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Azi,
V

la Tg. Mureș,

C. C. E.11

a»O j

PRIMA „MANȘĂ11 A SFERTURILOR DE FINALĂ IN
LA HANDBAL FEMININ: ȘTIINȚA BUCUREȘTI-RAPID BUCUREȘTI

TG. MUREȘ 10 (prin telefon de Ia 
trimisul nostru). — Din nou amatorii 
de handbal din localitate vor avea pri
lejul să asiste la două meciuri foarte 
importante, dată fiind miza pusă în 
joc. Este vorba de dubla întîlnire din
tre formațiile feminine bucureștene

pelor bucureștene Știința și Rapid evo
luează majoritatea componentelor lotu
lui nostru reprezentativ. Așteptăm, deci, 
ca cele două jocuri să aibă un nivel 
tehnic și tactic ridicat.

Handbalistele feroviare și-au încheiat 
pregătirile marți. In ultimele zile ele au

Iarna, munții patriei noastre au un farmec deosebit, indemtundu-te să 

înfrunți asprimea gerului pentru a-i colinda. în Bucegi, la Predeal, pe Mun

tele Mic, la Vatra Domei sau în Munții Făgărașului, o excursie de iarnă este 

neasemuit de frumoasă. Tineretul merge voios cu schiurile în spate, știind 

că după greul urcușului urmează vijelioasa coborire.
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• Aseară a avut loc analiza des- 
șurării Spartachiadei de iarnă a ti- 
sretului pe șantierele de construcții 
in Capitală^ Consiliul asociației 
rortive Construcția a hotărit ince- 
erea etapei pe asociație —a Sparta- 
îiadei de iarnă — zilele acestea, 
rganizatorii de grupă au arătat că 
■au întrecut pină 
000 de ’ ‘tineri ți

in prezent peste 
de tinere.

• Tot 
nai de 
impionatului de t ' " 
iților de la Sănătatea București. Din 
!ie ~46 de echipe masculine parti- 
pante au rămas în turneul final 
iștigătoarele de serii: Policlinica- 
anticr, Institutul de Igienă și Iti-

aseară a 
tenis de

avut loc turneul 
masă din cadrul 

asociație al spor-

La Straja și Suceava, 
rimele concursuri de schi ale anului
PE PIRTIILE DIN JURUL CABA- 

E1 STRAJA, a avut duminică loc 
•imul concurs oficial de schi din re- 
iune, la care au participat schiori re- 
•ezentînd asociațiile sportive Minerul 
upeni, Voința și Știința din Petro- 
mi. Deși zăpada a fost puțină și în- 
hețată, îngreuind desfășurarea în- 
ecerilor, acestea s-au bucurat de suc- 
s și au oferit dispute frumoase.
Iată rezultatele tehnice: SLALOM 
RIAS, seniori: 1. D. Gruntă (Știin- 
i). 2. Gh. Niță (Minerul), 3. C. Mun- 
:an (Minerul); juniori: 1. Gr. Cio- 
ica (Minerul), 2. Fr. Guia (Mine- 
11), 3. R. Rozler (Știința); senioare: 

Terezia Kato (AÎinerul), 2. Marga- 
ita Gerștembrein (Voința); SLALOM 
PECIAL, seniori: 1. G. Munteanu,

A. Schmidt (Minerul), 3. Gh. Niță; 
miori: 1. R. Rozler, 2. R. Cioflica, 

P. Kiss (Minerul); fond 8 km se- 
iori: 1. I. Leampă (Minerul), 2. Gh. 
upaș (Minerul), 3. P. Ambruș (Mi- 
erul); fond 4 km senioare: 1. Tere- 
a Kato, 2. Margareta Gerștembrein; 
>nd 4 km juniori: 1. Z. Ambruș (Mi- 
erul), 2. L. Slamen (Minerul), 3. L. 
iorcanu (Voința); fond 3 km junioa- 

1. Margareta Ciavlovici (Minerul), 
. Olga Zborovschi (Minerul).

STAI CU BÂLOI — corespondent 
LA SUCEAVA, primul concurs ofi- 

ial al sezonului a lost organizat de 
ubul sportiv orășenesc, cu participa
ră schiorilor asociațiilor Victoria, 
oința, Surdo-muți, Celuloza, Stră- 
uința și Fulgerul. S-au desfășurat nu- 
lai probe de fond. La seniori, care au 
ireurs 10 km, primele trei locuri au 
•st ocupate în ordine de D. Olteanu 
Victoria), 2. D. Corduban (Celuloza), 

I. Crăciun (Străduința). La juniori, 
-imul loc a fost cucerit de Marcel 
oil (Fulgerul), urmat de V. Ciobanu 
iCoința).

C. ALEXA — coresp. regional

Ulfc

stitutul de Oncologie. In întrecerea 
hotăritoare pentru desemnarea cam
pioanei s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Policlinica Șantier — In
stitutul de Igienă 5—1, Institutul de 
Oncologie — Institutul de Igienă 
5—4, Policlinica Șantier — Instit de 
Oncologie 5—2. In cadrul campio
natului de asociație la tenis de ma
să fete s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Spitalul „Dr. V. Babeș" — 
Centrofarm regional 3—1, I.C.F.C.M. 
—O.C.F. 3—2, Ascar — Inst Igie
na 3-—1.

• Consiliul asociației sportive de 
pe lingă GA.C. Basarabi, regiunea 
Constanța, președinte Ion Pesliu, a 
ținut zilele trecute o ședință. Cu a- 
cest prilej au fost trasate sarcini 
precise fiecărui membru în ceea ce 
privește viitoarea activitate. Tenisul 
de masă și șahul au fost larg ex
tinse in urma amenajării unui local 
corespunzător. Luptele — care se 
bucură de o mare popularitate în rîn- 
durile tinerilor din comună — se vor 
practica cu regularitate, cuprinzînd 
un număr mare de sportivi. Cei de la 
G.A.C. Basarabi și-au reorganizat 
secția de volei și vor să-și pună la 
punct echipa de fotbal.

Știința și Rapid care își dispută șansa 
de a se califica în semifinalele „Cupei 
Campionilor Europeni", competiție care 
după cum se știe a fost câștigată anul 
trecut de echipa Știința București.

Prima manșă a acestei pasionante în
treceri are loc astăzi după-amiază, în- 
cepînd de la ora 18. în sala I.M.F. din 
localitate. Forma bună manifestată de 
cele două formații în jocurile din ca
drul „Cupei de iarnă", precum și pre
gătirile asidue făcute în ultimul timp 
fac ca interesul cu care sînt așteptate 
cele două jocuri (cea de a doua întîl
nire va avea Ioc duminică) să crească 
pe măsură ce se apropie ora de înce
pere a primei partide. Și apoi nu tre
buie să uităm faptul că în cadrul echi-

Două din jucătoarele de bază ale 
celor două formalii: Ana Boțan 
(Rapid) și Irina Hector (Știința).

susținut două partide de veriiicarc «- 
vînd drept adversar în prima întîlnire 
echipa feminină C. S. Mureșul, iar în a 
doua cvoluînd în compania formației de 
juniori a C.S. Școlar Harghita din lo
calitate. Cu acest prilej formația cam
pioană a țării noastre. Rapid Bucu
rești a manifestat o formă bună. Lotul 
echipei Rapid este complet ca, de altfel, 
și cel al Științei București care s-a an
trenat în ultimele zile în compania ace
lorași adversari. Cîștigătoarele primei 
ediții a „Cupei Campionilor Europeni" 
și-au încheiat însă pregătirile mai tîr- 
ziu, efectuînd un ultim antrenament, 
(este adevărat, redus ca intensitate) 
miercuri dimineață. Handbalistele de la 
Știința sînt decise să-și apere cu dîr- 
zenie șansele și să se califice în semi
finalele competiției. Un pronostic este 
greu de dat. Jucătoarele de la Rapid 
mizează mult pe „arma" contraatacului, 
care le-a adus atîtea satisfacții, în 
timp ce Știința contează în mod deosebit 
pe fermitatea apărării, în frunte cu Irina 
Hector și pe forța de șut a unora din
tre jucătoarele sale.

Antrenorii celor două echipe ne-au co
municat următoarele formații: ȘTIINȚA: 
Hector (Borcea) — Ștefăncscu, Lconte, 
Cîrligeanu, C. Constantinescu, Ștef, El. 
Constantinescu, Neako. Braedt, Ungu- 
reanu; RAPID: Haneck (Anca) — M. 
Constantinescu. Boțan, Boian, C. Dumi
trescu, Hedeșiu, Coșug, KeulI, Hof 
bauer, Nebunoiu.

Meciul va fi condus de arbitrul aus
triac ALFRED SCHWAB.

ADRIAN VASILIU

trimisul nostru

FOTBALIȘTI R0M1N1 PESTE HOTARE
Petrolul învingător cu 6-0 (1-0)

în primul meci în R. D. Vietnam
HANOI 10 (de la

special). — Primul meci al turneului 
în R. D. Vietnam a avut loc astă- 
seară pe stadionul Hangdaz, în pre
zența a 25.000 de spectatori. Intîlnirea 
a plăcut foarte mult prin rapiditatea 
și calitatea jocului, desfășurat mai 
ales de echipa Petrolul în repriza a 
doua, cînd aceasta a și obținut o vie-

Printre patinatorii viteziști...
La Miercurea Ciuc, pe pista de 

gheață din apropierea patinoarului 
„Avîntul", patinatorii de viteză sînt 
în plină activitate de pregătire. „Cupa 
30 Decembrie", prima competiție de 
amploare a sezonului, a permis pati
natorilor viteziști o serioasă verificare 
a gradului lor de pregătire și, totoda
tă, ne-a dat primele indicații asupra 
perspectivelor ce se deschid pentru 
campionatele republicane, a căror des
fășurare este prevăzută pentru 3-9 
februarie.

înaintea acestui eveniment, să dăm 
o raită prin cîteva cluburi cu secție 
de patinaj, și să începem cu Mureșul 
Tg. Mureș, al cărui antrenament 
urmărit săptămîna trecută.

EVA FARKAȘ PROMITE

l-am

re
Eva 
tra

Multipla noastră campioană ți 
cordmană, maestra sportului 
Farkaș, a început sezonul cu un 
mos succes: 53,5 sec. pe 500 metri, cel 
mai bun timp realizat în țară. Am 
urmărit-o la antrenament și ne-am 
dat seama că cele cîteva săptămîni 
care au mai rămas pînă la campio
natele republicane sînt suficiente pen
tru ca Eva Farkaș (a cărei tehnică de 
patinaj este un prețios exemplu pen
tru numeroasele tinere talentate din 
cadrul secției) să coboare sub acest 
timp și să se apropie de recordul 
R.P.R. (52 sec.) stabilit la Alma Ata 
în 1958.

Antrenorul secției, Carol Gall, are 
cuvinte de laudă și despre tînăra Ma
ria Mathe, studentă la IMF Tg. Mu
reș, campioană absolută la junioare. 
Ea a mers în acest an 58,7 pe 500 
metri și deține o bună formă. Eleo
nora Laurențiu, campioana pe anul 
trecut a categoriei 14 ani, trece în 
acest an la o categorie superioară. Ea 
și Janina Kulcsar sînt speranțele sec
ției de la Mureșul in probele femi
nine de Juniori, în timp ce la băieți. 
In afară de binecunoscutul Zoltan Sze- 
kely care va concura la seniori, an
trenorul Gali va „arunca în luptă" 
o garnitură tînără. Reținem numele 
lui Ladislau Gali, Ștefan Pop, Dumi
tra Ciochină, Carol Marton; Emil 
Costea ș.a. Lucruri bune se spun mai 
ales despre Ștefan Pop care în al doi
lea an de practicare a patinajului, a 
realizat 5:58,8 pe 3000 m.

pasul pe loc. Tocmai la Miercurea 
Ciuc, unde există cea mai bună pistă 
din țară, și unde frigul permite o ac
tivitate mai îndelungată ca oriunde, 
nu există nici un concurent la seniori 
și senioare ! In rest, reținem numele

torie la scor: 6—0 (1—0) asupra se
lecționatei Transporturi.

In prima repriză, jocul a fost de 
multe ori echilibrat Petrolul a luat 
conducerea prin golul înscris de Dri- 
dea, după o acțiune a lui Babone. 
Dar fotbaliști: vietnamezi i-au creat 
Petrolului multe dificultăți prin viteza 
și prin capacitatea lor de luptă pen
tru balon. După pauză însă, Petro
lul schimbă tactica și începe să des
fășoare mult jocul pe extreme. Ca 
urmare, pune stăpînire pe joc, practică 
un fotbal rapid și spectaculos, foarte 
mult apreciat de spectatori și înscrie 
cinci goluri frumoase. In min. 50 
Dridea primește o pasă de la Badea 
și urcă scorul la 2—0. După 14 minu
te, A. Munteanu înscrie din voie 
după o acțiune cu Babone, Dridea 
marchează din nou în min. 76, Za-

MIERCUREA CIUC E „DESCOPE
RITA" LA ACEST CAPITOL...

Dacă hocheiul pe gheață cunoaște 
la Miercurea Ciuc 
deaurta (în afara _ ...
care participă la campionatul repu
blican, antrenorii 
se mai ocupa fiecare de cite 
mație de juniori și cîte una de copii, 
la Voința și — respectiv - Avîntulî 
în schimb, patinajul viteză bate aid

înflorirea din tot- 
celor două echipe

Csaszar și Szabo 
o for-

RADU URZ1CEANU (Continuare în pag. a 4-a)

(Continuare in pag. a 3-a)

VASILE GRADINARU

Pe pista de gheață antrenamentele sînt în plină desfășurare Pină la cam
pionatele republicane mai sînt doar cîteva săplămini...



Antrenament pentru întrecerile Spartachiadei .J Din v’ața organ’zaț’eî noas

Intr-o după-amiază, intrînd în incinta uzinelor „Crigore Preoteasa1* din 
Capitală, am întîlnit un grup de schiori, gata s-o pornească la... drum.

— încotro ?
— Ne-am înscris la concursul de schi ce se organizează în cadrul Spar

tachiadei de iarnă a tinerelului — ne a spus matriferul Alex. Zota — și acum 
ne pregătim. Tocmai plecăm la un antrenament colectiv..

— De fapt, unii dintre noi de-abia facem primii pași în ce privește., alu
necarea... l-a completat colegul său de muncă l'asile Petre.

... De ce să n-o spunem, cam așa era. Puțin s tin gări, cam nesiguri tinerii 
de la asociația sportivă Vestitorul, la primii pași pe schiuri... făceau mereu 
„cunoștință** cu zăpada. Dar, plăcerea de a schia împletită cu dorința de a fi 
cît mai bine pregătiți pentru întrecerile din cadrul Spartachiadei de iarnă a tine
retului, îi făceau să treacă peste aceste mici dificultăți inerente începutului.

Foto: Gh. Amuza
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CEI MAI BUNI PERFORMERI (BRAS,
LA SFÎRȘITUL ANULUI 1961

FLUTURE)
(II)

I Sprijin permanent noilor organe alese
Cu cîteva luni in urmă a avut loc 

un eveniment deosebit de important 
în viața asociațiilor noastre spor
tive : au fost alese noile organe de 
conducere, care se vor ocupa de acti
vitatea sportivă din unitățile de 
producție respective. In ultima vre
me s-au înregistrat noi și noi succese 
datorită elanului cu care lucrează 
noile organe alese.

Multe dintre consiliile raionale 
U.C.F.S. din întreaga țară au a- 
cordat o atenție deosebită felului 
cum activează, cum rezolvă sarcinile 
noile organe alese. Atît activiștii 
salariați cît și ceilalți membri ai con
siliului vizitează des asociațiile spor
tive și Ie dau un ajutor practic în 
rezolvarea diferitelor probleme ce se 
ivesc în activitatea acestora.

Un astfel de exemplu pozitiv ni-I 
' “ consiliile raionale U.GF.S. Ga- 

Ilorezu, Timișoara, Miercurea 
Bacău etc.

oferă 
lăți, 
Ciuc,

In raionul Sibiu, de exemplu, după 
instruirea președinților și secretarilor 
de asociații, activid raional a ținut 
să vadă la fața locului cum mun
cesc membrii consiliilor asociațiilor 
sportive. Astfel, fon Petculescu, Ale
xandru Colcear, Alexandru Dumitriu, 
Virgil Ionescu și Coloman Tampa 
s-au deplasat în următoarele centre 
de comune: Roșia, Avrig, Cisnădie 
și Ocna Sibiului spre a da îndrumări 
și pentru a controla felul cum își 
duc activitatea noile organe alese.

La asociația sportivă Progresul

din Orloc (președinte Mihai Klein), 
după acordarea ajutorului, activita
tea a devenit deosebit de rodnică. 
Asemenea exemple ne oferă și asocia
țiile Pomicultorul Cisnădie (președinte 
Toma Șino), Forestierul 
(președinte Petru Hanea), 
Sibiu (președinte Arpad Costin) etc 
Datorită sprijinului acordat unele 
asociații au obținut în ultima vreme 
frumoase realizări: 150 de noi mem
bri U.C.F.S., practicarea schiului, ■ 
trîntei, a tenisului de masă și a șa
hului, iată cîteva din succesele înre
gistrate de sportivii de la Recolta 
Alămor. Tinerii și tinerele de la Tex
tila Cisnădia se mîndresc cu înscrie
rea a încă 250 de membri în orga
nizația noastră, fapt datorat organi
zării în ultima vreme a mai multor 
competiții de mase.

In raionul Sf. Gheorghe, din re
giunea Brașov, majoritatea președin
ților și secretarilor de asociații spor
tive au participat timp de două zile la 
un interesant instructaj care, 
lingă problemele teoretice a avut 
multe aplicații practice. Activiștii 
ionului, în frunte cu președintele 
dovic Vereș și tehnicianul Eugen 
ma, nu s-au mulțumit numai cu acest 
lucru. Ei fac deplasări periodice pe 
teren, unde urmăresc felul cum 
viștii obștești aplică în practică cele 
învățate

Tovarășul Veniamin Tabarcea, 
ședințele asociației sportive " 
Prejmer, ajutat de întreg consiliul a-

Tălmaci 
Covorul

pe
Și 

ra- 
Lu- 
Si-

acti-

pre-
Textila

Dc$i in Poiana Brașov nu c zăpadă,

Activitatea competitionaiă nu trebuie să stagneze!
Comisia de schi a regiunii Brașov 
anunțat că din cauza lipsei de ză-

100 M BRAS
Al. sclimaltzer (Steaua) 
T,
I.
P.
I.
I.
A.
A.

1.
2.
3.
4.
s.
8.
7.
8. _____ ____ _________
9. Gr. Malarciuc (CI. sp. șc. Buc.)

10. V. Medianu (Progresul Buc.)
— Gr. Săruleanu (CI. sp. șc. Buc.)

12. D. Gloss (Steaua)
13. I. Szabo (CI. sp. șc. Harghita 

Tg. M.)
14. n. Cirjau (CI. sp. se. Buc.)
- P. Mureșan (Rapid Buc.)

C. Dan (S.S.E. Turda)
R. Bănciiă (CI. sp. șc. Banatul 
Timișoara)
R. Koch (CI. sp. șc. Banatul 
Timișoara)

Gh. Loweiifeld (Olimpia Reșița)

2*0 M BRAS
Al. Popescu (Dinamo Buc.)
I. Condiescu

Rînea (Știința Buc.) 
Condiescu (Steaua)
Cheța (Steaua)
Covaci (Dinamo Buc.) 
Giinczi (Steaua)
Grințescu
Nicolau (Rapid Buc.)

1».
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

16.
17.

18.

19. A Pacsi (Voința Oradea)
20. ~ ~ --------------- ’ “

2:46,0
2:46,9

1.
2.

3:05,3

3. P. Cheta 2:48.7
4» I. Covaci 2:49,1
5. T. Rînea 2:49.3
6. Al. Schmaltzer 2:50,3
7. I. Gonczi 2:51.6
8. Gr. Săruleanu 2:54,9
9. D. Gloss 2:55,0

10. A. Nicolau 2:59,5
11. N. Cîrjan 3:01,7
12. P. Mureșan 3:01,8
13. 1. Szabo 3:02,0
14. R. Koch 3:02.2
15. Gr. Malar»ciuc 3:02,6
16. v. Medianu 3:02,9
17. A. Pacst 3:04,6
18. R. Nussbaum (CI. sp. șc. Buc.) 3:04,8

— I*. Damian (Progresul) 3:04,8

I. Nagy (Steaua) 
Gy. Nagy (CI. sp. 
Tg. M.)
C. Mocanu (Rapid____ ,
I. Condiescu (Steaua) 
M. Zager (Ci. sp. șc. Buc.) 

Cismai-u (Progresul Buc.) 
Tat (S.S.E. Reșița) 
Știrbit (Progresul Buc.) 
Chirilâ (Știința Cluj) 
Szabo (C.S.M. Cluj) 
Tăranu (Rapid Buc)

200 M FLUTURE
Popescu 

Medianu 
Budai 
Condiescu 
Mihăilescu 
Rujinski 
Szabados 
Zager 
Pischl 
Tat 
Mocanu 

Nagy 
Cerchez 
Gavriș 
Lingner 
Chirilâ 

Szilagy (Ci. sp. șc. Ciur) 
. Leszai (I. c. Arad) 

G. Albert (Ci. sp. șc. Cluj) 
C. Vasiliu (Rapid buc.)

*) record republican

șc. Harghita
Buc.)

c. 
N. 
O
M.
N. 
V.

1:11,9

1:12.1 
1:1*,3 
1:16,9 
1:17.4 
1:19,4 
1:20,0 
1:21,8 
1:22,4 
1:22,6 
1:23,4

a . .
padă concursul dotat cu „Cupa Poia
na Brașov", care trebuia să se desfă
șoare sîmbătă și duminică în ~ 
Brașov și in Postăvar, a fost 
După „Cupa Voința", amînată 
de 6—7 ianuarie, aceasta este 
competiție de schi programată

20. Em. Munteanu (Olimpia Reșița)

100 M FLUTURE
1. Al. Popescu (Dinamo Buc.)
2. șt. ionescu (Steaua)
3. Fr. Fulop (C.S. M. Tg. M.)
4. V. Medianu (Prog. Buc.)
r. Buclai (Steaua)
•- N. Rujinski (C.S.O. Crișana- 

Oradea)
7. B. Mihâilescu (Dinamo Buc.)
8. H. Pischl (Olimpia Reșița)
9. Z. Szabados (Ci. sp. șc. 

Tg. M.)

5. V.

1:03,4*
1:08.3
1:09,4
1:09,8
1:10,8

1:10,8
1:10,9
1:11,0

Harghita
1:11,3

Campionatul Capitalei
Ia honhei pe gheață
Mărfi și miercuri au continuat j’ocu- 

rile din cadrul campionatului orașului 
București la hochei pe glieafă.

lata rezultatele înregistrate : mărfi : 
Stcaua-Dinamo 10—0 (4—0, 3—0,
3—0) ; Știința-I.T.B. 17—0 (6—0, 6 -0, 
5—0) ; miercuri: Dinamo-I.T.B. 3—0 
(1—0, 1—0, 1—0) ! 1, Steaua Știința 
5—2 (2—1, 2—1, 1—0). Partida a 
fost mai echilibrată decît cea desfășu
rată luni.

Campionatul Capitalei continuă joi 
fii vineri pe patinoarul „23 August",

1. Al.
2. V.
3. V.
4. I.
5. B.
6. N.
7. Z.
8. M
9. H.
10. N.
11. C.
.2. Gy
.3. M.
4. M.
5. G.
6. M.
7. L.
.8. A.

2:27,6 
2:42,0 
2:43,8 
2:52,0 
2:53,1 
2:56 3 
2:5«,9 
2:57,3
3
3
3 
3: 
3: 
3:21,6 
3:25,5 
3:25.6 
3:26,4 
3:28.8 
3:29.4 
3:37 4

Poiana 
amînat. 
la data 
a doua 

, _ în Po
iana Brașov și amînată. Și, după toa
te probabilitățile, ninsoarea mult aș
teptată in Postăvar nu va veni prea 
curind.

In fața acestei situații, considerăm 
că ar fi necesar ca activitatea compe- 
tițională cu caracter republican să fie 
mutată intr-un centru în care zăpada

să nu mai constituie o problemă. La 
Straja și la Suceava s-au disputat 
concursuri chiar în zilele în care în
trecerile din Poiana Brașov au fost 
amînate, iar la " 
mâți că pîrtiile 
și cele de fond 
strat foarte bun 
propunem ca 
miercuri și joi, să se desfășoare „Cupa 
Voința" (organizatorii și-au dat de 
altfel consimțămîntul de principiu), 
iar sîmbătă și duminică să aibă loc 
concursul dotat cu „Cupa Olimpia". 
Sintem convinși că pîrtiile Parîngului 
vor fi o gazdă bună, iar studenții de 
la I.C.F., aflați în acest masiv, își vor 
da concursul la organizarea întreceri-

Paring sintem infor- 
pentru probele alpine 
sînt acoperite de un 

de zăpadă, lată de ce 
săptămîna viitoare,

sociației sportive, a pornit la trei 
chiar din primele zile. Cel mai ml 
succes al lor a fost angrenarea I 
cadrul Spartachiadei de iarnă a pq 
800 de tineri și tinere. Datorită ml 
cii temeinice ce se duce la aceal 
asociație, și mai ales sprijinului fl 
manent din partea consiliului raiol 
U.C.F.S. Sf. Gheorghe, tinerii I 
aici și-au amenajat pentru prima ol 
un patinoar. In cadrul clubului a f] 
deschisă o sală unde ei pot pract 
tenisul de masă și șahul. Toate ace 
succese se datoresc și faptului 
consiliul asociației sportive conconsiliul asociației sportive con 
crează îndeaproape cu organizați 
sportivi de grupe. In acest fel. 
ultima vreme, prin ___
tiții de mase au început să practl 
sportul și au devenit și meml 
U.C.F.S. peste 200 de tineri si vîrl 
nici. I

O frumoasă inițiativă au luat mei 
brii consiliului asociației sportive I 
la Victoria Bod. îndrumați de cq 
siliul raional U.C.F.S. ei au instrl 
la rîndul lor responsabilii sportivi I 
grupe. Principala preocupare a fq 
organizarea a cît mai multe intrecl 
sportive amicale pentru îmbunătățiri 
recordurilor asociației. Pînă în pi 

s-au întreq 
ai asociații

diferitele eonii

recordurilor asociației, 
zent, numai la popice 
peste 85 de membri 
Ajutați îndeaproape de activul rl 
ional, tinerii colectiviști din Bel 
s-au întrecut pentru prima oară I 
schi. Acest fapt a făcut ca njirraJ 
membrilor asociației să crească | 
încă citeva zeci de tineri. Un ajuți 
substanțial au acordat și membl 
consiliului raional U.C.F.S. Medgicfl 
noilor organe ale asociațiilor spq 
tive. Astfel, la G.A.C. Nico’ae Ba 
cescu (președinte Ion Crețu) au fq 
organizate secțiile de oină, volei fel 
gimnastică și tenis de masă (fete

Desigur că nu în toate raioane 
țării consiliile raionale U.C.F.S J 
acordat aceeași atenție noilor org] 
ne ale asociațiilor sportive. Dar mars 
majoritate a activiștilor noștri 
făcut un titlu de cinste din a se prefl 
cupa în mod permanent de munJ 
și dezvoltarea activului obștesc. M 
arată acestora cum se organizeaJ 
competițiile, cum se alcătuiesc planii 
rile de activitate, bugetele etc. Aceil 
care au neglijat această problem; 
pînă în prezent, trebuie să treacă c 
grabă la lichidarea acestor lipsur 
Numai ajutind temeinic, îndeaproap 
și în mod continuu consiliile asoci; 
fiilor sportive vom putea obține n< 
succese în dezvoltarea mișcării d 
cultură fizică și sport.

și-d

:03,4
:03,5
:OS,6
:15,4
:16,4 disputat finalele, iată ca: 

ordinea categoriilor: .
Gh. Vochițoaia I. Mîrzacu, 
colau, N. Mihai, Gh. Burcea, N. Cos- 
tea,
M.

G. Paraschivescu, T. Prisăcaru, 
Traian.

VASlLE GEORGESCU-coresp.

(steaua)
(Voința Oradea) 
(Olimpia Reșița)

Tradiționalul campionat de box ai 
I.GF. s-a bucurat și anul acesta de 
o largă popularitate. Marți seara s-au 
” ‘ ‘ campionii în

V. Georgescu. 
Tr. Ni-

La jumătate de drum 
în campionatul masculin

D upă ce am trecut în revistă prima 
jumătate a campionatului femi
nin de volei, să ne ocupăm as

tăzi despre întrecerea celor 16 echipe 
masculine angrenate în lupta pentru 
titlul de campioană a țării.

De la bun început se poate spune 
că jumătatea de campionat încheiată 
la 17 decembrie 1961 dacă nu a scos 
la iveală o creștere simțitoare a va
lorii tuturor echipelor masculine (o 
creștere există totuși) față de cam
pionatul trecut, în orice caz a evi
dențiat progresul unor echipe. In a- 
celași timp a adus pe primul pian al 
activității volerbaiifetice o serie de 

jucători tineri care nu erau cunoscuți 
pînă acum.

Spectatorii meciurilor de volei și-au 
putut da seama că singurele 
noastre echipe care au dovedit 

o preocupare mai accentuată pentru
noi scheme tactice și pentru acțiuni
care să ridice nivelul spectacular al 
meciurilor de volei au fost formațiile 
bncureștene Rapid și Dinamo. Este 
adevărat, și loturilie valoroase pe 

oare le au aceste echipe dau posibili
tate antrenorilor lor să pună în apli
care astfel de formule, noi, pentru 
rezolvarea acțiunilor de atac. Apăra
rea acestor echipe a crescut și ea 
foarte mult (în special cea a dina- 
moviștilor). Rapid și Dinamo sînt e- 
chipe de nădejde ale voleiului nostru

masculin. Alături de ele au mai do
vedit o creștere valorică simțitoare 
Steaua București (care a practicat un 
volei mai organizat ca altădată), Fa
rul Constanța, Dinamo Orașul Dr. Pe
tru Groza (singura echipă nouă care a 
dat satisfacție; dar asupra acesteia ca 
și asupra celorlalte formații promovate 
anul trecut vom reveni), în timp ce 
Știința Cluj este în plină perioadă de 
refacere și revenire la valoarea din 
anii trecuți, pentru că în cele 7 etape 
scurse a prezentat o serie de jucă
tori tineri.

Vorbeam mai sus și despre pleiada 
de voleibaliști care anul trecut au 
apărut pentru prima dată în forma
țiile noastre din categoria A. Cele 
mai multe nume noi au debutat la 
Dinamo București (mtilți dintre ei pro- 
veniți din pepiniera proprie). Prin
tre aceștia, Stoian, Smericinschi, Li
pan, Duțică, Șerbănescu. Acestor ti
neri li se adaugă Schreiber, un jucă
tor cu calități deosebite, care în cîteva 
luni a ajuns de la tabăra de tineret 
în echipa reprezentativă I Apoi, Biji, 
Rednic, Iorga, Zamola, Starinschi, 
Poroșnicu — iată alte cîteva nume 
noi.

Totodată, trebuie să arătăm și făp
tui că o serie de jucători și de echipe 
s-au prezentai mai slab decît în cam
pionatul trecut Doar două exemple: 
Szocs (Tractorul) era socotit acum 
doi ani ca m mare talent al voleiului

Butenko și Mincer (Steaua) nu au reușit să pareze „șutul" lui H. Nicolau 
(Rapid). Fază din meciul Rapid—-Steaua (3—1) disputat tn prima parte a 

Foto: P. Romoșan
volei după tiparete vechi. Printre 
acestea, Flacăra roșie București (pro- 

aceasta se datorește și fap- 
echipa este alcătuită mai 
jucători vîrstnici), 
Petrolul Ploiești, 

Credem că acestea

campionatului.

nostru; acum, se prezintă însă ca ori
ce jucător obișnuit. Apoi regresul mar
cat de formația Știința Petroșeni, după 
frumoasa comportare avută în cam
pionatul 1960—1961.

Parcurgînd foile de arbitraj de la 
federație se poate constata că 
majoritatea echipelor au loturi 

complete. Există însă și cîteva excep
ții: campionii țării, Rapid București, 
au — ca și în trecut — unul dintre 
cele mai reduse loturi. Este adevărat, 
el este foarte valoros, dar credem că 
feroviarii ar trebui să se gîndească 
la promovarea unora dintre tinerii care 
au adus anul trecut în Giulești și 
titlul de campioană a țării la juniori. 

.. prezentat la
cu Rapid doar 

a 
în

Apoi, C.S.M.S.
București în meciul
7 jucători, dintre care C. Uglea 
îndeplinit funcția de conducător, 
timp ce la Galați, în meciul cu Știin
ța, au fost prezenți 10 sportivi în 
frunte cu antrenorul Teodor Baloș. 
Socotim că nu este bună această me
todă ca la unele meciuri să nu te 
prezinți cu echipa completă.

Turtii campionatului a mai arătat 
că multe formații mai practică încă un

babil că 
tului că 
mult din 
Petroșeni, 
Graiova. 
bine să urmeze exemplul arătat mai 
sus, acela al echipelor Rapid și Di
namo București. In altă ordine de1 
idei, trebuie dată o atenție și mai 
mare îmbunătățirii serviciului (este 
adevărat, s-au făcut progrese în a- 
ceastă direcție) ca și primirii lui.

Toate aceste corectări se pot face 
pînă la reluarea campionatului. 
Dorința noastră — ca și a tuturor 

iubitorilor voleiului din țara noastră 
— este ca a doua jumătate a între
cerii celor mai bune echipe masculine 
din țară să marcheze un progres evi
dent. Jucători talentați există, condiții de 
antrenament sînt, cît despre antre
nori de valoare — nu ducem lipsă. 
Trebuie însă și mai multă muncă, 
și mai mult interes. Nu trebuie uitat 
că 1962 este anul campionatelor mon
diale.

Știința
C.S.O.
ar fi

MIRCEA tudoran



Pe teme «actuale ale activității fotbalistice
\Sectiile de fotbal au cuvintul! Și obținerea formei sportive,

nn perioada actuală și pînă la relua- 
Bi campionatului, echipele — în spe
li cele din campionatul categoriei A,
■ ți tineret — au de rezolvat probleme
■ sarcini deosebit de importante atît 
Bi punct de vedere al procesului in- 
Ructiv-educativ. cit și din punct de 
Bdere organizatoric-administrativ. Mul- 
Blele și complexele sarcini ale pe- 
»adei pregătitoare nu pot fi lăsate 
Bimai pe seama antrenorilor ți a me
rilor sportivi, așa cum se petrec 
Rrurile în majoritatea cazurilor. Un 
11 important și hotăritor revine și bi- 
Birilor secțiilor de fotbal. Comporta- 
Ba echipelor în returul campionatului, 
■zultatele pe care le vor obține de- 
■id in mare măsură și de felul în 
l-re vor ști să muncească, să-ți or- 
Bnizeze activitatea birourile secțiilor 
| fotbal
]Pe baza obiectivelor și a planurilor 
| muncă întocmite, birourile secțiilor 
B fotbal trebuie să exercite un control 
Brrnanent, sistematic și exigent asu- 
la modului cum se desfășoară antre- 
■mentele, asupra muncii antrenorilor 
I asupra respectării de către jucători 
I unui regim de viață sportivă.
■ Membrii birourilor vor controla în 
■castă perioadă zi de zi conținutul 
antrenamentelor, felul în care antre- 
Erirfaplică indicațiile tehnico-metodice 
lite de Colegiul central al antrenorilor 
Iferitoare la organizarea activității de 
Istruire. Ei vor acorda cea mai mare 
lenție volumului, duratei și intensî- 
Iții antrenamentelor, care pînă la re- 
larea campionatului trebuie să crească 
radat în așa fel incit echipele să a- 
figă forma corespunzătoare chiar din 
rima etapă a returului. Nu trebuie să 
I mai repete situația dinaintea ac- 
lalului campionat, cînd echipele nu 
L folosit in mod judicios perioada 
rcgătitoare din cauza lipsei de con- 
lol, astfel că cele mai multe au in- 
|at nepregătite în competiție (Mine- 
Ll, U.T.A., Steaua, Rapid etc.). Birou- 
lle secțiilor trebuie să intervină de 
«dată, prin cele mai eficiente măsuri 
pucative și administrative, de cite 
Iri constată lipsuri și abateri in pregă- 
Ire (absențe, întîrzieri. lipsă de in- 
feres și conștiinciozitate etc.) Atitudi- 
lea tolerantă manifestată anul trecut 
le unele secții de fotbal ca Știința 
limișoara, C.F-R. Arad, Jiul etc., față 
le asemenea abaieri nu trebuie să 
Kt •persiste.
I Pentru evitarea accidentelor, care 
Int frecvente in sezonul rece, birourile 
bețiilor trebuie să asigure permanent 
pistența medicală Ia antrenamente, o 
brînsă colaborare între antrenori și 
nedici, să combată cu energie tendința 
lior jucători de a se sustrage de ia 
ntrenamente pe motive medicale, 
taricaș-Progresul, Nisipeanu-Minerul 
Ic.). In această privință, medicii tra- 
luie să dea dovadă de mult simț de 
Eisnundere.

Birourile secțiilor de fotbal au da- 
pria să mamfes'te același interes și 
k-eeași preocupare față de pregătirea

tuturor echipelor din cadrul secțiilor 
(tineret, juniori etc.). Subliniem acest 
lucru in mod deosebit deoarece din 
controalele efectuate pe teren s-a con
statat că fn multe secții (Metalul 
Tîrgoviște, Știința Cluj etc.) există 
preocupare numai față de pregătirea 
primei echipe, iar ceilalți jucători (din 
echipele de tineret sau juniori) sint 
chemați să-și reia pregătirile abia in 
preajma începerii jocurilor oficiale.

In cadrul procesului instructiv-edu- 
cativ se va acorda o atenție deosebită 
muncii educative. Cu cit vom face o 
educație mai sănătoasă, mai atentă 
jucătorilor, cu atit conștiința acestora 
va fi mai ridicată, participarea lor la 
pregătire va fi mai conștientă iar ca
litatea muncii va crește. De aceea, bi
rourile secțiilor de fotbal trebuie să 
urmărească îndeaproape și să îndrume 
pregătirea și participarea jucătorilor 
la învățămintul politic, ridicarea ni
velului lor profesional și cultural, 
așa cum au procedat secțiile 
de fotbal de la Rapid București. Di
namo București, St. roșu. Petrolul etc.

O serie de măsuri trebuie luate din 
timp pentru asigurarea bazei materiale 
a pregătirilor. Terenurile pe care au 
loc pregătirile trebuie menținute tot 
timpul în stare de folosință (acolo un
de este cazul zăpada va fi bătătorită), 
avîndu-se in vedere faptul că majorita
tea antrenamentelor se desfășoară de I 
pe acum in aer liber, chiar dacă tem
peratura este scăzută. Aparatele aju
tătoare vor fi verificate și completate, 
ca ți echipamentul și celelalte mate
riale sportive. Cu sprijinul conducerii 
cluburilor sau al asociațiilor, secțiile 
de fotbal vor lua măsuri pentru veri
ficarea și — eventual — repararea * 
tribunelor și instalațiilor anexe ale I 
terenurilor sau stadioanelor.

Pentru a rezolva toate aceste sar
cini, birourile secțiilor trebuie să des-1 
fășoare o activitate organizată, bazată . 
pe munca colectivă a membrilor săi. 
Ele vor ține săptămînal ședințe de 
lucru, în care, pe baza obiectivelor și 
a planului de muncă, vor raporta asu
pra îndeplinirii unor sarcini și vor 
repartiza pe oameni alte sarcini, con
crete.

Noul sezon fotbalistic este așteptat 
cu nerăbdare de miile de iubitori ai 
sportului cu balonul rotund. Pe linia 
angajamentelor luate, echipele noastre 
fruntașe au datoria să se pregătească 
cu toată seriozitatea pentru ca să 
desfășoare jocuri din ce in ce mai I 
bune Secțiile de fotbal, prîntr-o acti
vitate bine, organizată în această pe
rioadă, au un cuvînt greu de spus în 
atingerea ■ acestui important obiectiv: 
CALITATEA.

GRIGORE ARJOCA
secretar general adjunct al F.R.F.

Discuții

Apărarea în zonă,
§au marcajul individual?

la echipa C C.A ". unde am tin ut să sub
liniem : „Fotbalul se joacă „om la om* 
și pe zonă" (pag. 149).

Remarcam, în aceeași lucrare, că spe
cialiștii sovietici A. Tarasov și V. Fro
lov, susținuseră același punct de vedere: 
„După părerea noastră, la baza apă
rării trebuie să punem ca principiu com
binarea apărării în zonă, cu aceea ..om 
la om“.

Apoi, ca urmare a comentariilor pro
vocate de campionatul de la Stockholm, 
care, după cum recunosc specialiștii so
vietici „a constituit universitatea ia care 
au dat examen țările cu fotbalul cel 
mai avansat" — s-au ivit noi dispute 
între specialiști.

Revista sovietică „Fotbal" (nr. 8 din 
1961) a publicat articolul antrenorului 
emerit Viktor Maslov, intitulat „Fotbal 
fără „umbră", în care se afirma • ,,Mar
cajul personal, in forma lui de azi, tinde 
să dispară. El a devenit o frînă în dez
voltarea jocului. Fără să renunțăm com
plet la el, trebuie să căutăm alte căi".

Această afirmație categorică a avut 
darul să, suscite discuții aprinse în rin- 
durii© specialiștilor si iubitorilor fotba
lului din U.R.S.S. Răspunsurile — pro 
și contra — n-au întîrziat să vină P« 
adresa redacției, care, a tras următoa
rea concluzie judicioasă : Apărarea în 
zonă nu numai că nu exclude marcajul 
î,om la om“ — fără aceasta fotbalul este 
de neconceput - dar îl și preconizează 
tn mod obligatoriu". (Articolul acesta a 
fost reprodus în „Sportul popular" din 
11 și 14 noiembrie 1961).

Iată, deci, că în procesul de căutare 
a unor noi forme s care se dezvoltă în

dar și muncă
Sarcinile perioadei pregătitoare sînt, 

fn general, cunoscute de antrenorii echi
pelor de categorie A și B, care — bine
înțeles — le adaptează la specificul și 
necesitățile jucătorilor lor. Totuși, în 
principiu, antrenorii au același drum de 
parcurs și, în linii generale, aceleași o 
biective, același |el Și anume de a pre
zenta echipele într-o formă cît mai bună 
In returul campionatului.

Acesta este dramul obișnuit.
Insă, după părerea mea, in aceistă 

perioadă trebuie făcut ceva mai mult și 
cînd spun acest lucru pornesc de la o 
constatare făcută la sfîrșitul activității 
pe anul 1961. Consider că nivelul d« 
pregătire fizică ți tehnici individuali a 
jucătorilor a fost valorificat in buni 
măsură anul trecut, acest lucru reflee- 
tîndu-se in numeroase jocuri de calitate 
Dar, acest nivel nu poate asigura ridi
carea calitativă, in continuare, a fotba
lului nostru. Deci, »e impune ea acest ni
vel de pregătire individuală să fie ridi
cat pe o treaptă superioară. De aceea, 
chiar din perioada actuală antrenorii 
trebuie să înceapă să pună bazele îmbu- 
□Ită firilor pe care vor să le aduci anul 
acesta în jocul echipelor.

AȘADAR, NU ESTE VORBA NUMAI 
DE PUNEREA ÎN FORMĂ A ECHIPE
LOR PENTRU CAMPIONAT, CI Șl DE 
CREAREA PREMISELOR NECESARE 
UNUI SALT CALITATIV.

Firește că o asemenea preocupare 
poate avea obiective diferite, în raport 
eu echipele. Astfel, unii antrenori se vot 
concentra în primul rând asupra elimină
rii onor deficiente fizice san tehnice, 
emstatate ta canal tarului ; alfîi — 
dispunind de un kx de jucători mai 
bine pregătiți — își vor concentra for
țele pentru realizarea unui joc de cali
tate superioară fa(ă de anul trecut.

In returul campionatului 1960—61 și 
în turul campionatului 1961—62 echi
pele au furnizat o serie de jocuri de 
bun nivel tehnic. Daco vrem să perma
nentizăm asemenea jocuri ți chiar si le 
îmbunătățim continuu valoarea este ab 
solul nevoie ea pregătirea individuali 
fizică ți tehnici a jucătorilor noștri si 
fie perfecționată. Și acest lucru poate | 

fi realizat numai dacă de pe acum se * 1 
Pun bazele necesare

[problema organizării unui ioc eficient 
h apărării a provocat totdeauna un viu 
pteres printre specialiștii de pretutin- 
leni. Dar și aici vom găsi două gru- 
luri ; cei care militează pentru un strict 
parcaj individual („om la om“) și cei- 
llți, care preconizează părăsirea totală
I marcajului individual, in folosul unui 
barcaj efectuat exclusiv „pe zonă“.
[Argumentul col mai puternie adus de 
usținătorii ultimei teze se bazează, în 
be-cial, jocu] desfășurat de brazi-
[eni care, datorită înaltei lor pregătiri 
plinire, tactice, ca și fizice, precum și 
bmarcabilelor lor calități de voint^ fac 
Iz mai mult d? „apărare în zonă". dgcît 
le marcajul individual. O bună nart^Sîn 
Irgumentele împotriva marcajului indi- 
fid’.ial sînt furnizate - indirect - de unii 
Iracti cânți aț acestuia, care. împingînd 
pocni cu umbra" (cum îl denumesc an- 
renorii sovietici) pînă la exces, înțeleg 
h nu-șj slăbească adversarul direct nici 
h fazele de atac ale echipei, dueînd 
Ptfe! Ia șablonizarea acțiunilor și Ia o 
btală lipsă de orizont a jocului
Reacția nu putea deci întîrzia. lată 

psă că s-a căzut în cealaltă extremă: 
k«ea a negării integrale a eficacității 
parcajului individual, pentru simplul 
potiv că „așa joacă brazilienii".
în Occident, fenomenul a luat propor- 
i și mai mari, datorită însăși opticii 
eformate pe care profesionismul în fot- 
al o provoacă în rîndurile publicațiilor 
i teoreticienilor din țările capitaliste. S-a 
Suns astfel ca unul dintre cel mai re
ntați specialiști, Francois Thebaud, să 
flopte o atitudine de-a dreptul curioasă, 
prind înlăturarea definitivă a „marca- 
lilui individual", ca unui care aduce 
contractarea fizică și morală", în timp 
e marcajul pe zonă" ar aduce „decon- 
*actarea« pe ambele planuri. („Miroir 
print" din 23 oct. 1961).
Personal, am experimentat și studiat 
ceasiă problemă, în acțiunea de pregă- 
re și de îndrumare a echipei „C.C.A.", 
itrc anii 1955-1958, ajungînd la conclu- 
ia pe care am consemnat-o în lucrarea 
oastră : „Fotbal, Contribuții ]a studiul 
nei metode unitare de joc, cu aplicații

Printre cauzele oare au determinat , 
inconstanta multor echipe de-a lungul I 
activiUtii de anul trecut este și faptul 
că valoarea individuală a jucătorilor și 
bagajul lor redus de mijloace fizice și 
tehnice de care au dispus nu le-au per
mis să învingă dificultățile tactice ivite 
în joc. DE ACEEA. SINT DE PĂ
RERE CĂ ANUL ACESTA. IN PERIOA
DA PREGĂTITOARE AR FI DE DORIT 
CA ANTRENORII SA INDIVIDUALI- 

fotbalul sovietic - s-a introdus acest 
element de mare forță combinativă: 
„marcajul „pe zonă- nu poate fi con
ceput fără marcajul „om la om“.

Intr-adevăr, dacă jocul cu umbra" 
făcea să se neglijeze sarcinile impuse de 
sprijinul reciproc, nici „marcajul pe 
Konă“ nu poate rezolva, singur, proble
ma neutralizării unor atacanți periculoși, 
care, — după cum s-a dovedit — atunci 
cînd sînt „păziți" sever, nu mai dau 
randamentul obișnuit. Realizarea „jocu
lui colectiv" este frînată numai prin 
exagerarea marcajului bom la om* 
(menținut și cînd echipa proprie se află 
in atac). In acest caz, întreaga formație 
este destrămată, fiecare jucător mulțu- 
mindu-se 6ă-și urmărească, fără răgaz, 
numai adversarul direct și avînd ca unic 
obiectiv un joc eminamente defensiv.

Departe de-a mai constitui un bloc 
funcțional, echipa rămîne, astfel, o sim
plă expresie numerică a celor n com- 
ponenți, care acționează, fiecare, pe cont 
propriu. Dar. de la greșeala de a marca 
adversarul și în timp ce echipa se află 
în atac, să nu se cadă în alta și mai 
gravă, de a abandona orice preocupare 
de marcaj individual, chiar și atunci 
cînd echipa proprie a trecut în apărare.

„Marcajul individual" trebuie să se 
accentueze în acest caz, combinîndu-se 
cu unul rațional pe zonă. Se recomandă 
atunci ca pe lîngă fundași să intre în 
acțiune și mijlocașii și interii proprii, 
care vor practica și ei „marcajul la om“. 
Numai Primind sprijinul acestor coechi
pieri, fundașii trec de la j.apărarea de 
poziție" ia ,.apărarea mobilă", exprimată 
prin „jocul în scară-. Concomitent, chiar 
„vîrfurile de atac" practică și ele ea

în perspectivă!
ZEZE CIT MAI MULT ANTRENA- 
MENTELE. In afari de aceasta, este 
neapărat necesar ca în cazul cînd urmă
rim o perfecționare a calităților fizice 
specifice fotbalului, să se accentueze în 
primul rind foarte mult asupra pregă- 
tirii fizice multilaterale, de care duc Up- ? 
să aproape toți jucătorii noștri. Or, 
perfecționarea ritexei, a rezistenței și 
chiar a detentei nu se poate realiza 
dacă pregătirea fizică multilaterală, in
clusiv forța, nu este ridicată în preala- 
bil la un nivel superior. J

In al doilea rind, pregătirea tehnică 
trebuie să fie obiectul unei preocupări 
drosebite. Nu ne putem mulțumi numai 
cu precizia execuțiilor, chiar și în regim 
de viteză. Daci vrem să aducem me
reu elemente noi in joc, cu care echipele 
noastre să depășească adversari din ce 
in ce mai valoroși, atunci pe Ungă gra
dul actual de pregătire tehnică sint in
dispensabile: o îmbogățire a procedeelot 
tehnice ale jucătorilor, variație șl finețe 
ta execuții și legarea treptată a acestor 
execuții eu diferite fente eu conținut 
tactic. Adică, este vorba de o pregătire 
tehnică mai pretențioasă, cu care jucă
torii noștri să poată rezolvi cele mai 
dificile situații de joc și, în același timp, 
să ridice probleme gren de rezolvat J 
pentru adversari.

In fond, deci, vreau să subliniez că 
SARCINILE PERIOADEI PREGĂTI
TOARE NU TREBUIE URMĂRITE IN 
MOD MEGANIC, PENTRU A PUNE 
ECHIPELE IN FORMĂ. LA POTEN
ȚIALUL LOR CUNOSCUT. 61 SÂ SE 
LUCREZE IN PERSPECTIVĂ, PUNIN- 
DU-SE BAZELE UNEI RIDICĂRI CA
LITATIVE A ECHIPELOR. Și, dapa 
părerea mea, aceasta nu se poate rea
liza fără o prealabilă ridicare a măies
triei jucătorilor, a resurselor lor fiziee 
și a cunoștințelor lor tehnice.

EM. VOGL
antrenor emerit

R. P. Romină—R. D. Germană
4 

la 14 octombrie la București j 

Pentru toamna acestui an a tost I 
perfectată lntilninea internațională I 
dintre reprezentativele R. P. Romine j 
și R. D. Germane. Data acestui meci ; 
a fost fixată la 14 octombrie (la ’ 
București). I

In aceeași zi vor mai avea loc alte 1 
două partide între fotbaliștii din ! 
R.P.R. și R.D.G. : la București se vor j 
întîlni selecționatele de juniori, iar j 
la Berlin cele de tineret

după cum se ști© — ^apărarea agresivă-.
Echipa care reduce jocul ei, atît în 

atac, cit și în apărare, la un „marcaj 
strict individual- înseamnă că nu face 
deciț să extindă una din ..metodele de
fensive- de la suprafața de pedeapsă, La 
întregul teren de joc.

Prin conjugarea „marcajului la om" 
cu cei Pe zonă, o echipă aflată în apă
rare găsește soluții judicioase sarcinilor 
tactice de ordin general, ca și celor 
speciale. Astfel, ea reușește să traducă 
In viață In mod constructiv „apărarea 

jxîâție-, completată prin cea »»mo-

Important este cum se realizează a- 
ceasta pe teren. Supraveghind un ju
cător, în fazele de apărare, nu ești obli
gat totuși să-l urmărești. Ca o „umbră" 
de-a lungul și de-a latul terenului. Cind 
adversarul își părăsește zona proprie, el 
va fi luat în primire ia nevoie (adică a- 
tunci rind amenință poarta) de apărăto
rul din zona respectivă. Apărătorul ră
mas liber, prin plecarea adversarului săi. 
direct se va ocupa de oricare alt ata
cant, care intră în zona lui, deoarece în 
fotbalul modern apărătorii nu marchea
ză un anume adversar, desemnat de pos
tul sau de numărul ce-i poartă pe tri
cou, ci pe oricare atacant car© a intrat 
în zona sa sau care amenință mai serios 
poarta.

Numai în acest fel se realizează un 
desăvîrșît „joc colectiv* în apărare, care 
își găsește expresia în înțelegerea re
ciprocă și susținerea eficientă a între
gului compartiment defensiv.

Un joc de asemenea factură asigură 
omogenitatea apărării, care face ca o e- 
chipă cu elemente mai puțin proemi
nente să țină piept cu succes unei for
mații alcătuită din adevărați ași.

Jocul colectiv în apărare est© în mă
sură să ne dea Un fotbal de calitate, 
car© nu poate fi realizat exclusiv prin 
„marcajul om Ia om-, neținînd seamă 
d© zonă, dar nici practicînd numai pe 
cel de zonă, fără respectarea jocului 
>/>m la om".

VIRGIL ECONOMU

Mîine încep campionatele 
Capitalei la patinaj viteză

Mîine, sîmbătă și duminică, pe pista 
amenajată pe lacul din Parcul 23 Au- 
gust, cei mai buni patinatori de vi-, 
teză din Capitală se vor întrece în ca
drul probelor campionatului republican 
de patinaj viteză (faza regională).

Vineri și.sîmbătă probele vor începe 
la ora 15 iar duminică la ora 9 di
mineața.

Printre patinatorii 
viteziști...

(Urmare din pag. 1)

lui Z. Nagy și al lui G. Fejer și.J 
cam atît. Inadmisibil de puțin pentru 
asociațiile sportive locale, care nu se 
pot plînge în nici un caz de lipsă de 
condiții. Tineretul din localitate iubește 
patinajul. Dovadă, marele număr de 
copii pe care i-am văzut patinînd pe 
pista de concurs. Lipsa unui antrenor 
de patinaj este însă greu de suplinit 
de cei cițiva instructori improvizații 
așa că — de fapt — Miercurea Ciuc ră
mîne. în patinaj, inadmisibil de mult 
fc- urmă față de hochei. Și fiindcă a 
venit vorba de pista de aici, ne între
băm de ce nu se iau măsuri pentru 
repararea unei conducte ce trece pe 
lîngă pistă și din care se scurge o 
apă murdară, care strică permanent 
gheața tocmai într-unul din punctele 
sale cele mai importante. în turnanta 
dinainte de intrarea în finis.

„DIXAMOVIȘTII BUCUREȘTEM NB 
VOR FI ADVERSARII CEI MAI 

REDUTABILI

...spun sportivii de la Tg. Mureș, 
atunci cind vorbesc despre șansele lor 
la campionatul republican. Eva F’W 
kaș, de exemplu, recunoaște în Mag
dalena Udrea pe principala sa con
curentă la senioare. Tot o dinamovistA, 
Virginia Sima, își va disputa întiie- 
tatea cu Maria Mathe. La băieți. Di
namo București are reprezentanți re
dutabili in Emllian Papuc (spre care 
tnclină toate pronosticurile) și Dan 
Lăzărescu la seniori, în Mugur Macri 
și Valeriu Mureșanu la juniori 17-1# 
ani precum și în... hocheistul Vlad Pa- 
traulea care a stabilit recent 4 recor
duri republicane la categoria juniori
lor de 14 ani.

Cît despre Cluj, cam puțin în acest 
sezon. Acest oraș, care avea regulat 
50—60 de patinatori de vitezJ a fost 
reprezentat la „Cupa 30 Decembrie* 
doar de... 5 concurenți dintre care unul 
s-a impus in mod deosebit: Card 
Komjatszegi. Oricum Insă, se aștepta 
mai mult de la Sorin Pascu, profesor 
de educație fizică și antrenor cu spe
cialitatea patinaj viteză, care, la Ști
ința Cluj, se pare că pune mai mult 
preț pe calitatea lui de jucător In 
echipa de hochei...

Și în încheiere, facem loc în aceste 
rînduri, unei dorințe a patinatorilor 
de viteză: ei știu că întrecerea este 
un factor important al progresului în 
sport și de aceea doresc mai multe 
concursuri I Cluburile, comitetele ra
ionale și regionale UCFS, federația au 
cuvîntul 1

PRONOSPORT
Amănunte despre Concursul nr. 2
Al doilea concurs Pronosport al anu

lui 1962 oferă un program interesant.
Iată acum cSteva date documentare în 

legătură cu echipele cuprinse în pro
gram. Vă redăm rezultatele înregistrate 
între ele în meciurile din anii trecuți 5

I. Lanerossi-Florentina : 1959/60: 1-1 și 
0-0; 1960/61; 0-0 $i 1-0; 1961/62: 1-0.

II. Palermo—Roma : 1959/60: 4-2 și 1-1} 
1961/62* 2—5

III. Udinese-Milan : 1959/60: 2-2 și 1-3} 
1960/61: 0-0 și 1-3; 1961/62; 3-4.

IV. Juventus-Atalanta : 1959/60: 0-1 șl 
2-2; 1960/61: 3-2 și 2-2; 1961/62: 1-3.

V. Lecco—Spăl • 1960/61: 2-0 și 0-1}
1961/62: 0-0.

VI. internazionale - Mantova: 1961/62:
1-1.

VII. Venezia—Torino; 1961/62: 2-4.
VIII. Bologna—Padova : 1959/60: 2-2 șî

0-2; 1960/61: 2-1 și 1-2; 1961/62: 2-1.
IX. Sampdoria—Catania : 1960/61; 2-0 șl 

0-3; 1961/62 : 0-2.
X. Napoli—Prato (camp, italian B).

Gazdele sînt la al doilea meci pe oare 
îl susțin pc teren propriu. In mod nor
mai napolitanii, care au activat în divi
zia A, trebuie să cîștige. Totuși și oas
peții au un cuvînt de spus. 1

XI. Reggianna-Genoa (camp. Italian 
B). Experiența echipei oaspe este recu
noscută, dar Reggianna joacă cu multă 
ambiție pe teren propriu.

XII. Cosenza—Brescia (camp, italian B). 
Ambele echipe se află la periferia cla
samentului și au nevoie de puncte care 
sînt foarte prețioase pentru a scăpa d® 
zona periculoasă.

☆
Vă amintim că și la acest concurs se 

acordă premii pe baza pronosticurilor 
extrase din urnă.

PRONOEXPRES

La tragerea PRONOEXPRES din 10 Ia
nuarie 1962 au fost extrase din umâ 
următoarele numere ;

22 28 10 21 2 39
13 44
Fondul de premii 463.458 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 17 ianuarie 1962 în Bucureștii 
etrada Doamnei nr. 2 la ora 19.



ZURICH, 10 (prin telefon). Azi a 
avut loc la sediul U.E.F.A. tragerea 
la sorți a turului preliminar al „Cu
pei Europei" la fotbal, competiție la 
care s-au înscris 29 de țări.

Au fost trase la sorți următoarele 
Jocuri : Danemarca—Malta, Albania— 
grecia, Italia—Turcia, SPANIA — RO- 
M/.VL4. Iugoslavia—Belgia, Islanda — 
irlanda, R.D.G.—Cehoslovacia, Bulgaria 

—Portugalia. Norvegia—Suedia, Elveția

— Olanda, Anglia — Franța, Țara 
Galilor — Ungaria, Irlanda de Nord— 
Polonia.

Echipele U.R.S.S., Luxemburgului și 
Austriei var participa direct la tu
rul I.

Cele 13 partide din turul preliminar 
se vor disputa tur-retur, pînă la data 
de 30 martie 1963. Echipa trasă prima 
la sorți are dreptul să hotărască unde 
se va juca primul meci.

Campionatele mondiale masculine 
de patinaj viteză

FOTBALIȘTI R0M1N1 PESTE HOTARE
(Urmare din pag. 1)

Intre 17 și 18 februarie vor avea 
loc la Moscova campionatele mondiale 
masculine de patinaj viteză. întrece
rile se vor disputa pe stadionul cen
tral V. I. Lenin. Se scontează că la 
actuala ediție a campionatelor să par
ticipe peste 200 de sportivi din 20 de 
țări ale lumii. U.R.S.S. a mai găz
duit și ediția din anul 1955 a cam
pionatelor mondiale de patinaj viteză, 
care au reunit atunci 100 dintre cei 
mai buni patinatori. (Agerpres)

au 
mari 
cinci

haria in min. 84, la capătul unei faze 
‘spectaculoase pe extremă șt în sfîrșit
Dridea in min. 88, după o combinație 
cu 7. - aria și Babone. La sfîrșitul me
ciului echipa Petrolului a fost îndelung 
aplaudată de spectatori. Formația: 
Sfetcu — Pahonțu, Frooea. Pal — 
D. Munteanu, Tabarcea — Zaharia.

Badea, Dridea, A. Munteanu, Babone.
Vineri Petrolul va întîlni pe Dina

mo, duminică echipa Armatei Popu
lare, iar la 19 ianuarie formația 
Școlii tehnice sportive. Toate parti
dele vor avea loc în noctură.

Petrolul își va prelungi apoi turneul 
în Cambodgia, unde va susține două 
întîlniri. la 23 și 26 ianuarie, după 
care

Echiya Steaia la a
Fotbaliștii bucureșteni

dna lictirie
se va înapoia în țară.

îi Republica Arabă Siria
3-1 selecționata orașului

nici. Avem o bibliotecă cu 3.685 I 
volume de specialitate, cercetate 1 
nic în sala de lectură. Cei care frl 
ventează clubul au la dispoziție I 
mare sală de cuns, camere peni 
instruire și exemplificări practil 
precum și o cameră care este rezl 
vată exclusiv marilor maeștri. Del 
gur, însă, șahiștii mari nu joacă rj 
mai între ei, ci depun o importai! 
muncă de împărtășire a experienl 
lor celorlalți membri ai clubului. A 
poți întîlni des pe Botvinnik, Kota 

Petrosian, Averba 
iar dintre maJ 
tri, pe Simaghi 
Konstantinopolsli 
Hasin și alții". I

Este explicabil 
acest Club ce 

atrage un număr mare de ș 
cu clasificare superioară, a 

Moscova cit și din province

Frumoasa casă cu două etaje de 
la acest număr a devenit de la 18 
august 1956 gazda iubitorilor de șah. 
Aici este Clubul central de șah al 
U. R. s. S.

Intre zidurile acestei clădiri 
avut loc citeva din cele mai 
evenimente șahiste din ultimii
ani: a Xll-a Olimpiadă de șah, dis
putarea partidelor întrerupte din me
ciurile pentru titlul mondial Botvinnik- 
Smîslov și Botvinnik—Tal etc.

De fapt, nu trebuie înțeles că la 
Casa șahistului se ______________
joacă 
nivel 
pul clubului este 
și ridicarea măies
triei șahiștilor de 
categorii superioa
re. Dacă diferitele 
cercuri șt cluburi 
în Moscova și unde joacă împreună 
începători și maeștri, pot fi asemuite 
cu o școală obișnuită, atunci Casa 
Șahistului ar trebui comparată cu un 
institut superior, o universitate de 
șah. Pot fi primiți ca membri ai clu
bului numai jucători care au cel 
puțin categoria I de clasificare. Pen
tru aceștia sînt create 
ideale de perfecționare, 
cit și prin studiu.

„La noi, în club, —
directorul Casei Șahistului, Boris Na- 
glis — funcționează 15 grupe de ins
truire, unde învață tineri și vîrst-

numai 
înalt".

al
Un reportaj 

corespondentului nostru 
în U. R. S. S.

A XV-a ediția a Olimpiadei de $ah 
va avea loc in R. P. Bulgaria
Cea de a XV-a ediție, jubiliară, a 

Olimpiadei de șah va avea loc în 
toamna acestui an în R.P. Bulgaria. 
Concursul se va desfășura în sta
țiunea balneoclimaterică Vama. încă 
de pe acum organizatorii bulgari iac 
intense pregătiri. Președintele de onoa
re al Comitetului de organizare a 
Olimpiadei este Dimităr Ganev, pre- 
ședințele Prezidiului Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria.

Comitetul de organizare a fixat ul
timul termen de înscriere la Olim
piada de șah data de 30 hmie.

de șah, existente trai 
hiști 
din 
Astfel, pînă la începutul lui decen 
brie 1961, clubul număra 1.300 de men 
bri din Moscova și aproximativ 3.ol 
din celelalte orașe ale Uniunii Scwd 
tice. Chiar în aceste zile are loc 
club semifinala campionatului „J 
casă", o competiție de mare anve 
gură, la care iau parte 400 de coi, 
curenți (întrecerea se desfășoară due 
sistemul elvețian).

Casa Șahistului ia adesea iniții 
tiva organizării unor competiții inU 
resante. 
ganizat 
palatele 
capitale 
concurs, 
rești a ocupat locul II, rămînînd docl 
cu % punct în urma pionierilor dil 
Moscova. I

Citeva cifre statistice. Numai îl 
emul 1960, la Casa Șahistului au avtl 
loc 708 lecții demonstrative, precari 
și 917 simultane date de maeștri s 
mari maeștri. In curs de desfășurări 
sînt 348 de concursuri prin cores 
pondență, la care iau parte aproapl 
4.000 de concurenți.

A. SIZONENKO

au învins cu
Alep

Steaua va susține vineri 12 ianuarie 
• noul Intîlnirr în Republica Arabă 
Siria. De dala aceasta, meciul va avea 
loc la Damasc și va opune formației 
noastre selecționata Armatei Siriene. 
Partida constituie o revanșă, deoarece 
duminici la Alep Steaua a dispus 
selecționata militară cu 2—0.

dm Bqcu-Echipa de fotbal Steaua 
rcști și-a cor:inuat marți turneul la 
Republica Arzhj Siria. Fotbaliștii noștri 

' au întîlnit s-leeponata orașului Alep.
Ei au firul un meci bun, in care au 

-.dominat majoritatea timpului, și au ob
ținut victoria cu scorul de 3—1 (1—0).

Record de participare la concursul de schi de la Grindelwald
GRINDELWALD, 10 (prin telefon). 

Seria marilor concursuri internațio
nale de schi ale anului 1962 a Început 
marți in localitate prin desfășurarea 
probei de slalom special pentru fe
mei. Deoarece aceste întreceri cons
tituie un mijloc de verificare și se
lecție in vederea campionatelor mon
diale. s-a înregistrat un record de 
participante: 110 concurente din 20 
de fări, une’e prezentând cite 10—12 
schioare. Zăpada a fost înghețată, 
dar foarte mică, din care cauză con
curentele plecate din start cu nume
rele de la 30 in jos au avut porțiuni 
eu iarbă.

Singura noastră reprezentantă, Ilona 
Micloș, nepusă încă la punct pentru 
cursele de slalom special și slalom 
uriaș, s-a prezentat sub valoarea ei. 
La slalom special a căzut în manșa 
a n-a și a pierdut secunde prețioase 
ii in care cauză s-a clasat pe locul 
46. iar la slalom uriaș, după ce a 
parcurs destul de bine 3/4 din cursă, 
a izbit un fanion, a căzut și a aban
donat. Pe primele locuri s-au clasat, 
la slalom special (marți) : Marianne 
Jahn (Austria) 115,9, iar la slalom 
uriaș (miercuri) : Linda Meyers
(S. U. A.) 1:33,1.

Concursul de la Grindelwald con
tinuă vineri prin desfășurarea probei 
de coborire.

La concursul masculin de la Wen- 
gen, din cauza lipsei de zăpadă, cursa 
de coborire a fost înlocuită cu două 
probe de slalom uriaș. Programul este 
următorul: vineri Și sîmbătă slalom 
uriaș, duminică slalom special.

aci 
atit

ne

condiții 
prin joc

povestea

1

I

• PESTE 1 milion de moscovHi iau 
parte anual ta competițiile sportive ore 
ganizite in capitala U.R.S.S. De curind, 
sportivii din Moscova an luat hotirirea 
Ca pitii in anul 1X5 sj atragi intr-o ac
tivitate sportivă continuă două treimi 
din Întregul tineret moscovit. In acest 
•cop vor fi construite noi complexe spor
tive. iar instituțiile, întreprinderile șl 
uzine’- își vor amenaja baze sportive 
proprii,
• RAUL COLOMBA, noul președinte 

al federației de fotbal din Argentina, a 
cerut pentru țara sa dreptul de a orga
niza turneu’ final al campionatului mon
dial de fotbal ce va avea loc tn anul 
1970. O hotărî re în această problemă va 
fi luată probabil în luna mai, la con
gresul F I.F.A. Ce va avea loc în Chile.
• ZECE sportivi sovietici cistigători 

ai medaliilor d? aur la J.O. din 1960 
și-au îmbogățit palmaresul în anul care 
a trecut cucerind si titlurile de cam
pioni mondiali. Aceștia sînt : Kurinov șl 
Vlasov (haltere), Grișin si Kosidkin (pa
tinai viteză), Koridze și Bogdan (lupte) 
și echipa masculină de floretă alcătuită 
din Jdanovici. Midler, Sislkln și Sveșni- 
kov.
• CENTRULUI înaintaș al echipei pa

riziene Racing, Ujlakl, 1-a revenit pre
miul Oscar pe 1961 premiu ce se acordă 
anual celui mai bun fotbalist francez.
• PREMIUL Sullivan, care se acordă 

tn fiecare an cel-ii mai bun sportiv a- 
mato- din Statele Unite, a fost decernat 
In 1961 atletei de culoare Wilma Ru
dolph La anchetă au răspuns 676 de zia
riști sportivi, crainici-reporteri de radio 
si televiziune. Wilma Rudolph a obținut 
Ia această anchetă 1627 de puncte sieste 
urmată de halterofilul Kono (1104 pJ 
și de atletul Boston (1.068 p.).
• SCHIORII austrl A amenință cu 

un boicot ri tuturor competițiilor Inter
naționale din Italia. Motivul supărării 
lor este acela cs ameșii italieni au pre
tins membrilor echipei reprezentative de 
ochi a Austriei, care a fost invitată să 
participe ia mai multe concursuri și an
trenamente în Italia, să plătească vamă 
pentru schiurile de rezervă. în semn de 
protest. întreaga echipă s-a înapoiat în 
Austria și a contramandat călătoria tn 
Italia.
• LUNA trecută doamna de Coubertin, 

soția fondatorului Jocurilor Olimpice mo
derne. Pierre de Coubertin, a împlinit 
virsta de loi ani. Cu acest prilej, ea a 
fost felicitată de membri ai Comitetului 
Olimpic Internațional în sanatoriul elve
țian unde se află internată.
• federația italiană de fotbal este 

tn dîie.r.ă. Conducătorii federației au 
hotărîț ca echipa reprezentativă să plece 
la campionatele mondiale din Chile cu 
avionul. Or. internaționalul Omar Sivorl 
refuză să folosească acest mijloc de1 
transport.- propunerea ca echipa să plece 1 
cu vaporul întimpină alte greutăți întru-1 
cît clubul Juventus. în care joacă Sivorl, 
nu vrea să renunțe pentru prea mult' 
timp la acest jucător, declarat drept cel 
mai bun fotbalist din Europa tn anul , 
1961.

• CUNOSCUTUL fondist australian 
Albert Thomas a declarat că în actualul 
sezon atletic din Australia va Încerca 
să doboare recordurile mondiale tn pro
bele de 2 si 3 mile.

P. FOCȘENEANU

Budapesta. De 
fac parte cei 

din capitala

cîștigat toate 
un important

pe cu o zi de odihnă. La actuala »di 
ție vor fi prezenți pentru prima oara 
cicliștii sovietici. In fruntea selecțio 

A. Oliza

Cel mai bun vitezist tn patinajul 
maghiar este Gyorgv Ivankai, de la 
clubul sportiv Petofi " 
altfel din acest club 
mai buni patinatori 
R. P. Ungare.

Recent, Ivankai a 
probele masculine la 
concurs, organizat pentru fruntașii 
patinajului, pe patinoarul artificial 
Millenăris, totalizînd 201,97 puncte.

Iată-l pe Ivankai în plină viteză, 
în turnantă.

• Echipa sovietica de hochei pe 
gheață Spartak Sverdlovsk a învins 
la Belgrad, cu categoricul scor de 
11—1 o combinată a cluburilor 
Steaua roșie și Partizan. în al doilea 
joc desfășurat la Lubliana Spartak 
Sverdlovsk a învins cu 7—0 selec
ționata Sloveniei.

• La 20 martie se va da startul de 
la Bizerta in cea de a 4-a ediție a 
Turului ciclist internațional al Tuni
siei. Traseul competiției măsoară apro
ximativ 1.400 km impărțiți in 11 eta-

SECRETELE SPRINTULUI
O dată, antrenorul american Larry 

Snyder a fost întrebat cum reușește 
să formeze sprinteri de clasă.

— Mă rog lui dumnezeu... — a 
răspuns rîzînd Snyder. — Mă rog 
să-mi dea asemenea elevi cum a fost 
Jesse Owens I...

Evident, este o glumă a antreno
rului, dar intr-adevăr acesta nu poan
te să pregătească alergători de clasă 
înaltă decît din sportivi care încă din 
copilărie știu să fugă repede. Băieți 
iuți de picior sînt destui, atît în A- 
merica cît și în Europa. Dar, trebuie 
să recunoaștem, unii antrenori ameri
cani au — cum se spune — „ochiul 
mai bine format‘d ei știu mai bine să 
aleagă băieții și fetele care promit 
să devină sprinteri de valoare.

Se spune, totuși, că pe Snyder și 
colegii săi îi ajută în mare măsură... 
basse-ball-ul. Este posibil că multe 
din victoriile sprinterilor americani se 
datorează acestui sport, foarte răs- 
pîndit în America. Jucătorul de basse- 
ball este obligat să sprinteze adesea 
în cursul jocului, să dezvolte în timp 
scurt o viteză maximă. Dacă privim 
în biografia celor mai buni sprinteri 
de peste ocean găsim invariabil a- 
mănuntul i din copilărie, au practicat 
basse-ball-ul. Dar să alergi repede te 
învață și alte jocuri sportive, ca fot
balul, baschetul, handbalul.

Dar ce spun oamenii de știință des
pre secretele sprintului ? Din păcate, 
în majoritatea lucrărilor de știință 
găsim prea puține date care pot să 
aducă un ajutor concret în antrena
mentul sprinterului. Biochimia, fizio
logia, mecanica, metodica antrenamen
tului sprinterului sînt încă pline de 
„mistere", a căror descifrare încă n-a 
fost realizată. In prezent antrenorul 
pregătește pe sprinter bizuindu-se doar 
pe propria sa experiență practică 
Atletul învață să ia startul corect 
să lucreze rațional cu brațele, să fo
losească o mișcare corectă a picioa
relor. Toate acestea sînt simple ele
mente de tehnică a alergării.

A dezvolta calitățile de viteză ale 
alergătorului este însă mult mai greu. 
Pentru aceasta se recomandă antre
namentul cu haltere, jocurile sportive 
mai sus citate, alergare în ritm variat 
Cum aleargă Wilma Rudolph 
Livio f

l sau 
Berruti ? Alergarea lor tră

dează ușurință și naturaleță, o per
fectă decontractare.

Dar cum poate fi învățată 'decon- 
tractarea ? Cum poate fi armonizată 
dezvoltarea forței sprinterului cu ca
pacitatea de a fi decontractat ? Cum 
poate sportivul să-și controleze aler
garea ? In ce constă pregătirea psi-
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hologică a sprinterului ? Cît de des 
trebuie să apară un sprinter în con
cursuri ?

La toate aceste întrebări răspunsul 
este foarte greu de dat, atîta timp 
cît antrenorii nu au păreri comune 
asupra subiectului. Urni pun pe elevii 
lor să alerge ia antrenament în ritm 
maxim, alții dimpotrivă le recoman
dă un tempo moderat. Unii caută să 
calmeze pe sportivi în ajun de con
curs, alții vor să le insufle cît mai 
multă dîrzenie, îi pregătesc pentru o 
cursă în trombă. Si dacă se întîm- 
plă vreodată că un sportiv trece de 
la un antrenor la altul, el trebuie pur 
și simplu să înceapă școala din nou.

Se vorbește mult despre vîrsta la 
care trebuie începută specializarea în 
sprint. Nici în această materie nu 
există unitate de vederi. Am auzit pe 
cîțiva antrenori spunînd î «Trebuie 
să te naști sprinter 1“ Viața dove-

nr

contrariul : sprinter poți să 
Fără o muncă intensă, așa 

fac la antrenamente Armin 
Vilem Mandlik, Marian Foik.

dește 
devii... 
cum 
Harry, 
Frank Budd, Peter Radford. Jocelyn 
Delecour, Harry Jerome, Enrique Fi- 
guerolla — toți aceștia n-ar fi putut 
să figureze în elita sprintului mon
dial.

Sprinterul trebuie să se pregătească 
nu mai puțin decît atleții din celelal
te specialități. Antrenîndu-se pentru 
Olimpiadă, recormandul mondial Ar
min Harry a sprintat mâi bine de... 
100 km în total. Așa a putut Harry 
să cîștige medalia olimpică de aur, 
’dovedind tuturor că factorii decisivi 
nu sînt calitățile fizice, ci capacitatea 
de muncă a atletului.

Drept comparație să luăm o altă 
probă atletică — săritura în înălțime. 
Numai cu cîțiva ani în urmă recordul 
U.R.S.S. nici nu ajungea la cifra de 
2 m. In vremea aceea se vorbea foar
te mult de „materialul inadecuat" pe 
care îl au antrenorii sovietici. Dar 
imediat ce discuțiile abstracte au fost 
curmate și s-a trecut direct la treabă, 
au apărut și „uriașii" sovietici ai să
riturii în înălțime despre care vorbește 
astăzi întreaga lume. Uniunii Sovietice 
îi aparțin în această specialitate atit 
medalia olimpică cît și recordul mon
dial. Și doar Valeri Brumei, ca și 
Robert Șavlakadze sînt 
bișnuiți, 
cu înălțime medie, 
cum să-l întreacă pe 
John Thomas.

O situație asemănătoare se poate 
repeta și în sprint. Cuvîntul îl au 
desigur antrenorii 1 Este cert că a- 
ceștia vor găsi căile care duc la vic
torie, vor elucida secretele secundelor 
de record, vor conduce spre panglica 
albă a finișului pe viitorii maeștri ai 
vitezei.

o-oameni
tineri perfect proporționați, 

Dar ei au știut 
„omul-resort“

ANDREI BORISOV 
comentator sportiv al agenției de 

presă „Novosti"

tn anii 1958—60, clubul a oi 
un meci prin telegraf intț 
pionierești din mai - » 
de țări socialiste, tn ace: 
Palatul pionierilor din Buci

natei U.R.S.S. se va afla 
renko, care este cîștigător al Turulu 
Egiptului

• Rezultate din turneul
nai de hochei pe iarbă de la Alune 
fabad : India — Indonezia 11—0, Ja 
ponia — Noua Zeelandă 2—0, R. F 
Germană — Malaya 4—1, Australii 
— Republica Arabă Unită 6—0, O 
landa — Belgia 2—1. ,
• Pe patinoarul stadionului Dii*at^ 

din Leningrad s-a disputat cea de-i 
7-a ediție a întilnirii de patinaj vite 
ză dintre echipele orașelor Leningrad 
și Helsinki. Și de data aceasta, ca ș 
la trecutele ediții ale tradiționalulu 
meci, patinatorii sovietici au obținu’ 
victoria finală. Cunoscuta patinatoari 
Tamara Rîlova (U.R.S.S.) a ocupai 
primul loc la probele feminine incluse: 
500, 1.000, 1.500 și 3.000 m. In în
trecerile masculine s-au 
tînărul Duviniș (Leningrad) 
dezul Keio Topivaara

• Federația de atletism a 
a anunțat oficial că și-a depus can
didatura de a organiza în anul I960 
campionatele europene de atletism. 
Ediția din 1962 a acestei competiții 
va avea loc în septembrie la Belgrad.

• La Erevan a început cea de a 
21-a ediție a campionatului feminin 
de șah al U.R.S.S. Pentru turneul fi
nal s-au calificat 20 de șahiste. De ia 
actuala ediție vor absenta campioana 
lumii Elisabeta Bîkova și Nona Ga- 
prindașvili, cîștigătoarea turneului 
pretendentelor la titlul mondial. Am
bele șahiste se pregătesc pentru me
ciul din 
desemna 
lumii.

• In 
petiției masculine de handbal în 7 
„Cupa campionilor europeni" echipa 
iugoslavă Partizan Bjelevar a învins 
cu scorul de 18—10 (11—6) echipa 
B.S.V. Berna,- calificîndu-se pentru 
semifinale.

• Puternica echipă de hochei pe 
gheață Ț.S.K.A. Moscova, campioana 
U.R.S.S., va pleca peste citeva 
în R. P. Polonă, unde va susține 
multe întîlniri în 
mâții poloneze.

• Intr-un meci 
bal desfășurat la 
pa reprezentativă 
cu scorul de 6—1 echipa Kenyei.
• Cunoscuta echipă de fotbal Penarol 

Montevideo va pleca la 19 ianuarie 
într-un turneu în Europa. In primul 
joc echipa Penarol va evolua la 24 
ianuarie în Belgia la Liege.

internațio

remarcat 
și finlan-

Finlandei

toamna acestui an, care va 
pe viitoarea campioană a

sferturile de finală ale com-

compania unor

zile 
mal 
for-

fof-internațional de 
Addis Abeba echi- 

a Etiopiei a învins
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