciții, obligînd mușchii, nepregă
tiți în prealabil, să intre activ în lu
cru. Tocmai aceștia sînt mușchii care 
se traumatizează cel mai ușor. In- 
tr-o zi, săritorul cu prăjina B, a ho- 
tărît tam-nesatn, pe la jumătatea an
trenamentului, să execute o săritură 
în lungime pentru rezultat. „Rezul
tatul" ? Un traumatism grav.

încălzirea pe o vreme rece trebuie 
să fie mai mare, atît ca volum cit și 
Ca intensitate. Pentru atleți e foarte 
important să-și țină picioarele la 
cald; pe o vreme rece se recomandă

fricționările de încălzire. Dupi 
cursuri și antrenamente se reco 
băile. Influența binefăcătoare 
de aburi, cu aburi calzi și a bă 
aer cald este de necontestat, 
tivii trebuie să știe de asemene; 
„scuture" mușchii, adică să fo 
că procedeele de auto-masaj. In 
de aceasta se recomandă masa 
2—3 ori pe săptămînă.

Atleții trebuie să știe „să-și 
mușchii, astfel incit la cele m 
însemnate senzații neplăcute 
îngrijească de refacerea stării lo 
male. Se interzice cu desăvirșir 
ticiparea la concursuri cu oyjrj 
fizică și tehnică insuficientă - 
atît mai mult, participarea la 
na mente atunci cind există s< 
de durere. De asemenea, este ir 
sibilă reluarea antrenamentelor 
traumatism, fără aprobarea med

Pe vreme de arșiță, in timpi 
trenamentelor și concursurilor 
constată o transpirație intensifier 
se pierd săruri minerale, se 
multă apă, se tulbură metabo 
hidric și salin al organismului 
cauza lipsei sărurilor mineral 
mușchi se produc modificări b 
mice: uneori tonusul mușchilor 
pină la nivelul unei stări de f 
ne. De aceea, în timpul verii, 
tivul trebuie să folosească aii 
care conțin multe săruri minerale 
minerală, glicerofosfat de calci 
1—2 grame pe zi, sare gemă).

La primele simptome de miof; 
(rigiditate musculară și dureri) 
necesar să se reducă imediat e 
de antrenament, evitînd mai al 
xercițiile de viteză bruște, sau 
tind cu desăvirșire antrenante 
pentru a începe tratamentul. E d 
ținut că miofascitele duc de cele 
multe ori la traumatisme grave

O importanță deosebită pentru 
filaxia traumatismelor musculare 
perioada pregătitoare. Perioad 
toamnă-iarnă și de primăvară tri 
folosită în mod specia] pentru 
rirea verigilor slabe ale sister 
osteo-muscular al sportivului. In 
gătură cu aceasta, atît la antrena 
te, cit și — mai tirziu — la 
cursuri, atleții trebuie să mani 
un maximum de disciplină și s 
zitate. In sportul modern nu e 
mărunțișuri: cea mai mică neat 
poate duce la o îndelungată ind 
nibilitate sportivă. Numai respeci 
întregului complex de măsuri f 
lactice îi va permite sportivului] 
evite traumatismele musculare, pe 
a nu întrerupe -procesul de aut 
merit și pentru a obține rezu 
înalte.

G. VOROBÎO’
(Din revista sovietică „Leoh 

atletika" nr. 11—1961).



Turul pămîntului
pe bicicletă

tineri din India

a loî Tfti lonescu
scri-
„Ca

Știți de cine sînt 
se textele cîntecdor 
ramba", „Pe o străduță 
mică" șl „Omul de nea“? 
De... rugbistul Titi Io- 
nesau. In orele de ră
gaz de după antrena
mente, actualul antrenor 
al echipei Dinamo se de
dică pasiunii nr. 2 : ver
surile de muzică ușoară. 
Este drept că pînă a- 
cum cîțiva ani, această 
preocupare îi era necu
noscută, dar azi are un 
motiv puternic : soția sa, 
cîntăreața Aida Moga. 
într-o după-amiază, Aida 
se plimba supărată prin 
cameră. De la masă Titi 
lonescu ridică ochii de 
pe schema de antrena
ment la care lucra și o 
întrebă :

— Ce ai, dragă ? S-a 
intimplat ceva neplăcut?

me- 
voi

— Ați renunțat com
plet să mai jucați ?

— Sînt, după cum știți, 
antrenorul echipei Dina
mo. N-am renunțat însă 
la joc, pînă n-am reușit 
să creez un alt jucător 
pe postul meu, pentru 
lotul național, p? 
Adrian.

— De cite ari ați 
internațional ?

— De aproape 80 
ori.

Aida Moga a venit a-

Pilă

fost

de

lături de soțul ei și l-a 
luat de braț.

O ultimă întrebare:
— Vă pasionează tea

trul ?
— Mult. Mi-au plăcut 

din totdeauna spectaco
lele și prefer acum... 
estrada.

— Așa și trebuie, a a- 
dăugat Aida Moga, și mie 
imi plăcea înainte fot
balul și azi iubesc... rug- 
biul.

Patru
Mathura Prasad Sa

xena, Naval Kishore Na- 
heswari, Jalil Ahmad și 
Ghayoor Ahmad Zaidi — 
au hotărit să facă în
conjurul pămîntului pe... 
biciclete. Ei vor porni 
la drum zilele acestea 
— poate că au și plecat 
la apariția acestor rîn- 
duri — avînd înscrise în 
itinerar nu mai puțin 
de 59 de țări.

Printre țările pe care 
le vor străbate temerarii 
cicliști indieni, se nu
mără și Rominia. Ne a 
anunțai acest lucru, prin- 
tr-o scrisoare, 
torul grupului, 
Prasad Saxena, 
țeles, e greu de spus -- -------- _s maj

cînd 
însă

conducă - 
Mathura 

Binein-

de pe acum ziua și 
ales... ora exactă 
vor sosi. Oricînd 
vor fi bineveniți, vor ti 
întîmpinați cu toată dra
gostea și prietenia de 
tineretul nostru sportiv.

Cele trei njechiri victorioase (1—0 cu 
Chile, 2—1 cu Argentina și 2—1 cu 
Uruguay) ale fotbaliștilor sovietici în 
America de Sud au primit denumirea 
de -Grandiosul turneu*  din partea zia
relor uruguayene. De altfel, fotbaliștii 
în tricouri purpurii au uimit întreaga

lume fotbalistică prin jocul lor, 
rezultatele obținute în fața unora 
tre echipele considerate favorite 
campionatului mondial din acest

Iată, mai jos, două imagini suges
tive din acest turneu victorios :

prin 
din-
alc
an.

VARIETĂȚI
UN OM DE CARACTER...

— Ascultă textul 
lodiei pe care îl 
imprima miine. Este im
posibil de cintat.

Titi lonescu se apucă 
și spre marea bucurie a 
soției sale îmbunătăți 
versurile. Acesta a fost 
doar începutul... Au ur
mat alte și alte texte.

Bineînțeles că proas
pătul textier nu putea să 
lipsească de la premiera 
noului spectacol al es
tradei „Concert in...
hazliu". Mai ales că so
ția sa face parte din co
lectivul 
Moga 
sueaes, 
astfel 
era bine dispus. Iar în 
timp ce își aștepta soția, 
la sfîrșitul spectacolului 
i-am cîteva între
bări :

re

artistic. Aida 
s-a bucurat de 
a/avut și „bis“, 
că Titi lonescu

in ajutorul telespectato
rilor de fotbal: minge cu 
petice de culoare închisă, 
ca să poată fi mai ușor 
de urmărit pe micul ecran. 
Cu mingea din fotografie 
s-a jucat cel de al treilea 
meci pentru calificarea în 
turneul final al campiona
tului mondial, dintre echi
pele Suediei și 
Și cum se știe s au cali
ficat fotbaliștii elvețieni. 
Le-a convenit, se pare min
gea... peticită.

Elveției.

... dacă Iuri Vlasov s-ar 
afla în Lună, recordul său 
mondial la stilul „aruncat' 
ar reprezenta nu 208 
lograme, ci... 1.200 de 
lo grame ? In schimb, 
Jupiter el ar ridica 
mai... 8 kilograme.

u
ki- 
ki- 
pe 

nu-

... Armin Harry, record
manul mondial la 100 m 
(10 sec.), care n-a parti
cipat la nici un 
în 
în 
te 
în 
ci 
echipa

concurs 
anul 1961, a reapărut 
arena sportivă ? El poa- 
fi văzut însă acum nu 
postura de alergător, 

dc... fotbalist, jucînd în 
Karlsruhe, alături

SANDU MARIAN

BUCURIE DE SCURTA DURATA
0 selecționată a boxeri

lor amatori din Suedia a 
evoluat acum cîtva timp 
la Moscova. Cu o zi îna
inte de reuniune, cînd 
boxerii suedezi se aflau la 
masă într-un restaurant 
din centrul Moscovei, unul 
dintre ei, „greul*  Thomer 
Ashman, își manifes-ta do
rința de a-și cunoaște ad
versarul pe care urma să-l 
întîlnească o zi mai tîr- 
ziu. Un coleg de echipă, 
pus pe șotii, îi arătă a- 
tunci pe... baschetbalistul 
sovietic Kruminș (2,18 
m !) care lua prînzul la 
o masă alăturată.

Ashman făcu ochii mari 
cînd își văzu ,,adversarul*  
și nu e de mirare că avu 
apoi o noapte de insom
nie... Nu mică i-a fost însă 
surpriza a doua zi, la cîn- 
tar, văzînd apă rind un 
boxer de talie normală, 
care pe lîngă uriașul 
minș părea bineînțeles 
pitic : Lev Muhin.

Bucuria i-a fost
de scurtă durată, căci ,,mi
cul*  Muhin îl făcu K.O. 
în prima repriză, printr-o 
splendidă directă de 
stînga.

Ashman s-o fi gîndit 
după aceea că poate tot 
ar fi fost mai bine să fi 
boxat cu... Kruminș !

Un mic club dc fotbal 
din orașul Limousin ame
nințat să retrogradeze din 
campionatul orășenesc, a 
primit acum 4 luni vizita 
neașteptată a unui tinăr 
sud-american care a decla
rat :

„Eu 
calvez, 
echipei Sao Paulo— Trans
ferul meu pentru echipa 
dv. va fi gratuit_  E doar
chestiune de timp...*.

Conducătorii clubului Li
mousin i-au oferit imediat 
un apartament luxos, l-au 
hrănit cum se cuvine unei 
vedete și... au așteptat de
butul, care promitea a fi 
senzațional.

Și... senzația n-a întîr- 
ziat ! Acum cîteva săptă- 
mîni, Antonio a dispărut, 
lăsînd pe niasă în camera J 
sa următoarea scrisoare :

„Am mîncat bine și am

sînt Antonio Gon- 
inter-dreapta al

trăit minunat în contul 
dv. timp de patru luni 
de zile. Acum, o șterg, 
îmi veți spune poate că 
aceasta nu e o treabă cin
stită, din moment ce vă 
promisesem să dau tot con
cursul echipei dv. Cred 
însă că ar fi fost și mai 
necinstit din partea mea 
dacă mi-aș fi ținut promi
siunea ! N-am jucat 
viața mea fotbal...*.

ARNE BORG A ÎMPLI
NIT 60 DE ANI

Kru-
un...

însă

STIATI CA
de alți doi... atleți renu- 
miți, Karl Kaufmann și 
Ileinz Futterer.

... poetul 
a fost un 
mișcării în 
cest lucru 
maxima sa „Dacă nu alergi 
cît ești sănătos, vei 
cit vei fi bolnav*.

roman Horațiu 
mare adept al 
aer liber ? A- 
îl confirma și

alerga

... cea mai tînără 
toare din lume este

îno-lă-
Elaine

Mic dicționar al sporturilor de iarnă
Slalom : traseu de schi 

cu... ondulații permanente
Hochei: fotbal pe ghea

ță (atît 
minge se 
și în loc 
fiartă )

Linie : 
scurt între două puncte 
(cînd linia e formată din 
frații Szabo și Ferenczi 
numărul de puncte e... 
mult mai mare !)

Crosă : singurul mate
rial sportiv cu care nu 
este bine să fii... la înăl
țime.

Rucsac: obiect indis
pensabil excursiei, fără de 
care nu poți constata că 
la cabană se găsește... tot 
ce ai adus de la Bucu
rești.

Niță Scandal: prezent 
iarna ca și vara pe terenul 
de sport. Vara la fotbal

se... răcorește, iarna la ho
chei se...

ca în loc de 
folosește pucul 
de suc... luica

încălzește, 
auxiliar absolut 
schi (spre deo- 
fotbal nu e cel

drumul cel mai

Bocanc: 
necesar la 
sebire de 
vinovat pentru eventualele
performanțe slabe. Aici e- 
xistă... ceara !).

Collins din Jerow-Anglia ? 
Deși este în vîrstă numai 
de un an, ea se simte în 
apă în elementul ei. Cel 
mai mult îi place să fie 
lăsată în apă adîncă, în 
care se ține la suprafață 
dînd din mîini și 
cioare, la fel cum 
copii de vîrsta ei

din pi- 
fac alți 
în baie.

scor în-... cel mai mare 
tr-un meci de fotbal de 
categoria A s-a înregistrat 
în campionatul francez, în 
anul 1942 ? Marseille a 
învins pe Avignon cu... 
20—2 1

Stadionul din Buenos Aires, Mea ui cu ti genii ud 
s-a terminat. Jucătorii se îndreaptă, spre cabine. Pu
blicul și poliția au intrat pe teren. A izbucnit cumva 
vreun scandal? Nici gînd de așa ceva! Meciul a de
curs într-o notă de perfectă sportivitate, iar victoria 
fotbaliștilor sovietici a fost viu aplaudată. Cîțiva pa
sionați colecționari de „amintiri*  l-au înconjurat însă 
pe cel mai bun înaintaș al U.R.S.S., Ponedelnik, cu 
intenția de a-i lua... tricoul sau măcar o fâșie din el'. 
Cu toată intervenția poliției, se pare că Ponedelnik 
va trebui să-și caute alt tricou. Din cel cu care 
intrase în meci n-a rămas decît o... amintire. 
Dar. după cum se vede din fotografie, Ponedelnik 
nu este cîtuși de puțin supărat. Dimpotrivă...

Suedezul Ame Borg. cîș- 
tigător al unei medalii o- 
limpice de aur. trei de ar
gint și una de bronz, a 
împlinit, recent, 60 de ani. 
Marele înotător de acum 
trei decenii își cîștigă as
tăzi existența ținînd un 
mic chioșc de ziare și de 
tutun și... încheind pariuri 
în legătură cu rezultatele 
pe care Ie poate obține a- 
cum în bazinele de înot.

Un astfel de pariu 
făcut și în 1952, cînd a- 
vea vîrsta de 50 de ani, 

ziarul „Expressen*.
Borg a pariat 
de coroane că 
100 metri craul 
performanță ce 

această 
a cîș- 
acope-

cu 
Ame 
1.000 
înota 
1:05,
rea irealizabilă la 
vîrstă. Arne Borg 
tigat totuși pariul, 
rind distanța în 1:04,8 !

Una gran figura*  („0 mare figură*),  acesta este 
calificativul pe care l-a primit lașin, renumitul por
tar al echipei U.R.S.S., din partea presei argentiniene. 
Din nou, lașin s-a întrecut pe sine. Priviți fotogra
fia. El conduce mingea prin dribling, ca la baschet, 
încadrat de doi adversari masivi, în meciul cu Uru
guay...

postii MPcnzm» posta magazin» postii mucuzin
GHEORGHE BUSU. PI

TEȘTI. — Ștefan Filote, an
trenorul echipei de fotbal 
Rapid. a jucat de 13 ori in 
echipa națională, ultimul 
meci în reprezentativa țării 
l-a susținut în 1956.

NICULAIE MUREȘ, 
BUCUREȘTI. - 1) Iuri Vla
sov : 26 de ani, înălțime 
1,85 metri, greutate 123 de 
kilograme. — 2) Dumitru 
Ciobotaru este originar din 
Galați. El s-a retras din ac
tivitatea sportivă. A fost 
de 9 ori campion republi
can. In 1958 a cucerit titlul 
de campion european fero
viar, iar în 1953 a cîștigat 
medalia de aur la Jocurile 
Sportive Internaționale 
Prietenești de la București, 
învingîndu-1 în finală prin 
K. O. în prima repriză pe 
A. Soțikas. Vîrsta lui Cio
botaru ? 36 de ani.

PETRE N. ARDEI, 
PULUNG MUSCEL. 
Zavoda I antrenează 
Pa de fotbal a Combinatu
lui Poligrafic 
2) Unde joacă 
Dinamo Obor, 
dacă nu e și
n-ați știut acest lucru ? —

CIM-
- 1)
echi-

București. — 
Biikossi? La 
Mă întreb 
vina lui că

3) Crăciun, fostul mijlocaș 
al Jiului, va juca în primă
vară la Steaua. - 4) Pri
mele 3 locuri în clasamen
tul campionatului mondial 
de hochei pe gheață de 
anul trecut au fost ocupate 
de*:  1. Canada, 2. R. S. Ce
hoslovacă, 3. U.R.S.S.

MITICA IONESCU, PE- 
TROȘENI. - 1) Cu prima 
reprezentativă de fotbal a 
Ungariei ne-am întâlnit de 
12 ori. Cel mai bun rezul
tat : 1-1. în 1939. Fotbaliștii 
noștri s-au comportat re
marcabil în 1952, la Tur
ku, în partida susținută în 
cadrul Jocurilor Olimpice, 
precum și în 1958, la Bucu- 
reti, pierzînd ambele me
ciuri la mare luptă, cu 
2—i. - 2) Vă mulțumesc 
pentru informația pe care 
mi-o dați despre fotbalistul 
Voinea, de la Steaua. îna
inte a jucat, deci, 
chipă din comuna 
(asta nu 
hova, în 
Petrolul, 
îmi luați

știam!), 
categoria 
încă 
locul!

la o e- 
Moșneni 
la Pra- 
B, și la

puțin și...

IOAN BUSAC. FABRICA 
DE TEXTILE „DOROBAN
ȚUL', PLOIEȘTI. - Epi-

grama dv. e destul de reu
șită. Aveți... cuvintul :

Echipa Petrolul a prac
ticat un fotbal de bună 
calitate in jocurile sus
ținute in Indonezia 
cert, valoarea și-o c»n- 

firmă.
In presă s-a Și arătat 
Că-n Indonezia, tot timpul. 
Petrolul joacă... rafinat !

E

IOAN BESTA. SIBIU. - 
1) in 1961, cel mal bun re
zultat în proba de 100 me
tri (femei) l-a obținut ne
gresa Wilma Rudolph : 1’.2 
sec. — record mondial. A 
doua performantă » anuiui 
a fost obținută de Maria 
Itklna (U.R.S.S.); 11,4 sec. 
— 21 Dinamo București a 
cîștigat o singură dată cam
pionatul tării 
anul 1955. Pe 
lea s-a clasat 
Iul. - 3) Este
dat „care e cel 
boxer al nostru din ultimii 
5—6 ani“? Cum putem com
para. de pildă, un „greu" 
cu o... „muscă”? Prin an
samblul performanțelor rea
lizate pe plan intern și in
ternațional pe primul plan 
se situează, în orice caz.

la fotbal: în 
locul al doi- 
atunci Petro- 
greu de apre- 

bun

Gheorghe Negrea, Mircea 
Dobrescu, Ion Mihalik și 
Constantin Gheorghiu.

ȘERBAN VICTOR, TIMI
ȘOARA. - 1) Vreți să-i 
scrieți fotbalistului D. Ma
cri de la Rapid? De bine 
sau de... rău? Oricum, vă 
dau adresa : clubul Rapid, 
șoseaua Ciulești nr. 10, 
București, raionul Grivița 
Roșie. — 2) Promovlnd în
tr-o categorie superioară, o 
echipă dovedește prin 
ceasta că are valoare, 
jucătorii el au atins un 
numit nivel. Nu văd de
ar renunța la ei în momen
tul cînd ar ajunge să joace 
în categoria superioară, fi
rește, echipele caută să 
facă față cit mal bine noii 
situații, dar pentru aceasta 
e mal sănătos să se bizuie 
pe propriile forțe, pe ca
drele crescute, deeît pe... 
achiziții mai mult sau mai 
puțin corespunzătoare. Cit 
despre antrenor, cu
mai puțin poate fi vorba 
de schimbarea lui. Asta se 
obișnuiește cînd o echipă 
retrogradează !

ION POSTAȘU

a- 
că 
a- 
ce

atît



în turneul de șah de la Reggio Emilia DE SCHI DE LA ZAKOPANE
Cu două runde înainte de sfîrșit, 

clasamentul turneului internațional 
șah de la Reggio Emilia (Italia) șahis- 
tul romî-.s Th. Ghițescu continuă să fi
gureze pe locul trei. El a întrerupt par
tida cu Lehman (R.F.G.) în poziție a- 
proximativ egală, după ce încercase 
zadarnic în jocul de mijloc să forțeze 
cîștigul printr-o combinație de atac la 
rocada adversă. Următorul adversar al 
lui Ghițescu a fost marele maestru iu
goslav V. Pire. Partida a durat 6 ore,

în 
de

ambii adversari luptînd într-un dificil 
final de dame și piese ușoare, încheiat 
cu remiză.

In clasament, primul loc a rămas în 
posesia italianului Giustolizi cu 7 
puncte, din 9 posibile, urmat de Grag- 
ger (Austria) cu 6 p. Ghițescu are 
5*/ 2 puncte și o partidă întreruptă. Tot 
5*/,  puncte (dar din 9 partide) are 
maestrul bulgar Pîdevski, care a cîști- 
gat o frumoasă partidă la Haag. Ur
mează în clasament: Lehman 5 (1), 
Pirc, Canal și Haag 4'fj.

Turneul interzonal de șah 
la Stockholmva avea loc

Turneul interzonal al campionatului 
mondial de șah va începe la 28 ianua
rie, la Stockholm. Participă 23 șahiști, 
calificați în cadrul turneelor zonale.

Interzonalul urma să aibă loc la Am
sterdam, dar autoritățile olandeze, fă- 
cînd ț>e placul cercurilor 
N.A.T.O., au refuzat viza 
unuia dintre participanți, 
estru ’ ’
R. D. Germană. Aceste acțiuni discri
minatorii nu au găsit sprijin. Federa
ția internațională de șah (F.I.D.E.) a 
hotărit să nu mai programeze în Olanda

agresive 
de intrare 

marele ma- 
intemațional W. Uhlman, din

turneul interzonal, urmînd ca acesta să 
aibă loc în Suedia, la data anunțată. 
Ziarele suedeze precizează că turneul 
interzonal va fi organizat într-o mare 
sală de expoziții din Stockholm.

După cum se știe, primii șase clasați 
în turneul interzonal vor primi dreptul 
de participare în etapa următoare a 
campionatului mondial, turneul candida- 
ților. La această întrecere sînt califi
cați de drept marii maeștri sovietici 
M. Tal — fost campion mondial — 
și P. Keres.

Ancheta redacției de spart a agenției TASS
printre marii performeri ai lumii

MOSCOVA (Agerpres). —
La sfirșitul anului 1961, redacția 

de sport a agenției TASS a efectuat 
o anchetă in rindul marilor campioni 
ai sportului mondial.

Recordmanul mondial la săritura în 
lungime, Ralph Boston (S.U.A.) este 
pe deplin satisfăcut de rezultatele pe 
care le-a înregistrat în anul 1961. Bos
ton a stabilit un nou record al lumii 
cu o săritură de 8,28 m. El scrie că 
impresia cea mat puternică i-au fă- 
cut-o concursurile desfășurate în Eu
ropa, la care a participat cu succes.

Sportivul sovietic Igor Ter-Ovane- 
sian, recordman european la săritura 
in lungime, nu prea este mulțumit de 
■enul care a trecut. Igor Ter-Ovanesian 
a căpătat un traumatism la Universia
da de la Sofia și de aceea n-a avut 
posibilitatea să participe la cîteva 
concursuri interesante inclusiv la 
campionatul U.R.S.S- Țelul lui Ter- 
Ovanesian in anul 1962 este de a de
păși recordul lui Ralph Boston. El 
consideră că potențial este pregătit 
pentru aceasta.

Olandezul Henk Van Der Grift, 
campionul mondial de patinaj viteză, 
scrie că 1961 a fost pentru el un an 
neașteptat de bun. După părerea lui 
Grift, favoritul actualului sezon va fi 
„lunganul" Viktor Kosicikin. De aceea, 
Grift nu este de loc sigur că își va 
apăra titlul la campionatul mondial 
de la Moscova.

Viktor Kosicikin (U.R.S.S.), campion 
european, își amintește cel mai bine 
de campionatul mondial pe care l-a 
pierdut- El așteaptă cu nerăbdare să 
se întîlnească cu adversarii săi la cam
pionatul mondial care va avea loc la

Kosicikin consideră că deo- 
este greu de întrezărit cine

după pă- 
sovietici, 

și Andre

Jourden

Moscova, 
camdată 
se va clasa pe primul loc, dar princi
palii pretendenți la victorie, 
rerea lui, vor fi patinatorii 
precum și Van Der Grift 
Kouprianof (Franța).

Pentru ciclistul Jean
(Franța) anul ce a trecut a fost marcat 
de victoria pe care a obținut-o la 
campionatul mondial de fond. El speră 
să obțină în 1962 noi victorii.

Desigur că și Iuri Melihov (U.R.S.S.), 
cîștigătorul Cursei Păcii la ciclism, ar 
dori să repete succesul pe care Na ob
ținut în 1961. Dar el nu vrea să facă 

legătură cu viitoarele 
Sînt foarte multe ta- 
apar în diferite țări, 
aceea trebuie să fii 

antrenat.

„Footballu j
Printre cei care au răspuns la an

cheta făcută de revista săptăminală 
franceză de specialitate „Football" asu
pra șanselor echipelor care participă 
la turneul final al campionatului mon
dial din Chile se numără și 5 dintre 
cei mai cunoscuți fotbaliști sovietici — 
Igor Netto, Valentin Ivanov, Victor 
Ponedelnik, Mihail Meshi și Valerii 
Voronin.

Fotbaliștii sovietici au declarat că 
cele mai multe șanse de a cuceri titlul 
mondial le are echipa Braziliei. Prin
tre pretendentele la primele locuri ei 
au amintit și echipele Argentinei, Uru- 
guayului, Angliei, Italiei și U.R.S.S. 
In continuare, sportivii sovietici au ară
tat că printre cei mai puternici adver
sari ai echipei Uniunii Sovietice vor 
fi fără îndoială, echipele sud-americane 
Brazilia, Argentina și Uruguay.

Igor Netto a subliniat că un rol de 
seamă il au în special echipele Angliei 
și italiei, iar Voronin a spus că echipa 
R. P. Ungare are șanse considerabile.

pronosticuri in 
bătălii sportive, 
lente noi care 
scrie el, și de 
totdeauna bine

Campionul mondial la pentatlon mo
dem Igor Novikov (U.R S.S.) așteaptă 
cu nerăbdare să participe la noi con
cursuri și desigur la campionatul lu
mii în care speră să iasă din nou 
învingător. Ca principal adversar No
vikov îl consideră pe Andras Balczo 
(R.P. Ungară).

„Nu sînt mulțumit de rezultatele 
mele din anul 1961“ — astfel a răspuns 
la întrebările redacției de sport a 
agenției TASS, excelentul gimnast ja
ponez Takasi Ono.

„Nu vreau să minimalizez meritele 
gimnaștilor străini, însă cred că la 
viitorul campionat mondial lupta pen
tru titlul de campion se va desfășura 
între sportivii sovietici" — a spus cam. 
pionul mondial absolut și campionul 
Jocurilor Olimpice Boris Șahlin 
(U.R.S.S.). Șahlin consideră că adver
sarul său cel mai .periculos va fi 
Iuri Titov.

Un răspuns scurt a trimis redacției 
sportive cunoscutul fondist polonez 
Kazimierz Zimny: „Sînt mulțumit de 
sezonul trecut; amintirea cea mai plă
cută este „Memorialul Kusocinski". 
Voi participa la campionatul european 
de la Belgrad și vreau ca acolo să 
înving"..

La noi victorii se gîndește și Piotr 
Bolotnikov, campion al Jocurilor O- 
limpice. El scrie că se va strădui să 
cîștige cursa de 10.000 m la Belgrad 
și să doboare recordul mondial al lui 
Vladimir Kuț pe 5.000 m. ■

• Se apropie de sfîrșit tradiționalul 
turneu internațional de șah de la Has
tings. înaintea ultimei runde, campio
nul mondial Botvinik (U.R.S.S.) are 
un total de 71/, puncte și nu mai poate 
pierde primul loc, deoarece cel de al 
doilea clasat —• marele maestru iugo
slav Gligorici — sc află la distanță de 
2 puncte. Pe următoarele locuri ale 
clasamentului se găsesc Flohr (U.R.S.S.) 
și Penrose (Anglia) cu cîte 4*/,  (1) p„ 
Bisguier (S.U.A.) 4 p.

• Ieri la Cairo, intr-un meci inter
național de fotbal, reprezentativa

★

VARȘOVIA 5 (Agerpres). — Orga
nizațiile sportive poloneze fac intense 
pregătiri în vederea campionatelor mon
diale de schi (probele nordice) care se 
vor desfășura între 17 și 25 februarie 
în fn^noasa stațiune de sporturi de iarnă 
de la Zakopane.

Lucrările din jurul trambulinei „Duza 
Krokiew" au fost terminate la sfirșitul 
lunii decembrie. In apropierea trambu
linei a fost amenajată o eleganță ca
bană care va fi pusă la dispoziția con- 
curenților. Tot aici au fost construite 
cabine speciale pentru transmisiile te
leviziunii și radioului. Pista de elan a 
trambulinei care măsoară 140 m este 
una din cele mai rapide din lume. Re
cordul trambulinei este deținut de schio
rul sovietic Samov cu o săritură de 
100 m. întrecerile de sărituri din ca
drul campionatelor mondiale vor putea 
fi urmărite de peste 30.000 de specta
tori. Serioase îmbunătățiri s-au adus, 
de asemenea, pîrtiilor de fond.

Pînă în prezent comitetul de orga
nizare a campionatelor mondiale a pri
mit înscrierile din partea a 14 țări : 
U.R.S.S., Suedia, Japonia, Canada, Iu
goslavia, Finlanda, Italia, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. Romină, 
Austria, R. F. Germană, Franța și Nor
vegia.

La sfirșitul lunii decembrie zăpada a 
căzut din abundență la Zakopane, ajun- 
gînd la o grosime de 80 cm. Mul ți 
dintre viitorii participanți la campio
nate au sosit la Zakopane pentru antre
namente. Lotul de săritori al R. D. 
Germane, în frunte cu campionul olim
pic II. Recknagel, a înregistrat perfor
manțe remarcabile, 
comportat cel mai 
tură de 85 m.

Pentru data de 
poloneză de schi ; 
curs internațional 
trambulină cu participarea unor schiori 
renumiți ca Șamov, Țakadze (U.R.S.S.) 
și alții.

Numeroși turiști din străinătate vor 
fi prezenți la Zakopane pentru a asista 
la campionate. Se prevede că întrece
rile vor fi urmărite în total de peste 
200.000 de persoane. Cu această oca
zie se va face un film al campionatelor 
care va dura 55 minute. In timpul cam
pionatelor vor fi utilizate două elicop
tere, unul va deservi serviciul sanitar, 
iar celălalt transportul oficialilor con
cursurilor.

Zilele acestea a fost alcătuit progra
mul de desfășurare al campionatelor 
mondiale de schi (probele nordice ): 17 
februarie — festivitatea de deschidere; 
18 februarie — fond 30 km (masculin), 
sărituri pentru combinata nordică; 19 
februarie — fond 15 km (pentru com
binată), fond 5 km (femei). 20 februa
rie — fond 15 km (bărbați); 21 fe
bruarie — fond 10 km (femei); 22 fe
bruarie — fond 15 km (bărbați); 23 
februarie — ștafeta 3x5 km (femei);
24 februarie — fond 50 km (bărbați);
25 februarie — sărituri speciale și fes
tivitatea de închidere.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS 
transmite : La campionatele mondiale fe
minine de handbal în 7 care vor avea 
loc în vara aceasta la București va 
participa și echipa reprezentativă a 
Uniunii Sovietice. In vederea acestei 
mari competiții, federația de handbal 
a U.R.S.S. a început de pe acum pre
gătirile, selecționînd 20 din cele mai 
bune jucătoare.

O bună verificare a jucătoarelor se
lecționate o va constitui campionatul 
țării, care se va desfășura în două e- 
tape în orașul Kaunas. Prima etapă va 
avea loc între 23 și 30 martie, iar cea 
de-a doua între 4 și 12 aprilie. La tur
neul final vor evolua echipe calificate 
din preliminarii. La sfirșitul campiona
tului unional echipa U.R.S.S. va susține 
două întîlniri internaționale în compa
nia selecționatelor R. S. Cehoslovace și 
R. P. Romine.

V

PE PISTELE DE GHEATĂ Și ZĂPADĂ
ÎNTRECERILE SPARTACHIADE1 HOCHEI ȘTII DE LA T.S.K.A.

IN FRUNTE

Tînărul Kuerth s-a 
bine obținînd o sări-

16 ianuarie federația 
a programat un con- 

de sărituri de la

In R.S.S. Ucraineană au început în
trecerile din cadrul primei Spartachia- 
de! de iarnă. In numeroase localități 
din această republică au loc concursuri 
de schi, hochei pe gheață, patina j. Spor
tivii care se remarcă în concursurile 
din această mare competiție de masă 
vor fi incluși în echipele reprezentative 
ale R.S.S. Ucrainene care vor participa 
la prima ediție a Spartachiadei de iarnă 
a popoarelor U.R.S.S., programată în 
luna martie.

din munții Harz, a datKlingenthal, 
reprezentativelor 
diția sportivă a 
tinerilor schiori, 
fostul campion de sărituri de la trambulină Herbert Leonhardt, unul 
din cei mai apreciați antrenori din R.D. Germană, dind explicații ele
vilor săi, în fața uneia din trambulinele Klingenthalului.

Foto: Zentralbild
L-

-pitoreasca stațiune de iarna
R.D. Germane numeroși schiori de înaltă clasă. Tra- 
Klingenthalului este dusă mai departe de generația 
îndrumați cu grijă de antrenori pricepuți. Iată-l pe

Soții Zatopek despre sportivii cubanezi
In Cuba liberă, alături de celelalte 

domenii de activitate, și sportul cunoaș
te o mare înflorire. In februarie 1961 
a luat ființă Institutul național pentru 
cultură fizică, organism care conduce 
întreaga mișcare sportivă.

Ziarele cehoslovace au publicat — re
cent — scrisorile trimise de Dana și E- 
mil Zatopek, care se află în Cuba în 
calitate de antrenori, de îndrumători ai 
tinerilor sportivi cubanezi.

„îmi place nespus de mult — scrie 
Dana Zatopkova — să mă ocup de at
leții din Havana. De altfel, aici se află 
cei mai buni atleți din țară. Aruncăto
rii mei — Dana se ocupă de antrena
mentele aruncătorilor — Rolando, Or
lando, Arturo, Modesto etc sint foarte 

sirguincioși, s-au obișnuit repede cu an-

trenamentele metodice și practică cu 
plăcere sporturile ajutătoare. Deosebit 
de talentați se arată a fi discobolul Mo
desto, aruncătorul de greutate Rolando 
și uriașul de 2 metri Arturo, care va a- 
runca curind ciocanul peste 60 m.

Și Zatopek este îneîntat de progrese
le pe care le înregistrează sportivii cu
banezi. Firește, el se ocupă de alergă
tori și în special de fondiști. „Desigur 
— scrie el — condițiile de climă sînt 
destul de grele pentru alergători: 
aer umed și căldură 
tuși, atleții cubanezi 
pentru a progresa, 
afirma. Mulți dintre 
de viteză, participă și la cursele de 
semifond și fond. Și... invers ! Sînt 
foarte rezistenți și au multă voință".

mare. To- 
fac totul 

pentru a se 
ei, alergători

PE SCURT
R.A.U. a învins selecționata 
cu 1—0 (1-0) I I

• A doua ediție a Turului 
rezervat cicliștilor amatori se

Austriei

Franței 
va des

fășura între 2 și 15 iulie de-a lungul a 
2.066 km împărțiți în 14 etape, fără 
nici o zi de odihnă. Startul se va da 
în orașul Bordeaux, iar finișul 
va avea loc la Paris.

• în al doilea meci susținut în 
Rica de echipa de fotbal Ujpesti

cursei

Costa
Dozsa

Budapesta, fotbaliștii maghiari au în- 
tîlnit echipa Alajuela San Jose. Gaz
dele au obținut victoria cu 2—1 (2—1).

® La Sydney, înotătorul australian 
Neville IIayes a stabilit un nou record 
mondial la 220 y fluture, realizînd tim
pul de 2:14.9.

• După desfășurarea crosului in
ternațional de la Sao Paulo participanții 
au evoluat a doua zi în cadrul unui 
concurs de pistă. La 10.000 m a ci» 
tigat belgianul Clark, cronometrat în 
30:29,0 iar la 1500 m victoria a reve
nit francezului Bogey în 3:53,2. Cam
pionul grec Papavasiliu a sosit primul 
la 3.000 m obstacole în 9:14.0.

Echipa campioană de hochei pe 
gheață a Uniunii Sovietice, Ț.S.K.A. 
Moscova continuă seria succeselor în 
preliminariile campionatului unional. 
Intîlnind la Leningrad echipa 
S.K.A. hocheiștii de la T.S.K.A. au ob
ținut victoria cu 5—2 (0—1;
2—0). In celelalte întîlniri, opaium. 
Moscova a învins cu 4—2 echipa Ari
pile Sovietelor, iar Dinamo Moscova a 
dispus cu 6—1 de formația Lokomotiv 
Moscova.

In clasament continuă să conducă 
Ț.S.K.A. cu 35 puncte urmată de Spar
tak Moscova — 30 puncte, Lokomotiv 
Moscova — 28 puncte, Dinamo Mosco
va — 28 puncte.

gazdă

3—1;
Spartak

AZI VA FI CUNOSCUT CIȘTIGATO-
RUL „TURNEULUI CELOR 4I

TRAMBULINE"

Sîmbătă în stațiunea de sporturi 
iarnă Bischofshofen din Austria 
avea loc ultimul concurs de sărituri 
schiurile coniînd pentru competiția 
ternațională 
line". 1 ' ___ ____________
tim concurs, în clasament conduce fin
landezul Eine Kirkopen cu 661,2 puncte 
urmat de II. Silvenneinen (Finlanda) 
641,4 puncte, G. Thorpa (R. F. Ger
mană) 641 puncte, I. Lindqrtist (Sue
dia) 636,5 puncte, N. Șamov (U.R.S.S ) 
634,6 puncte și A. Wieczarek (R. P. 
Polonă) 630,9 puncte.

de 
va 
cu 
in- 

„Turneul celor 4 trambu- 
Inaintea desfășurării acestui til-

„CUPA AHEARNE" A REVENIT
CANADIENILOR

Turneul internațional de hochei pe 
gheață de la Stockholm dotat cu „Cu
pa Ahearne" a fost cîștigat de echipa 
canadiană Port Arthur Bearcats care 
in finală a dispus cu 5—3 (3—0; 1—2; 
1—1) de echipa suedeză Djurgarden 
Stockholm. înainte de a se califica în 
finală, Bearcats învinsese cu 3—0 
(1—0; 1—0; 1—0) pe Ruda Hvezda 
Brno (R. S. Cehoslovacă).

sportivi europeni ai anului 1961
Recordmanul mondial la săritura în 

înălțime Valeri Brumei (U.R.S.S.) a ob
ținut locul întîi în cadrul anchetei în
treprinse de agenția internațională po
loneză de știri P.A.P. pentru desemnarea 
celui mai bun sportiv european al anu
lui 1961. Au răspuns 19 agenții de 
presă din lume, printre care TASS, 
France Prcsse, U.P.I., Reuter, Agerpres, 
Taniug,

Brumei este urmat de recordmanul 
mondial la haltere Iuri Vlasov (U.R.S.S.) 
și de Iolanda Ralaș (R.P.R.), record
mana mondială la săritura în înălțime. 
In continuare clasamentul se prezintă 
astfel : 4. A. Gozik (Olanda), campion 
mondial de Judo; 5. G. Pcrillat (Fran
ța), schi; 6. Irina Press (U.R.S.S.), 
cordmană mondială la pentatlon; 7. 
linski (R. P. Polonă) campion și 
cordinan mondial de haltere etc.

rc-
Pa-
re-t

(Agerpres)
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