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Actualități fotbalistice

ECHIPA Of fOIBAl SILABA

ninică s-a desfășurat la Cluj meciul de tenis de masă dintre C.S.M. și 
ussia Diisseldorf, conlind pentru sferturile de finală ale „Cupei Campionilor

In fotografie Ch. Cobîrzan -— unul dintre cei mai buni jucători ai 
formației clujene

Folo: Ionel David — Cluj

Hr

Ț Formarea emu-
♦ lui societății so- 
Xcialiste înseamnă
♦ inainte de toate 
Xfffija pentru dezvoltarea Ini multilate- 
Țrală. De aceea clasicii marxrsfn-le-
♦ ninismului consideră educația fizică 
X drept o parte integrantă a educației
♦ comuniste.
X Partidul Muncitoresc Rom:n. apli-
♦ rind consecvent învățătura marxist- 
4 leninistă in toate domeniile construe- 
♦ției socialiste, a creat culturi» fizice 
X>i sportului cele mai bune condiții, 
♦pentru ca ele să fie puse la dispoziția 
Xpoporuini, pentru a stimula și in a- 
♦ceastă direcție forța creatoare a mase- 
♦lor. Conducerea de către partid a de- 
Xterminat marile succese obținute in
♦ țara noastră în continua lărgire a ac- 
îfivitâții de educație fizică și sport
♦ Ne referim nu numai la perlorman- 
X* ele realizate 
Țsport. prin 
♦lor romini 
Țte alături 
♦cu îndelungată tradiție, ci. mai ales. 
X’a alintul de mase luat de mișcarea 
4-sportivă, ceea ce. împreună cu crește- 
♦rea continuă a nivelului de trai și cu 
Xintreg complexul de măsuri igienico- 
Xsanitare, creează condițiile ca sănă- 
j tatea și vigoarea fizică a oamenilor 
Țmuncii să fie mereu mai înfloritoare. 
X Este firesc ca această grijă să se
♦ îndrepte înainte de toate spre copii și 
4 tineret, spre perioada de virstă a for- 
X mării, creșterii și fortificării organis- 
♦tnuluî. Dacă ne referim în mod special

Prof. JEAN LIVESCU la studentime in
Rota»! .C I. Parboi*

-------  rior se desfășoară o 
vie activitate de cultură fizică și sport 
La Universitatea noastră, de plidă, in- 
douăzeci și șase de lectori și asistenți 
de la catedra de educație fizică cuprind 
numeroase ramuri de sport, ca gimnas
tică. atletism, volei, baschet, handbal, 
scrimă, canotaj, înot, tir. fotbal, gimnas
tică artistică, un număr de aproape 
3.000 studenți și studente (dintre aceș
tia, circa 250 fac parte din ecihipele re
prezentative ale Universității). S-a izbu
tit in vremea din urmă să se realizeze o 
mai bună popularizare a acțiunilor 
sportive și o propagandă sportivă mai 
eficace, stăruindu-se in mod deosebit 
pe o împletire armonioasă a muncii 
profesionale, de pregătire ca buni spe
cialiști, cu activitatea sportivă. La fie
care facultate a luat ființă prin grija 
Asociațiilor studențești cite un colț 
sportiv, care informează pe studenți a- 
supra rezultatelor pozitive și asupra 
aspectelor negative, influențînd astfel 
educativ asupra masei studențești și 
sfitnulind-o la îmbunătățirea activi
tății. Pentru popularizarea manifestă
rilor sportive se folosește un buletin 
săptăminal al Asociațiilor studenților.

in numeroase ramuri de 
care nume’e sportivi- 
sau înscris cu cîns- 
de cei ai unor țâri

(Continuare in pag. a 3-a)

A MS LA ALEP
SELECTIflAIATA AfiMALII SLR’ENf

Steaua și-a început duminica tur
neul în Republica Arabă Siria, jucînd 
la Alep cu selecționata Armatei Si
riene. Meciul — după cum anunță o 
telegramă Agerpres — s-a disputat pe 
stadionul municipal, în prezența a 
15 000 de spectatori.

Fotbaliștii romini au desfășurat un 
joc de bun nivel tehnic și au obținut 
victoria cu scorul de 2—0 (1—0). Sco
rul a fost deschis de Toracș in minu
tul 14 și tot el l-a fixat la 2—0 în mi
nutul 60.

Cele două echipe se vor întîlni din 
ncu. in revanșă, vineri 12 ianuarie 
la Damasc.

I Astăzi, pofrîvit programului anun
țat. echipa Steaua susține cel de al

I doilea meci al său la Alep, in compa
nia selecționatei crasului.

TURNEUL ECHIPELOR PETROLUL
Șl DINAMO

două echipe romînești aîlate 
susțin miine noi întilniri.

ă de la una dintre cele mai spectaculoase partide desfășurate in etapa de 
duminică a „Cupei de iarnă**,  C. S. Școlar — I.T.B.

Foto: P. Romoșan Steaua a învins detașat
în derbiul bucureștean de hochei

♦ Derbiul campionatului bucureștean 
♦de hochei pe gheață a opus ieri sea- 
> ră echipele Steaua și Știința, nein-
♦ vinse în această întrecere. Partida 
4- care a plăcut prin viteza de joc, prin 
X abundența fazelor spectaculoase din 
X fața porților s-a încheiat
♦ victorie a echipei Steaua :
♦ 5-1. 2-1).
X Hocheiștii de la Steaua
X festat o deosebită vervă, mai ales In 
X ceea ce privește finalizarea acțiuni-
♦ lor ofensive. Majoritatea atacurilor la 
4- poarta studenților creau „panică*.  
X Jucătorii de la Știința au luptat mult. 
X insă lipsiți de coeziune și de efica-
♦ citate nu au putut să dea o replică 
X decit in ceea ce privește cosnbativi- 
X tatea.

cu o netă
10-2 (3—0,

au mani-

fuminicâ seara reprezentativa noastră 
zionară de hochei a inlîlnit din nou 
broa.su formație cehoslovacă SONI’ 
fino. In ilustrația noastră Varga, deși 
tur cu portarul echipei oaspe, Kuli- 
l ratează o ocazie clară.

Foto: T. Chioreanu

In numărul de azi:
INSTANTANEE

ala de forța
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e vorbă cu sportivii: 
Z. Czaka

*
Actualitatea sportiva

intcrnaționalâ

Autorii golurilor: Peter (2), Cala- 
mar (2), Varga (2), Zografi, Gh. Sza
bo, Ciorbă, Stefanov — pentru Steaua; 
Ciobotaru și Antal — pentru Știința.

Intîlnirile campionatului republican 
continuă azi și miine (c. a.).

☆

Astăzi suit programate jocurile : I.T.B.- 
Știinja (ora 18) și Dinamo-Steaua (ora 
20) iar miine se întîlnesc LT.B. cu 
Dinamo (ora 17) și Steaua cu Știința 
(ora 19).

Celelalte 
în turnee 
Petrolul iși va inaugura seria jocurilor 
în R.D. Vietnam, evoluind 1a Hanoi 
în compania echipei feroviare 
calitate.

Dinamo București va disputa 
șui, Limassol al treilea meci 
neului său în Cipru, primind 
echipei locale Appolon După 
intilriire, fotbaliștii romini
la sfîrșîtul săptămînii, două partide la 
Nicosia, cu formațiile Omonia și res
pectiv Apoel.

Duminică, Dinamo urma să joace la 
Nicosia 
te. dar 
cauza 
preș).

in ora- 
al tur- 
replica 
această

vor juca,

cu o selecționată a ligii ciprio- 
meciul n-a putut avea loc din 
timpului nefavorabil. (Ager-

Turiști! Cabanele din Maramureș vă așteaptă!

C. S. M. Cluj a învins din nou
pe Borussia Diisseldorf

de 
F.

de

TURDA 8 (prin telefon de la tri
misul nostru). După întîlnirea de du
minică de la Cluj, din cadrul celei 
de a doua ediții a C.C.E. la tenis 
masă, formația campioană a R. 
Germane — Borussia Diisseldorf 
a susținut luni o nouă intîlnire,
data aceasta amicală, în compania 
echipei noastre campioane C.S.M. 
Cluj.

In fața unui public numeros, pre
zent in sala Teatrului de Stat din lo
calitate, echipa romînă a realizat o 
nouă victorie: 5—3. Iată rezultatele 
celor 8 meciuri ale acestei întilniri: 
Negulescu — Terbek 2—0 (10, 17), Hid- 
veghi - Gab 0-2 (-8, -11), Rethi - 
Muller 2—0 (17, 12), Negulescu —
Gab 2-1 (-13, 17, 12), Rethi - Terbek 
2—0 (1-5, 13), Hidveghi — Miiller 0-2 
(-14 -6), Rethi - Găb 0-2: (-15, -16), 
Negulescu - Miiller 2—0 (15, 12).

nună frnmnac, „intri-:—

calorii de tenis de masă clujeni au 
repurtat-o în fața campionilor din 
R.F. Germană, dl. Anton Liiberichs, 
conducătorul sportivilor oaspeți ne-a 
declarat următoarele:

„încă de la sosirea la Cluj ne-am 
bucurat de o primire cordială și cu 
aceeași atenție am fost înconjurați pe 
tot timpul șederii noastre in acest oraș 
frumos, cu multe și interesante locuri 
turistice Am avut prilejul — prin 
amabilitatea gazdelor — să vizităm 
căminele din complexul studențesc, 
serele de la grădina botanică, com
plexul sportiv al uzinelor Janos Her- 
bak, parcul sportiv „Babeș-Bolyai". 
Am văzut multe construcții noi. De 
asemenea, ne-a fost olerită ocazia de 
a viziona un foarte reușit spectacol de 
operă. Cenușăreasa de Prokofiev. Pă
răsim țara dv. cu impresii din cele 
mai bune".

Cabanele de la com
plexul sportiv Borșa. cea 
de la Puzdra și cele de 
la Izvoare și Lacul Mo- 
goșa s-au pregătit și vă 
așteaptă cu drag.

Plrtiile de schi de la 
Piciorul Calului, Creasta 
Galațului sau a Păltinișu
lui, Căldarea Puzdrei sau 
trambulina modernă de 
la Borșa, oferă condiții 
excelente pentru practi
carea schiului și a săniu- 
șului, iar cele din jurul 
cabanelor Izvoare, încon
jurate cu păduri de brazi, 
avind numeroase pîrtii 
pentru probe alpine sau 
de fond, cele de la Cheile 
Tătarului, Virful Breza, 
oferă prilej de minunate 
excursii de iarnă și de 
practicare a sporturilor Pe pîrlîdc de schi din preajma cabanei Puzdra

<-■ renunț'--"'__ [

Lacul Mogoșa este amenajat ca pa
tinoar, iar pirtia de coborîre de pe 
versantul de nord al Dealului Negru — 
prevăzută cu teleferic — lacul de des
fășurare a tradiționalelor întreceri 
dotate cu „Cupa Mogoșa'*,  satisfac toa
te cerințele sportive-

Pe lingă condițiile excelente pentru 
practicarea sporturilor de iarnă, caba
nele Izvoare, Borșa, Mogoșa și Puzdra

■■i «xa——m - ———«au—5

—De aceea nici nu este de mirare 
că un mare număr de turiști, de iubi
tori ai schiului și patinajului iși pe
trec in aceste locuri concediul de odih
nă și că. cu prilejul revelionului, ca
banele din regiunea Maramureș au 
fost neincăpătoare. Miile de turiști 
s-au înapoiat apoi la locurile lor de 
muncă cu forțe sporite.

Text și foto: V. SĂSÂRANU co-»
---------

broa.su


Mulți sportivi, dar puțini performeri

condiții create

cu vederea nici 
purtători ai in-

„.’424 de asociații sportive și un 
eîub. totalizînd împreună 124 000 
membri U.C.F.S., cu toți oameni ai 
muncii din întreprinderi și instituții, 
din GAC., G.A.S. și S.M.T.

...Notăm cu satisfacție cifrele cu
prinse in darea de seamă a consiliului 
regional U.C.F.S. din regiunea Mara
mureș. Sîntem atenți și în continuare, 
din dorința de a nu scăpa nici o 
cifră.

112.000 de participanți (dintre care 
33.000 de femei) la întrecerile Spar
tachiadei de iarnă a tineretului, 75.000 
de tineri și tinere angrenați în Con
cursul cultural sportiv, 89.000 de tineri 
și tinere au luat startul la crosurile 
desfășurate în cinstea zilelor de 1 
Mai și 7 Noiembrie. Și, în sfîrșit, 
18.980 de tineri din mediul rural au 
hiat parte la „Cupa Agriculturii*. Ci
fra vine să se adauge la celelalte 
cocnpletind frumosul tablou al sportu
lui de mase din această regiune a țării 
noastre, la frumoasele succese obținute 
datorită minunatelor 
de partid și guvern.

Raportorul nu trece
Epsuriie (prea puțini
signei GALA., prea puține întreprin
deri au introdus gimnastica în produc
ție ete.), după care sînt trecute in 
revistă și realizările din domeniul 
«pertu!--. de performanță. Pe scurt, 
bilanțul se prezintă astfel: 2 titluri de 
campioni republicani, la scrimă ju- 
niori. I loc II la finalele campionate
lor republicane de canotaj. 1 loc III 
ta finalele campionatelor republicane 
de schi. I loc II la finalele campiona
telor republicane de lupte libere, 1 
loc III la finalele campionatelor re
publicane de lupte clasice.

Discuțiile delegaților ți invitaților 
la conferință au dus la concluzia că la 
capitolul performanță, s-a făcut prea 
puțin, in raport cu condițiile create 
mișcării sportive, mult prea puțin față 
de succesele obținute in sportul de 
mase. In acest sens au vorbit nume
roși delegați la lucrările conferinței, 
printre care și tov I. Moldovan (ra
ionul Vișeu). M. Meszaras (raionul 
Cărei), profesorul de educație fizică 
P. Zaharia (Tg. Lăpuș), antrenorii F. 
Moscovit . și G Fictus, ambu din Baia 
Mare Cineva apasă chiar mai mult pe 
„pedală": doar 4 sportivi din regiunea 
Maramureș au fost selecționați in lo- 
turiie republicane in anul 1961 (ce?a 
ce reprezintă mai puțin de 1% din

totalul sportivilor participanți la di
feritele competiții internaționale) și 
(nu s-a omis nimici) nici un repre
zentant al regiunii Maramureș n-a fă
cut parte din lotul celor 109 spor
tivi romîni participanți la Jocurile 
Olimpice de la Roma...

Pentru care motiv am sintetizat ast
fel cele cuprinse în darea de seamă, 
prezentind cele două bilanțuri, ale 
sportului de mase și ale celui de per
formanță, în antiteză vădită ? Desigur 
numai din dorința de a arăta că în 
această regiune a țării noastre SPOR
TUL DE PERFORMANȚA nu a con
stituit o oglindă fidelă a bogatei ac
tivități de mase, nu s-a dezvoltat sub 
impulsul puternic exercitat de SPOR
TUL DE MASE, așa cum ar fi trebuit 
să fie. Asupra cauzelor (discutate și 
la conferință) care au frinat acest im
portant deziderat al mișcării noastre 
de cultură fizică și sport ne vom opri 
in rindurile ce urmează. Iată-le: acti
viștii diferitelor raioane de pe cu
prinsul regiunii Maramureș, dind do
vadă de formalism, de superficialitate 
s-au mulțumit doar să organizeze eta
pele competițiilor care cădeau în atri
buția lor, socotind cu aceasta munca 
încheiată. Ei n-au considerat util să 
atragă elementele evidențiate la dife
ritele concursuri într-o activitate con
tinuă. au ignorat cu totul importantul 
element: SELECȚIA. Este drept că 
și tehnicienii consiliului regional au 
desfășurat la rîndul lor, o slabă activi
tate de teren. Aportul lor în rolul de în
drumare, control și recrutare a elemen
telor cu perspective de progres a fost 
de asemenea nesatisfăcător.

Necesitățile de cadre tehnice ale re
giunii au fost departe de a fi acoperite. 
Și, deși consiliul regional a avut anul 
acesta sarcina de a pregăti un număr 
de 60 de instructori obștești pentru aso-

Vie activitate de
In aceste zile de început de an, la 

asociația sportivă Voința Botoșani se 
desfășoară o intensă activitate pe linia 
antrenării maselor de tineri și tinere 
Ia coocursurile Spartachiadei.

Conducerea asociației ți-a organizat 
temeinic munca in această direcție. A 
fost instruit activul voluntar și s-au 
stabilit grafice pentru întreceri Ia fie
care disciplină în parte. De un spri
jin real sint organizatorii sportivi nu-

Despre rodul bogat al unei mici 
asociații sportive sătești

Satul Păulești se găsește la cîțiva 
kUcmetr: de orașul Sa;u Mare. Deși 
constituie o așezare mică, ei este 
bine cunoscut in întreaga regiune 
Maramureș. in urma succeselor ob
ținute în domeniul agriculturii prin 
gospodăria agricolă colectivă Victoria 
Păulești. Colectiviștii din Pâulești se 
mindresc totodată și cu realizările 
Jor in domeniul activității sportive. 
Cei 135 de membri U.C.F.S., cu coti
zația la zi, își desfășoară din plin 
activitatea în cadrul asociației spor
tive Victoria (președinte Vasile 
Brendli). de pe lînga G.A.C. din loca
litate. îndeosebi pe linia sportului 
de mase s-au înregistrat multe suc
cese de participare în cadrul între
cerilor Cupei Agriculturii, cu prilejul 
crosurilor „1 Mai" și „7 Noiembrie", 
la Spartachiada de vară sau acum la 
Spartachiada de iarnă, care a fost 
primită din nou cu viu interes. La 
aceste întreceri ca și la multe altele 
niă un membru al asociației nu a 
rămas in afară de concurs !

Cu sprijinul organizației de partid 
(secretar N. Groza) și a conducerii 
G.A.C., în colaborare cu organizația 
U.T.M.. in urma alegerii organelor 
locale U.C.F.S., noul consiliu a tre
cut la organizarea activității asocia
ției sportive. Rezultatele nu s-au lă
sat așteptate. Este suficient să ară
tăm că cele 6 secții pe ramură de 
sport înființate (fotbal, popice, șah, 
tenis de masă, tir și volei) își trăiesc 
cu adevărat viața. Unul dintre cele 
mai concludente exemple îl oferă 
secția de fotbal (președ. I. Vasindal) 
:a cărei echipă a terminat pe primul 
loc în turul campionatului raional în

SPORTUL POPULAR
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compania altor 15 formații, dato
rită bunei pregătiri pe care i-au 
dat-o profesorul de educație fizică O. 
Anderko, ajutat de învățătorul S. 
Gali. Dar faptul că echipa de fotbal 
nu a cunoscut înfrângerea se dato- 
rește și interesului manifestat de co
lectiviștii din Păulești față de jucă
tori, dragostei cu care ei au urmă
rit pregătirile și meciurile lor.

Mai merită să arătăm că pentru 
asigurarea bazelor sportive practicării 
sportului, membrii asociației au de
pus o muncă perseverentă și că un 
sprijin prețios l-au primit ei din 
partea tovarășei Maria Zidaru, Erou 
al Muncii Socialiste, președintele 
G.A.C. Victoria Păulești. In prezent 
s-a ajuns ca asociația sportivă să 
dispună de un teren de fotbal, unul 
de volei, de o popicărie, precum și de 
o sală pentru tenis de masă și șah, 
iar inventarul sportiv bogat înles
nește desfășurarea activității în sec
ții, în cele mai bune condițiuni.

Cei 135 de membri U.C.F.S., pre
cum și rezultatele obținute pînă în 
prezent, poate că nu impresionează la 
prima vedere. Gîndindu-ne însă că 
nici un colectivist din satul Păulești 
nu este străin de mișcarea sportivă, 
că activul voluntar dovedește entu
ziasm în munca sa, ne putem da sea
ma că și o asociație mică dar ai că
rei membri muncesc cu dragoste, 
poate obține rezultate dintre cele 
mai frumoase. Fapt pe care de alt
fel îl constatăm zi de zi la fața 
locului.

* AUGUSTIN VERBAN -coresp.

s-au prezentat la examene

ciațiile sportive sătești și 50 pentru aso
ciațiile sportive de la orașe, el n-a reu
șit să pregătească decît 30 de instruc
tori. Ceea ce este cu totul insuficient.

O slabă atenție a acordat con
siliul regional și muncii de pregătire 
a candidaților pentru examenul de 
antrenori. Cu toate că au fost trimise 
cursurile necesare și au fost indicate 
metodele de pregătire a candidaților, 
cei care
s-au dovedit slab pregătiți.

De asemenea, o muncă nesistemati
că și deci și fără rezultate s-a dus 
și în direcția creșterii și promovării 
cadrelor tinere. Au fost neglijate prin
cipalele ramuri sportive: gimnastica, 
atletismul și natația. Foarte slabă a 
fost și activitatea sportivă din cadrul 
școlilor de toate gradele, izvor nesecat 
de elemente tinere și talentate pentru 
sportul de performanță. Și pentru că 
n-a existat preocupare în această di
recție, desigur că și activitatea com- 
petițională pentru copii și juniori a 
lăsat mult de dorit. Nu s-a urmărit 
cu atenție îmbunătățirea muncii me
todice și de pregătire a sportivilor 
prin transformarea antrenamentelor 
dintr-un proces periodic într-unul con
tinuu pe toată durata anului.

Jată numai o parte din lipsurile e- 
xistente în munca consiliului regional 
U.C.F.S. Maramureș.

In fața noului consiliu ales stau 
sarcini importante de rezolvat Fiind 
alcătuit în marea sa majoritate din to
varăși tineri, entuziaști, cu mare pu
tere de muncă ș? cu o bună calificare 
profesională, sîntem siguri că ei își 
vor mobiliza toate forțele pentru a a- 
duce sportul de performanță din regi
une la nivelul celui de mase, la ni
velul condițiilor materiale existente.

G. NICOLAESCU

mase la Botoșani

t

Printre cei mai harnici participau'i 
la actuala ediție a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului sînt și elevii școlilor 
medii și elementare din orașul de la 
poalele Tîmpei. De fapt ei au de înde
plinit un frumos plan de acțiune, pro
pus de clubul sportiv școlar „Lucea
fărul": 14.000 de elevi și eleve în în
trecerile Spartachiadei I

Cu sprijinul secției de învătămint și 
cultură cele 14 asociații sportive școlare 
din Brașov au și înregistrat succese

remarcabile în primele zile ale î 
cerilor, lată de pildă, asociația i 
tivă Știința Rlșnov a mobilizat la < 
pe clase aproape 900 de elevi și 
de eleve, la Știința Săcele și-au n 
rat forțele 720 de băieți și 620 de 
la Știința Corllea 840 de elevi
de eleve etc. Pînă acum gimnastii 
tenisul de masă au fost cele mai 
citate discipline, dar o dală cu so 
zăpezii săniuțele au fost și ele luat 
asalt.

Și

SPARTACHIADA DE IARNA A TINERETULUI

miți de adunarea generală a asocia
ției. Tovarășii Paul Celenschi la coope
rativa „Tehnica confecției". Dumitru 
Miron la „Progresul" și ioan Curelaru la 
„Ciocanul", au reușit o serie de rezul
tate frumoase. In acest fel. din cei 680 
membri U.C.F.S. care activează la 
Voința, 448 s-au înscris pe listele de 
concursuri ale Spartachiadei.

In prezent echipa feminină de gim
nastică a cooperativei „Tehnica con
fecției" și echipa masculină de la co
operativa „Ciocanul” se pregătesc cu 
grijă pentru a lua parte la întreceri. 
De asemenea, halterofilii se antrenează 
cu răbdare participînd la primele în
treceri pe unitățile de bază.

Pentru a asigura condiții bune de 
desfășurare concursurilor din cadrul 
Spartachiadei. conducerea asociației s-a 
preocupat de amenajarea unui patinoar 
precum și de procurarea materialelor 
sportive necesare.

A. ABRAMOVI CI-coresp.

• 17.000 DE PARTICIPANT!, PÎNĂ LA ORA ACTUALĂ
• ASOCIAȚIILE SPARTAC, CONSTRUCȚIA, MĂTASEA DUDE 

SI RECOLTA M. A., PRINTRE FRUNTAȘE • BUMBACUL, TIMPI
NOI, FLACĂRA ROȘIE Șl M.I.U., PRINTRE CODAȘE

Cu fiecare zi, în săli sau pe pîrtiile 
de schi și săniuțe, recent amenajate, 
numărul participa nților la concursurile 
ce au loc în cadrul Spartachiadei de 
iarnă a tineretului crește neîncetat. 
Ieri dimineață, am întîlnit pe tov. 
Gh. Zernea, secretar ai clubului spor
tiv raionail Flacăra roșie, din Capitală, 
care, într-o scurtă convorbire, ne-a fur
nizat noi amănunte, în legătură cu 
întrecerile Spartachiadei de iarnă, în 
plină desfășurare în asociațiile spor
tive din raionul Tudor Vladimirescu:

— Tinerii și tinerele din asociațiile 
sportive din raionul nostru, ne-a spus 
tov. Gh. Zernea, participă cu deosebii 
entuziasm la întrecerile Spartachiadei 
de iarnă. 17.000 de participanți — a- 
ceasta este cifra care reiese din foile 
de concurs prezentate de către organi
zatori. De o mare popularitate se 
bucură probele de gimnastică (3.450 
de participări), șah (3.470), tenis de 
masă (2.591), schi (1.755), trintă 
(peste 1.000) etc. Credem că pînă la 
1 februarie numărul participanților la 
faza pe asociații a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului va depăși cifra de 
23.000. Pentru aceasta, este insă nece
sar ca unele consilii ale asociațiilor 
sportive, care nu s-au preocupat în
deajuns de organizarea concursurilor 
să treacă la treabă, să dea dovadă de 
mai multă inițiativă, justificind astfel 
încrederea sportivilor care le-au ales.

— Care sint aso-iațiile fruntașe în 
ce privește popularizarea și organiza
rea întrecerilor Spartachiadei de iarnă ?

— Răspunsul nu este greu de dat: 
pe primul loc se situează asociația 
Spartac (secretar N. Avramescu) care 
a reușit, pină in prezent, să angreneze 
in întreceri 1.555 de tineri și tinere. 
Aci, iși dispută intiietatea 810 șahiști, 
628 de jucători de tenis de masă, 61 
de iubitori ai sportului halterelor și 
56 de gimnaști și gimnaste. O urmează 
îndeaproape asociațiile Construcția (508 
participanți), Mătasea Dudești (500), 
Recolta M.A. (450) ș.a.

— Ce măsuri au determinat succe
sele obținute de asociațiile amintite ?

— Fără îndoială că un rol impor
tant l-a jucat strînsa colaborare pe 
care consiliile asociațiilor, 
beam, au stabilit-o 
U. T. M. Pe 
fost
judicioase și

de asemenea, o largă și efi 
popularizare a competiției și, în sf 
s-a asigurat continuitatea și regula 
tea organizării întrecerilor, — 
cursurile răminind mijlocul cel 
bun de atragere a tinerilor și tine 
in sălile sau pe terenurile de spo

— Ați putea să ne indicați și c 
asociații codașe ?

— Da. lată, de pildă, ?so£ 
Timpuri Noi. O asociație pute<j5c 
un mare număr de membri ș 
multe posibilități, unde consiliul 
ciației (secretar Ion Breazu) nu 
depus eforturile necesare pentru o 
nizarea la timp și in condiții but 
întrecerilor Spartachiadei. Este : 
niticativ faptul că însăși deschid 
întrecerilor a avut loc intr-un at 
mat total, spre deosebire de alte 
ciații unde evenimentul a fost si 
torit cu toată cinstea cuvenită. D 
de puțin s a făcut, în acest sens 
asociațiile Bumbacul, Flacăra r 
M.l.U. etc., care n-au reușit să an 
neze tineri la toate disciplinele pr 
zute in regulamentul

...Notînd cele spuse 
nea. ne gîndeam că 
schi s-au înscris un 
mare de tineri și tinere, întrecerii 
această probă și Ia cele de săniuț 
patinaj nu s-au desfășurat la nit 
condițiilor existente. Este de aj 
credem, să amintim faptul că la ur 
cent concurs de săniuțe organiza 
clubul sportiv raional Flacăra t 
s-au înregistrat peste 500 de co 
renți. Depunînd mai mult interes 
luînd toate măsurile de rigoare 
siliile asociațiilor sportive din raJ 
Tudor Vladimirescu pot și trebuie 
organizeze mai multe întreceri 
schi și săniuțe, angrenînd astfel 
număr sporit de tineri și tinere, în 
drul Spartachiadei de iarnă a tin 
tului.

de pildă, asofi 
sociație pufe<J5c

competiției., 
de tov. Gh. 
deși la prob: 
număr destu

VALENTIN PAUNESC

cu 
această 

întocmite planuri 
eficiente.

de care vor- 
organizațiile 

bază au 
de acțiune 
S-a făcut

Cercul metodic al profesorili

Centre de inițiere a schiului în raionul Sibiu
De curînd a fost reluată activitatea 

la centrul de inițiere a schiului de la 
Rășinari. Astfel, aici se inițiază în 
tainele acestui frumos sport un nu
măr de 68 de elevi și copii ai țărani
lor muncitori sub atenta supraveghere 
a instructorului voluntar prof. Virgil 
lonescu. Orele de inițiere se desfășoa
ră săptămînal pe „Coasta Boaci".

Dintre participanții la aceste cursuri 
de inițiere, elevii Petru Hanea și San- 
dea lacob din clasa a Vll-a a școlii

dovedesc celeelementare din comună 
mai frumoase aptitudini.

Paralel, la Cisnădie 
centrului organizat de 
specialitate — mai funcționează 
centru de inițiere a schiului sub di
recta conducere ă instructorilor Șerban 
Severin și Karol Breith.

In fotografie: tinerele schioare din 
Rășinari la un antrenament.

— în afara 
federația de 

un

ILIE IONESCU — coresp.
Foto : L. Coriolan
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educație fizică din Const?
ca cercul n 
educație fi

devenit o tradijie 
al profesorilor de 
Constanta să-și analizeze peri 

activitatea. Tematica variată, a ace
ședin|e de lucru, tratează aspecte 
gimnasticii, jocurilor sportive etc., 
ducînd totodată în discuție metodei) 
muncă și rezultatele obținute. O : 
ție deosebită se acordă laturii mi 
educative, închegării spiritului de c< 
tiv, al dragostei pentru culorile ș 
în întrecerile sportive, al prieteniei și 
legialității — trăsături de bază ale s 
tivului de t<p nou.

In aceste ședințe de cerc, profe 
își împărtășesc din experiența mi 
lor. De asemenea, membrii cerculu 
cordă un ajutor prețios profesorilor 
se pregătesc pentru diferite examem 
specialitate. Astfel, în cadrul cerci 
prof. Eugen Nemțeanu a prezentai 
crarea „Contribuția jocurilor sportiv 
dezvoltarea calităților fizice și a de, 
derilor de mișcare". Lucrarea a fost 
mită cu mult interes. Discuțiile pur 
ca și propunerile ce s-au făcut re 
tului au scos în evidență că c< 
metodic al profesorilor de educații 
zică își trăiește viața și este bine o 
tat în problemele de bază ale educ 
fizice.

DECEBAL ȚO(
corespondent



Instantanee

SALA DE FORȚĂ
Recenzii

Girata Stoenescu: EXERCIȚII DE ECHILIBRU

In sala de forță lucrează la aparate cei mal tineri boxeri
Foto : T. Chioreanu

I Sîntem in sala de forță a centrului 
pregătire și antrenament de la 

ccptspte.rul sportiv „23 August" din 
Capitală. In dreapta, helcometre, hal- 
\tere, banchete speciale, saci cu nisip, 
I mingi. praștie, foarfece cu arc... In 
stingă, ferestre larg deschise-..

Sub îndrumarea profesorilor de spe
cialitate. atletii, luptătorii, parașutiș- 
tii, boxerii lucrează intens. Acum, de 

[pildă, in fața aparatelor sint tinerii 
boxeri de la școlile profesionale „23 
August" și „Iosif Rangheț". Antreno
rul lor, Teodor Niculescu, trece de la 
un elev la altul, controlează, dă indi
cații :

— Mai întins arcul foarfecelor !

COLABORARE RODNICĂ
I Elevii centrului școlar agricol din 
[comuna Tîrgșorul Nou, raionul Ploiești, 
lîși desfășoară activitatea sportivă în 
[cadrul asociației Tinerețea. Colaborînd 
[cu organizația U.T.M. din școală, con- 
[ducerea asociației sportive a reușit să 
[cuprindă un număr de 140 de mem
bri care practică în mod permanent 

[voleiul, atletismul, șahul, tenisul de 
|masă, turismul. Intre conducerea aso- 
kiației și organizația U.T.M. există o 
pwîirsă colaborare. In acest fel s-a 
reușit să se organizeze conferințe cu 
teme sportive, vizionări de filme spor
tive, au fost popularizate rezultatele 
obținute de sportivii din țara noastră.

Pe lingă competițiile de mase or
ganizate in cadrul asociației, echipele 
școlii au reușit să aibă o bună com
portare și în campionatele la care iau 
parte. Echipa masculină de volei s-a

Cultivarea educației fizice și a sportului 
in rindurile tineretului universitar

(Urmare din pag. 1)

S-au realizat gale de filme sportive, 
expoziții cu fotografii, grafice și tro
fee, intilniri intre studenți și sportivi 
fruntași. Pentru antrenarea in proporții 
de mase a studenților in activitatea 
sportivă Consiliul asociațiilor studen
țești din Universitate împreună cu ca
tedra de educație fizică organizează 
•campionate și concursuri între ani de 
studiu și facultăți. S-au rtabilit legă
turi soortive cu echipele din unele mari 
întreprinderi bucureștene, cu care facul
tățile noastre au relații permanente de 
colaborare pe linie cultural-sportivă.

Rezultatele acestui avînt al mișcării 
sportive din Universitatea „C.l. Par
boil" s-au concretizat în unele frumoa
se succese competiționale din ultimul 
timp. In special studentele noastre au 
reprezentat cu vrednicie activitatea 
sportivă din Universitatea noastră la 
gimnastică, volei, bascliet. scrimă 
(locul I in campionatele universe 
tare pe centrul București), la hand
bal (locul III in campionatele uni
versitare) etc. Succese similare au 
avut studenții la atletism, scrimă înot, 
baschet (locul I în campionatele inler- 
institute)etc.

Față de posibilități insă considerăm 
că aceste rezultate reprezintă numai 
un început Mai sint încă mu'ți stu
denți care reduc sportul lă participa
rea- ca spectatori la competiții, daca 
nud limitează la a fi... prono-sportivi 

lată de ce consider că este de dato
ria profesorilor ,și asistenților de la ca
tedrele de educație fizică să facă tot

— Nu merge ! — scîncește tinărul 
boxer Constantin Davidescu.

— Intinde-l încet și hotărît. Imagi- 
nează-ți că ai in fața ta un adversar. 
Așa!... Vezi că se poate ?... Sirbu, 
Ștefan și Calciu : corpul puțin mai a- 
plecat in fața helcometrelor ! Nu le 
dați o clipă răgaz!.-. Paul, saltă pan
terele deasupra umerilor și în ace
lași tempo !... Ce faci, Mihai, scapi 
mingea jos ?

— Parcă e de plumb, tovarășe pro
fesor.

— E umplută cu șpan. Ei, gata ? 
Trece-o cu viteză dintr-o mină intr- 
alta !...

Din corpurile încălzite ale sporti-

clasat pe locul 2 în campionatul raio
nal, iar echipa feminină de tenis de 
masă a devenit campioană raională, 
ocupînd un meritat loc 2 pe regiune.

Turismul sportiv devine un prieten 
din ce in ce mai îndrăgit al tinerilor 
elevi. Secția de turism sportiv a or
ganizat două excursii în cele mai pi
torești regiuni ale țării, la care au 
luat parte 120 de membri ai asocia
ției. Cu acest prilej excursioniștii au 
admirat frumusețile patriei, au vizionat 
monumente istorice. La obținerea a- 
cestor rezultate un aport însemnat l-a 
adus direcțiunea școlii, care sprijină 
în mod permanent activitatea sportivă 
din școală.

A. VLÂSCEANU și O. MOARCAȘ 
coresp. 

mai interesante, atractive și pline de 
conținut orele afectate din program. ! 
astfel ca studenții să participe la ele 
in mod activ, cu plăcere, să îndrăgească 
exercițiile fizice și să simtă nevoia de 
a le practica zilnic. De asemenea, este I 
de datoria personalului catedrelor de I 
educație fizică să nu se mărginească 
la orele din program, ci să sprijine 
și in afara acestora dezvoltarea activi
tății sportive de masă in rindul stu
denților. Stăruim ca toți studenții, pină 
la ultimul, să aibă convingerea că prac
ticarea exercițiilor fizice și sportului 
tace parte integrantă din pregătirea lor, 
că o bună condiție fizică are drept re
zultat o capacitate superioară de muncă 
intelectuală. Pentru aceasta gimnastica 
de înviorare dimineața, practicarea re
gulată, zi de zi, a unui sport, a 
turismului, a mișcării în aer liber 
trebuie să devină pentru toți studenții I 
o deprindere cu care să plece din Uni
versitate, așa cum pleacă cu diploma 
de absolvire. A dispărut de mult tipul 
intelectualului cocirjat, firav, cu piep
tul supt. Acest tip fizic nu era decît 
una din expresiile rupturii dintre mun
ca fizică și cea intelectuală specifică 
societății bazate pe exploatare. Socie
tatea socialistă cere oameni întregi, 
deZ.ollat' armonios

furi Gagarin și Gherman Titov, eroii 
admirați de întreaga omenire, tipul 
oamenilor crescuți 4- cea mai înain
tată. societate, nu sint numai exemple 
de înalte calități intelectuale și morale, 
ci și de o împletire armonioasă a a- 
cestora cu o pregătire fizică excep
țională.

vilor ies parcă aburi. Se consumă p- 
nergie, dar se acumulează și forță. E 
sala de călire a organismului !.-.

Ora de pregătire fizică generală a 
tinerilor boxeri s-a terminat. Apara
tele, întrebuințate atit de mult, se 
„odihnesc" acum la podea. O clipă 
doar. In sală au intrat luptătorii. Le 
ridică, le îndoaie, se „luptă" cu ele, 
arcurile rezistă un timp, apoi cedează 
în fața forței mușchilor de oțel. Miș
carea se repetă o dată, de două ori, 
de zece ori... O zi, două, o lună... 
Pină cind „pachetul" de mușchi e gata!

Urmează atleții: grupa săritorilor 
in înălțime și prăjină- Grupa aruncă
torilor, a semifondiștilor, a sprinte
rilor și a aruncărilor de greutate... 
Vin după aceea, maeștrii înălțimilor: 
recordmanii mondiali la parașutism 
Gheorghe Iancu, Elena Băcăoanu, 
Elisabeta Popescu, Ion Roșu ș.a. Toți 
trec prin sala de forță : șj începătorii 
și maeștrii sportului !...

Desigur, antrenamentul nu are ni
mic din spectaculozitatea întrecerilor. 
Te impresionează însă, voința sporti
vilor și perseverența profesorilor. Do
rința lor comună de a se pregăti cit 
mai bine pentru viitoarele întreceri 
sportive.

V. TOFAN

„CUPA POLITEHNICII" BRAȘOV 
ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE•>

Se împlinesc cinci ani de la desfă
șurarea primei ediții a „Cupei Politeh
nicii", competiție sportivă organizată 
pentru studenții brașoveni. Primele 
trei ediții au revenit studenților facul
tății de mecanică, iar a patra celor de 
la facultatea de silvicultură.

A cincea ediție — jubiliară — a în
ceput o dată cu noul an universitar, 
pină acum desfășurindu-se întrecerile 
de șah, baschet și volei. Concursurile 
stirnesc un deosebit interes, numărul 
sportivilor participanți crescind de la 

! an la an. Dacă la prima ediție au par
ticipat 900 studenți și studente, la ac
tuala ediție vor lua parte peste 2.000 
de sportivi.

întrecerile desfășurate pină acum

FĂRĂ REGULAMENT
Dacă treceți prin Birlad, o să obser

vați, plimbindu-vă prin centru, cite 
un băiat voinic, de ți-e mai mare dra
gul să-l privești, cu un cucui writ pe 
frunte sau cu nasul cit pătlăgica. 
Cum e iarnă și lunecuș. te gindești că 
bietul băiat s-o fi împiedicat, i-o fi 
alunecat piciorul pe gheață și.-, gata 
cucuiul. Dar dacă te-ai fi dus in vară, 
tot ți-ar fi ieșit in cale, din cind în 
cind, cite un.-, cucuiat din ăsta.

De la început ținem să vă spunem 
că nu e vorba de o modă năstrușnică. 
De altfel, cui ii stă bin*- cu nasul cit 
un cartof sau fruntea împodobită cu... 
cucuie ? Și-atunci ? AțVnd că tineri’ 
în cauză sint fotbaliști și rugbiști. îți 
vine un alt gir.d: s-or fi lovit pe la 
vreun antrenament. Se mai întimplă... 
La toate o să vă gindiți, numai la ce-o 
să auziți acum nu v-ați fi așteptai 
pentru nimic în lume...

De altfel, să vă ducem direct la 
locul unde se... fabrică cucuiele. De 
la gară mergi ceva pină in centru, 
apoi de aici incă nițel pină la fabrica 
de rulmenți, intri pe poartă, o iei la 
dreapta și te oprești la sediul asocia
ției sportive Rulmentul. Ce vei vedea 
acolo (chiar in timpul orelor de pro
ducție .') ? La o masă, cîțiva fotbaliști 
și rugbiști se joacă de zor cu o cutie de 
chibrituri, care este proiectată in sus 
cind de unul cind de altul. Cine face 
mai repede 25 de puncte — și dacă 
cutia pică in picioare, le poți face din- 
tr-odată — îi dă celuilalt un bobîrnac 
în frunte. Și cum durata jocului nu 
este limitată de nici un regulament, 
sportivii noștri stau acolo ore întregi 
și-și dau mereu la bobirnace .Unul al
tuia în frunte sau pe nas. .Șl, tot lo- 
vindu-se, se pomenesc cu. niște cucuie 
r>e care le poartă zile întregi cu nasul 
vinăt și umflat.

Dar, poate că vreți să-i cunoașteți 
pe practicanții acestui nou... sport ? 
Să facem, deci prezentările : fotbaliștii 
Ion Manolache și Nicolaie. Barcea, rug- 
hiștii Carol Ardoi și Ion Patrichi ele. 
Spunem ~etc.“, fiindcă jocul nu are 
un regulament precis. Se poate juca

Este un fapt unanim recunoscut că 
gimnastica constituie baza educației fi
zice multilaterale și u perfecționării 
sportive. Indiferent de ramura spor
tivă, in care s-ar specializa un tlnăr, 
el nu poate obține performanțe înalte, 
fără a nractica în mod sistematic gim
nastica.

Exercițiile de gimnastică practicate 
zilnic, cu măsură, au darul de a forti- 

• fica sistemul rnușchiular, de a îmbu
nătăți ținuta corpului, de a mări forța 
fizică

Lucrarea Ginetei Stoenescu „Exerciții 
' de echilibru", apărută recent în Edi

tura U.C.F.S., vine să confirme integral 
aceste atribute ale gimnasticii. Utilitatea 

; lucrării e cu atit mai mare, cu cit în 
; cărțile de specialitate editate înainte de 

23 August 1944. importanța exercițiilor 
de echilibru — ca parte integrantă 

\ a gimnasticii privită în ansamblu — 
I era minimalizată Totul era orientat pe 
i principiul gimnasticii suedeze — sta- 
| tică, rigidă — elementele de „artistică" 

și „acrobatică" fiind prezentate doar 
. în trecere; în același timp erau omise 

chiar și cele mai elementare cunoștințe 
I cu referire la funcția echilibrului, efec-

au scos în evidență buna pregătire a 
unor echipe, printre care cea a anu
lui II de la facultatea de industriali
zare a lemnului, anii 1 și V de la fa- j 
cultatea de mecanică și anii 11 și IV 
de la facultatea de silvicultură.

In afara disputelor de șah, baschet , 
și volei, caro sint in curs de desfășu- I 
rare, studenții fac pregătiri și pentru j 
întîlnirile inter-ani la handbal, tenis ' 
de masă, gimnastică și schi, care vor 
atrage un însemnat număr de parti- I 
cipanți.

Finalele pentru „Cupa Politehnicii" | 
la numeroasele discipline sportive vor j 
avea loc în primăvară, intre selecțio- ! 
natele de facultăți

V. POPOVICI-coresp.

ȘI FĂRĂ... OBRAZ!
în doi, in trei, in patru, in șase. De
pinde de cîți au tras chiulul din pro
ducție. Și să știți, jocul este mai inte
resant decît fotbalul, de pildă, și mat 
ales mult mai ușor. Nu trebuie să 
muncești ore in șir la antrenament, 
să-ți bați capul cu preluări in viteză, 
cu pase în cruciș și in curmeziș și — 
culmea — să mai și-., retrogradezi, așa 
cum știți că a pățit echipa Rulmentul. 
Dar. să recunoaștem, dacă s-au făcut 

de ris cu fotbalul, in schimb, la „chi
brituri" n-au adversari în regiune și 
poate nici in restul țării. Ptiu, ce trea
bă ar face dacă s-ar organiza un cam
pionat mondial sau măcar european 
de chibrituri !

Dar, cum rămîne în timpul acesta 
cu planul de producție ? De asta au 
grijă ceilalți muncitori din fabrică. Ei 
muncesc — și muncesc cu rivnă — și 
treaba merge. Muncitori de nădejde 

tele și aplicațiile exercițiilor de acest 
grad. Lucrarea Ginetei Stoenescu oferă 
în primul rînd un bogat material teh
nic și metodic. In primele două capi
tole („funcția de eehilibru a corpului 
omenesc" și „Exerciții de echilibru") 
sint expuse, înlr-o formă succintă, cu
noștințe minime în special despre me
canismul și fiziologia echilibrului In 
lucrarea propr'.u-zisă sini grupate exer
ciții cu o mure varietate, prezentate In
tr-un mod simplu, cu multă cursivitate, 
înțelegerea terminologiei exercițiilor 
este înlesnită și de existența a nume
roase schițe și desene (aproape 1(d)).

Exercițiile de echilibru au un rol de 
seamă în tratamentul curativ al dife
ritelor turburări ale aparatului locomotor 
și deformații ale coloanei vertebrala 
(sechele de encefalopatie, de poliomie

lită, scolioze în C și S, cifoze, lordoze, 
cifolordoze ș a ).

în lotul, autoarea a căutat să puni 
la dispoziția profesorilor de educație 
l zică, antrenorilor. sportivilor ca și 
masei largi de cititori, pasionați ai 
gimnasticii, o lucrare cit mai comnletă 
și mai folositoare

TI BERI U STAMA

sint și frații Schlunschi, fotbaliști, Mi
hai Popa, Gh. Dobrescu, Gh. Băncea- 
nu, Gh. Vasiliu, rugbiști, Niculina și 
Irina Mustață, voleibaliste etc. etc. 
Alți sportivi ca Ion Gachi, Vasile Pa
vel și-au frământat mintea nu pentru 
a invăț-a „tehnica" aruncării cutiei de 
chibrituri, ci pentru a prezenta rit 
mai multe inovații care să contribuie 
la mărirea producției, la îmbunătă
țirea ei, la realizarea de economii. In 
timpul acesta. Ion Manolache, Nico- 
lae Bercea, Carol Ardoi și Ion Patri
chi iși fac... cucuie unul altuia, iar 
cind obosesc — e și asta o... muncă ! — 
se furișează prin pod, cum face mereu 
Manolache și se culcă, visînd la noile 
meciuri de chibrituri și deci și la noi
le... cucuie.

Iar șefii lor direcți, cum ar fi tov. 
inginer Lapteș și ing. Ion Ionescu (d- 
cesta din urmă, pasă-mi-te,b^^e și șe
ful... secției de fotbal), închid ochii.. .iu .ir,- o >Ar fi timpul să-i deschidă, și să nună 

preț pe cei care au broboane .de su
doare pe frunte și nu cucuieo-prove- 
nite din jocurile cu chibriturile !

J\CK BfRĂRlU 
VASILE GOJJÎ-ȘCU

(După o corespondență WfrF.isâ de 
Solomon Eliade c6reăț>-);'



SCRIMA NOASTRĂ ÎN 1961

Unul dintre cele mai aplaudate asalturi din întâlnirea internațională de scrimă 
R. P. Romînă — R. S. S. Bielorusă desfășurată anul trecut în Capitală a fost 

și cel dintre floretiștii Sorin Poenaru și Igor Pavlovski

Anul 1961 a coincis cu o serie de 
frumoase realizări oglindite pe de o 
parte în valoarea tot mai ridicată pe 
care au arătat-o trăgătorii noștri în 
cadru] concursurilor cu caracter intern, 
iar pe de altă parte în succesele dobîn- 
dite în confruntările pe plan interna
tional.

Deși sistemul competițional nu este 
tocmai potrivit — el nereușind 
să angreneze pe parcursul unui 

an un număr cît mai mare de scrimeri 
(în special de trăgători tineri) — s-a 
observat, totuși, o îmbunătățire calitativă 
în special la capitolul tehnică și tac
tică. Intr-adevăr, scrimerii noștri, mai 
ales cei care au participat la finalei»* 
campionatelor republicane, au avut un 
bagaj de cunoștințe superior anilor pre
cedent! De asemenea, trebuie să rele
văm lupta dîrză care s-a dat în mai 
toate întrecerile, la majoritatea probe
lor, campionii fiind cunoscut! abia ia 
ultimele asalturi. Trebuie menționat, în 
sfîrșit, faptul că o bună parte dintre 
finaliștii campionatelor republicane sînt 
la o vîrsta cînd ne dau speranțe într-o 
comportate tot mai bună (C. Nicolae, 
N Roz. Ana Ene, 0 Vintilă, Gli. Cul- 
cea). Alături de trăgătorii consacrați 
(M ureșanu. Zilahi, Szabo. Lazăr, Stelian, 
Mustață) aceștia au contribuit la suc
cesul deplin al celei mai importante 
competiții interne.

Cu toate acestea, trebuie subliniat 
faptul că antrenorii noștri nu s-au stră
duit totdeauna — la nivelul posibilită
ților lor — să pregătească un număr 
mai mare de trăgători, de unde ar fi 
rezultat o luptă și mai strînsă în fazele 
preliminare ale campionatelor y republi
cane. Mul ți dintre trăgătorii consacrați 
n-au avut adversari care să le creeze 
dificultăți în calificare. în concursurile 
orășenești și de zonă, în special, trăgă
torii consacrați s-au calificat de drept, 
concursurile constituind pentru ei a- 
proape o simplă formalitate.

Dat fiind că în anul competițional 
1962 sistemul de disputare a campiona
telor republicane va rămîne același, se 
recomandă* antrenorilor mai multă preo
cupare pentru angrenarea unui număr 
sporit de trăgători în lupta pentru ca
lificarea în fazele superioare ale com
petiției. Totodată, antrenorii — ne re
ferim mai ales la cei care, în ultimii 
ani, n-au dat elemente de valoare re
publicană — să-și intensifice activi
tatea, să contribuie la creșterea perma
nentă a valorii scrimerilo-r noștri, a 
componenților lotului nostru reprezen
tativ. Printre cei vizați sînt antrenorii 
Ad. Pelegrini și Ad. Gura th. Ei conduc 
la Cluj un centra cu o puternică tra
diție, dar care. în ultimii ani, bate 
pasul pe loc. (Excepție — cele două 
titulare ale echipei reprezentative de 
floretă. Szabo și Lazăr). De asemenea, 
putem pretinde rezultate mai concludente 
și de 1« unii antrenori mai tineri, dar 
cu un stadiu apreciabil în această 
muncă. Este vorba de A. Kovacs (Cărei). 
O Feisthamel (Timișoara), P Gînju 
(Craiova). Aceștia ar trebui să urmeze 
exemplul unor antrenori mai în vîrstă. 
ale căror rezultate sînt constant bune 
(AL Csipler — Sa tu Mare).

în ce privește Capitala, cel mai pu
ternic centru de scrimă al tării, untie 
își desfășoară activitatea nu mai puțin 
de 11 antrenori grupați în șase secții, 
lucrurile se prezintă sub nivelul cerin
țelor. Cele cîteva elemente tinere cres-
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cute în ultimii ani (Tiu. Costescu, Be- 
jan, Chira, Păunescu, Stanca, lercosan. 
Costache) nu justifică suficient acti
vitatea unui colectiv de antrenori care 
cuprinde pe cei mai cunoscuți specia
liști în materie și din care fac parte 
A, Pelegrini, N. Marinescu, A Vîlcea, 
G. Panescu, Ruxandra lonescu. Ion 
Istrate etc. Este foarte adevărat că o 
bună parte din munca acestor antrenori 
este dirijată către desăvîrșirca pregă
tirii trăgătorilor fruntași. Totuși, a- 
ceasta nu scuză lipsa de preocupare 
față de creșterea elementelor de pers
pectivă.

In ce privește comportarea seri me
rilor noștri pe plan internațio
nal, ea poate fi apreciată ca po

zitivă. Locul 111 obținut la „mondia
lele" de la Torino prin echipa de flo
retă fete (Vicol, Ene, Szabo. Lazăr. Sa- 
chel arie), locul 1 la Universiada de la 
Sofia ocupat de aceeași echipă, rezul
tatele înregistrate în cadrul concursului 
internațional al R.P. Romîne prin Szabo, 
Mureșanu și Stelian, victoria trăgătoa
relor noastre asupra echipei Italiei și 
rezultatul de 8—8 (meci pierdut la o 
singură tușă !) în fața redutabilei for
mații a R. P. Ungare, victoriile asupra 
echipelor R.S.S. Bieloruse și R.S.S. Li
tuaniene și, în sfîrșit, rezultatele dobîn- 
dite de echipa clubului sportiv Steaua 
la Spartachiada Armatelor prietene de 
la Budapesta și apoi în întîlnirea bila
terală cu Honved, de la București, o- 
glindesc acest bilanț pozitiv.

La jumătatea campionatului feminin

Acum, la încheierea primei părți a 
campionatului feminin de volei, 
se cuvine să aruncăm o privire 

retrospectivă asupra celor șapte etape 
disputate, să scoatem în evidență păr
țile pozitive arătate de întrecerea celor 
16 echipe, ca și direcțiile în care tre
buie să se îndrepte atenția antrenori
lor pentru a remedia lipsurile ce au 
ieșit la iveală

Concluzia care a reieșit la sfîrșitul 
turului a fost aceea că voleiul nostru 
feminin încă nu a făcut saltul așteptat 
(de mai multă vreme) pe scara crește
rii valorice Este însă adevărat că a- 
ceasta disciplină sportivă nu se mai 
află în situația de acum 2—3 ani, cînd 
era greu să se alcătuiască chiar și o 
bună echipă reprezentativă Alături de 
campioana țării, Dinamo București, a- 
ceastă jumătate de campionat a evi
dențiat puternic și o formație din pro
vincie: Farul Constanța, care a făcut 
progrese deosebite în ultimul timp 
Dintr-o echipă care cu două campio
nate în urmă încerca să scape de re
trogradare. formația constănțeană a a- 
ji:ns acum una dintre fruntașele cate
goriei A. Este drept, și echipa și-a mai 
schimbat componența, dar a contat 
foarte mult munca antrenorului și spri
jinul acordat de club. De aceea ni
meni nu trebuie să se mai mire că la 
Constanța asistă cite 2COO de specta
tori la fiecare meci de volei I

Dar să revenim la concluziile care 
se pot trage după disputarea 
meciurilor din turul campiona

tului feminin de volei S-a putut ob
serva că majoritatea antrenorilor nu se 
preocupă de selecționarea unor jucă
toare cu talie înaltă, cu calități fizice 
deosebite, fără de care voleiul feminin 
modern nu se poate juca. Dacă unele 
echipe, printre care C.S.M. Cluj, Di

Se înțelege că succesele puteau fi și 
mai mari, dacă s-ar fi acordat o aten
ție și mai susținută tuturor probelor, 
dacă toți trăgătorii s-ar fi pregătit mai 
conștiincios și ar fi privit totdeauna 
cu simț de răspundere concursurile, in
diferent de valoarea adversarilor.

e avem de făcut în 1962 ?
Dat fiind că scrima este o dis

ciplină . cu o activitate competi- 
țională continuă, anual organizîndu-se 
campionate mondiale pentru seniori, Cri
teriul mondial pentru tineret ca și « 
suită întreagă de mari competiții inter
naționale în care scrimerii noștri sînt 
chemați să participe, se cere din par
tea Biroului federal, a antrenorilor și 
în special a sportivilor o muncă și mai 
temeinică. Este necesar ca aceasta să 
înceapă încă de pe acum, astfel ca In 
ajunul primelor „examene" sportive in
ternaționale, trăgătorii noștri să se afle 
în plenitudinea puterilor. Numai astfel, 
rezultatele obținute în anul precedent 
vor putea fi nu numai confirmate, ci 
și depășite.

Faptul că trăgătorii noștri pot fi ca
pabili să ocupe primele locuri la Cri
teriul mondial de scrimă al tineretului 
și de asemenea ca echipa feminină de 
floretă să se angajeze în mod direct în 
lupta pentru cucerirea titlului mondial 
sînt motive în plus pentru desfășura
rea unei munci de instruire — conti
nuă, conștiincioasă, stăruitoare. în a- 
ceastă direcție se recomandă respecta
rea unei planificări riguroase, organiza
rea mai judicioasă a antrenamentelor, 
participarea activă și conștientă la toate 
concursurile de pregătire. Se impune, 
în același timp, să existe mai multă 
preocupare din partea membrilor Birou
lui federal, ai comisiilor și colegiilor 
centrale pentru munca de îndrumare și 
control.

Sîntem convinși că, printr-o activi
tate entuziastă, prin imboldul pe care 
ni-1 oferă rezultatele obținute plnă 
acum, succesele în anul în care am pă
șit vor fi și mai însemnate. Avem da
toria de cinste de a răspunde cum se 
cuvine grijii pe care partidul și gu
vernul o acordă mișcării noastre spor
tive, contribuind prin succesele dobîn- 
dite la creșterea gloriei sportive a 
patriei.

DIONISIE TEPȘAN
secretar general al F. R. Scrimă

namo București, Știința Cluj și Farul 
Constanța, au o înălțime medie bună 
(ar trebui și mai bună 1), altele au ră
mas în urmă în această privință. Să 
amintim despre un singur element al 
voleiului, despre blocaj. Cum poate fi 
el efectuat în bune condițiuni, dacă 
unele jucătoare au cu puțin peste 1,50 
m înălțime ? Antrenorii formațiilor 
C.S.O. Craiova, C.S.M.S. Iași, Progre
sul București etc. trebuie să se preo
cupe și mai mult de îmbunătățirea 
înălțimii medii a echipelor de care se 
ocupă

Dar în campionatul nostru feminin 
mai sînt și alte lucruri care trebuie îm
bunătățite. Este vorba de faptul că o 
serie de formații care activează de mai 
multă vreme în categoria A, au puține 
perspective de progres. De altfel, ele 
s-au menținut aproape tot timpul pe 
jocuri codașe în clasament, incursiu
nile lor în partea de sus fiind rari
sime. Cauzele •— după părerea noastră 
— sînt două : fie lipsa de perspectivă 
a jucătoarelor combinată cu pregătirea 
insuficientă (C.S.M.S. Iași, Progresul 
București), fie lipsa de perspectivă a 
voleibalistelor din cauza vîrstei (Sănă
tatea București) Ar fi de dorit ca fe
derația de specialitate să introducă mai 
repede acea obligativitate a echipelor 
de a folosi în formație jucătoare tinere 
și cu o înălțime acceptabilă voleiului 
modern.

Aproape că nu a fost meci feminin 
în care să nu iasă la iveală numeroa
sele greșeli comise la primirea balo
nului. Cercetînd foile de arbitraj și a- 
dunînd toate aceste greșeli, se poate 
ajunge la cifre impresionante. Aceasta 
scoate în eVidență și faptul că în orele 
de pregătire, majoritatea antrenorilor au 
neglijat exersarea primirii serviciului. 
Ne amintim, de pildă, meciul dintre 
Progresul București și C.S.O. Cratova,

- - - -= Ijfflhl'l.hhfW
Cupa Campionilor Europeni 

în așteptarea meciurilor
Știința București-Rapid Bucureșt
Pentru prima oară în „Cupa Cam

pionilor Europeni" la handbal în 7. 
două echipe aparținînd aceleiași țări 
își dispută calificarea pentru turul 
următor. Desigur nu vă este străin 
cazul- Joi, în sala I.M.F. din Tg. Mu
reș cele mai bune formații feminine 
de handbal în 7 din țară, Știința Bucu
rești — deținătoarea trofeului — și 
Rapid București — actuala campioană 
— vor sta pentru prima oară față în 
față în disputa lor care va ho
tărî cea de a patra semifinalistă 
(după R.S.V. Miilheim din R.F.G., 
Spartak Sokolovd Praga și O.R.K. 
Belgrad) a competiției.

Meciurile Știința-Rapid au pasionat 
întotdeauna miile de iubitori ai aces
tui sport din țara noastră, ele con
stituind o frumoasă tradiție în hand
balul nostru feminin. O scurtă in
cursiune în istoricul partidelor dintre 
aceste două echipe în ultimii trei ani 
ne oferă o situație interesantă. Din 
8 jocuri disputate, feroviarele au cîș- 
tigat 5, iar jucătoarele de la Știința 
două, o partidă terminîndu-se la ega
litate.

In campionatul republican ediția 
1959-1960, Rapidul a cîștigat cu 9-6 
(4—3) meciul disputat în faza regio
nală, iar Știința cu 6—4 (4—2) cel din 
turneul final, care i-a adus acesteia

Pauza pînă în
După cele două etape desfășurate 

sîmbătă și duminică, echipele mascu
line din Capitală angajate in „Cupa 
de iarnă" au luat și ele o scurtă 
vacanță pină în luna februarie. Bun 
prilej deci pentru un scurt bilanț.

Participarea dinamoviștilor in prima 
grupă nu lasă nici un dubiu în ceea 
ce privește ocupanta locului 1. în 
schimb pentru cel secund, care asi
gură participarea în turneul final, 
lupta este foarte strînsă. Pornită din 
start puternic. Știința pare să-și fi 
epuizat rezervele, în timp ce Steaua, 
care se apropie din ce in ce mai mult 
de adevărata sa valoare, a preluat lo
cul II, cu șanse sporite de a-1 menține 
pînă la sfîrșit.

In seria a doua însă. întrecerea este 
extrem de pasionantă. Trei echipe și 
anume Metalul „23 August", I.T.B. 
și C S. Școlar (învingătoare în ulti
mele două partide) au pretenții jus
tificate la locul I.

Grupa feminină este dominată de 
departe de Știința ți Rapid și numai 
meciurile lor directe, care vor avea

Fotoreporterul nostru a surprins (cu prilejul meciului Metalul București — Voința 
M. Ciuc) o imagine care ar putea fi intitulată „foto critică". De ce? Priviți 
la blocajul defectuos al jucătoarelor din Miercurea Ciuc și la lipsa dublajului 

la echipa bucureșteană

în care cîteva seturi au fost decise de vorba de Peana Enculescu (C.S.O. 
greșelile făcute la primirea serviciului. Craiova), o jucătoare cu mari posibi- 
Această deficiență are repercusiuni a- lități, dar care va trebui să învețe 
supra construirii atacurilor — și deci, 
într-o înlănțuire directă. — asupra 
calității voleiului nostru feminin Dar 
asupra acestei chestiuni — aceea a 
primirii și pasării mingii — vom reveni 
mai pe larg într-un număr viitor.

Înainte de a încheia aceste rînduri 
trebuie să arătăm că o serie de ju
cătoare tinere s-au afirmat puter

nic cu orileiul acestui campionat; este

titlul de campioană republicană 
dreptul de participare în „C.C.E." 
Meciurile din următorul campions 
republican, ediția 1960—1961 (desfășt 
rat pentru prima oară sub forma tur 
retur) au prilejuit Rapidului alte dou: 
victorii : 8-6 (4—3) în tur și 8-
(3—1) în retur.

Tot în sezonul 1960—1961, Știința ș 
Rapid s-au mai întîlnit de 3 ori îi 
cadru] „Cupei de iarnă". In faza oră 
șenească, rapldistele au învins (în tur 
cu 10—6 (6—4), iar handbalistele d< 
la Știința (in retur) cu 6—5 (2—3). Par 
tida din cadrul turneului final, car< 
a decis cîștigătoarea competiției, l 
revenit tot Rapidului cu scorul di 
5-2 (3-1).

Ultima întîlnire dintre aceste dou: 
formații a avut loc în turul campio 
natului, ediția 1961—1962. Atunci, deș 
au condus la pauză cu 8—4, rapidistel* 
au fost nevoite să se mulțumească îi 
cele din urmă cu un rezultat egal 
8—8. Așadar...

RAPID 8 5 1 2 57:44 1
ȘTIINȚA 8 2 1 5 44:57
Rapidul este deci în avantaj, prii 

prisma clasamentului general. Da 
pronosticurile de acest gen nv 'rai 
fi niciodată sigure...

(a. v.)

In „Cupa de iarnă“

luna februarie
loc la reluarea competiției vor decide
ordinea primelor două clasate. Pînă
atunci însă, cele două formații frun-
tașe ale handbalului nostru feminin
vor avea în această săptămină,
la Tg. Mureș, două importante con-
fruntări în cadrul C.C.E. lată cum a-
rată clasamentele după ultimele par-
tide:

MASCULIN - GRUPA A

1. Dinamo 4400 104: 64 8
2. Steaua 4202 85: 76 4
3. Știința 4112 81! 88 3
4. Rapid 4013 70:112 1

GRUPA B
1. Metalul „23 August- 4 3 0 1 97:95 6
2. I.T.B. 4202 99:93 4
3. C.S.S. 4 2 0 2 91:90 4
4. FI. Roșie 4 1 0 3 87:96 2

FEMININ

1. Știința 3300 60:15 6
2. Rapid 3 3 0 0 51:22 6
3. I.T.B. 3 2 0 1 33:21 4-
4. Progresul 3102 19:28 2
5. Vestitorul 3003 19:56 0
6. Confecția 3003 15:55 0

Foto : Paul Romoșan

toată gama procedeelor tehnice ale 
voleiului, pentru că în momentul de 
față ea le stăpînește în special pe cele 
la fileu; apoi, Ada Ionaș (Farul Con
stanța), Angela Dancu (Dinamo Bucu
rești), Ren*te Mischenger (Olimpia 
Brașov), Ileana Roman II (C S.M.S. 
Iași) etc.

MIRCEA TUDORAN



'espre pregătirile echipei C.S.M.S. Iași
— De vorbă cu antrenorul R. Ghiurițan —

la ora actuală toate echipele de ca- 
l>r:e A și-au reluat pregătirile pen- 
I returul campionatului, al cărui 
■ rt“ va avea loc la 18 martie. Ele 
lese să aibă o comportare mai bună 
lit in toamnă. Bazele unei astfel de 
liportări acum se pun. in perioada 
Igătitoare.
Ilici în rîndul echipelor de categorie 
leare își vor relua întrecerea două 
Itămîni mai tirziu decît cele 
|„A‘‘, nu stau altfel lucrurile. Și ele 
i animate de dorința — la fel de 
re — de a se comporta cit mai 

le. Și returul se anunță deosebit de 
fionant, dată fiind situația din cla- 
rientele celor 3 serii.
pilele trecute am stat de vorbă cu 
renorul uneia din echipele de cate- 

rie B. Este vorba de R Ghiurițan 
fe a preluat din octombrie sarcina 
a pregăti echipa CS.M.S. Iași, una

este grea : și la Moreni și la Focșani 
și la Sinaia, sau la Brăila. Fi
rește, nu este un motiv să intrăm in 
panică, insă este unul pentru a ne pre
găti cu multă-multă grijă in această 
perioadă, pentru a trece cu bine „ha
purile". Și sper acest lucru.

— Cite jocuri a disputat echipa 
în toamnă din momentul în care 
ați preluat pregătirea ei ?

— Cinci.
— Și ați fost mulțumit de com

portarea ei. de jocul practicat?
— In bună măsură. Lotul cuprinde 

jucători cu reale calități și posibilități, 
cu un mare potențial de luptă, cu 
voință și dirzeoie Echipa a arătat 
in ansamblul ei că poate da mai mulL 
Trebuie lucrat insă, in ceea ce pri
vește orientarea ei tactică, pentru că 
juca și acasă și in deplasare la tei, 
cu două virfuri de atac (Voica si Dâ

pietă, in dauna înmulțirii acțiunilor 
largi, pe extreme, folosind astfel cit 
mai mult capacitatea acestora (Matei, 
Milea. Dascălu). Pornind de la aceste 
observații, voi căuta ca prin pregătirea 
pină la începerea returului să aduc 
retușările necesare

— Cind reluați pregătirile ?
— La 9 ianuarie și direct in aer 

liber, la inceput punind accent pe pre
gătirea fizică generală In această 
privință mă voi călăuzi după îndru
mările colegiului central de antrenori.

— Lotul este complet ?
— Da El cuprinde 21 de jucători, 

printre care citeva elemente tinere cu 
perspective. printre care Danileț. 
Humă și Teodosiu

In această perioadă voi avea de reali
zat insă și o sincronizare a activității 
sportive cu aceea de studii, pentru 
că in curind vor incepe examenele la 
facultăți și institutele de invățămint 
superior

— Dorința echipei ?_
— Este aceeași ca a tuturor ieșe

nilor : locul I in seria I a categoriei 
B și. deci, revenirea la „A*  In ceea 
ce mă privește apreciez sprijinul pe 
care il primesc la lași in muncă și 
sper ca datorită bunelor condiții de 
lucru să îndeplinim această dorință.

Am încheiat convorbirea cu urarea 
tradițională: spor la muncă și succes I

P. GAȚU

rei dintre fotbaliștii echipei CS.M.S. lași, de la stingă la dreapta: Voica, 
Vrsache și Dascălu

In fruntașele seriei I și principalul 
concurent" al liderului Poiana Cîm- 
Ina.
I — Pentru noi, returul este mai difi- 
fc decit turul — ne-a spus Ghiurițan. 
Ivem șase meciuri pe teren propriu 

șapte în deplasare, printre care ci- 
va cu adversari puternici cum sînt 
inamo Galați și Foresta Fălticeni, 
e fapt, fiecare partidă in deplasare

nileț) și un inter (Alexandrescu) re
tras in linia de halfi. Or, dacă aceasta 
se recomandă, ca măsură de prudență, 
intr-un meci in deplasare. în schimb 
nu are justificare pe teren propriu 
unde calitățile și posibilitățile ofensive 
ale echipei trebuie valorificate din plin. 
Aceasta, pe de o parte. Pe de altă 
parte, cele două „virfuri" jucau static 
și mențineau jocul mai mult in tri-

IMPORTANTE ȘEDINȚE B. E. F. A.
Miercuri și joi vor avea loc la Zurich 

două importante ședințe ale U£ FA, 
în legătură cu două competiții in care 

I este angajat $i fotbalul nostru. Este 
I vorba de „Cupa Europei*  inter-țări 
I și Turneul Internațional de juniori e- 
i diția 1962. care — cum se știe — se 

va desfășura in țara noastră intre 19 
și 29 aprilfe.

Miercuri va avea loc tragerea la 
sorț: a jocurilor din primul tur al „Cu
pei Europei*,  la care s-au înscris peste 
22 de țări, far joi se va proceda la 
tragerea la sorți a grupelor și a jocuri
lor din cadrul grupelor Turneului 
U.E.F.A. de juniori, stabilindu-se în
tregul program al acestei tradiționale 
întreceri internaționale, la care și-au 
dat adeziunea 20 de țări.

Schiorii romhii participă
la importantele concursuri dim Elveția
Ilona Micloș ia azi startul la Grindelwald

Săptămînă aceasta, cei 
mai buni schiori ai țării 
noastre participă la două 
importante concursuri in
ternaționale. Ildna Mi
cloș va lua startul în cele 
trei probe ale competiției 
de la Grindelwald (El
veția), alături de majo
ritatea schioarelor frun
tașe din lume. In ediția 
1961 a concursului de la 
Grindelwald pe primele 
locuri s-au clasat cam
pioana olimpică Heidi 
Biebl Ga coborire), Te
rese Leduc (slalom uriaș) 
și Chenal-Minuzzo Giu
liana (slalom special). 
Prima probă a concursu
lui de la Grindelwald — 
slalom uriaș — are loc 
azi.

Cornel Tăbăraș, Nico- 
lae Pandrea, Ion Zangor, 
Kurt Gohn și Mihai 
Bucur vor participa sim- 
bâtă ți duminică la ma
rele concurs de la Wen- 
gen (Elveția), la probele 
de slalom special ți co
borire. Anul trecut cursa 
de slalom special a re
venit austriacului Pepi 
Stiegler (clasat Ia Jocu
rile Olimpice de la Squaw 
Valley pe locul secund 
la dakxn uriaș). Cobo- 
rtrea (care măsoară 1850 
m cu o diferență de nivel

Kurt Gahn, unul din valoroșii noștri schiori, ne va 
reprezenta tara in concursul international de la 
Vențen Foto : D. Stănculescn

de 1.250 m)
a revenit francezului Guy Perillat, ciș-
tigătorul tuturor marilor curse de cobo-

rire de anul trecut și clasat pe pri-
mul loc la combinata de trei probe
de la Squaw Valley.

Desfășurarea „Cupei Poiana Brașov“ 
este condiționată de starea zăpezii 
Dacă va ninge. Poiana Brașov va

găzdui simbătâ ți duminică una din 
cele mai importante competiții cu ca
racter republican.: .Cupa Poiana Bra
șov*  organizată de comisia de spe
cialitate a regiunii Brașov.

Concursul cuprinde probele de sla
lom uriaț țt special pentru seniori.

DIN CAMPIONATELE REGIONALE

senioare, juniori și junioare, fond 15 
km seniori, 5 km senioare și juniori, 
3 km junioare, ștafete pentru toate ca
tegoriile de concurenți, precum și 
proba de sărituri speciale pentru se
niori și juniori.

La .Cupa Poiana Brașov*  vor lua 
parte reprezentativele regiunilor Cluj, 
Hunedoara. Ploiești, Suceava. Mureș- 
Autcnomâ Maghiară și Brașov.

Ediția de anul trecut a concursului 
a tost ciștigată de selecționata regiu
nii Brașov.

In ajutorul antrenorilor și instructorilor

INDICAM METODICE PENTRU ETAPA
DE IARNĂ A PERIOADEI PREGĂTITOARE

B • Activitatea trebuie dusă în aer 
■ bor, pentru a ajuta și la călirea or
ganismului : la sală se va recurge 
■umai în cazul cînd condițiile atmos- 
Bsrice nu permit și, bineînțeles, atunci 
Bind se urmărește realizarea unor 
Barcini privind îmbunătățirea pregă- 
Birii fizice (de exemplu : dezvoltarea 
Bortei, a supleței. îndeminării etc.). 
In pregătirile comune de la munte, 
■ala este însă recomandabilă.

I • La stabilirea planurilor de pre
gătire. antrenorii vor ține seama de 
recomandările medicilor, bazate pe 
Controalele medicale periodice sau pe 
londajele în antrenamente. La munte 
le va face control medical zilnic. 
■Totodată se recomandă folosirea jur
nalului de autocontrol, care constituie 
lin miiloc ajutător în stabilirea unor 
■stări de oboseală și. mai ales, în al
cătuirea conspectelor de lecții.

I • Durata antrenamentelor este ma
re. iar intensitatea de obicei medie. 
Bn această etapă se vor efectua cîte 
|6 antrenamente pe săptămînă. iar pe 
măsură ce se va apropia etapa pre- 
Icompetițională se va țrece la trei an 
Itrenamente și două jocuri săptămînale. 
[încălzirea se va face cu deosebită 
prijă pentru evitarea accidentelor, 
știut fiind că timpul este rece, iar sta
rea terenurilor prezintă impedimente.

• Pregătirea fizică constituie o- 
Ibiecfivul principal în această etapă, 
dar spre deosebire de alți ani ■ — cind 
în perioada corespunzătoare se fă
ceau antrenamente doar cu caracter

fizic — acum antrenorii trebuie să a- 
corde atenție deosebită și pregătirii 
tehnice.

• Exercițiile se vor face pe baza 
unui număr mare de repetări. Ele vor 
fi treptat îngreunate (mai ales cînd 
este vorba de exerciții cu' mingea) 
prin folosirea jaloanelor, a adversari
lor pasivi și apoi activi, cu ritm din 
ce în ce mai mare etc Repetările tre
buie să atingă un volum mare, in 
scopul remedierii deficiențelor sau pen
tru perfecționarea unui anumit proce
deu tehnic. De pildă, pentru perfec
ționarea loviturii cu șiretul cu picio
rul sting, jucătorii vor exersa de cel 
puțin 150—200 de ori la „zid".

• In această etapă, pregătirea teo- 
retică-metodică va completa pregăti
rile practice Se va prelucra și semi
nariza orientarea de joc (sarcinile 
colective și individuale, pe posturi, in 
cadrul sistemului de joc cu trei fun
dași, eventualele sarcini speciale în 
funcție de echipa respectivă, constru
irea și finalizarea acțiunilor de atac, 
conlucrarea în apărare), precum și 
regulamentul de joc. igiena sportivă 
etc.

• Antrenorii vor acorda o deose
bită atenție activității jucătorilor in 
timpul liber. Aceștia vor particip? la 
seminarii de învățămînt politic, vor 
citi presa zilnică (în zadrut pregăti
rilor de la munte se va organiza zil
nic revista presei). De asemenea, li | 
se va recomanda citirea cărților de I 
literaturi contemporană.

REGIUNEA GALAȚI

Turul campionatului regiunii Galați 
ediția 1961 —1962 a angrenat in între
cere un număr de 28 de echipe îm
părțite in două serii. Dintre acestea a 
fost exclusă din campionat formația 
P.A.L. Brăila pentru neprezentare la 
jocuri.

Actuala ediție s-a ridicat la un ni
vel superior celor precedente, reușind 
să contribuie la ridicarea nivelului ge
neral al fotbalului din regiune. S-a 
îmbunătățit simțitor nivelul calitativ al 
jocurilor, iar abaterile disciplinare au 
fost rare.

Iată clasamentele celor două serii i

SERIA I

1. Metalosport Galați
2. Ancora Galati
3. Marina Brăila
4. Mecanizatorul Făurei
5. Tractorul Nănesti
6. Dunărea Brăila
7. Tractorul B. Albă
8. Avîntul Bujor
9. Tractorul Viziru

10. Tractorul cioara
11. Celuloza Brăila
12. Recolta Ianca
13. Voința Rușețu

SERIA A D-A

1. FI. roșie Tecuci
2. Progresul Brăila
3. Laminorul Brăila
4. Victoria Gugești
5. Voința Focșani
6. Gloria C.F.R. Galați
7. Muncitorul Tecuci
8. Muncitorul Chidigeni
9. Combinatul Galați

10. Chimia Mărășești
11. Viticult. Panciu
12. Recolta Măicăneștl
13. Recolta Ivești
14. Flacăra Odobești

13 9 4 0 47î 9 22
13 8 3 2 34: 9 19
13 9 1 3 26:18 19
13 8 2 3 23:19 18
13 6 3 4 31:17 15
13 5 5 3 19:15 15
13 5 5 3 20:20 15
13 6 1 6 22:23 13
13 4 4 5 17:21 12
13 4 3 6 17:19 11
13 4 2 7 19:25 10
13 3 3 7 15:19 9
13 2 0 11 8:39 4
13 0 0 13 3:50 0

P, STÂNCIU — coreșjk

REGIUNEA CLUJ

Io acest an, campionatul de fotbal 
al regiunii Cluj, s-a desfășurat în 3 
serii: seria centrală cu 14 echipe și 
seriile „Mureș- și „Someș*  cu 8 și 
respectiv 7 echipe. Cea mai omogenă 
formație s-a dovedit a fi Unirea Dei. 
care in torul campionatului a folosit 
următorul „11“ de bază: Servațius— 
Cociș, Boier, Torok—Pop, Veres—Va- 
sile Victor, Cafleanu, Bujor. Beldea- 
nu, Maica n. Antrenor ing. Husa Vic
tor.

Iată clasamentele :

12 5 4 3 24:17 14
12 6 1 5 31:25 13
12 4 1 5 17:21 13
12 5 2 5 21:25 12
12 6 0 6 26:34 12
12 3 4 5 13:13 14
12 3 3 6 10:21 9
12 3 2 7 17:29 8
12 3 1 8 11:29 7
12 2 0 10 15:32 4

SBUA CENTRALA

12 9 3 0 34:14 a
12 8 2 2 27:14 11
12 7 1 4 »:11 15

L Unirea Dej
L Soda Ocna Mare*

□
13

10 <
8 4

1 36: 8 22
1 34:16 2B

L nl—-no Ctnj 13 1 2 3 34:12 18
4. Gloria Bistrița n 7 3 3 23:14 17
5. A.S.A. Cluj 13 C 4 3 31:16 16
«. AS. Alnd 13 7 1 5 27:14 15
7. Progresul Nfcriud 13 4 1 6 28:26 13
2. Tetsnofrig Cluj 13 f l 6 19:20 13
9. Someșul Gherla 13 5 3 5 19:30 13

14. Metalul Cluj 13 2 7 4 20:30 11
ÎL Știința Babeț-Bolyai 13 3 2 8 19:35 8
12. Cimentul Turda 13 4 1 8 23:25 9
IL LoconwUva CTni 13 1 2 14 11:33 4
14. Vulturul Minuni

Gherlei 13 l 1 11 12:53 3

SERIA MURES

1. Minerul B. de Arieț 
L Mineral ocna Mureș 
L Chimia Turda
4. Izolatorul Turda 
i. Poligrafia Cluj
C. Arîeșui ctmpeni 
7. Vlădeasa Huedin
9. Flacăra Cluj

SERIA

I. Meseșul Zalău 
L Olimpia Dej
3. Rapid Jibou
4. Voinu Cluj
5. Victoria Bistrița
6. Hebe Slngeorz Băl
7. Someșul BecSean

7 S • 2 22:10 10
7 2 5 0 5: 3 9
7 « 1 2 17:1» 9
7 2 13 12:15 7
7 3 1 3 10: 6 7
7 2 2 3 7:15 6
7 2 1 4 9: 9 5
7115 5:13 3

SOMES

6 5 0 1 16: 7 10
6 4 11 17: 6 9
6 4 0 2 15:10 8
6 3 12 12:11 7
4 2 2 2 7: 8 6
4 4 15 7:18 1
4 0 15 4:18 1

M. TUDORAN-coresp.

In ultima săptămînă, vremea a fost 
[capricioasă in zona de munte, unde 
zilele reci și cețoase au alternat cu 

I cele calde și însorite. Zăpada a fost 
proastă și peticită in toate masivele 
și numai în căldările glaciale a fost 
bună de schiaL

In dimineața zilei de 8 ianuarie 
stratul de zăpadă măsura : 9 cm la 
Predeal, 0 cm la Sinaia (cota 1.500), 
14 cm la Cimpina. 50 cm la Vîrful 
Omu. 5 cm la Fundata 4 cm la Pălti
niș Sibiu. 8 cm la Paring. 5 cm la Se- 
menic. 20 cm la Țarcu-Godeanu. 2 cm 
pe Ceahlău. 15 cm in Rarău și 42 cm 
in Pietrosu-Rodna

Pentru următoarele zile se prevede 
o încălzire anormală a vremii. Tem
peratura va urca intre 0 grade și plus 
8 grade, iar noaptea va coborî intre 
minus 10 grade și minus 3 grade. Ce
rul va fi schimbător în Carpații Meri
dionali și mai mult acoperit în Car- 
pații Nordici. Vor cădea ninsori slabe 
care nu vor da strat bun de zăpadă 
decît în Munții Rodnei, Munții Apu
seni și Carpații Moldovei de Nord.

Dimineața. ceață frecventă. Vînt 
tare mai întîi din Nord, apoi din Vest.

Zăpadă nefavorabilă pentru sporturi 
de iarnă, fiind foarte mică, peticită și 
cu crustă groasă.



Pregătita fizică multilaterală—cheia succeselor

Primele competiții oficiale 
ale anului 1962

...L'n puști de o șchioapă, pirpiriu 
de-l sufla vintul, se uita cu jind la 
niște băiețc.ndri de-o vlrstă cu el, care 
alunecau chicotind pe luciul gheții. 
Ce n-ar fi dat el să-i poată imita ! 
Ce rumeni sint acești băiețandri la 
fată, pe cind el... De-abia scăpase de 
o boală și iată că a și căzut in alta. A 
și spus mama că Zoii — adică el — 
așa firav cum e, niciodată n-o să 
urmeze drumul unchiului său care e 
vestit pentru felul cum mlnuiește cro- 
sa, cum ii bagă in sperieți pe toți 
portarii de hochei din împrejurimile 
munților Harghita

Oare, așa să fie ? Brrr... dar frig 
mai e! — iși zise puștiul nostru și, 
tutindu-și pașii, luă drumul spre casă.

Hai Czok" ! Și Zoii porni ca un 
bolid printre adversari. O fentă, încă 
una, un șui sec și pucul a poposit in 
plasă ! Timpul se scurge. Coechipierii 
lui trec pc rind, din minut in minut, 
pe banca rezervelor pentru a răsufla 
nițel, dar lui Czaka nici prin gind 
nu-i trece să părăsească gheața. In 
■sfirșit, după un sfert de oră iese și el. 
Dar iată că 'a un moment dat echipa 
a rămas in inferioritate numerică. 
Sare peste mantinelă schimbind locul 
cu un coechipier. Acum să te ții după 
el! Merge șerpuind, in slalom, cu 
pucul parcă lipit de crosă. Nici nu se 
mai desparte de puc, pînă ce nu trec 
cele două minute do penalizare. Mă
iestria lui e răsplătită cu ropote de 
aplauze t

Cum s-a transformat acel copilan
dru firav și bolnăvicios intr-un bărbat 
cu corp de atlet, intr-un sportiv de
spre care specialiștii străini spuneau 
că are loc in oricare reprezentativă 
de hochei din Europa ? întrebarea 

me-am pus-o și noi și l-am rugat pe el 
să ne răspundă :

— Intr-adevăr, cind eram doar de 
o șchioapă, mama mă ținea mal mult 
eu doctorii - iși depăna Czaka amin
tirile. Dar jinduiam și eu să zburd 
Pe gheață împreună cu ceilalți copii. 
La Miercurea Cine, hocheiul și pati
najul sint sporturi de tradiție. Și era 
rușine ca cineva să nu știe să patine
ze .’ Da> cum să-mi pun patinele ne 
picioare dacă prima adiere de vînt 
rece mă— culca la pat ? Și atunci, in
tr-o vară m-am apucat de... alte spor
turi. Am jucat fotbal, handbal, mă 
luam Ea trintă eu băieți de o virstă 
cu mine. A venit toamna și prima iar

nă cind n-am mai fost bolnav ! Acum 
am cutezat și eu să-mi leg patinele. 
Au trecut anii și mă simțeam tot mai 
voinic, mai dibaci pe gheață și in 
minuirea crosei fabricate de mine. La 
vîrsta de 16 ani am fost selecționat 
in prima echipă de... fotbal din oraș. 
Și in echipa de fotbal ca și in cea de 
hochei pe gheață jucam pe postul de 
fundaș.

— Dar, l-am întrerupt noi, se spune 
că ai practicat și alte sporturi și ai 
obținut rezultate nu chiar de lepădat...

— Da, am practicat și atletismul. 
Acum vreo 13—14 ani am ciștigat proba 
de aruncare a greutății la un concurs 
pe tară. Apoi, unii mă sfătuiau să 
mă consacru... tenisului de masă. AW 
spunea să iau drumul... sălii de lupte. 
Un bătrin antrenor s-a ținut scai de 
mine după ce intr-o întrecere cu se
lecționata orașului Sf. Gheorghe, l-am 
făcut „tuș" in două minute pe Zentai, 
un luptător cunoscut pe vremea aceea. 
Eu, totuși, am preferat hocheiul. Dar 
nu m-am lăsat nici de celelalte spor
turi. înainte să avem patinoarul arti
ficial, in cea mai mare parte a anului 
mă ocupam cu diferite sporturi com
plimentare, jucind — de exemplu — 
fotbal chiar in echipe angrenate in 
competiții oficiale.

— Dar acum, cind aveți la dispoziție 
patinoarul artificial?

— Desigur că s-au schimbat lucruri
le. Condițiile minunate ce ni s-au o- 
ferit ne-au ajutat ca pe baza metodi
cii moderne de antrenament aproape 
în tot cursul anului să facem o pregă
tire specifică hocheiului. Doar vara, 
in cadrul pregătirii fizice generale 
fac sporturi complimentare. Voleiul, 
baschetul, înotul sint sporturi care mă 
ajută in obținerea unor calități fizice 
mult necesare hocheiului. Era însă să 
uit ceva : in fiecare dimineață fac o 
jumătate de oră exerciții de gimnas
tică..

- Așadar, pregătirea fizică multila
terală te ajută să „reziști" pe gheață 
mai mult timp decit majoritatea 
coechipierilor tăi, sau mai ai și alte 
„secrete"?

— Poate marea mea pasiune pentru 
acest sport. Am 30 de ani. din 1951 ioc 
in echipa „Steaua" și sper că voi mai 
continua cîțiva ani să lupt pentru cu
lorile clubului meu.

— Iți mulțumim pentru aceste... des
tăinuiri pe care le vom prezenta citi
torilor noștri și dorim tinerilor ho- 
cheiști să-fi urmeze exemplul

AL 1N0VAN

După un repaus binemeritat, peste cîteva zile boxerii noștri își vor 
relua în mod oficia! activitatea : în întreaga fără încep pasionantele dispute 
din concursul republican de calificare al seniorilor, precum și din campiona
tul republican individual de juniori. Cu alte cuvinte, începe „bătălia" pen
tru cîștigarea titlurilor de campioni ai țării, întrecerile rezervate juniorilor 
sînt eșalonate, după cum se știe, pe patru etape: etapa I (pe orașe) între 
15 și 28 ianuarie, etapa a doua (regională) 10—18 februarie, etapa a treia 
(zonală) 6—11 martie și finala — la Tg. Mureș — între 11—16 aprilie. 
Seniorii încep întrecerile o dată cu etapa pe raioane (orașe), tot între 15 și 
28 ianuarie. Mai sînt deci puține zile pînă cîrrd arbitrii vor chema în ring 
primele perechi de boxeri, lată motivul pentru care am făcut o vizită prin 
cîteva săli de box bucureștene.

...Muncă intensă, specifică înaintea 
unor competiții importante. Aceasta 
este atmosfera pe care am găsit-o in 
sala de box a clubului Voința, Antre
norii Sandu Ion și Gheorghe Preda 

I și-au împărțit „elevii” pe grupe și 
urmăresc atenți pregătirea acestora. 
Alături de ei... arbitrul Petre Epu- 
reanu ! Observind surprinderea noas
tră, cunoscutul arbitru internațional 

j ne-a lămurit imediat: Ca membru în 
| seefia de box a clubului Voința mă 
I interesează, firește, felul cum se pre- 

gătesc boxerii noștri. Vrem ca după 
l ce am ciștigat „Cupa F.R. Box" să 
facem o figură frumoasă și in cam
pionatele din acest an.

— Vom înscrie 26 de boxeri în con
cursul de calificare seniori, precum si 
in campionatul juniorilor, spunea an- 
trenonul Sandu Ion. O bună parte 
dintre aceștia ii vedeți acum în sală.

— Speranțe ?
— Da, avem !_ Cel mai îndreptățit 

boxer de la noi pentru cîștigarea unui 
titlu este juniorul Ion Bogdan (categ. 
mijlocie). E foarte talentat. De altfe', 
anul trecut a fost finalist al campio
natului republican. Dar, în afară de 
Bogdan mai avem tineri talentafi ca 
frații Stingă (Ștefan Stingă este com
ponent al lotului republican de ju
niori), Ghiță Constantin, Ștefan Mus
tață, Constantin Balaban, Gheorghe 
Dinu, Dumitru lonescu și alții,

I-am lăsat pe boxerii de la Voința 
să-și continue pregătirile și am po
posit în sala clubului Metalul 23 Au
gust. O căldură plăcută, curățenie 
exemplară și aparate de tot felul: saci 
cu nisip, puclngurl, mingi pară, perne 
de perete, extensoare, aparate de gim
nastică etc. Este. Intr-adevăr, o plă
cere să te antrenezi în asemenea con
diții.

— Se apropie campionatele, ne spu
ne antrenorul Stoianovici, și vrem să 
ne prezentăm bine. Am înscris in în
treceri 14 juniori și 9 seniori. Dintre
aceștia, Gh. Palangă (la juniori) și T 
Basarab (seniori) au șanse de a realiza 
performanțe mai bune. Dar poți să 
știi ? Nu ar fi exclus ca și I. Con- 
stantinescu (junior—categ. pană), A. 
Tenea, C. Dincă, să producă vreo 
surpriză.

— Ați început de mult pregătirile ?
— Din ziua de 3 ianuarie. Sarcina 

principală: dezvoltarea fizică generată 
și specială. împreună cu tînărul an
trenor Dinu Eugen acordăm o deose
bită atenție studiului pe perechi, fo
losirii la maximum a mijloacelor de 
atac și de apărare, dezvoltării forței 
etc.

...Stadionul Tineretului. Sub tribună, 
într-o sală bine utilată, se pregătesc 
- sub conducerea antrenorului Traian 
Ogrinjanu — boxerii de la Clubul 
sportiv școlar. Pregătirea fizică, ne-a 
spus Ogrinjanu, am făcut-o In aet 
liber. Acum, am început lucrul sped-

Și în sala de box a Clubului sportiv școlar antrenamentele s-au intensificat 1 
firesc: peste cîteva sile se va da startul în primele competiții oficiale al 

anului 1962
Foto: T. Cliioreanu

DIN POSTA ZILEI
„CUPA DE IARNA" LA VOLEI

In ultimul timp, in orașul Oradea 
activitatea voleibalistică devine tot 
mai intensă. Zilele acestea, comisia 
regională de specialitate a organizat 
o întrecere la care au participat șapte 
echipe masculine și șase feminine, 
întrecere dotată cu „Cupa de iarnă"

în cadrul acestei competiții, o bună 
pregătire au arătat formațiile Sănăta
tea și Ș.S.E. la fete. Recolta Ceica 
și F.C.O. la băieți. întrecerea echi
pelor feminine a revenit formației Să 
nătatea care a întrecut în finală Școa
la medie nr. I cu 3—2. La băieți. 
Centrul școlar Oradea a dispus cu 
3—l de Școala medie nr. 1, obtinînd 
astfel locul I.

IHe Ghișa-coresp. reg. 

fie la mănuși și aparate. Noi 
înscrie in concursul de calificare 
niori și în campionatul de junior 
proximativ 10 boxeri. Avem in 
un număr destul de mare de tir 
dar consider că este normal să-i 
scriu in primul rind pe cei care, d 
părerea mea, au șanse de ciștig. 
ceștia sint: D. Țincu, G. Bogdan, 
Cucuruz, Șt. Antonescu (juniori), 
Vișan, P. Guist, Fl. Dron, M. Ni 
lae, I. Mihăilescu (seniori).

★
Peste cîteva zile gongul va v 

începerea primelor competiții ofic 
ale anului 1962. începe o—nouă 
rioadă de intensă activitate pi 
listică...

R. CALARAȘANl

BOGATA ACTIVITATE ȘAHISTA
LA CIMPINA

De curînd, în raionul Cimpina 
luat sfîrșit campionatul republicări j 
șah pe echipe, faza raională, cate 
adus la start opt echipe. Ciștigăto 
rea întrecerii nu a putut fi cunoscu 
decit în ultima rundă, cind Caraim 
nul Bușteni, nepuiînd învinge cu 6- 
formația Neptun Cimpina, a dat por 
bilitatea echipei Petrolul I.C.F.E. Cir 
pina să se claseze pe primul loc. P 
trolul a aliniat următoarea formați 
Aurel Coristăntinescu. Dorian Cov 
line, lacob Mola. Șerban Costel, Si 
via Mola. Maria Popescu.

Eugen Stroie-coreso.

O INIȚIATIVĂ LĂUDABILĂ

73 lei valoarea uniri premiu de categoria a Vi a la Pronoexpres
1-2 ; II—1, X ; III-2, X : IV-1 : 

V-l, X ; VI-1 ; VII-X, 1 ; VIII-1, X; 
1X-1, X, X-X, 1 ; XI-X, 2 ; XII-1, 2.

Concursul Pronosport nr. 1 pe 1962 
nu a adus nici o victorie a echipelor 
in deplasare. Nici Internazionale. care 
este tot mai puternic... talonată de 
Fiorentina n-a reușit să-și impună su
perioritatea in fața lui Torino, deși 
a avut, mai ales in repriza secundă, 
bune situații de marcare, ratate insă 
de Hitchens, Suarez și. mai ales Cor
so- Juventus a condus pină in min. 86 
la Lecco, dar echipa locală a egalat 
prin Duzzioni. Chiar și Udinese era 
pe cale să provoace o surpriză : pină 
în min, 63. cind partida s-a întrerupt 
din pricina zăpezii puternice, scorul 
era eg^l (1-1), dar codașa clasamentu
lui condusese pină în min. 55 prin 
golul marcat de Segato din penalti, 
în min. 23.

Așa fiind, nici un „2“ nu a apărut 
pe rezultatele concursului, privind 
meciurile de pe teren. In schimb la 
pronosticurile din urnă s-au înregis
trat cinci „2“-uri și trei „x“-uri

Trecînd la concursul Pronosport nr. 
2, cel de duminică 14 ianuarie, con
statăm că el programează o serie de 
partide de mare importantă pentru 
clasament, în frunte cu întîlnlrea La- 
nerossi-Fiorentina, care capătă o în
semnătate deosebită prin faptul că 
Inter joacă acasă, cu Mantova, ceea 
ce obligă pe fotbaliștii din Florența 
să lupte cu toată ardoarea spre a ob
ține măcar un punct. Foarte echili
brate sînt și partidele Palermo-Roma 
și Udinese-Milan, unde se pot ivi — 
dată fiind valoarea formațiilor ce se 
deplasează — să înregistrăm chiar și 
„2“-uri.

Iată acum pronosticurile pe care 
tînărul jucător al echipei Steaua, 
GHEORGHE STAICU, le dă pentru 
acest concurs, pronosticuri apărute in 
„Programul Loto-Pronosport“ de as
tăzi :

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 1 

DE MIERCURI 3 IANUARIE 1962
Categoria II 3 variante a 12.900 lei. 
Categoria III 27 variante a 1.543 lei. 
Categoria IV 140 variante a 382 lei. 
Categoria V 618 variante a 86 lei.
Categoria VI 2679 variante a 73 lei

Fond de premii 383.206 lei
De remarcat faptul că în urma des

ființării reportului valoarea premiului 
de la categoria a Vl-a a crescut in 
mod simțitor.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 10 ianuarie 1962 în București, 
str. Doamnei Nr. 2, orele 19.

Rubrică redactată de Loto-Pro- 
nosport

NOI COMISII PE RAMURĂ DE SPORT

Consiliul raional U.C.F.S Sibiu și-a 
reorganizat comisiile pe ramură de 
sport. Astfel, s-au format un număr 
de opf comisii avînd ca președinți pe 
Alexandru Dumitriu (atletism). Iosif 
Simon (fotbal), Ioan Bujdei (șah), 
Otto Leîckep (handbal), Arpad Cos- 
tic (popice), Gh. Voiculescu (schi-tu 
rism-alptnism), Gh. Ionică (tenis de 
masă) și Andrei Matei (tir). Nu a tre
cut decît o lună de la reorganizarea 
comisiilor și rezultatele au început să 
șe arate.

Mircea Lupuțiu-coresp.

LA MARGINEA LUGOJULUI...

Pe lîngă fabrica textilă din Lugoj 
funcționează o școală profesională tex
tilă unde tineri și tinere din toată 
țara deprind frumosul meșteșug al 

| textilițtilor. Pe lîngă pregătirea pro- 
I tesională, în școală se acordă atenția. 
I cuvenită activității sportive. Cele mai 

'ndrăgîte discipline sportive sînt gim
nastica, handbalul în 'r; voleiul, atle
tismul, tenisul de masă, șahul și tu
rismul. Sub îndrumarea profesoarei 

i Maria Berenyi, echipele școlii se pre- 
' gătesc să participe la campionate!? 
I școlare.

1. Le^-coresp.

Iarna a adus tinerilor din Craiov 
posibilitatea de a-și petrece timpul I 
ber patinind. Astfel, pe patinoarul as< 
ciației sportive Voința, amenajat pe u 
fost teren de tenis, de dimineața 
pînă seara tîrzîu e zarvă mare. Zi 
nic, suie de tineri, elevi și elev 
deprind aci tainele alunșcatiijui c 
patinele pe gheață.

Ștefan Gtirgui-coresp.

CINE ȘTIE SPORT... CIȘTfGĂ !

De curînd. la Găminul cultural : 
comunei Goranu din raionul Rn 
Vilcea a avut loc ui, interesant cor 
curs „Cine știe sport... cîștigă !“ Va 
rietatea tematicii ca ți răspunsuri! 
prompte ale concurenților. elevi ai șer 
lii elementare din comună, au îneîr 
tat pe cei peste 200 de spectatori pre 
zenți.

După o:.. încălzire do cîteva intr< 
bărî privind cultura fizică si sport' 
au urmat întrebări din handbal, atlî 
tism, gimnastică etc. Majoritatea cor 

•curenților au dat dovadă de o bun. 
pregătire, rare fiind răspunsurile gre 
site. Un aport deosebit și l-a adus I 
reușita concursului tov. Râul Mincu 
lescu. profesor de educație fizică ii 
comună

întrecerea a fost cfștîgată de- elev 
clasei a VILa A La individna.l, cel 
mai competente răspunsuri ,le-au. da 
elevele Petrov și Gîuran și elevii 'Miri 
țoiu și Sandu. Echipei cîștigătoâre c 
și celor care au răspuns fără greșeai 
li s-au acordat diplome și echipamer 
sportiv.

Dragoitiir Roșianu-coresp.



r

■ Pc arenele din fard

I Luptele clasice și libere, boxul și hal- 
lerele se desfășoară, după cum se știe, 
lie categorii <le greutate. Cei mai mulți 
Iportivi obțin cu ușurință greutatea ea- 
Icgoriei respective, dar sînt și multe 
razuri în care realizarea greutății pre
zintă o adevărată problemă. De aceea, 
sportivii sînt nevoi ti să depună, într-un 
fceurt timp, eforturi mari pentru a ob- 
iine categoria cerută. Rezultă, deci, că 
regimul de slăbire trebuie să constituie 
Io preocupare tot atît de importantă ca 
fci pregătirea fizică și tehnică. A nu a- 
Icorda suficientă importanță acestei pro
bleme înseamnă a nesocoti știința, a 
me coborî fa practici empirice și ca ur
mare, a ajunge de unde am plecat. A 
[slăbi cîteva kilograme cu o zi sau nu
mai cu cîteva ore înaintea unui concurs 
prin metode nefiziologice (vomismenle 
provocate, purgative, băi de aburi în 
exces, abstinență de lichide etc.) este 
un lucru cu totul dăunător pentru să
nătatea sportivilor.

Practicarea luptelor, a boxului și a 
halterelor aduce mărirea masei muscu
lare, a țesutului osos etc., ceea ce pro
voacă dezvoltarea fizică a organismu
lui. Ținîntl seama 
de acest fapt, vom 
arăta de ce nu este 
recomandabil — mai 
ales în perioada de 
creștere a sportivu
lui — să se scadă 
ptefL mult în greu
tate și această scă
dere să se facă 
brusc.

Se știe că pentru 
a funcționa în condiții de sănătate per
fectă, organismul are nevoie de o anu
mită cantitate de apă, necesară menține
rii temperaturii constante precum și pen
tru menținerea unor constante fiziologice: 
presiunea osmotică, presiunea hidrosta
tică etc.

In general, metodele folosite pentru 
slăbire erau, și mai sînt chiar, cele care 
se adreseaz.ă deficitului de lichid in 
organism și care provoacă — în ultimă 
fază — deshidratarea organismului (in. 
terzicerea totală a lichidelor, băi de 
aburi etc.). Aceste metode influențează 
negativ calitățile fizice de bază. Forța 
sportivului, chiar în 
cantității de lichide, 
doua zi.

Scăderile rapide de 
o influență asupra sănătății și 
tării sportivilor. Pulsul și respirația 
accelerează, temperatura crește, sîngele 
devine mai vîscos. volumul lui se mic
șorează, ceea ce impune inimii sporti
vului o muncă deosebită. în mod firesc, 
în condiții de efort intens — ea obo
sește.

Lipsa unei dinamice circulatorii nor
male, privează creierul de o serie de 

"Substanțe (oxigen, fosfor etc.) necesare 
celulei nervoase în efort, iar mușchii 
sînt lipsiți pe lingă aceste substanțe și 
de glicogenul necesar producerii con
tracției musculare. De asemenea, urina 
devine mai concentrată, mai bogată în 
produsele de ardere (mai ales uree), 
stînjenind eliminarea normală a aces
tora și provocînd intoxicații grave.

Ca urmare, în întreceri, sportivii se 
simt sleiți, fără forță, au senzații de 
vărsături, amețeli și uneori stări de con
fuzii, reflexele dispărind complet.

Iată, urmările folosirii greșite a re
gimului de slăbire, cu manifestări ime
diate asupra rezultatelor sportive, iar 
mai tîrziu cu manifestări și mai grave 
care fac din oameni sănătoși adevărat! 
bolnavi de inimă și rinichi.

Pentru ca activitatea marilor func
țiuni și a organismului. în general, să 
se desfășoare în condiții care să su
porte efortul intens sînt necesare sub
stanțe energetice (hidrocarbonate, gră
simi, albumine). vitamine, săruri și apă.

In condiții de repaus sau de efort 
(activitatea zilnică obișnuită sau acti
vitatea sportivă) organismul consumă 
substan|e energetice cu elaborare de e- 
nergie calorică. în condiții de repaus, 
consumul de substanțe energetice cu e- 
laborare de energie calorică, necesare 
activității marilor funcțiuni, poartă nu
mele metabolism de bază. în condiții 
de efort, acest consum de energie poartă 
numele de metabolism de efort. îm
preună, metabolismul de bază și meta
bolismul de efort, alcătuiesc metabolis
mul general pentru care sînt necesare 
principiile alimentare amintite mai sus.

Am redat aci cîteva noțiuni considc- 
indispensabile în aplicarea unui re- 
corect de slăbire. în continuare, 
prezenta cîteva indicații privind a- 
regim :
în general, scăderea în greutate

antrena* 
unde se

necesară 
sau tre- 
li se v»

I

i

ț

cazul 
se reface

Bogata activitate competițională
In aceste zile pe arenele de popice 

din întreaga țară se desfășoară o 
bogată activitate competițională. în
trecerile primei etape a 
lui republican pe echipe 
iar o serie de comisii 
diverse alte competiții.

campionatu- 
sint în toi 
organizează

DOUA ORAȘE CU O SITUAȚIE 
APROAPE IDENTICA

La Satu Mare zece echipe mascu- 
line și numai una feminină au luat 
startul în etapa I a campionatului re
publican ediția 1961—1962. Cu prile
jul acestor întreceri a fost corectat de 
două ori recordul orășenesc la proba 
clasică de 200 bile mixte. Mai intîi 
Alexandru Ilontai a depășit vechiul 
record, doborind din 200 bile mixte 
831 popice, apoi loan Șuta i-a egalat

performanța iar Arcadie Imre a sta
bilit noul record cu 850 p.d. Toate a- 
ceste rezultate au fost obținute pe 
arena Auto-Rapid, care dacă ar fi 
mai bine întreținută ar oferi condiții 
și mai bune de întrecere. Iată clasa
mentul după încheierea turului : 1. 
Auto Rapid 27 p, 2. Voința 25 p, 3. 
Mondiala 23 p, 4. Spartac 12 p, 5. Să
nătatea 12 p (punctaveraj mai slab), 
6. Solidaritatea 9 p, 7. FI- roșie 9 p, 
8. Victoria 6 p, 9. Unio 3 p., 10. Tă
cerea 3 p.

La Baia Mare situația este aproape 
Identică: in actualul campionat oră
șenesc s-au înscris 8 formații mas
culine și una feminină. La capătul 
unor întreceri viu disputate, primul 
loc în clasamentul turului a fost ocu
pat de echipa Industria locală cu 21 
p urmată în ordine de Minerul Săsar

16 p, Chimistul 15 p. Constructorul 
13 p, Minerul B. Sprie 13 p, Minerul 
Nistru 12 p, Minerul Cavnic 11 p, și 
Minerul Baiut 8 p.

Corespondentul nostru V. Săsăranu 
ne-a relatat că în confruntarea dintre 
Industria locală și Chimistul a fost 
doborît recordul regional. Ambele e- 
chipe au reușit să depășească vechiul | 
record (4595 p d.) întîlnirea dintre ele 
luind sfîrșit cu scorul de 
p.d. in favoarea 
locală. In acest meci s-au
N. Zolyomi (Ind. loc.) și 
(Chimistul), care au realizat 847 p.d. 
și respectiv 820 p.d.

formației
4739-4632 
Industria 
remarcat 

E. Lutaș I

FR. SALAMON CEL MAI CONSTANT! j 
JUCĂTOR DIN ----------- -------ORAȘUL CLUJ

Cei mai buni performeri

Echipele Voința 
pid (m) 
parte a 
Ele sînt 
trica cu 
Electrica și C.F.R. tot cu cite 11 p. j 
Diferența mică de puncte dintre pri- j 
mele trei clasate ilustrează valoarea I 
apropiată dintre echipe.

Cel mai constant jucător s-a dove- : 
dit a fi de-a lungul turului Fr. Sala- > 
mon (Voința), care datorită unei te
meinice pregătiri a reușit să tota
lizeze o medie de 820,5 p.d. II ur
mează in clasament Ludovic Goger 
(Corvin) cu 815,5 p-d. și Laurențiu ; 
Arkosi (Corvin) cu 809,2 p.d., ale că
ror rezultate denotă de asemenea că 
se antrenează cu conștiinciozitate.' 
Maestrul sportului Fr. Micola se află 
pe locul VIII cu o medie de 790 p.d.

Rezultatele fetelor sint mai slabe. 
După terminarea turului conduce spor
tiva Elisabeta Chendreanu (Electrica) 
clasată cu o medie de 364 p.d. înain
tea cunoscutelor jucătoare Margareta 
Chelemen (Voința) și Elena Giarfaș 
(Voința) care au totalizat 356 p.d. și 
respectiv 354 p.d-

(f) cu 15 p și Ra- ’ 
au cîștigat prima 'cu 13 p

campionatului orașului Cluj-1 
urmate în clasament de Elec- ! 
11 p, C.F.R. 11 p. și respectiv

mediului extern, de vîrstă, ca și de o- 
biectivul sportiv propus.

4. Stabilirea alimentației prin întoc
mirea unei rații alimentare corespunză
toare scopului. In nici uu caz nu se va 
aplica practica eliminării meselor sau a 
lichidelor din alimentația obișnuită.

5. Nevoile energetice ale organismu
lui sportivilor în efort, se vor stabili 
calculînd metabolismele de bază, de e- 
fort și general, și în funcție de dalele 
obținute se va întocmi rația alimentară 
cu nevoile sale calorice.

6. Rația alimentară, astfel stabilită, 
va fi individualizată, pe cit posibil, în 
funcție de greutatea și categoria spor
tivului, de efortul ce se va depune sau 
a fost depus în ședințele de 
ment, de temperatura mediului 
fac antrenamentele etc.

7. Sportivilor cărora le este 
aplicarea regimului de slăbire 
buie să li se mențină categoria,
da o alimentație de volum redus (1.5— 
2 kg) însă cu calorii suficiente, con
form necesarului stabilit prin calcula
rea metabolismelor.

8. Deosebit de importantă In regimul 
de slăbire este și 
reducerea cantității 
de sare din alimen
tație.

9. Lichidele, apa 
mai ales, nu vor fi 
excluse din alimen-

specialistului
judicios. Se reco- 
mandă folosirea apei 
minerale alcaline. în 

compoziția căreia există — în concen
trații normale — diferitele săruri mine
rale necesare în efortul fizic intens.

10. Intrucît în ziua concursului or
ganismul sportivului se prezintă totuși 
cu un deficit de lichid și sare, și coo- 
siderind că în timpul întrecerilor el 
pierde sub formă de transpirație o mare 
cantitate din acestea, se recomandă ca 
imediat după efectuarea cin tarului ofi
cial să se înlocuiască acest deficit prin 
următoarea băutură : glucozi pulbere 
200 gr. sare de bucătărie 5 gn vita
mină C 200 (10 pastile): zeama de la 
5 limii; ceai 1000 gr. Din acestea se 
va servi cîte 250 gr. fiecărui sportiv.

11. Cîntarul oficial efectuîr.du-se 
după regulament cu mai multe ore îna
inte de concurs, se recomandă a se servi 
sportivilor o masă cu o alimentație u- 
șoară, redusă ca volum dar suficientă 
în calorii.

12. Un alt aspect al regimului fizio
logic de slăbire îl constituie folosirea 
rațională a 
ședințe de 
mînal.

13. De 
igienică a 
namentului
să se antreneze într-un echipament căl
duros.

Respectînd aceste indicații, în ajunul 
concursului, sportivul poate avea o greu
tate suplimentară, de aproximativ 500— 
700 gr greutate care se pierde însă — 
în mod normal — în timpul somnului.

Dacă greutatea sportivului, care a 
slăbit este mare, se va urmări ca, după 
concurs acesta să nu se refacă rapid ci 
în decurs de o săptămînă.

la sfîrșitul anului 1961 (I)

suplinirii 
abia a

greutate exercită 
compor- 

se

băilor de 
masaj, de

aburi urmate de 
preferință săptă-

pentru o scădereasemenea,
greutății, în decursul antre- 
se recomandă ca sportivul

dr. MIRCEA ALBUȚ

rate
gim
vom 
cest

1.
nu trebuie să se prelungească peste 10— 
12 zile.

2. Categoria va fi stabilită de antre
nor cit mai aproape de greutatea nor
mală a sportivului.

3. Regimul de slăbire se va aplica 
planificat, în timp, stabilindu-se o curbă

evolup’ei greutății cu scăderi judici
oase și în funcție de conținutul ședin
țelor de antrenament, de temperatura

E.V/L VOICU

ținut cont numai de rezultatele obținute 
in bazine de 50 m. Pentru început pu
blicăm performanțele realizate de băieți 
în probele procedeului tehnic liber.

IM m

I. Em. Voicu (C.S.O. Crișana)
Oradea)

X Fr. Fulop (C.S. Mureșul Tg.
3. I. Culiniac (C.S.O. Crișana 

Oradea)
4. St. Kroner (Dinamo Buc.)
- N. Firoiu (Steaua)

6. N. Rujinschi (C-S.O. Crișana 
Oradea) _

7. L.
4. G.
- D.

10. C.
II. St.

M.)
58-9*
5M
59.5
59.7
59.7

Darotzi (Știința Cluj) 
Blajec (Dinamo Buc.) 
Camlnschl (Știma Buc.) 
Chirvăsută (Știința Buc.) 
Ionescu (Steaua)

1*.«
1:88.4
1^1.0
1:91,8
141.1

l.®13

CONCEDII DE ODIHNA

O.N.T. Carpați din toată țara primesc 
ianuarie — februarie — martie, la:

1
ia stagiunile balneoclimaterice 

pentru odihnă și tratament
Agențiile și filialele 

înscrieri pentru lunile

Rece, Sinaia, Bușteni, Cheia, Păltiniș.în stațiunile Predeal, Timiș, Pîrîul Rece, Sinaia, Bușteni, Cheia, Păltiniș. 
Lacul Roșu, Izvorul Mureșului, Tușnad, Borsec, Sovata, Valea Vinului.

TRATAMENT BALNEAR

Reumatologie: I Mai, 9 Mai, Băltățești, Călimănești, Olănești. Go
vora, Ocnița, Ocnele Mari, Herculane, Sovata, Ocna Sibiu, Bazna. 
Pucioasa.

Gastroenterită: Slănic Moldova, Călimănești. Olănești, Singeorz 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 (soț, 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 în 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 trenul sau autocarele.

Incepind de astăzi, in coloanele zia
rului nostru vor apare listele cuprin- 
zind pe cei mai buni 20 de performeri ai 
anului 1961 în probele de inot Trebuie 
spus că la dasilicarea înotătorilor s-a

IX A. Zahan (Dinamo Buc.) 1:01,6
13. M. Căprărescu (Steaua) 1:01,9
ÎL G. Gotter (Dinamo Buc.) 1:02,0
15. L. Popa (Rapid Buc.) 1:02,7
ÎL C. Mărculescu (Progresul Buc.) 1:02.9
1". I. Salla (Voința Oradea) 1:02.9
18. B. Mlhăilescu (Dinamo Buc.) 1:03.1
19. V. Târanu (Rapid Buc.) 1:03.2

— I. Alexandrescu (Steaua) 1:03,2
— T. Ghidau (Steaua) 1:03,2

400 m
1. Em. Voicu 4:48,4
2. L. Darotzi 4:48.9
X St. Ionescu 4:49.8
4. St. Kroner 4:494
5. c. Mocanu (Rapid Buc.) 4'444
L G. Biajec 443.4
7. I. Culiniac 444.1
X D. Nagy (CB. Mureșul TgJL) 4:55.0
9. Fr. FulSp 4454

10. M. Căprărescu 4454
11. N. Rujinschi 446.5
12. A. Zahan 4:57.4
13. G. Gotter 448,1
14. C. Mârculescu 541.9
15. AL Szabo (Știința Cluj) 5:034
16. C. Chirvăsuță 5434
17. C. Marinescu (Steaua) 549.4
18. I. Nagy (Steaua) 549.4
19. I. Alexandrescu (Steaua) 5:14,4
20. T. Fieșeriu (C. S. Mureșul 

Tg. M.) 5:12.0

CONCURSURI, REZULTATE...

X
X
3.
4.
5.
6.
T.
L
».

10.
11.
12. 
13.
14.
15.
ÎL
17.
ÎL

19.

St.
St.
c.
D.
N.
G.
G.
M
C. ______ _
L Bar.et (CL sp. șc. Banatul 
Timișoara)
G. Nagy (CI. sp. se. Harghita 
Tg. M.)
M. Zager (CI. sp. șc. Buc.)
I. Silberieitner (CI. sp. șc. 

/Cluj)
V. Budai (Steaua)
L. Ghirișan (O. sp. șc. Bana
tul Tim.)
N. Tat (S.S.E. Reșița)
D. Orosz (S-S.E. Oradea)
Z. Szabados (Ci. sp. șc. Har
ghita Tg. M.)
I. Nagy
Z. Kcvacs (Voința Oradea)

1400 m
Ionescu
Kroner

Mocanu
Nagy 
Rujinschi 
Gotter
Lingner (Olimpia Reșița) 
Căprărescu 
Mărculescu

•) record

13:314 
19414 
194*4
19:44.9
19:514
20:44,1
»:25.6 
21:144 
21:144
21:32.6

22424
22434

2245.4 
22404
22:25.C
22444
22:36,4
2247,4

decisivă dintre echipele

.Cupei siderurgiștilor". A

® Arena de popice de la Casa de 
cultură din Reșița a găzduit recent 
intilnirea 
masculine Olimpia și C.S.O.R., pentru 
cucerirea
învins Olimpia cu 4929—4619 p.d. luîn- 
du-și astfel revanșa in fața formației 
C5 O.R. care numai cu o săptămînă 
in urmă o intrecuse pe cîștigătoarea 
«Cupei siderurgiștilor“ la o 
de 2 popice.

P. Bocșanu —

diferență

coresp.

,Cupa 30 
organizată de comisia

• Tradiționala competiție 
Decembrie' 
rășenească din Arad s-a bucurat de 
un frumos succes. Trofeul a fost cîș
tigat de data aceasta de echipa Elec
trica la fete, iar la băieți de formația 
Construetorul

o-

Susana Kulesar — coresp.

Lipsuri care puteau fi evitate

l
i

Specialiștii prezenți la ultima com
petiție de patinaj artistic a anului 
trecut au fast de părere, in unanimitate, 
că „promoția" patinoarului 23 August 
progresează de la un concurs la altul. 
Cristina Patraulea. Elena Moiș, Irina 
Zaharescu, Radu Ionian și Carol Hertl 
au incintat din nou privirile spectato
rilor. O impresie deosebită au lăsat 
insă micii patinatori la care am notat: 
mai multă siguranță, și un repertoriu 
atractiv la „libere".

— Seniorii — ne-a spus antrenorul 
dinamovist Adalbert Horosz, ne-au a- 
dus patru puncte, iar concurența intre 
7—12 ani, 42 de puncte. Deci, cu copiii 
a cucerit Dinamo „Cupa 30 Decembrie".

Antrenorul Horosz, ca și alți in
structori și arbitri ne-au vorbit insă 
cu mîhnire despre modul necorespun- 
zâtor în care s-au desfășurat întrece 
rile acestui concurs.

— La ora cind ne pregăteam să re
începem concursul, a continuat tov. 
Horosz, pe patinoar au intrat două 
echipe de hochei care ne-au dat peste 
cap tot programul.

— Bine, dar n-a existat o înțelegere 
intre comisia orășenească de hochei 
și cea de patinaj ?

— Ba da, dar comisia de hochei n-a

respectat înțelegerea, programing! două 
meciuri din cadrul campionatului re
gional in orele care erau afectate con
cursului nostru. Din acest motiv totul 
a decurs in grabă- Arbitrii au fost 
nevoiți să renunțe la sistemul vizual 
de semnalizare a notelor, apelind, pen. 
tru a face economie de timp, la cel 
sonor. A trebuit să renunțăm și la în
chiderea festivă a unui concurs care, 
după părerea mea, a fost cel mai reu
șit din punct de vedere tehnic.

La cele relatate de tov. Horosz, 
mai adăugăm că diplomele primilor 
clasați au fost înmuiate în... tribunele 
fi vestiarele patinoarului, acolo unde 
comisia de organizare întîlnea pe vre
unul din concurenți. Asistența medi
cală n-a fost asigurată, în permanen
ță, în cele două zile de concurs. De 
asemenea, numărul arbitrilor a tost 
mic, din care cauză rezultatele au fost 
calculate anevoios. Toate acestea le 
cunoaște perfect de bine federația de 
specialitate și credem că va lua mă
surile necesare pentru ca asemenea 
deficiențe să nu se mai repete.

TR. IOANIȚESCU



In R. D. Germană

Numeroase turnee internaționale
de handbal în 7

MEDALII DE ARGINT ACORDATE UNOR ALP1N1ȘTI 
CARE AU ESCALADAT PISCUL LENIN (7134 m)

Pe scurt gg

de la cores-BERLIN 8 (prin telefon 
pondentul nostru). Sîmbătă și duminică 
numeroase echipe de handbal din 
R. D. Germană au participat la dife
rite turnee internaționale.

La Rostok, echipa masculină locală 
Empor a ocupat primul loc in turneul 
desfășurat aici, fiind urmată de Lo
komotive Leipzig și Orebro (Suedia). 
In întrecerea feminină locul I a fost 
cucerit de formația Spartak Praga, 
urmată de Lokomotive Leipzig și H.
C. Kopenhaga.

La Frankfurt pe Oder s-a desfășu
rat un 
ticipat 
marca 
s-au
D. Hf.K. și Lokomotive 
victoria revenind primei formații cu 
11-6.

Turneul internațional masculin de la 
Berlin s-a încheiat cu victoria re
prezentativei orașului Berlin, care a 
ciștigat 3 întilniri, una terminînd-o la 
egalitate. Handbaliștii germani au în
vins cu 6-5 echipa orașului Belgrad, în liecare zi au fost programate runde.

cu 8—6 echipa Kattowice și cu 
lași scor echipa Leipzig. Ei au 
minat la egalitate (4-4) cu echipa 
șului Copenhaga. Pe locurile urmă
toare s-au clasat selecționatele orașe
lor Leipzig, Copenhaga, Kattowice și 
Belgrad.

ace- 
ter- 

ora-

G. L.

— Printre decorați și doi sportivi din P. P. Pomina —
TAȘKENT (Agerpres). — Consiliul 

central al asociațiilor sportive și al 
organizațiilor din R.S.S. Uzbekistan 
a decorat cu medalii de argint un 
grup de alpiniști sovietici și străini 
care la 31 august 1961 au escaladat

turneu feminin la care au par- 
formații din Finlanda, Dane- 
și R. D. Germană. In finală 
intîlnit echipele germane 

Rangsdorf,

Impresiile campionului mondial, Mihail Botvinnik

piscul Lenin înalt de 7134 m. Printre 
cei care au primit înalta distincție se 
află sportivii de la Institutul de fizică 
atomică de pe lingă Academia de 
Științe a U.R.S.S., maeștri sportului 
Valentin Bojukov și Konstantin Tols
tov, alpinistul Oleg Efimov, cehoslo
vacul lose! Sekir. | 
Ioana și Sorin Ciuli 
mină.

Prima escaladare a 
a fost efectuată în

precum și soții 
din R. P. Ro-

LONDRA 8 (Agerpres). — Mihail 
Botvinnik, ciștigătorui turneului in
ternațional de șah de la Hastings, a 
împărtășit cîteva impresii coresponden
tului TASS în legătură cu această 
competiție. Campionul lumii a arătat 
că turneul de la Hastings a fost greu 
pentru toți cei 10 participant deoarece

F

— .... -s
Ca in fiecare iarnă, concursurile de schi abundă în zilele de ianuarie pe pîrtiile 
munților Tatra, din R. S. Cehoslovacă, lată o pitorească imagine luată în cursul 

disputării probei feminine de slalom din cadrul campionatelor studențești.

iii
g" s of & Jet

Foto: CETERA

Coruptiq o'in baschetul 
universitar american

Aranjamentele de culise, cumpărarea 
adversarilor, mașinatiunile murdare in 
scopul „scoaterii" anumitor rezultate, 
iată aspecte binecunoscute din sportul 
profesionist, aflat *nb controlul „bus- 
sinex.s-man^-ilor veroși din țările capi
taliste, pentru care sportul nu e altceva 
decît un domeniu propice asupra că
ruia iși întind tentaculele și din care 
realizează cișliguri fabuloase.

Cititorilor noștri le slnt cunoscute de
desubturile boxului profesionist, senza
ționalele scandaluri care izbucnesc din 
cînd in cînd in ciclism, soarta tristă a 
sportivilor profesioniști din alte ramuri 
de sport, care — după ce nu mai sînt 
capabili să aducă profituri patronilor — 
rămin pe drumuri, devin adevărate e- 
pave umane...

In S.U.A însă, modul de viată capi
talist face ca și sporturile așa-zis ama
toare să fie furnizoare de mari 
daturi de tip profesionist Acum
timp, de exemplu, a fost adus în fața 
tribunalului un jucător profesionist de 
baschet, A. U" otoman care „lucra" în 
domeniul baschetului universitar și care

»p ocupa cu aranjarea rezultatelor. Din 
cercetările întreprinse, precum și din 
declarațiile care au început să curgă 
atunci cînd „panamaua" a fost scoasă 
la iveală, a reieșit că zeci de meciuri 
dintre echipele colegiilor și universită
ților americane au fost trucate, rezul
tatul lor fiind viciat de ITagman și de 
oamenii săi, care se îndeletniceau cu 
„întocmirea" clasamentelor. Cum lucra 
banda lui ÎTagman ? Pur și simplu, in
casa bani de la cei interesați și co- 
rupea anumiți jucători din diverse e- 
cliipe care se obligau să... marcheze cit 
mai puține coșuri sau... să comită faul
turi pentru a ieși cit mai repede da 
pe teren Ancheta a scos la iveală, pînă 
acum. 37 de meciuri aranjate, pentru 
care au fost rulași peste 14.000 de do
lari 1

Și cînd te gîndești că baschetul uni
versitar american iși zice amator..,

scân
ciți a

„Nu sîntem noi 
siâpînii vieții noastre".,.

întrecerile de automobilism din țările 
capitaliste, întreceri așa-zis sportive, dar 
care sint. în fond, doar mijloace de 
reclamă pentru diverse mărci de auto-

Datorită acestui lucru orice eșec atîr- 
na greu în rezultatul final al fiecărui 
participant, a spus Botvinnik. Cea mai 
grea partidă, pe care am jucat-o, a 
adăugat campionul mondial, a fost 
cea cu Gligorici, partidă încheiată, 
după cum se știe, cu un rezultat de 
remiză. Mihail Botvinnik a subliniat 
că o impresie bună au produs asupra 
sa șahiștii englezi Penrose, Littlewood 
și Barden. In cursul turneului — a 
încheiat Botvinnik — cei trei șahiști 
englezi au jucat original și inventiv.

piscului Lenin 
anul 1928. De 

atunci și pînă astăzi această per
formanță a fost realizată de 270 de 
alpiniști dintre care 23 de peste ho
tare. în istoria alpinismului mondial 
este unică escaladarea unui pisc ața 
de înalt de către un număr atît de 
mare de sportivi.

Dubla întîlnire
de hochei pe gheață 

R. S. Cehoslovacă — U. R. S. S.

8 (Agerpres). — In 
a concursului de pati- 
la Alma Ata o compor- 
a avut Victor Kosici-

a doua 
viteză de 
excelentă 
care a ciștigat ambele probe. Pa-

In a doua jumătate a lunii ianuarie 
va avea loc o dublă întîlnire de ho
chei pe gheață între reprezentativele 
R.S. Cehoslovace și U.R.S.S.

Programul jocurilor este următorul: 
16 ianuarie la Bratislava și 18 ianua
rie la Praga.

CONCURSUL DE PATINAJ VITEZĂ 
DE LA ALMA ATA

ALMA ATA
ziua 
naj 
tare 
kin,
tinatorul din Moscova a terminat pe 
primul loc în proba de 1.500 m. rea- 
lizînd timpul de 2:15,0 Pe locurile 
următoare s-au clasat Eduard Matu- 
șevici (Minsk) 2:16,3 și Evgheni Gri- 
șin (Moscova) 2:16,6. In proba de 
5000 m Kosîcikin a fost cronometrat 
in 8 :06,0, intrecînd în ordine pe Vaier! 
Kotov — 8:15,4 și Habibulin — 
8 :21,4.

® Echipa cehoslovacă de hochei p 
gheață Slovan Bratislava și-a începi 
turneul în Elveția, jucînd la Genev 
cu o combinată a canadienilor car 
activează în rîndul echipelor locali 
Gazdele au repurtat victoria cu sco 
rul de 3—0 (0—0; 1—0; 2—0).

® Intr-un meci internațional de na 
tație, desfășurat la Brisbane, ecliip; 
masculină a Japoniei a învins cu sco 
rul de 33—23 puncte echipa Australiei

• Pe stadionul Murrayfield echip: 
selecționată de rugbi XV a Scoției 
care se pregătește pentru jocul ci 
Franța de la 13 ianuarie din cadru 
„Turneului celor 5 națiuni", a susți 
nut un meci de verificare cu echipa 
secundă. Rezervele au obținut o sur
prinzătoare victorie cu scorul de 12—8.

• Tradiționala competiție internațio
nală de schi dotată cu premiul „Lima" 
a fost cîștigată de suedezul Lars_ U» 
sen, care a parcurs 21 km în Ih 1 
Ramgard a ocupat locul doi în Y li 
17:18,0. Cunoscutul campion Sixten 
Jernberg s-a clasat pe locul 6 cu 1 h 
17:46,0.
• La Delhi a început un turneu in

ternațional de hochei pe iarbă. In pri
ma zi echipa Australiei a învins cu 3-1 
echipa Olandei, iar echipa Belgiei a 
dispus cu 5-2 de echipa Republicii A- 
rabe Unite.

• In meci retur contind pentru „Cu
pa Campionilor Europeni" la baschet, 
echipa belgiană „Antwerp" a învins cu 
scorul de 144—60 (56—22) echipa Cel
tic din Dublin, calificindu-se pentru 
turul doi.

e Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat la Melbourne, Graham 
Morrish a ciștigat proba de săritură 
în înălțime cu o performanță de 2,07 
m. Proba de 5000 m s-a încheiat cu 
victoria lui Vincent, cronometrat în 
14:09,6. Alte rezultate înregistrate: 880 
varzi Wheeler 1:51,6; 100 m femei
Beasley 11,7 sec; prăjină Hobart 4,35 
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IF O T B A IL IP IE
FIORENTINA LA UN PUNCT 

DE LIDER
29 p, Milan 28. Roma 27, Bologna 
Torino — cite 23 etc.
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Etapa a XX-a a campionatului ita

lian a consemnat un nou rezultat de 
egalitate pentru fruntașa clasamentu
lui. internazionale Milano t 0-0 cu To
rino. Fiorentina, a doua clasată, a în
trecut la limită pe Bologna (1-0), iar 
cele două puncte realizate au apro
piat-o cu încă un punct de Inter. In 
celelalte meciuri ale etapei de dumi
nică s-au înregistrat următoarele re
zultate : Lecco—Juventus 2-2, Milan— 
Palermo 3-0, Catania—Lanerossi 2-0, 
Atalanta—Spal 1-1, Roma—Sampdoria 
1-0, Mantova—Veneția 1-0. In clasa
ment : Internazionale 30 p, Fiorentina

ÎNTILNIRI PENTRU CUPA 
IN ANGLIA..

în
32-

Sîmbăta trecută a fost rezervată 
Anglia întrecerilor contind pentru 
imile cupei naționale. Dintre rezulta
tele înregistrate unul singur pare sur
prinzător : formația din liga secundă 
Liverpool a eliminat cu 4-3 pe Chelsea 
din liga I. Iată alte cîteva rezultate 
din această etapă a Cupei: Arsenal- 
Bradford 3-0, Aston Villa—Crystal Pa
lace 4-3, Birmingham—Tottenham 3-3. 
Blackpool—West Bromwich 0-0, Black
burn—Brighton 3-0, Bury—Sheffield 
United 0-0, Ipswich Town—Lutton 
Town 1-1, Manchester United—Bolton 

Peterborough—Newcastle United2-1,
1-0.

...Șl IN FRANȚA

campionatul francez a fost

mobile sau firme comerciale, sint pe 
drept cuvînt supranumite „cursele mor- 
tii". Pentru că aproape nu există mare 
cursă in care să nu și piardă viata sau 
să se accidenteze grav unul sau mai 
multi dintre piloti, acești oameni care 
iși riscă viața pentru ca patronii lor 
să-și umple buzunarele. Nu mai amin
tim de desele cazuri cînd, din cauza 
lipsei măsurilor de siguranță, tși pierd 
viata și zeci de spectatori, cum s-a in- 
timplat nu de mult la Le Mans...

Sătul de acest joc duminical cu moar
tea, automobilistul englez Tony Rrooks 
a hotărît să abandoneze acest sport, fă- 
cînd totodată unei reviste italiene 
clarafii semnificative. „A avea o 
miile și a avea grijă de ea, este mai 
important decît orice. A continua 
concurez ar fi pentru mine o mare gre
șeală. Noi, automobiliștii, nu sîntem stă- 
pinii viefii noastre... Trebuie să-mi pă
zesc' viața, pentru soția mea, pentru 
fiul meu și pentru copilul pe care-l aș
tept în luna martie..."

Iată cuvinte care denunță caracterul 
inuman al curselor de automobile din 
Apus, conținutul tragic al acestui sport 
încăput pe miinile afaceriștilor.
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trerupt pentru duminica trecută 
tru a face loc intilnirilor din cadrul 
Cupei, etapa 32-imilor. Remarcăm eli
minarea a două formații din liga se
cundă de către echipe amatoare : Bri- 
ves—Limoges 2-0, Stade Brestois— 
Red Star Paris 2-1. De asemenea, 
Strassbourg, din liga 1, a fost elimi
nată de o formație din divizia secun
dă : 0-1 cu Troyes. Alte rezultate: Ra
cing—Rennes 3-1. Monaco—Nice 2-0. 
Stade Franțais—Le Havre 3-0, Ajac
cio—Beziers 2-2, Voulte—Aix en Pro
vence 1-1.

CAMPIONATUL SPANIOL

Campionatul de fotbal al Spaniei a 
ajuns la cea de a 18-a etapă, in care 
au fost înregistrate următoarele rezul
tate: Atletico Bilbao—Real Sociedad 
2-0, Santander—Saragoza 2-1, Elche— 
Oviedo 1-1, Valencia—Betis 2-0, Es- 
panol—Malorca 5-0, Atletico Madrid— 
Osasuna 4-2, Barcelona—Tenerife 5-2, 
Sevilla—Real Madrid 1-1. In clasa
ment continuă să conducă Real Ma
drid cu 30 p, urmată de Atletico Ma
drid 25, Saragoza și Barcelona — 
cite 22, Valencia 20, Sevilla 19, Be- 

' tis 18

SERVETTE GENEVA 
CONDUCE DETAȘAT

In campionatul de fotbal al Elve
ției _ continuă să conducă campioana 
tării, Servette Geneva, care s-a distan
țat la 4 puncte de cea de-a doua cla
sată. In ultima etapă Servette a în
trecut cu un scor astronomic pe Gren- 
chen: 11-2. Alte rezultate: F.C. Biel— 
Schafhausen 2-1, Lausanne — Chaux 
des Fonds 3-2, Young Boys—Lucerna 
3-1. Clasament: Servette 27 p, Lausan
ne 23 p. (după 17 jocuri).

• In turneul internațional de la 
Santiago, echipa Colo Colo a învins 
cu 2-1 pe Ferencvaros Budapesta. E- 
chipa iugoslavă Steaua roșie Belgrad 
a obținut o surprinzătoare victorie cu
1- 0 în fața formației braziliene Bota- 
fogo.

• La 14 ianuarie va începe în ora
șul Mexico un turneu internațional de 
fotbal cu participarea echipelor Uipesti 
Dozsa Budapesta, Botafogo (Brazilia) 
și a formațiilor mexicane Atlante, A- 
merica și Toluca. In aceeași zi in o- 
rașul Guadalajara se vor disputa pri
mele întilniri ale unui turneu în ca
drul căruia vor evolua echipele Fla- 
mengo Brazilia. Universal (Chile), 
Atlas, Oro, Guadalajara — toate trei 
din Mexic.

• Campioana de fotbal a Braziliei, 
F.C. Santos, a susținut primul meci 
al turneului pe care-l întreprinde in 
Ecuador, jucînd la Guayaquil cu echi
pa Barcelona. Fotbaliștii brazilieni au 
terminat învingători cu scorul de 4—2 
(2-1).

• Cunoscuta echipă braziliană de 
fotbal Flamengo din Rio de Janeiro 
și-a început turneul în Costa Rica., 
jucînd la San Jose cu echipa Deporti- 
vo. Echipa hraziliană nu a putut ob
ține victoria, întîlnirea încheindu-se 
cu un rezultat de egalitate: 1—1.

® Duminică, în orașul La Paz echipa 
iugoslavă de fotbal Partizan Belgrad 
a jucat cu echipa Bogivar, una din 
cele mai bune formații boliviene. Gaz
dele au obținut victoria cu scorul de
2— 0 (1—0).
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