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Sportul, ajutor prețios in educarea Sportivi romini
și formarea copiilor noștri la campionatele internaționale

de profesori este preocupat in egală 
măsură și de desfășurarea unei temei
nice munci educative. Profesorii școlii 
nu uită faptul că principala îndatorire 
a elevilor rămine învățătura. Deci, 
înainte de toate, multă exigență față 
de studiu. Noi, părinții, discutăm pe 
larg problemele pe care le ridică acti
vitatea școlii, sîntem principalii cola
boratori ai cadrelor didactice. îm
preună, profesori și părinți, alcătuim 
programul activității cultural-educative 
a copiilor noștri, ii îndrumăm să vizi 
teze uzine și fabrici, muzee și expo
ziții, gospodării agricole colective, 
locuri istorice legate de trecutul de 
luptă a partidului, ii însoțim in ex
cursii, în tabere.

Legătura aceasta strinsă intre pro
fesori și părinți face ca numărul ca
zurilor de abateri de la disciplină să 
fie din ce în ce mai mic, ca elevii noș
tri să aibă o situație bună la invăță-

Printre transformările uriașe inter
venite în viața țării noastre in anii 

de după Eliberare este și aceea cu re
ferire la sport. De unde mai înainte, 
în regimul burghezo-moșieresc, activi
tatea sportivă era apanajul odraslelor 
celor avuți și îmbuibați, o dată cu in
staurarea regimului democrat-popular, 
sportului i s-au asigurat condiții fa
vorabile de dezvoltare, el a îmbrăcat 
un puternic caracter larg de mase. A 
început să se facă sport în uzine și 
fabrici, la sate. îmi amintesc de en
tuziasmul care a însoțit marile compe
tiții — „Cupa Tineretului Muncitor'1, 
^rosurile de mase „Să intîmpinăm 
1 Mai“ și „Să intîmpinăm 7 Noiembrie" 
ș.a. In școli, de asemenea, sportul a 
ajuns să-și formeze multi prieteni.

In efortul său neobosit de a asi
gura o educație multilaterală tinere
tului studios, partidul a creat condiții 
optime pentru ca acesta să poată des
fășura o activitate cit mai rodnică. Au tură. E drept, pe ici pe colo se mai 
luat ființă o serie de instituții de în- 
vățămint menite să dirijeze și să im
pulsioneze activitatea sportivă a ele
vilor. Printre acestea se numără și 
Școlile sportive de elevi, prin inter
mediul cărora mii și mii de tineri au 
făcut cunoștință cu sportul 
tîrziu au 
măiestria 
zintă, pe 
niere ale 
manță.

In rindurile de față mă voi referi 
în special la Școala sportivă de elevi 
nr. 1 din București, pe lingă care imi 
desfășor, voluntar, activitatea, in cali
tate de președinte al comitetului de 
părinți.

Trebuie să amintesc de la început 
că aceasta este prima școală de acest 
fel înființată in țara noastră. Aici, în 
secțiile școlii s-au format numeroși 
sportivi cunoscuți ca atleții Petre Asta- 
fei și Afanasie Savin, canotoarele Da
na Iliescu, Cristina. Predoiescu și Ma
riana Limpede, voleibalistul Cornel Du- 
țică, handbalistul Radu Tănăsescu, 
basclietbaliștii Marilena Ștefan și I. An
tonescu etc. tineri care în marea lor 
majoritate au reprezentat cu cinste cu
lorile țării în diferite competiții inter
naționale.

Ceea ce este demn de relevat este 
faptul că în școala noastră, colectivul

iar mai 
început să-și desăvirșească 

sportivă. Aceste școli repre- 
drept cuvint, adevărate pepi- 
sportului nostru de perfor-

ivesc cazuri de elevi care nu înțeleg; 
să-și respecte obligațiile față de pre- ț 
gătirea lor profesională, iși dau aere 1 
de vedete. Pină la îndreptarea lor, ast
fel de elevi sînt scoși din secțiile res
pective. Acesta este un mijloc deose
bit de eficace de a stimula elevii noș
tri să învețe, să se pregătească cu 
toată seriozitatea, pentru viață.

Trebuie să amintesc aici și cazul 
copilului meu. Victoria. Acum trei ani 
cînd a intrat în 
școlii, ea învăța 
acorda studiului 
in situația de a 
ticarea sportului 
devenit conștiincioasă. Acum este în 
clasa a Xl-a și se numără printre... 
colecționarele de 9 și 10, ca de altfel 
marea majoritate a elevilor școlii.

lată dar cum școlile sportive de 
elevi, realizare importantă a regimu
lui nostru democrat-popular, își aduc 
o contribuție substanțială nu numai 
la formarea de elemente cu perspec
tivă in sport, ci și la creșterea unei 
generații sănătoase, bine pregătită 
pentru viață, educată în spiritul dra
gostei față de cuceririle clasei munci
toare, față de partidul nostru drag.

VASILE IONESCU
controlor tehnic Ia Atelierele 

Centrale I.T.B.

secția de atletism a 
uneori superficial, nu 
suficient timp. Pusă 
fi oprită de la prac- 
preferat, Victoria a

de tenis de masă
ale R. S. Cehoslovace
Joi, un fot de jucătoare și jucători 

de tenis de masă va pleca intr-un tur
neu in R-S. Cehoslovacă. Vor face de
plasarea maestre!e emerite ale spor
tului, campioanele mondiale Maria A- 
lexandru și Geta Pitică, maeștrii spor
tului Radu Negulescu și Adalbert 
Rethi, jucătorul Tiberiu Covaci și 
campionii republicani de juniori Ele
onora Mihalca și Dorin Giurgiucă. 
Sportivii romini vor sosi la Bratislava 
la 19 ianuarie, iar a doua zi va avea 
loc in acest oraș o intilnire R.S.C. — 
R.P.R. Apoi, la 22, 23 și 24 ale acestei 
luni se vor disputa meciuri amicale 
în orașele Bmo, Blansko și Pardubice. 
Intre 26 și 28. vor avea loc la Praga 
campionatele internaționale ale R.S. 
Cehoslovace, iar la 30, 31 ianuarie și 
1 februarie se va partieipa Ia un tur
neu la Ostrava.
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Din activitatea asociațiilor sportive 

Concursuri de schi 
hi Buia Marc și Sighct

De curind, 250 de tineri și tinere 
din asooiațiile sportive din orașele 
Baia Mare și Sighet au participat la 
deschiderea sezonului de schi. Astfel, 
au fost organizate întreceri pe pîrtia 
Solova-ntil d-ân apropierea Sighetuliri și 
pe pîrtia Dealul Florilor de la mar
ginea orașului Baia Mare. ,

Pe lingă probele de schi progra
mate Ia concursul de pe Dealul Flo
rilor, a fost organizată și o întrecere 
de săniuțe. Zăpada prăfuită, groasă 
de 40 de centimetri, a oferit condiții 
optime de concurs.

La fete pe primul loc s-a clasat 
Ghizele Missovitz (Uzinele metalur
gice „1 Mai“) iar la băieți, au ter
minat la egalitate. Zoltan Fok și Ște
fan Strebeii (Uzinele metalurgice de 
montaj pentru utilaj minier).

V. SASARANU, coresp. reg.

STIINTA BUCUREȘTI A ÎNVINS PE RAPID BUCUREȘTI IN PRIMUL JOC
DIN CADRUL SFERTURILOR DE FINALĂ ALE „C.C.E.“ CU 10-8 (5-3)

TG. MUREȘ, 12 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Cei peste 1000 
de spectatori prezenți la prima întîl- 
nire din cadrul sferturilor de finală 
ale C.C.E. la handbal feminin dintre 
echipele Știința București și Rapid 
București nu au avut ce regreta. Cele

două formații fruntașe ale handbalului 
nostru le-au oferit o luptă pasionantă 
cu multe faze spectaculoase, momen
te dramatice și — spre satisfacția tu
turor — cu numeroase goluri. Spre 
surprinderea celor care se așteptau să 
urmărească ' închis, prudent

Foto: T. Roibu

(dată fiind importanța partidei) cele 
două protagoniste au aruncat în luptă 
toate forțele de care dispun, mizînd în 
realizarea victoriei în special pe forța 
de atac. Și echipa care a fost supe
rioară din acest punct de vedere a 
cîștigat: Știința București.

Deținătoarele trofeului au sesizat 
forma slabă a portarilor echipei Ra
pid (Hanek și Anca), au șutat mai 
decis și au cîștigat pe merit cu sco
rul de 10—8 (5—3). Spre deosebire

(Continuare in pag. a 3-a)

Emilian Papuc (Dinamo), la start.

• Reprezentantiva R. P. Romîne face parte din grupa A și va 
juca la 20 aprilie cu Belgia, la 22 aprilie cu Portugalia și 24 

aprilie cu R.F.G.
Pregătirile în vederea importantei 

competiții fotbalistice Turneul U.E.F.A. 
de juniori, a cărei a XV-a ediție — 
cum se știe — va fi organizată în țara 
noastră anul acesta între 20 și 29 a- 
prilie, se desfășoară intr-un ritm acce
lerat. Cele 16 echipe participante se 
cunosc, grupele și programul jocurilor 
au fost alcătuite.

Intr-adevăr, joi la sediul U.E.F.A. 
de la Zurich a avut loc tragerea la 
sorți a grupelor și jocurilor. Compo
nența celor patru grupe este urmă
toarea :

GRUPA A: R.F.G., Portugalia, Bel
gia si R. P. Romină.

GRUPA B : R- P. Bulgaria,
Iugoslavia și Anglia.

GRUPA C: Turcia, R. P.
Franța si Spania.

GRUPA D: Italia, R. P.
Malta și Austria.

De sublimat faptul că grupele A, B 
și C sint deosebit de echilibrate, mai 
ales prima, in cadrul căreia reprezen
tativa țării noastre se va reîntîlni,

------- Bel-
des-

Olanda,

Ungară,

Polonă,

tativa țării 1 __
după un an numai, cu R.F.G. și 
gia (cu care a jucat și în ediția 
îășurată in 1961 în Portugalia).

Programul jocurilor din fiecare
pă a fost stabilit astfel:

La 20 aprilie
R.F.G. — Portugalia și Belgia — 

R. P. Romină (grupa A)
R. P. Bulgaria — Olanda și Iugo

slavia — Anglia (grupa B)

gru-

HANOI 12 (de la trimisul nostru 
special). — Astăzi, în nocturnă, fot
baliștii de la Petrolul Ploiești au sus
ținut cel de-al doilea joc din cadrul 
turneului din R. D. Vietnam. Ei au 
avut ca adversar selecționata Dinamo, 
alcătuită din jucători din Hanoi și

Turcia — R. P, Ungară și Franța —• 
Spania (grupa C)

Italia — R. P. Polonă și Malta —• 
Austria (grupa D)

La 22 aprilie
R.F.G. — Belgia și R. P. Romînă — 

Portugalia (grupa A)
R. P. Bulgaria — iugoslavia și O- 

landa — Anglia (grupa B)
Turcia — Franța și R. P. Ungară — 

Spania (grupa C)
Italia — Malta și 

Austria (grupa D)
La 24 aprilie
R. P. Romînă — 

galia —■ Belgia (grupa A)
R. P. Bulgaria — Anglia 

— Iugoslavia (grupa
Turcia — Spania și 

Franța (grupa C)
Italia — Austria și 

Malta ((grupa D).
Echipele cîștigătoare de 

vor întîlni apoi în semifinalele turneu
lui, la 26 aprilie. Meciurile au fost 
fixate astfel: învingătoarea din gru
pa A cu cea din grupa C și învingă- 
toarea din grupa B cu cea din gru
pa D. Finala turneului și meciul pen
tru locul 3 (dintre echipele învinse în 
semifinale) vor avea loc la 29 aprilie 
la București, ca și semifinalele, de 
altfel. Urmează să se stabilească a- 
cum în care din cele patru orașe 
(București, Ploiești, Constanța și Bra
șov) își va avea sediul fiecare grupă.

R. P. Polonă

R.F.G. și Porttu

B) 
R.

R.

P.

P.

și Olanda

Ungară

Polonă —

grupe se

rotbaiiști romini peste liotnrc

VASILE GRADINARU ,

(Continuare în pag. a 5-a) /

Haifong. Ca și in primul meci, victoria 
a fost de partea echipei noastre, de 
astă dată la scorul de 2—0 (1—0).

văzut de la început că gazdele

VITEZIȘTII BUCUREȘTENI IN ÎNTRECERE...
Patinatorii viteziști din București au 

luat ieri startul în campionatele repu
blicane pe anul 1962.

întrecerile primei zile a fazei regio
nale a acestei competiții au fost viu 
disputate și s-au. soldat cu următorii 
cîștigători, toți aparținînd clubului Di
namo: JUNIORI 14 ANI: fete: Ma
tilda Duca — 100 m (17.1 sec), 300 m 
(13,9 sec) ; băieți: Vlad Patraulea — 
300 m (32,4), 1000 m (1:57,1) ; JU
NIORI 15—16 ANI: fete: Svetlana 
Busuioc — 300 ni (38,5), 1000 m
(2:19,2); băieți: Victor Solircscu — 
500 m (50.9), 1500 m (2:51,2). JU
NIORI 17—18 ANI : fete : Virginia Sima 
— 500 m (63,5), 1500 m (3:32,4);
băieți : V. Mureșan — 3000 m (6:05,6), 
Macrin Mugur — 500 m (53,6). SE-

NIORI : fete: Magdalena Udrea — 500 
m (59,2) și 1500 m (3:10,5); băieți: 
Emilian Papuc —» 500 m (49,3) și 
5000 m (9:24,92). întrecerile continuă 
azi pe lacul din parcul ,,23 August" de 
la ora 14 și miine de la ora 9.

Campionatul orășenesc la hochei
In cadrul campionatului de hochei 

pe gheață al orașului București s-au 
înregistrat următoarele rezultate:

Joi: Steaua — I.T.B. 20—2 (4—0 
6—1, 10—1). Știinta — Dinamo 3—1 
(0—0, 2—1, 1-0) '

Vineri: Dinamo — I.T.B. 11—0 
(1—0. 7—0, 3—0). Steaua — Știința 
9—1 (4-0, 2—0 3—1).

xiaooooooooouo»

PETROLUL PLOIEȘTI
IN INDONEZIA

Echipa de fotbal Petrolul Ploiești 
și-a încheiat turneul în Indonezia 
și joacă acum cîleva meciuri în 
R. D. Vietnam. După cum se știe, 
petroliștii au cîștigat toate partidele 
susținute.

In fotografia noastră, un aspect 5 
din partida desfășurată la Djakarta r 
între Petrolul și formația locală >, 
Persidja, ciștigală de jucătorii ro- i 
mini cu scorul de 7—1. Luptă pen > 
tru balon portarul ludo, apărătorul > 
Sunarto și atacantul ronun Badea ; 
în timp ce Dridea se pregătește să » 
intervină. ;

Citiți în pagina a 5-a un reportaj * 
asupra turneului echipei Petrolul în { 
Indonezia. {

i
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Conferință regională U.C.F.S. Argeș

In : munca in asociațiile sportive
Sosiți din toată regiunea, numeroșii 

'delegați și invitați la conferința regio-, 
naia U.C.F.S. Argeș s-au întîlnit in 
frumoasa sală de festivități a Casei 
de cultură a tineretului din Pitești, 
pentru a alege noile organe conducă
toare. In așteptarea începerii lucrări
lor cei prezenți discutau cu însufle
țire despre munca și preocupările lor, 
despre minunatele condiții de viață 
asigurate prin grija părintească a 
partidului și guvernului nostru. Ală
turi de dezvoltarea impetuoasă a eco
nomiei regiunii — de altfel ca și-n 
întreaga țară — mișcarea sportivă, ca 
parte integrantă a culturii socialiste, 
a luat un deosebit avînt Sportul, la 
care, delegații mai. în virstă spuneau 
că nici nu îndrăzneau să se gîn- 
dcască în timpul regimului burghezo- 
moșieresc, a devenit astăzi un bun 
prieten al celor ce muncesc. De acest 
lucru ne-am convins și mai mult as- 
c.t t. id darea de seamă prezentată de 
t-. varășul Alexandru Oțeleanu, vice
președinte al consiliului regional, bo- 
g. :n f.-:ute și cifre care vorbesc de 
la sine, : ustrind marea amploare pe 

ortul în regiunea Ar- 
cîteva din realizările 

■c-tinut din darea de

ti-participat peste 309 de tineri și 
nere.

Mulți delegați au împărtășit 
ferinței din metodele lor de lucru.

—' Cum am reușit să sădim în ini
mile elevilor pasiunea pentru sport ? 
— spunea tov. Ion Ceaușescu, direc
torul școlii medii nr. 1 din Rm. Vil- 
cea. In primul rînd am căutat ca 
orele de educație fizică să fie atrac
tive. Chiar și elevii scutiți de efort 
au fost prezenți la aceste ore. Apoi, 
am antrenat în munca sportivă diri- 
ginții, aceștia fiind cei mai apro- 
piați de elevi. Cînd echipele noastre 
au ajuns în fazele superioare ale unor 
competiții cu caracter republican am 
organizat excursii, 
două lucruri: elevii 
chipele lor și tot cu 
cunoscut frumusețile 
șe, mari construcții

— Noi — spunea
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LTiar ii 
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realizind astfel 
și-au susținut e- 

acest prilej ei au 
patriei,' noi ora- 
ale socialismului, 
secretarul asocia

ției Minerul Cîmpulung, Stelian Li- 
bardi — am acordat o mare atenție 
competițiilor asociației, pe care le-am 
dotat cu „Cupa înotătorului", „Cupa 
fruntașilor in producție", „Cupa Mi
nerului" etc. La buna lor organizare 
și-au adus aportul cele peste 200 
de cadre obștești care muncesc in a- 
sociația noastră. In toate acțiunile 
am fost îndrumați și sprijiniți de or
ganizația de bază P.M.R.

Asculți»

2 ion ui G
1GC11111 1LMJ1

itural-sportiv al tinere- 
rganizate in 6-54 de a- 

fată de 465 de aso- 
au ut Ioc
:rtul lîMC in perioada 
^60 au fost antrenați 
pertivă peu» 9W.OOO 
luncii. Datorită folosirii 
'iate in acțiunea de a- 
numâr cit mai mare de 
lici pe terenurile de 
membrilor U.C.F.S. a 

in anul 1961 cu 20.000. 
I de noi asociații spor

tive. in momentul de față există a- 
proape 142.000 de membri ai U.C.F.S., 
încadrați in 682 de asociații sportive. 
Ca urmare a unei largi activități corn- 
petiționaie de mase s-a observat și o 
înviorare a sportului de performanță. 
De !a 1.OT8 sportivi clasificați citi 
erau in 195\ numărul lor a ajuns 
astăzi la 5.400 De asemenea, există 
2$9 de secții aii.iale. dintre care 97 
și-an completa: in t96i iormeie de în
registrare la federațiile de speciaiiiate. 
Anul trecut sportivii regiunii au cucerii 
13 titluri de campioni ai țării, iar din 
4 intilniri internarionaie. sportivii din 
Argeș au oștigai 3 și 
minat-o la egalitate.

din cifrei*

una au ter-

rezrută 
sus? I 
ne r-eutru munca sportivă, iniția- 
organizare. generalizarea meto- 
b:i:ie de lucru și îndrumare e- 

•. Toate acestea au reieșit de 
si din darea de seamă si apoi 

mvâitui delegați.or.
In comuna noastfă — spunea 

cu mindrie Virginia Bedeiian — se
cretara asociației sportive dm Cotea- 
na. raranul Slatina — s-a inițiat in 
anul 1958 — la îndrumarea organi
zației de partid și cu ajutorul orga
nizației U.T.M. — 
sportivă" din țară, 
nicile sportive" au 
teni un 
după o săptămină 
in fiecare duminică inimoasa noastră 
bază sportivă, la amenajarea căreia 
s-au depus aproape 10.000 de ore de 
muncă patriotică, e plină de tineri. 
In cinstea conferinței regionale am 
organizat o competiție de șah. gim
nastică, trintă și săniuțe, la care au

mar < 
patni' 
twa. 
dator 
ficace. 
altte. 
din c

ie

prima „duminică 
De atunci „dumi- 

devenit pentru să- 
minunat priiej de recreare 

de muncă. Acum,

Parti
sub

rel

u-1 pe tov. Stelian Libardî. 
> aminte de membrii consi- 
ației din comuna Slobozia, 
ești, care au organizat in 
peste 70 de campionate și 
pe asociație.

anții la conferință au vorbit 
alt aspect despre activitatea 
or sportive. In cuvîntul său 
tei Constantin, primul secretar 

al U.T.M., a a-
ratal ca in multe unități există fări- 
mițari de forțe. Colaborarea dintre 
organizațiile U.T.M. și asociațiile 
sportive se rezumă în unele întreprin
deri doar la discuții și planuri și nu 

Ia organizarea permanentă, in comun, 
a unor acțiuni de amploare. Colecti
vistul Alexandru Bașca din comuna 
Drăgănești a criticat faptul că instruc
torii organelor U.C.F.S. s-au depla
sat foarte rar in asociațiile raionului 
Drăgănești-Olt, „Unele echipe nu au 
cunoscut regulamentul întrecerilor din 
cadrul „Cupei \gricuilurii" și au pier
dut meciurile susținute. Ducem lipsă 
de instructori și profesori de educație 
fizică. Dacă am fi fost ajutați — a mai 

-iul Alexandru Bașca — 
si raionul nostru ar fi fost astăzi 
printre cale fruntașe". Șetui secției de 
Tnvâțandnt a Sfătuim popular regio
nal. tov. 1. Radu, a evidențiat munca 
unor profesori de educație fizică, dar 
a recunosc ut că unele cadre didactice 
se eschivează să muncească l-a sate. 
Cunoscuta jucătoare de tenis Mina 
Ilina a vorbit cu o urmă de regret 
în gsas despre centru) de antrenament 
din Pitești, care a dat muite e eme.T.e 
țaientate, centru care a*Mm nu mai 
funcționează. Toc. D. Căință, de la 
Rapid Piatra-Olt și C. Stoian, preșe
dintele comisiei regionale de fotbci' au 
ontica: o serie de asociații pentru 
rapuii că nu duc o ir 
Jucativă cu foAaiiști 
cauză s-au dat 71 de 
care însă numai 4 au 
asociații.

Darea de Mtamă și 
gaților au arătat că :n consiliile aso- 

mai sint pe alocuri oameni 
depun toată pasiunea in mun- 
unii conducători de întreprin- 
sprijină suficient activitatea 
din unitățile respective. A-

otna. 
asociații per 
-;ensă muncă e 
ii. Din această 
sancțiuni dintre 
tos: propuse de

discuțiile deîe-

ciațiifor 
care nu 
că, că 
deri nu 
sportivă 
ceasta stare de fapte a frînat intr-o. 
oarecare măsură procesul de dezvol
tare a mișcării sportive în. regiunea- 
Argeș. Iată consecințele:

1. Campionatul republican de atle
tism pentru juniori a fost organizat

Răspuns la critică

numai în 80 de asociații sportive. Este 
cazul să mai amintim că în întrecerile 
campionatelor R.P.R. au fost atrași 
doar 21% din numărul elevilor, deși 
în regiune există și 3 școli sportive.

2. Gimnastica în producție a fost 
introdusă numai in 17 unități.

3. Din cele 354 G.A.C. numai în 
179 au fost înființate asociații spor
tive. De asemenea, există aproape 30 
de comune care nu au nici un fel de 
baze sportive.

Ore întregi au discutat delegații 
despre aceste deficiențe, scoțînd în 
evidență rolul hotăritor pe care il 
au consiliile asociațiilor sportive în 
lichidarea lipsurilor și în valorificarea 
resurselor existente în regiune. Tere
nul prielnic de la sate pentru desco
perirea de noi elemente talentate nu 
a fost suficient valorificat, iar multe 
consilii ale asociațiilor sportive 7 de 
aici nu știu cum să muncească pen
tru atragerea tineretului și în spe
cial a fetelor pe terenul de sport. S-a 
pornit cu entuziasm iu acțiunea de 
organizare a „duminicilor sportive" 
însă această formă recreativ-antre- 
nantă a activității sportive la sate nu 
a fost extinsă în întreaga regiune. 
Cele 597 de „duminici cultural-sporti
ve" nu pot mulțumi pe deplin dacă ne 
gîndim la numărul de asociații spor
tive existente (662 majoritatea sătești) 
și mai ales la dorința crescindă a 
maseior de țărani de a participa la 
manifestațiile cultural-sportive. Trebuie 
urmat exemplul conducerilor asociați
ilor din comunele Coteana, Curtișoara 
(raionul Slatina), Dragoslavele, Cetă
țeni (raionul Muscel), Voicești, Dobro- 
teasa (raionul Drăgășani) ș.a. care 
in colaborare cu organizațiile U.T.M. 
au reușit să îmbine activitatea spor
tivă cu cea cultural-artistică a tine
retului. Atletismul și. alte discipline nu 
s-au dezvoltat pe măsura posibilități
lor existente. De asemenea, campiona
tele pe asociație nu se situează pre
tutindeni în fruntea preocupărilor. Nu 
se acordă încă atenția cuvenită cen
trelor pentru .copii, iar școlile nu au 
devenit principalul rezervor de cadre. 
Unii antrenori și îndeosebi cei de 
fotbal nu se ocupă cu spirit de răs
pundere 
care îi 
datoresc 
serie de 
U.Cf.S. .
nai s-au rupt de teren. Din această 
cauză consiliile asociațiilor nu au pri
mit un ajutor practic, iar celelalte ca
dre obștești nu au fost instruite te
meinic și nici n-a existat o preocupare 
intensă, 
lor. In 
rința 
lichida 
r.aîaie.

AUt darea de seamă cit și discuțiile 
au subliniat faptul că importantele 
realizări obținute în activitatea spor
tivă a regiunii Argeș s« datoresc io 
primul rînd conducerii de către partid, 
îndrumării și 
«are cousăiiie 
țiiier sportive 
organelor și 
Mișcarea sportivă va lua un și mai 
mare avînt prin munca entuziastă a 
organelor nou alese a cadrelor ob
ștești și a tuturor membrilor U.C.F.S., 
sub conducerea organizațiilor de 
partid și în colaborare cu organiza
țiile U.T.M. și sindicale.

Din dezbaterile conferinței 
clar că 
muncii 
sportive 
ducerile 
efort colectiv să atragă un număr 
cSt mai mare de tineri și vîrstnici la 
practicarea exercițiilor fizice și spor
tului.

de educația sportivilor pe 
pregătesc. Toate acestea se 
în bună parte [aptului că o 
cadre ale consiliilor raionale 
și chiar ale consiliului regio-

psiîru recrutarea și creșterea 
discuțiile purtate s-a văzut do- 
unanimă a vorbitorilor de a 
cit mai grabnic lipsurile sem-

sprijinului prețios pe 
U.C.F.S. și aie asocia- 
le-au. primit din partea 

organizațiilor P.AER.

a reieșit 
metodele 

activității
însușindu-și temeinic 
de organizare a 
locale, cadrele obștești, con- 
asociațiilor vor reuși printr-un

ASTFEL DE LUCRURI NU SE VOR 
MAI REPETA

TRAIAN IOANIȚESCU

Referitor la articolul intitulat „In lo
cul popicariiornuntași", publicat în 
coloanele ziarului nostru, asociația 
sportivă Voința Sighișoara, ne răs
punde că membrii consiliului asocia
ției au analizat articolul, respectiv, au 
eoasiderat mate cele semnalate ca jus, 
te și au sancționat pe cei vinovați cu 
avertismente, atrăgindu-le atenția să na 
mai repete astfel de abateri.

CRITICA A FOST JUSTĂ

multIntf-uri articol publicat nu de 
■u fost arătate unele deficiențe in gos
podărirea bazei sportive Hidromecanica 
din Brașov Asociația sportivă Hidro
mecanica ne răspunde că articolul a 
fost citit cu atenție de cei in cauză și 
s-a considerat că critica a fost justă. 
Pentru îndreptarea deficiențelor, consi
liul asociației s-a angajat ca in anul

1962 gospodărirea bazei să se facă 
ceie mai bune condiții.

MASURI PRACTICE
Consiliul asociației sportive Chimia 

Făgăraș, și secția de fotbal, dezbătjnd. 
articolele apărute în ziarele noastre 
din 12 și 19 decembrie 1961 în care 
au fost semnalate o serie de deficiențe 
legate de comportarea echipei de fot
bal, ne răspund că au fost ținute șe
dințe în care au fost analizate lipsu
rile. In planul secției de fotbal au fost 
prevăzute măsuri pentru instaurarea u- 
nui cilimat sănătos în cadrul echipei. 
Astfel, jucătorul V. Grămadă a fost 
scos din lot pentru grave manifestări 
nesportive, B. Balacian, Gh. Filip, M. 
Greff și I. Pufescu au fost sancționați 
cu avertisment pentru manifestări 
nesportive.

Secția de fotbal, ajutată de consiliul 
asociației, iși va intensifica munca de 
educare a sportivilor, folosind toate for
mele existente.

în

* H i: . X X

’ % 1i» o

colectivul fabricii de medicamente „Fiola11 din Capitală este angrenat 
imnastica în. producție. Instructoarele Popescu Elena, Demetrescu Jana, 

Sică Piculina, Tudoran Geta și Slănculescu Ttulorina bine pregătite conduc 
zilnic exercițiile de gimnastică.

In clișeul nostru redăm un aspect din timpul executării gimnasticii in pro
ducție la secția I productivă.

Foto : P. Romoșan

Spartachhda de iarnă in plină desfășurare
w A

SUCEAVA. De obicei, în satele și 
în comunele raionului Săveni, în ca
drul întrecerilor Spartachiadei de iar
nă a tineretului se organizau con
cursuri de trîntă, tenis de masă, șah 
și mai puțin probe de schi, săniuțe 
sau patinaj. Anul acesta, contrar „tra
diției", sporturile de iarnă cunosc cea 
mai mare animație și participare. Este 
o plăcere să vezi pe malul Prutului, 
la Rădăuți-Prut, Mitoc sau- Liveni, cum 
copiii se întrec cu săniuțele sau cum 
cele 7—8 perechi de schiuri (de ce 
oare consiliile asociațiilor sportive nu 
s-au aprovizionat mai bine?) trec de 
la unul la altul.

La asociația, sportivă- Drumul belșu
gului din Ripiceni — de pildă — 
concurat pînă acum 75 de copii 
tineri : 16 schiori, 21 de patinatori, 
de șahiști și 10 jucători de tenis 
masă. La Recolta Mihălășeni, în
trecerile care au avut loc pînă acum 
s-au impus colectiviștii Mircea Ananie 
și loan Ananie, la șah. Constantin 
Insurățelu și Ștefan Clapon la schi, 
Nicolae Zahariuc și Adrian Rimbu, la 
trintă. Dumitru Ungureanu și loan 
Andrușca la patinaj.

Și 1a asociația înainte din comuna 
Adășcr.i, întrecerile au desemnat pe 
cei mai buni. Printre aceștia se află 
Constantin Livadaru, Elvira Grosu, 
Aurica Luchian, la șah, Titus Babiuc 
și Teodor Ciuc ia tenis de masă, Con
stantin Andrei la trintă;

CONSTANTIN A.-coresp.

au
?'

28 
de 
în-

reg.

SIBIU. întrecerile din cadrul 
tachiadei de iarnă a tineretului 
din ce in ce mai mulți tineri și

Spar- 
airag 
tinete

din satele și comunele raionului Sibiu 
Pînă acum, în foile de concurs și-at 
înscris numele peste 7.000 de parti 
cipanți. La asociația Progresul, dil 
Orlat, s-au desfășurat concursuri d 
șah și tenis de masă, care au angrj 
nat peste 420 de membri U.C.F.S. ș 
tineri din comună. In comuna Gur; 
Rîului, la startul probelor Spartachiă 
dei de iarnă s-au prezentat peste 30( 
de concurenți. La asociația sportivi 
Păltiniș Rășinari au și fost desemnat 
primii campioni ai fazei pe asociație 
Iată cîștigă'torii: gimnastică: An-, 
Tincu și Oprana Bădilă, la săniuțe 
loan Iliuț din clasa 1 a școlii elemen
tare de 7 ani și Petru iliuț de la a 
ceeași școală.

O mare afluență de participante s-r 
înregistrat la asociația sportivă Firu 
roșu din Tîlmaciu: 1200 de fete. Ar 
început întrecerile Spartachiadei și 1; 
asociațiile Bumbacul și Mătasea roșit 
Gisnădie, Sticla 
Recolta Cornățel

1LIE

Avrig, Recolta Roșia 
ș.a.

10 NE S CU-coresp.

★
cu știri despre între-Corespondențe

cerile Spartachiadei de iarnă a tinere- 
tuliri și despre diferite competiții or-, 
ganizate în cadrul asociațiilor sportive, 
am primit și de la corespondenții noș
tri Teodor Ștefănescu Craiova. Ioan 
Simion Deva, Ion Ticaliup Rădăuți, 
Viorel Popescu Slănic Moldova, 
lentin Lazăr Făgăraș, Ba-rta Baîuș'O, 
dorhei.

-w

Bin poșta zilei
DESCHIDEREA SEZONULUI DE 
HOCHEL IN ORAȘUL SUCEAVA
De Curînd s-a deschis în orașul Su

ceava patinoarul, pe care iși desfășoa
ră antrenamentele echipa Dinamo, for
mațiile de juniori din localitate. De 
asemenea pot fi văzuți pe patinoar 
numeroși copii. Echipa de hochei Di
namo a efectuat antrenamentele cu re
gularitate și sîrguință, pregăti nd u-se 
în vederea disputării campionatului re
gional. Din lot fac parte ~
bescu, Ciobanu, Boberschi, 
Sulica, Lupu, Dadeș, Pop, 
Vioovan și Ciiievici.

C. ALEXA-coresp.
CURSUL DE ARBITRI SI 

TORI DE LA GALAȚI
Din inițiativa clubului 

Galați, zilele

Sidac, Bo- 
Pentelescu, 
Arboreanu,

regional. 
INSTRUG-

orășenesc
acestea se va deschide

în localitate un curs de arbitri și in, 
situctori sportivi. Lecțiile acestui curs 
vor fi predate de profesori de educație 
fizică și de arbitri cu experiență, ca 
O. Turcitu, V. Paladescu, Gh. Ionescu, 
la fotbal, Gr. Bîrsan și Mircea Vodă, 
la volei. După terminarea acestui curs, 
absolvenții vor putea contribui și mai 
mult ia dezvoltarea mișcării sportive 
din Galați și la pregătirea sportivilor.

GH. ARSENIE-corespondent

CAMPIONATUL ȘCOLAR DE BAS
CHET IN, ORAȘUL VATRA DOR NE)

Sala sparturilor din Vatra Dorneis^ia 
găzduit faza regională a campionatului 
școlar de baschet. Sutele de spec® 
tori au aplaudat evoluția ținerile 
baschetbaliști. După întreceri viu dis
putate. pe primele locuri s-au clasai 
echipele Steaua Cîmpulung Moldove
nesc la băieți și Știința Dragoș-Vodă 
la fete. Aceste formații s-au calificai 
pentru întrecerile

BORIS

Citiți numărul 1 pe anul 1962 al revistei

SPORT
sportivi

100 de

prezen-

Din cuprinsul acestui interesant 
număr, spicuim :

i • In noaptea revelionului — fo
toreporterii revistei printre

. in noaptea Anului Nou.
' • I ntrecerea celor peste

hocheiști bucureșteni.
• Echipa campioană —

1 tarea boxerilor de la Dinamo Bucu
rești.

> • FOTBAL — Echipele finaliste
la campionatul mondial (Italia) ;

1 Campionatul categoriei A in sta
tistici ; Penailti-ul, lovitură sigură?; 
Grindina eterocli-tă pe cirnpul de 
bătaie: VarietățiInterviul nostru:

* a opta ediție a turneului U.E.F.A.,

ne vorbește prof. Grigore Arjoca, 
secretar general adjunct al F.R.F.

• La o vinătoare de lupi.
• Tinerețe fără... bătrineje — 

halterofilul Gh. Ienciu mai concu
rează încă.

• Pagina corespondenților noștri.
• Succes noilor promovate — 

Petrol Chimie București și Știința 
Timișoara — în categoria A ta 
rugbi.

• MAGAZIN SPORTIV
• Se pregătesc pentru „mondia

lele" de hochei — prezentarea fa
voritelor întrecerii : U.R.S.S., Ca
nada și Cehoslovacia.

fazei de zonă.
FEIG-corespondent

TENIS DE MASA
PENTRU JUNIORI

CONCURS DE

Asociația sportivă Victoria Bistrița 
a organizat în sala proprie un reușii 
concurs de tenis de masă, rezervai 
juniorilor. întrecerile s-au desfășura! 
sistem eliminatoriu, între 26 de tineri. 
După jocuri spectaculoase, primul loc 
a fost ocupat de Dan Negulescr 
(C.S.M. Cluj), urmat de Ianchel Mo
ritz și Tuli Tannenbaum (ambii de 
la Victoria Bistrița). Din păcate, a- 
soc.iația sportivă nu a organizat con
curs și pentru ^mioare.
MARTI N TH ELLMANN-corespondeni



Competiții internaționale ale sportivilor noștri 
in luna februarie

In Iurta februarie sportivii fomhii sînt angajați îrrtr-o serie de impor
tante confruntări cu sportivi de peste hotare, lată programul acestora :

HANDBAL IN 7: R.P.R.—R.F.G. (masculin) în București, la 18
februarie; R.P.R. — R.D.G. (feminin) în R.P.R. la 25 și 27 februarie.

HOCHEI PE GHEAȚA: „Cupa orașului București", la București in
tre 5 și 12 februarie; turneul echipei reprezentative in Franța, între 24—25 
februarie.

SCHI : „Cupa Speranțelor" (probe alpine și fond masculin și femi
nin) la Poiana Brașov, la 3—4 februarie : participare ia ten concurs de 
fond in R.P.U., intre 9—11 februarie; participare ia campionatele mondiale 
(probe nordice) în R. P. Polonă, între 17—25 februarie; concurs inter
național alpin (masculin) la Poiana Bsașov, mtre 24—25 februarie.

TENIS DE MASA : Concurs internațional in R.P R. intre 23—27 
februarie. >

TENIS DE ClMP : participare la un concurs în Franța. între 10—18 
februarie.

VOLEI : meciuri în cadru! C.C.E. : Rapid București — Brabo in Belgia 
la 25 februarie; Progresul București — T.S.K.A. Moscova La București, 
la 25 februarie.

mm. M-1 «al

itiința București a învins pe Rapid București in primul jac
in cadrul sferturilor de linală ale „C.CI.“ cu 10-8 (5-3)

■ R

(Urmare din pag. 1)

Be jucătoarele feroviare, handbalistele 
Be la Știința au știut să-și marcheze 
fcver adversarele mai periculoase și 
Ka ' închidă feroviarelor de fiecare 
Bată culoarele de pătrundere spre 
Semicerc. In schimb, campioanele țării 
fci-au axat jocul ca de obicei pe Ana 
Boțan (care a avut in Carolina Cirli- 
teafiu o „umbră" permanentă), pe Ma
fia Constantinescu și Hedeșiu, negli- 
■înd aproape complet extremele. Este 
lesne de înțeles că în felul acesta ele 
fu ușurat mult sarcina apărătoarelor 
Be la Știința.I Meciul a început totuși destul de 
Emid și abia în min. 8 un șut al lui 
feonte surprinde pe Hanek, astfel că 
■știința conduce cu 1—0. Dar, nu pen- 
iru mult timp... Cîteva secunde mai 
lirziu, Boțan reușește să scape de sub 
supravegherea Caroline! Cirligeanu, 
pătrunde spectaculos și inscrie din 
fcpropierea semicercului, scorul deve
nind egal. In minutul următor o ac
țiune pe contraatac a echipei Rapid, 
frumos finalizată de Hedeșiu, se ter- 
ffiină cu gol și astfel Rapidul conduce 
fcu 2—1. In min. 11 survine însă ega- 
larea : Ștefănescu șutează puternic și 
plasat. In același minut Constanța Du- 
njftrescu (Rapid) șutează în ’ bară, 
pentru ca după scurtă vreme Stef să 
purprindă pe Hanek cu un șut de la 
pistanță. în poarta Rapidului Anca 
p înlocuiește pe Hanek. In min. 13 
Leonte trage inspirat pe jos și prin 
bufprindere, înscriind. Scorul este acum 

pentru Știința. Pînă la sfirșitul 
reprizei mai înscriu Maria Constanti- 
pescu și Stef, astfel că în ultimul 
Iminut de joc al primei reprize scorul 
Ieste de 5—3. In acest moment for- 
fhația Rapid beneficiază de o lovitură 
He la 7 metri, pe care o execută Ma
fia Constantinescu, dar Irina Hector 
kpără.I Repriza secundă începe cu un gol 
Înscris de Maria Constantinescu, dar 
[Știința revine în atac și realizează 
nouă puncte prin Leonte și Neako.
II ti min. 27 scorul este de 7—4 pentru 
Știința. Hedeșiu reduce din handicap, 
Har după două minute Cornelia Con- 
[stantinescu este faultată la semicerc 
pi lovitura de la 7 metri este trans
formată de Stef, astfel că cu 10 mi
nute înainte de încheierea meciului sco
rul este de 8—5 pentru Știința. In 
această perioadă Carolina Cîrligeanu 
este eliminată pentru două minute și 
Boțan reduce din handicap transfor
mi rid o lovitură de la 7 metri. Ambele 
pchipe luptă din toate puterile pentru 
victorie. în min. 36 Cîrligeanu este 
Kin nou eliminată și deși în inferio
ritate numerică. Știința înscrie, scorul 
sâjungînd _ atunci 10—7. în ultimul mi
nut de joc Alaria Constantinescu re
duce din handicap la capătul unui 
contraatac. A arbitrat foarte bine AL
FRED SCHWAB (Austria).

Formații: ȘTIINȚA : HECTOR, STE- 
FANESCU, LEONTE, CÎRLIGEANU,FANESCU, LEONTE,

Turneu fulger
la ora 16, se vaAstăzi, începînd de 

desfășura în sala Dinamo un turneu 
fulger de handbal în 7 rezervat echi
pelor masculine. întrecerea este or
ganizată în vederea verificării pregăti
rilor efectuate pînă în prezent de hand- 
baliștii noștri fruntași, care se antre
nează pentru participarea la „Cupa 
orașului București". In afară de cele 
două selecționate ale orașului Bucu
rești (seniori și tineret) la acest tur
neu fulger au mai fost invitate să par
ticipe echipele Dinamo, Rapid, Meta
lul și Flacăra roșie.

J
♦

Aurora Leonte (Știința) una din 
mai bune jucătoare din primul

Știința—Rapid, in plin efort.

cele 
meci

RA- 
M.

C. Constantinescu. Stef, Neako; 
PID: Hanek (Anca) — Bolan, 
CONSTANTINESCU, Hedeșiu,’ Dumi
trescu, Keul, COSUG, Boian, Hoffbauer.

Revanșa acestei întilniri are loc 
mime tot la Tg. Mureș în sala I.M.F. 
începînd de la ora 1-1.

ADRIAN V.ASILIU

In ajun de sesiune la
De luni, ca in toate facultățile, tncep 

emoțiile ți la l.C.F. Examene, coloc
vii, note... Apoi vacanța; Paring, Si
naia, Bușteni, Predeal... Dar plnă a- 
tund ? Pinâ atunci, studiu individual, 
studiu in colectiv, consultații... La pe
dagogie, la psihologie, la anatomie 5> 
la atitea și atitea materii.

Pentru „bobocii" din anul I, exame
nul „cheie", materia 
e anatomia.

— Au oasele astea
— ne spune Dumitru 
Pa 139 că abia poți 

cristagalli.

cea mai «grea“,

niște denumiri! 
Scarlat din gru- 
să le pronunți, 

sutura

multe ! — intervine 
mare al colectivis-

Auziți: apofiza 
frontoetmoidală !...

— Și sint atit de 
Radu, flăcăul cel 
tului Oprea din Roșețu — că de două
săptămini „tocim" numai la ele !...

— Eu cred — continuă studentul 
Mircea Traian — că oasele craniene 
sint cele mai... „dureroase"!

Să le dăm dreptate : sint primele 
lor examene de studenți ! Cind vor 
fi în anul IV ca Elena Leorda sau 
Mihaela Fllip din grupa fruntașă la 
învățătură 101, vor avea rnai puține 
emoții. Gîndul că în curînd vor fi ei 
înșiși profesori, îi vor face să înțelea
gă mai bine pedagogia și... osteologia.

Desigur, examenele la l.C.F. nu 
sînt de loc ușoare. Și poate aici, în 
exigența profesorilor, își găsește ex
plicația pleiada de cadre bine pregă
tite pe care le-a dat Institutul. Prin 
această bibliotecă a I.C.F^ tn care acum

ÎȚmâSÂ

„Cupa copiilor"
la Oradea

fi
de 
fi
de

După Capitală, și la Oradea a avut 
loc zilele trecute un interesant con
curs de tenis de masă în vederea 
tragerii unui număr cit mai mare 
pionieri și școlari în practicarea 
cestui sport. Competiția organizata 
asociația sportivă înfrățirea, cu spri
jinul comisiei regionale de speciali
tate și a Casei Pionierilor, s-a des
fășurat in sala de sport din parcul 
Bălcescu și a fost dotată cu „Cupa 
copiilor". Au luat parte 31 de băieți 
și 11 fete. întrecerile s-au bucurat de 
un succes deosebit și inițiativa 'orga
nizării unor astfel de concursuri va 
trebui desigur continuată.

Iată primii clasați pe categorii de 
virstâ : băieți pină la 13 ară : 1. Paul 
Vidor, 2. Nicolae Safkadi, pfaă la 15 
ani : 1. Augustin Streng. 2. Matei 
Roth. întrecerea coracjsi disputată 
sistem turneu a fost ciștigată de Ni
colae Sarkadi urmat de Ladislau Roth. 
La fete, concursul a avut loc intr-o 
singură categorie, primele două cla
sate fiind Vera Weisz (10 ani) și Car
men Crișan (11 «ni). Cișttgăwrii. cei 
clasați pe locurile fruntașe au fast 
premia;; cu medalii și diplome.

IL!E GHIȘA-ooresp. reg.

începuturile bune 
trebuie susținute!

„Inceputu-i anevoie, urma vine de 
la tine", așa s-or fi gindiț in primă
vara trecută tovarășii de la consiliul 
raional U.C.F3. Tg. Neamț. Și curr 
numeroși țărani muncitori din Hu- 
mulești se arătau dornici să facă 
sport, să aibă o activitate organizată 
in această direcție, in martie a sosit 
in comună actîvistui voluntar Bo- 

C5COÎJ. Beste 160 
nere au devenit 
Și 
ta te 
sită 
și-a

V. C. F. S. 
o activi-

Dar, lip- 
asociație nu

DC*
faptul prevestea 
intr-adevăr rodnică.

de îndrumare, tinâra
putut trăi viața așa cum se cerea 

și, lună de lună, activitatea secțiilor 
ei s-a stins. Poate că de vină sînt și 
cei care cu atlta dragoste se numă
rau printre membrii întemeietori. Vina 
principală însă o poartă, după părerea 
noastră, consiliul raional U.C.F.S. Tg. 
Neamț, care nu și-a mai adus aminte 
de acest „nou născut", lăsindu-1 să se 
dezvolte singur, fără nici un sprijin. 
Este grăitor faptul că din martie 1961 
pînă in ianuarie 1962 nimeni de la 
Tg. Neamț nu a pus piciorul fa Hu- 
mulești pentru a vedea ee fare. cum 
o mai duce asociația sportivă Gloria, 
începuturile bune 
dă. Dar de multe 
ținute din toate 
treaba să meargă 
crul să nu fie făcut doar de mîntuie- 
lă.

sînt fapte de lao- 
ori ele trebuie sus- 
puterile. pentru ca 
bine, pentru ca lu-

ION STATC, GH MARIAN. VIRGIL 
DOBREANU — corespondenți

Instantanee

cu absol- 
dreptate : 
de maes- 
absolvenți 
titlul de

învață cu înfrigurare tinerii student-,, 
au trecut mulți dintre profesorii exami
natori ai actualei tesiuni. Institutul de 
Cultură Fizică se mindrețte 
venții săi, $i pe bună 
110 dintre ei poartă insigna 
tru al sportului, 11 
l.C.F. au fost distinși cu 
maestru emerit al Sportului. Profeso
rii Constantin Popescu, Nicolae Ne- 
def, Oprea Vlase, Ion Comeanu — 
sînt antrenori emeriți. Iar la fiecare 
Sfirșit de an școlar, zed de noi absol
venți l.C.F. vin să-și aducă contribu
ția — prin munca și cunoștințele lor — 
la dezvoltarea culturii fizice și spor
tului in orașele și satele unde au fost 
repartizați.

De aceea, viitorii specialiști ai jo
curilor și mișcărilor armonioase în
vață de zor. De aceea, freamătul de 
Pe culoarele Institutului nu mai con
tenește in aceste zile; de luni incep 
examenele! Și fiecare student caută 
să se prezinte cit mai bine pregătit. 
„Căminiștii" cel puțin, sint toată ziua 
în sala de lectură. Baza o constituie 
studiul individual. Cit privește con
sultațiile, ele se fac cu întreg anul 
(cele cu caracter recapitulativ) și pe 
grupe de învățătură (in funcție de 
examenele pe care le dau).

E greu de spus cine va cîștiga în
trecerea pentru „cel mai bun student 
la învățătură". Sint prea mulți favo- 
riți. Iată cîțiva dintre ei: Septiviu 
Todea din anul III, Elena Cosac, Doru 
Pavel, Nicolae Vizitiu din anul II ș.a.

Marile performanțe se pregătesc iarna
Ne vorbesc sportivii virstnici: Cristea Dinu, 

Francisc Cerhati și Constantin VasHiu
Exceptînd sporturile de iarnă, ci și 

unele ramuri sportive de sală, care «o 
tivează în momentul de față „cu motoa
rele în plin“, în această perioadă ma
joritatea celorlalte discipline sportive 
se găsesc în plină etapă pregătitoare. 
Intr-adevăr. în aceste zile. înotătorii, at- 
leții, fotbaliștii, canotorii, gimnaștii sau 
cicliștii au luat cu asalt -sălile de forță 
pentru a-și pune la punct pregătirea 
fizică generală, baza pe care se vor 
clădi marile performanțe ale anului 
1962. • Se folosesc intens, halterele 
(cîndva Iolanda Balaș mărturisea că 

I fără haltere, recordurile ei mondiale 
i n-ar fi fost posibile), diferitele exerciții 

ca îngreuiere, flotările, genuflexiunile 
I etc. Intr-un cuvînt. tot arsenalul exerci- 

tiilor fizice pentru oțelirca mușchilor.
Totul se desfășoară după criterii știin

țifice. pentru ca sportivii Republicii 
noastre să poată învinge în lupta pe 

. care o duc cu secundele și cu centime- 
I t»ii.

f ’ - tiu numai sălile cluburilor și aso- 
ciațiiior noastre sportive, în care se 
pregătesc sportivii de performanță, sînt 
populate în aceste zile de iarnă ; în în
cap* rib? căminelor culturale de la sate, 
mii de tineri desfășoară o vie activitate 
în scopul de a se pregăti sau pentru a 
participa )a importantele competiții cu 
caracter de mase.

★
Cu totul altfel se prezenta situația în 

trxmt. O dată cu sosirea anotimpului 
friatiros, multe din... puținele duhuri 
sportive, existente înainte de 23 Au- 
2-isc. își încetau activitatea complet din 
lipsa oricăror baze sportive. Dar. cine 
alții, dreît sportivii virstnici «r putea să 

vorbească mai bine despre con
dițiile de practicare a sportului în anii 
rvr imului burghezo-moșieresc. despre 
lipsa oricărei activități în sezonul de 
iaroîL

★
-Cind frunzele veștede începeau sâ 

^alerse* de-a lungul culoarelor pistei 
stadionului de la ^osea. ne povestește 
veteranul atletismului nostru. Cristea 
Dina, era ffaiii fi pentru nei ai a remt
timpul »â fwvpeai se ne pne*m ecAipa- 
"tentai ia lodă. pinâ ia nrimârarâ Din 
arrl notnent. voal participam la citera 
crosuri, dar nu ne nai ajungea — In 
activitate — sfirșitu! lui noiembrie 
Dacei mai veneau cumva zile frumoas- . 
apoi mai ieșeam pe leren, de nu... ne 
revedeam cu toții cind se inapoiau rin- 
danei ele

Eram unii mai harnici care ne -ma: 
intiineam. din cind In cind. și în timpul 
lunilor de iarnă. J eneam sn ne pregătim 
împreună pe terenul troienit ci pus
tiu... Cum ne antrenam ? Vai de sufle-

? tul nostru ! Alergam cit puteam, plnă 
j Ftie cuprindea oboseala, ^i abia, apoi, 
' incapea marea tragedie. Leoarcă de 
: transfâmtie. n-aveam și -no: un vestiar 
' încălzit unde 'sâ *■ că de

un dus cald nici nu putea fi vorba fie 
dezechipam pe sub vreun șopron, sâ na 
ne sufle tîntul și ne curățăm, dacă se 
poate spune așa, cu zăpadă. Unii dintre 
noi au rezistat. Alții insa r-mi lisat și 
de antrenament -și de atletism ! De n-aș 
fi iubit atletismul, atit cit l-am iubit, 
ami m-aș fi lăsat și eu... Am bucuria 
insă că n-am jăeut-n și oă putut
apueci astfel zilele luminoase tde vieții

l.C.F.
stele acettei 'frvmpase 1

ceri le vom cunoa^ Ui sftrșitui
sesiunii, cind se va întocmi „clasa- 
mentul-* fruntașilor la incățătură pe 
Grupe, pe ani și pe Institut.

Noi le dorim la toți succes ! 

V. TOFAN

Un instantaneu de la biblioteca l.C.F, Studenții se pregătesc pentru examenot

noastre noi. Acum cmd facem un ojv3 
trenament prin zăpadă, eclii/mfi cum se 
cuvine, ând ne așteaptă un vestiar în
călzit. un duș cald, cind ^a-n tren orii și 
medicii ne urmăresc /uis cu pas activi
tatea, am certitudinea -că -trăiesc o a 
dcma tinerețe. Ce păcat că nu mai am 
măcar 25 de ajii

★
L-am rugat să-și depene tristele amin

tiri și pe vechiul nostru antrenor de 
canotaj Francisc Cerhati : ,;Am în
ceput să practic canotajul prin 1922; 
eram monoic la depoul de locomotive 
din T-ml<uara. Clubul „înainte*, la care 
mă tnsc risc seni, fiind foarte sărac, nu 
putea să ne pună la dispoziție de nici 
unele : nici ambarcațiuni, nici echipa
ment. Bărcile le „confecționam11 noi 
singuri, din seîndură obișnuită. Ca să 
vă dați seama cit de greu ne procuram 
achipamentul necesar, trebuie stă vd 
spun că de-a lungul activității mele de 
sportiv (și n-a fost de loc scurtă) n-am 
îmbrăcat niciodată un trening.

Pregătire de iarnă ? Nu se făcea sub 
nici o -formă; nici specifică sportului 
nostru, nici pentru pregătirea fizică 
multilaterală. Mi-aduc aminte că în ier
nile dulci ieșeam pe apă din proprie 
inițiativă „echipat* cu pantaloni de 
stradă uzați și cu o bluză, de aseme
nea, originală. Nu pot spune, însă, că 
între cele două sezoane hibernam în 

'atu! înțeb■< /<•.' ru: '.ntului. La Ate- 
!■ er‘de C.F.R., und • mă mii tasem între 
timp. rid. ’im zdnic, ore în șir, un cio
can greU de 4—5 kg. Era un exercițiu 
tiZ!c pc care-I efectuam de nevoie, .
dar car îmi folosea foarte mult. 
Frimăvara. Ia reluarea activității, lope- 
țile mele (spre deofselvr> de cele cu care 
trâgeau unii coechipieri) întimpinau o 

s:J mai slabă din partea apei.
Cincanul ateu, pentru mine, valoarea 
halterelor cu care lucrează tinerii noștri 
sportivi în această perioadă**.

Con L’ide de practicare a sportului 
nu se prezentau nici pentru -înotători în 
culori mai tran ' onstarttxn Vasi-

'■'-tualul antrenor al înotătorilor și 
jucătorilor de polo de la l«npi«| Burn- 
r -... d?ține, se pare, la noi un record 
de ‘onrevi’ate în această ramură spor
ii'2. A începui să înoate în urmă cu 
trei decenii._ ..Locul nostru de scaldă 
erz Iz brandul Kisdeff, proprietatea 
wutia Parker. Ne plăteam singuri biletul 

rare, deoarece permis gratuit <se 
obt.-i a. după „reguiamt-nlul* proprieta
rului, numai dacă te clasai printre primii 
irti -la campionatul orașului București. 
Tu schimbul -arestai ^generozități* tre- 
MÎo sâ jucăm meciuri dc polo (afișate 
din timp), duminică d-‘ duminică, ca 
sâ se înghesuie publietd.

In ce consta pregătirea no/rslră de 
iarnă? în... era sâ zic anlreiuimentele... 
1" băile pe care le făceam la
„Eforia9. înîr-un bâsin ibntc d> B m și 
lat de 4 m. cu apă rece. C.itc o dată îl 
aur’ inrăiz^im rărind cu liirdâul apă 

d dușurile aflate în apropierea 
baziaului.

Sînt lucruri triste, dar... adevărate —■ 
îndî'-.n mărturisirile antrenorul 

’ Vasiliu. Pentru generația
ooustvâ rtfaără, toate acestea trebuie să 
constituie ur. nou inibold în obținerea 
.^-’nrm^’ife-Zor ina/tf, pentru a răspunde 
aștfel la minunatele condiții de pregă
tire create de regimul nostru democrat- 
popular9.

Eoto: P. RomoșaM



HOCHEI^

Atenție la apărare 
și pregătirea rezervelor!

Despre pregătire
17 mai 1961. „Praga de aur" îi săr

bătorește cu fast pe învingătorii celei 
de a 14-a ediții a „Cursei Păcii", pe 
cei care de-a lungul a 2.500 km au des
fășurat o pasionantă dispută pentru cu
cerirea laurilor victoriei. Seara, som
ptuoase saloane de marmură găzduiesc 
festivitatea de închidere. Spre Melehov 
și echipa Uniunii Sovietice se îndreaptă 
majoritatea specialiștilor și gazetarilor. 
Primii pentru a-i felicita, secunzii pen
tru a afla de la laureații marii între
ceri amănunte despre „secretele" vic
toriei. Și tot atît de mare este afluența 
și în jurul lui Ion Cosma. Toți specia
liștii îl socotesc un mare talent, un ci
clist viguros, cu evidente perspective 
de a-și înscrie numele în palmaresul 
celor mai importante competiții. L. 
Seleșnev (antrenorul echipei Uniunii 
Sovietice) spunea : „Talentul lui Ion 
Cosma, însoțit de o muncă conștiin
cioasă, va da roade dintre cele mai 
bogate". Robert Oubron (fost campion 
»1 lumii la ciclism) îl caracteriza ca 
.un adevărat as al sportului cu pedale", 
iar Edward Strzelecki, redactor șef al 
ziarului „Przeglad Sportowy" și pre
ședinte al federației de ciclism din 
R. P. Polonă spunea că „ceea ce im
presionează la acest excelent ciclist 
nu este numai forța ci și gîndirea tac
tică, ușurința cu care se descurcă în 
cele mai dificile situații". In acea seară 
antrenorul cehoslovac Alois Secui, care 
ne-a vizitat de cîteva ori țara, mi-a 
spus confidențial: „Știi cine va fi cam
pion olimpic la Tokio ? Ion Cosma! 
Cu o condiție: să se pregătească con
știincios, să-l asculte pe antrenorul 
său. Nicolae Voicu, și să ducă o viață 
sportivă..."

Mi-am amintit aceste lucruri zilele 
trecute cînd am văzut un buletin edi
tat de Comitetul de Organizare a celei 
de a XV-a ediții a „Cursei Păcii". 
Spre această mare competiție, cea mai 
mare întrecere ciclistă a anului 1962 
rezervată rutierilor amatori, se în
dreaptă atenția tuturor. Oare ce face 
Ion Cosma ? A învățat el ceva din 
cele pe care i le-au spus numeroșii săi 
admiratori la Praga ? Va fi și anul a- 
cesta una dintre „primele viori" ale 
cursei Berlin — Praga — Varșovia ? 
Gîndindu-mă la toate acestea, am por
nit în căutarea celui cu care doream 
să inițiez o discuție la această rubrică. 
L-am găsit abia după... 6 ore de cău
tare! Ion Cosma se afla în concediu 
la Poiana Brașov...

— Ce gînduri ai pentru 1962?
— Multe... dar vă rog să mă scu

zați fiindcă trebuie să plec acum. Pes
te două ore sînt la dispoziție...

— Unde pleci ?
— Trebuie să fac un antrenament 

de fond pe schiuri.
— Bine, dar știam că ești în va

canță.
— Este adevărat, însă... peste două 

ore lămurim totul...
Cîteva clipe mai tîrziu l-am văzut 

lunecînd pe pîrtiile proaspăt acoperite 
cu zăpadă. De la fereastra elegantului 
botei l-am urmărit cîteva minute pînă 
cînd a dispărut printre brazii înveș
mântați în hlamidă. Timpul de aștep
tare a trecut greu, foarte greu. Mai 
ales pentru faptul că mă stăpînea cu
riozitatea... in sfîrșit iată-1 gîfîind de 
efort. Și-a curățat schiurile, bocancii 
și apoi a dispărut în cameră. A reve
nit după puțină vreme îmbrăcat de o- 
raș.

Parîngul și Predealul găzduiesc 
două concursuri cu caracter republican

După o săptămînă de pauză, activi
tatea competițională cu caracter repu
blican va fi reluată prin concursurile 
ce vor fi organizate în zilele de 17— 
18 ianuarie de asociația sportivă Vo
ința Brașov, iar la 20 și 21 ianuarie 
de clubul sportiv Olimpia Brașov. în
trecerile alpine vor avea loc la Paring, 
iar cele de fond la Predeal. De alt
fel, federația a indicat secțiilor frun
tașe ca pînă la căderea zăpezii în Po
iana Brașov, activitatea competițională 
și de pregătire să fie axată pe aceste 
centre, chiar și după desfășurarea ce
lor două concursuri.

Din informațiile ce le avem, la Pre-
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și viață sportivă
— Scuze pentru așteptare. Să lă

murim întîi problema vacanței. Așa 
cum ați aflat, eu sint in concediu. Dar 
îndatoririle mele de sportiv fruntaș 
nu-mi permit să-mi petrec vacanța ca 
un... pensionar. Antrenorul mi-a fixat 
un program de pregătire fizică multi
laterală și pregătire specifică. In fie
care zi lucrez Intens. Schi, haltere, 
cros, alergare pe bicicletă...

— Atunci sîntem — cum s-ar spu
ne — în subiect: tocmai despre felul' 
cum te pregătești doream să scrim. 
Și mai ales despre cele pe care le-ai1 
învățat din discuțiile de la Praga.

— Nu e în firea mea ca ceea ce 
ascult cu o ureche să-mi iasă pe cea
laltă... Am înțeles perfect în acea zi 
de primăvară la Praga că numai prin 
muncă, foarte multă muncă, pot a- , 
junge în vîrful piramidei. Partidul nos
tru ne-a creat condiții minunate pen
tru care avem datoria nu numai să 
mulțumim ci să și dovedim că le me
rităm. Mai de mult ați scris un arti
col în ziar vorbind despre conștiincio
zitatea cu care mă pregăteam înainte 
de a fi selecționat în Iot. De atunci, 
trebuie să știți, că muncesc și mai 
mult. Parcurg într un an — la fel ca 
și colegii din echipă — peste 20.000 
de km pe bicicletă, ceea ce înseamnă 
că în medie rulez cam 60 km pe fie
care zi a anului. Dar pentru a putea 
parcurge acești kilometri, pentru a 
realiza medii orare din ce în ce mai 
mari, trebuie să ne creăm o pregătire 
fizică multilaterală. Schiul, halterele, ' 
atletismul — iată numai cîteva din 
prețioasele noastre ajutoare in acest 
domeniu. Exigențele internaționale 
cresc continuu și pentru aceasta an
trenorii și tehnicienii îmbunătățesc 
mereu metodele de antrenament. Ci
cliștii sovietici, cei din R.D. Germa
nă, Franța, Suedia și din celelalte țări 
cu tradiție sau cu... rezultate în ciclis
mul internațional se pregătesc intens. 
Nici noi nu putem sta în espectativă 1

— Care sînt obiectivele pentru care 
vă pregătiți ?

— In mod special pentru „Cursa | 
Păcii". Dar ne așteaptă un bogat pro- j 
gram internațional în 1962 la care vom | 
trebui să facem față. In plus noi am i 
început pregătirea pentru Jocurile O- 
limpice de la Tokio încă din anul 
1961. Știți, n-aș vrea să-l... dezmint 
pe antrenorul Alois Secui... Numai 
pentru „Cursa Păcii", în afara an
trenamentelor de pregătire fizică 
multilaterală, trebuie să parcurgem 
peste 5.000 km pe bicicletă.

Am luat masa împreună și la sfîr
șit ne pregăteam să-i mai punem o în
trebare. A sesizat intenția și a... pa
rat-o :

— Trebuie să mă scuzați din nou. 
Este ora 21,30 și trebuie să plec la 
culcare. Intre 22 și 6 dimineața mi-am 
fixat „program de somn" și-l respect 
cu strictețe. Și aceasta este o condi
ție pentru realizarea marilor perfor
manțe.

N-am mai insistat fiindcă tocmai a- 
supra vieții sportive vroiam să-l între
băm. Borvizul de la masă, strictețea 
cu care respectă programul de pregă
tire și de odihnă m-au edificat însă.

...Pronosticul lui Alois Secui se va 
adeveri ? De ce nu ? De altfel, Cosma 
face totul ca să-1 confirme 1

HRISTACHE NAUM

deal pîrtiile de pe Poliștoacă asigură 
o bună desfășurare a probelor de fond. 
La Paring poate fi amenajat un sla
lom special cu 60 de porți și un sla
lom uriaș pe un traseu cu minimum 
1.200 m lungime și cu 300 m dife
rență de nivel. Hotelul Rusu, cabanele 
Paring și I.C.F. asigură cazarea în 
bune condiții a unui număr mare de 
sportivi, iar schi-liftul funcționează 
„din plin", fiind de un real ajutor 
schiorilor.

„Cupa Voința" cuprinde probele de 
slalom special și slalom uriaș pentru 
seniori, senioare, juniori și junioare 
și fond 15 km seniori, 5 km senioare 
și juniori și 3 km junioare. întrece
rile vor avea loc miercuri și joi (la 
Paring) și joi (la Predeal), iar după

Jucătorii lotului nostru de hochei pe 
gheată au încheiat, o dată cu disputa
rea celei de a treia întîlniri cu echipa 
cehoslovacă Kladno, o primă etapă din 
acest sezon. Datorită unei mai hune pla
nificări a activității de către federația 
de specialitate și cu sprijinul substan
țial al Consiliului General U.G.F.S., ho- 
cheiștii noștri fruntași au avut posibi
litatea anul acesta să-și înceapă pregă
tirile mult mai din vreme și în mod 
mai științific» Planul întocmit de cole
giul de antrenori a prevăzut o perioadă 
de antrenament pe „uscat4*, în timpul 
verii, în care accentul a căzut pe dezvol
tarea pregătirii fizice multilaterale. Roa
dele acestei pregătiri s-au concretizat în 
forța de joc sporită a hocheiștilor noștri, 
în creșterea vitezei de patinaj și în 
posibilitatea realizării unui ritm ridi
cat de joc. Antrenamentele pe gheață, 
începute și ele mai devreme ca de obi
cei, au cîștigat în eficiență, deoarece 
pregătirea fizică multilaterală fiind în 
bună parte rezolvată, atenția a putut 
să fie îndreptată mai mult pe însușirea 
și perfecționarea procedeelor tehnice și 
tactice.

Turneul în R. S. Cehoslovacă cu care 

lată exemplificată in aceasta fotografie ât de dezorganizată este cîteodată 
apărarea echipei noastre. Cei doi fundași (Ionescu și Czaka) surprinși de fază 
au fost depășiți de adversarul direct. în fund Biro privește... pasiv desfășu

rarea fazei.

a început de fapt sezonul a prezentat 
avantajul că antrenamentele pe gheață 
au putut fi verificate în cadrul unor 
jocuri amicale cu echipe de valoare, 
ceea ce a stimulat participarea a-'tivă 
a hocheiștilor la procesul de pregătire. 
Nu este mai puțin adevărat că în timpul 
acestui turneu a existat și tendința 
luptei pentru rezultat, fapt care a făcut 
ca pe alocuri grija pentru aplicarea 
celor învățate la antrenament să treacă 
pe planul al doilea. Acest turneu a fost 
util hocheiștilor noștri și cine i-a văzut 
evoluînd în ultimul timp a putut să 
aprecieze acest lucru.

Un punct important din programul de 
pregătire a lotului nostru l-a consti
tuit și partidele amicale internaționale 
susținute cu echipe de certă valoare, 
printre care puternica selecționată se
cundă a R. S. Cehoslovace. Ce ne-au 
arătat aceste meciuri ?

în primul rînd, că echipa noastră 
a progres-at simțitor față de anul tre
cut sub raport tehnic și tactic. I-am 
văzut pe hocheiștii noștri driblînd cu 
mai multă siguranță (aceasta și ca o 
consecință a îmbunătățirii tehnicii pa
tinajului), pasînd și interceptînd pucul

Săptămina viitoare,

o zi de pauză se vor desfășura probele 
„Cupei Olimpia". Această competiție, 
care se va desfășura pe echipe, are 
programate următoarele probe: slalom 
și slalom uriaș pentru toate catego
riile (sîmbătă și duminică, în Paring), 
fond 15 km seniori, 10 km senioare, 
5 km juniori, 3 km junioare, ștafe
tele 4x10 km seniori, 3x5 km se
nioare, 4x10 km juniori și 3x3 km 
junioare (sîmbătă și duminică, la Pre
deal).

La aceste competiții cu caracter re
publican vor participa schiorii fruntași 
de la Dinamo Brașov, Casa Ofițerilor 
Brașov, Olimpia Brașov, Voința Bra
șov, Carpați Sina.ia, Caraimanul Buș
teni,- Voința Sinaia, Minerul Lupeni. 
Voința Petroșeni, Știința Petroșeni ș.a. 

cu mai multă precizie, sesizînd la timp 
bodicekurile apărătorilor adverși (și 
evitîndu-le de cele mai multe ori!), tră- 
gînd mai eficace la poartă și mareînd 
adesea prin procedee subtile. Trebuie 
evidențiat îndeosebi faptul că șutul pe 
poartă se execută mai rapid și din 
mișcare. (Exemple frații Szabo, Io- 
nescu, Andrei, Varga și Czaka). Creș
terea potențialului de joc al echipei 
noastre se manifestă și prin aceea că 
trecerile din atac în apărare și inver9 
se fac mult mai rapid, cu promptitudine 
și adesea în favoarea bunei organizări 
a jocului.

La aceste constatări pozitive este ne
cesar să adăugăm și evoluția satisfăcă
toare a unor elemente tinere (Pană și 
Ciobotaru), care în pofida lipsei de 
experiență promit să se încadreze în- 
tr-un timp relativ scurt în jocul echipei.

Meciurile internaționale disputate pînă 
în prezent au scos însă în evidentă și 
o serie de lipsuri, pentru a căror reme
diere trebuie luate măsuri hotărîte. Ne 
referim în mod deosebit la jocuk în 
apărare, care constituie încă punctul 
nevralgic al echipei noastre. Nu este 
pentru prima oară cînd în evoluția ho- 

cheiștilor noștri se constată o serioasă 
lipsă de organizare a jocului în apă
rare. O mulțime de goluri parabile au 
fost primite de echipă, datorită lipsei 
de co-laborare dintre apărători și portar, 
pe de o parte, iar pe de altă parte din 
cauza neparticipării atacanților la jocul 
apărării. Am văzut adesea pe atacanții 
noștri patinînd la întîmplare în propria 
treime, înghesuindu-se după puc și lă- 
sînd adversarii nemarcați sau, ceea ce 
e mai grav, făcînd exces de dribling în 
preajma propriei porți (Biro, Andrei, 
Cazan II, Calamar). Antrenorii lotului 
trebuie să acorde toată grija organi
zării jocului în apărare, care a privat 
echipa de victorii prețioase. Este de 
dorit ca în cel mai scurt timp hocheiștii 
să ajungă să știe să folosească bine 
corpul în duelul cu adversarul, să pro
tejeze eficace poarta (cum am văzut în
deosebi la jucătorii cehoslovaci), să 
scoată cu promptitudine adversarii din 
direcția porții și să poată aplica rapid, 
în funcție de jocul echipei adverse, 
marcajul „la om** sau „pe zonă**. De 
altfel, lipsa de organizare în jocul de 
apărare are și consecințe negative în 
cee<a ce privește declanșarea rapidă a 
acțiunilor ofensive, a contraatacurilor, 
care nu de puține ori se desfășoară la 
întîmplare tocmai pentru că asemenea 
acțiuni surprind majoritatea jucătorilor 
noștri rău plasați.

în ceea ce privește apărarea, vom mai 
arăta că jucătorii noștri nu aplică su
ficient o serie de procedee tehnice cu 
o largă răspîndire în lumea hocheiului, 
cum ar fi — spre exemplu — încerca
rea de a opri ca niște veritabili portari 
pucurile șutate, pentru a proteja poarta. 
Ei nu folosesc bine crosa pentru inter
ceptarea pucurilor, îndeosebi în zona 
porții și nu știu să „lipească** eficace 
adversarii de mantinele. Iată numai 
cîteva din lipsurile manifestate în apă
rare, asupra cărora trebuie insistat în 
perioada imediat următoare.

Nu puține au fost ocaziile cînd echipa 
noastră a avut superioritate numerică 
și totuși nu a marcat nici un gol ! O 
echipă de valoare pierde rar astfel de 
ocazii. Ce se întîmplă ? Noi credem că 
aci este vorba și de o lipsă de orien
tare din partea antrenorilor care, în 
aceste momente, nu trimit pe gheață 
oamenii cei mai potriviți. Argumentul 
că jucătorii mai valoroși ar fi supraso
licitați astfel este numai în parte plau
zibil. deoarece eforturile lor sînt mult 
mai reduse cînd adversarul este- inferior 
numericeșle.

Lucrul cel mai grav scos la iveală 
de ultimele jocuri internaționale, și în 
mod deosebit de partidele cu SONB 
Kladno, a fost slaba pregătire a jucă* 
torilor de rezervă. Este o flagrantă db 
ferență de valoare între jucătorii de 
bază și cei chemați să-i înlocuiască pe 
unii dintre ei, indisponibili uneori. Am 
văzut cît de scăzut a fost randamentul 
primelor două linii de atac ale echipei 
noastre în momentul cînd din fiecare a 
lipsit cîte un titular ! Formația noastră 
a pierdut subit din eficacitate, mai ales 
în cea de a doua parte a jocurilor, în- 
registrînd curbe mari de nivel în po* 
tențialul de luptă. Indisponibilitatea 
unuia sau a doi hochei ști dintr-o echipă 
pe durata unei competiții de amploare, 
nu poate fi considerată o... raritate. 
Antrenorii trebuie să aibă pregătite re
zerve cel puțin apropiate de valoarea 
titularilor. După părerea noastră, lu- 
Grind „în mare**, antrenorii lotului nos
tru (M. Flamaropol și I. Tiron) nu se 
preocupă suficient de acest lucru deosebîf 
de important, nu fac antrenamente spe
ciale, individualizate, cu jucători ca 
Ciobotaru, Pană, Ioanovici și alții. Se 
pare că în munca antrenorului principal,' 
M. Flamaropol, și-a făcut loc o oarecare 
doză de autoliniștire și comoditate. Nu.-, 
mai așa se poate explica slaba lui par
ticipare la antrenamentele lotului și ab
senta aproape totală de la jocurile cam. 
pîonatului orășenesc în cadrul căruia^ 
evoluează și jucătorii lotului dar și o 
mare parte din tinerii vizați pentru pro* 
movarea în lot.

Di scutind problema în perspectivă, 
este evident că și federația nu acordă 
încă atenția cuvenită muncii de selcc* 
ționare și creștere a elementelor tinere, 
care au nevoie de un program de pre
gătire alcătuit științific. Pînă la cam-: 
pionatul mondial nu a mai rămas mult 
timp. Dacă se va munci însă cu serio* 
zitate, avîndu-se în vedere în principal 
lipsurile manifestate de echipă și ne
cesitatea menținerii potențialului fizic, 
timpul va fi suficient.

Echipa trebuie să se prezinte la cam
pionatul mondial cu o pregătire la ni
velul noilor sarcini, cerute de cea de a 
doua grupă, unde hocheiștii noștri au 
datoria să cucerească un loc fruntaș.

In încheiere am vrea să atragem a- 
tenția că, în tot timpul favorabil, comi
siile locale de hochei manifestă slab in
teres pentru amenajarea de patinoare 
naturale și organizarea de competiții 
care să ajute creșterii elementelor tinere, 
angrenării tuturor hocheiștilor într-o ac
tivitate cît mai bogată.

MIRCEA COSTEA 
CÂLJN ANTONESCU

Cei mai buni performeri (spate)
la sfîrșitul anului 1961 (Iii)

100 M SPATE

1. D. Caminschi /știința buc.)
2. L. Darotzi (Știinta Cluj)
3. M. Pot ocean u (Olimpia Reșița)
4. L. Berea (Dinamo Buc.)
5. I. Nagy (Steaua)
€. T. Șerban (Progresul Buc.)
’• Al. Bota (Ci. sp. șc. Buc.)
T Albert <CI- S”- Cluj)
9. Em. voicu (C.S.O. Crișana

Oradea)
10. c. Mocanu (Rapid Buc.)
— Fr. Fiii op (c. S. Mureșul 

Tg. M.)
— G. Blajec (Dinamo Buc.)

13. St. Varfalvi (CI. sp. șc. Cluj)
14. Fl. Salla (CI. sp. șe. Banatul 

Timișoara)
15. G. Trohani (Ci. sp. șc. Buc.)

— G. Nagy (CI. sp. șc. Harghita 
Tg. M.)

17. V. Cristescu (Progresul Buc.)
18. M. Cerchez (Steaua)
19. T. Rînea (Știința Buc.)
20. I. Colța (S.S.E. Reșița)

1:07,4** 
1:07,8 
1:10,1 
1:10,2 
1:11,1 
1:11,4 
1:113 
1:11,8

1:12,8
1:13,4

1:13,6
1:13,6
1:133

1:14.8
1:15,6

1:15,6
1:15,8
1:17,2
1:17,6
1:18,2

200 M. SPATE

1. D. Caminschi 2:26,5*
2. L. Darotzi 2:31,0
3. M. Potoceanu 2:35,2
4. L. Berea 2:35,7
5. G. Albert 2:37,6
6. I. Nagy 2:403
7. C. Mocanu 2:41,7
8. T. Șerban 2:42.2
9. G. Trohani 2:43,7

10. St. Ionescu 2:44,1
11. Al. Bota 2:44,4
12. St. Varfalvi ' 2:44,9
13. V. Budai 2:45,1
14. D. Cristescu (Progresul Buc.) 2:45,3
15. Fl. Salla 2:463
16. G. Morar (C.S.M. Cluj) 2:49,0
17. G. I. Nagy 2:50,2
18. Em. Voicu 2:51,5
19. T. Georgescu (S.S.E. Buc.) 2:52,1
20. T. Rînea 2:52,5

♦) record republican; *♦) record egalat.
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DINAMO IN CIPRU: 10—1

prezintă

inițiază 
stăvilite

Duminică 14 ianuarie Petrolul 
întîlni echipa Armatei Populare.

plecat la Istanbul 
unul dintre antre- 
naționale mascu- 

Federației de volei

• Zilele trecute a 
prof. Nicolae Murafa, 
norii echipei noastre 
line, care, la invitația
din Turcia, se va ocupa cu organizarea 
unor cursuri de antrenori și arbitri, ca 
Și Cu pregătirea echipei reprezentative 
a Turciei.

de
ac-

știri... noutăți..:La școala viitorilor „campioni Petrolul Ploiești și Dinamo București 
invingători in R. D. Vietnam și, respectiv, Cipru

ITreizeci de boxeri tineri, în virstă 
I 14—16 ani, pot fi văzuți zilnic la 
Intrai de antrenament și pregătire 
hrtivă de la stadionul „23 August" 
zriozitatea ne-a îndemnat să ne a- 
Kem, zilele trecute, pe la acest Cen- 
l> experimental, pentru a vedea in 
I constă pregătirea pugilistică a co- 
IZor care vin aci.
ț-am găsit în „sala de forță", deș
te care ne-am ocupat intr-un reportaj 
■șut, Aci, nimic nu lăsa să se intre- 
Idă că avem de-a face cu viitori 
Lreri de performanță. Tot felul de 
tarate (haltere, helcometre, foarfeci 
I arc, extensoare ș.a.) pentru preaă- 
rea fizică multilaterală a micilor 
fortivi, dar nimic din aparatura spe- 
rică boxului. De altfel, obiectivul 
kncipal al antrenorilor care conduc 
țntrul experimental de la „23 Au- 
|st“, este, în primul rind, pregătirea 
cică a micilor sportivi.
Cum 
kreri 
lează 
knați 
1 control (alergări, sărituri in lun- 
rme de pe loc, tracțiune în brațe, 
btări, cu bătăi din palme etc.), după 
Ire s-a trecut la pregătirea fizică 
Multilaterală: exerciții de gimnastică 
țrobatică, atletism (alergări pe dis- 
mța de 60 m. cu schimbare de di- 
tcție), jocuri dinamice. A urmat 
pegătirea tehnică propriu-zisă: exer- 
țrea loviturilor fundamentale, depla- 
iri, joc de picioare, accent pe apă- 
tre activă, eschive etc.-, pregătirea 
jecifică (formarea rezistenței speci-

asigură aceasta? Viitorii 
performanță care se for- 

această sală au fost selec- 
baza efectuării unor probe

se 
de 
in 
pe

romîni
îndepărtata Indonezie

Cu fotbaliștii 
in

*-*V

După o lungă călătorie, cu escale la 
'ruga, Cairo, Caraci, Rangoon, lotul e- 
hipei Petrolul Ploiești a ajuns In In-

Primul meci, primul succes I Intîl- 
ind echipa reprezentativă a țării, 
ntrenată de un antrenor iugoslav (Tony 
'ogachik), formația ploieșteană a re- 
urtat o frumoasă victorie cu 4—3, 
upă ce — după cum se știe — con- 
ucea la pauză cu 4—0. Petroliștii au 
Isat o impresie deosebită. Vă citez 
oar cîteva pasaje din ziarele locale:
„Romînii au jucat la o înaltă ținută 

rtistică; ei sînt o echipă de mare 
lasă*.

„Petrolul a părăsit terenul cu un 
agaj de goluri marcate mai mic decît 
ierita, în timp ce echipa Indoneziei a 
iscris mai mult decît merita*.
In prima repriză a acestui joc, Pe- 

rolul ne-a amintit de jocul său din 
artida de la București cu Gremio dar, 
upă pauză, căldura sufocantă (35 de 
rație la umbră !), ploaia și terenul 
leios, oboseala călătoriei și-au spus 
uvîntul și adversarii au marcat 3 go- 
sri. Arbitrul meciului următor, dl. 
'■ondosutvarto, care a urmărit jocul 
mugurai, mi-a spus: „Dintre toate e- 
hipele care au jucat la noi, numai Pe- 
rolul a știut să împletească minunat 
ocul tehnic cu eficacitatea și specia- 
olul". Iar președintele federației de 
otbal indoneziene, vorbind despre jocul 
chipei noastre, repeta într-una: „Very 
ood, very good !“ (Foarte bine !).

IMPRESIE EXCELENTA 
LA DJAKARTA

Cu cel de-al doilea meci, programat 
hiar a. doua zi după primul, Petrolul 

âștigat total publicul din Djakarta, 
ntîlnind formația Garuda, ploieștenii 
u comis cîteva greșeli la început și au 
ost conduși cu 3—0, în min. 48. Din 
rest moment, petroliștii parcă și-au scos 
ălul de pe ochi și plumbul din picioare 

fice pentru 3 reprize a 2 minute), jt, 
în sfirșit, pregătirea teoretică, in ca
drul căreia micii boxeri au primii 
noțiuni elementare din regulamentul 
de box.

O dată încheiat acest program „teo
retic", s-a trecut apoi la organizarea 
unor „antrenamente controlate".

In ce constau „antrenamentele con
trolate"? Ne-a răspuns prof. Teodor 
Niculescu, antrenorul secției de box: 
„Acest gen de antrenamente, la care 
participă alături de elevii mei și pu- 
giliști din alte asociații și cluburi, se 
bucură de mult interes din partea ti
nerilor boxeri pentru că meciurile- 
școală sînt urmate de decizii Acorda
rea deciziilor îi stimulează pe boxeri. 
„Meciurile" între acești copii, lipsite 
de duritate și disputate în fața unor 
oficiali competenți, ii mobilizează pe 
tineri la antrenamente, îi determină 
să se pregătească și mai serios. Așa 
se face că din cei 30 de tineri care 
frecventează sala de box sînt cițiva 
(printre ~ 
Ștefan, 
culescu, 
sewski) 
perspective"...

Desigur, roadele muncii depuse la 
Centrul de antrenament și pregătire 
sportivă nu se văd încă. Dar cu si
guranță că peste cițiva ani de zile, 
ținind seamă de pregătirea științifi
că pe care o capătă aci, tinerii care 
își însușesc astăzi „a.b.c.“-ul boxului 
vor fi in primele rinduri ale pugiliș- 
tilor fruntași din țara noastră.

care Constantin Sirbu. Sandu 
Gheorghe Grigore, Petre Ni- 
Paul Mustață, Eduard Zac- 
cărora le întrevăd frumoase

R. CĂLARĂȘANU

și au început un joc de clasă. Mingea 
se plimba cu repeziciune de la un jucă
tor la altul, iar pasele în adîncime, pe 
aripi, surprindeau mereu apărarea ad
versă, Babone își reglează tirul și între 
minutele 52 și 77 înscrie de 3 ori : 
3—3. Dar Petrolul nu se mulțumește 
cu atît. Badea, frații Munteanu, Zaha
ria, Fronea și tînărul Ene fac un joc 
de zile mari și astfel în minutele 81 
și 86 portarul echipei Garuda mai scoate 
de 2 ori mingea din plasă ! Frații Mun
teanu fac „mat" apărarea adversă prin 
execuții care entuziasmează publicul 
dar nu se mai înscrie nici un gol. La 
sfîrșitul partidei publicul a aplaudat 
îndelung echipa romină, care a primit 
numeroase felicitări și din partea a 
numeroși diplomați străini care au asis
tat la joc. Pentru a sublinia valoarea 
acestui rezultat, precizez că echipa Ga
ruda este o formație matură, tehnică, 
rapidă, care între alte rezultate de 
prestigiu deține și o victorie cu 5—2 
în fața echipei suedeze Malmoe.

PE INSULA BAL!

insula 
fer- 

i este

decembrie... Am ajuns în 
una din cele mai

21 
Boli, 
mecătoare insule indoneziene. Aici 
o vegetație luxuriantă, iar temperatura 
de 40 de grade face ca nisipul de pe 
plaja din fața hotelului „Șanul" („Frun
za de cocos") să se încingă ca o plită. 
Cele cîteva zile petrecute aici au fost 
deosebit de plăcute. Am vizitai Dempha- 
sar (capitala insulei, oraș cu 50.000 de 
locuitori), templele vetuste din junglă, 
cîteva bungalow-uri și asistăm la o 
luptă de cocoși, „sport" deosebit de 
popular printre locuitorii din Boli șl 
Lombok. Pentru a ne aminti de zilele 
petrecute aici, facem fotografii pe trep
tele templului fostului rege Sukowoto. 
Pe insula Boli, în fața a âteva mii de 
spectatori, Petrolul susține și un joc 
de demonstrație în două reprize a cite 
30 de minute, întilnind echipa Ponbali.

pierdute 
pripelii 

urcat la 
mingea 

și după

încearcă să obțină un rezultat 
egalitate. In acest scop, ele au 
ționat în apărare cu un „stoper mătu
rător* și au retras mult interii. Ju
cătorii Petrolului se lasă angrenați în 
acest joc în loc să atace larg, pentru 
a desface apărarea adversă. Totuși, în 
min. 25 superioritatea tehnică a Pe
trolului este concretizată prin golul 
marcat de Dridea cu capul. Acest gol 
dă aripi echipei noastre, care domină 
în continuare. Jocul este rapid. Gaz
dele opun o rezistență dîrză, iar în 
două rînduri (min. 14 și 32) 
contraatacuri periculoase, 
însă de apărătorii Petrolului.

La reluare, ambele echipe 
formații modificate. Gazdele atacă 
puternic chiar de la începui dar după 
10 minute Petrolul preia inițiativa și 
la rindul său presează poarta selec
ționatei Dinamo, 'dar ratează în min. 
51, 57 și 60 bune ocazii de a mări 
scorul. In min. 70 A Munteanu, sin
gur în fața porții trage peste bară. 
Alte situații favorabile sînt 
în min. 71 și 73, din cauza 
In min. 80 însă, scorul este 
2—0. Sfetcu degajează lung 
la Dridea, acesta o oprește 
un dribling o trimite lui Badea, aflat 
pe post de inter-stînga. Badea trage 
fulgerător și înscrie pe sub portar. 
Gazdele fac eforturi vizibile să reducă 
scorul dar fără rezultat Tot Petrolul 
este acela care are ocazie de a marca, 
însă Bontaș șutează în portar (mia 
85). In aceas:ă parte a jocului plo
ieștenii au dominat permanent și au 
știut să desfacă apărarea ermetică a 
gazdelor. Raport de comere: 7—3
(2—2) pentru Petrolul. Formația t 
Sfetcu — Pahonțu, Fronea, Pal — 
D. Munteanu, Tabarcea — Zaharia 
(Babone), Badea, Dridea, A. Mun
teanu, Babone (Bontaș).

Arbitrul Lan, care a condus bine, a 
declarat după joc: „Romînii au dovedit 
multă siguranță în conducerea balo
nului, o tehnică inaltă, dar nu au mai 
avut aceeași eficacitate ca în jocul de 
miercuri*.

Scorul a fost de 5—1 pentru Petrolul. 
După jocul propriu-zis, antrenorii Oani 
și Truică și jucătorul Zaharia, au ră
mas pe teren cu jucătorii echipei gazdă 
și cu antrenorul lor, Kisworo, și au pre
dat o lecție de antrenament. Numeroși 
spectatori au rămas în tribune, au ur
mărit lecția-antrenament și au scandat 
la încheiere „Hidup Romania* (Trăiască 
Romînia I).

„PETROLUL-TEAM" UN NOU 
CUVINT IN VOCABULARUL 

INDONEZIAN
In afara meciurilor de la Djakarta, 

Petrolul a mai susținut și alte jocuri 
terminate victorios în Indonezia : 4—1 
la Surabaya, 7—1 la Medan, 7—1 cu 
Persidaja precum și jocul demonstrație 
de care am vorbit mai sus, pe insula 
Boli. Impresia generală lăsată de Pe
trolul a fost excelentă. In ultimii 10 
ani, nici o echipă străină nu s-a bu
curat de aprecieri atît de elogioase în 
această țară, deși formații din peste 30 
de țări ale lumii au evoluat aici. In
teresant de arătat că, cu o lună înainte 
de turneu, unele ziare se întrebau dacă 
turneul echipei Petrolul va fi folositor 
pentru progresul fotbalului indonezian. 
Ei bine, după primele meciuri, aceleași 
ziare nu mai încetau cu elogiile și subli
niau aspectul instructiv pe care l-a avut 
turneul echipei noastre.

Pe stradă, la cinematograf, la hotel, 
oriunde își făcea apariția echipa noas
tră, era salutată cu căldură și auzeam 
în dreapta și in stînga cuvintele „Pe
trolul team* (echipa Petrolul). Pentru 
indonezieni, „Petrolul team* însemna 
fotbal artistic, frații Munteanu, inepui
zabilul Tabarcea, însemna, în ultima 
analiză, prietenie. O declarație semni
ficativă este cea pe 
Maladi, președintele 
ganizare a Jocurilor 
vremuri un apreciat 
Iată ce a spus el: 
n-a evoluat în Indonezia o echipă atît

care a făcut-o dl. 
Comitetului de or- 
Asiatice, fost pe 
jucător de fotbal.
„De multă vreme

Dinamo București și-a continuat 
miercuri turneul său în insula Cipru. 
Fotbaliștii romîni au susținut meciul 
cu Appolon din Limassol, care fusese 
aminat din cauza timpului nefavora
bil. Intîlnirea — după cum ni s-a 
relatat telegrafic — s-a disputat în 
localitatea Limassol și s-a încheiat 
cu o categorică victorie a dinamo- 
viștilor: 10—1, după un joc in care 
și-au impus și concretizat superiorita
tea tehnică și teritorială, lucru pe 
care nu reușiseră să-1 realizeze în 
partida precedentă, cu Cetin Kaya (în 
realitate selecționata ligii turce ciprio
te) și din cauza arbitrajului vădit par
țial (li s-au anulat trei goluri).

Dinamo a dominat tot timpul, a 
creat faze după faze spectaculoase — 
aplaudate 
scris 10 
David și

Meciul 
ianuarie la Nicosia, cu echipa Omonia, 
organizatoarea turneului.

de spectatori — și au în- 
goluri prin Țîrcovnicu (5), 
Frățilă (cite 2) și Ene 11. 
următor are loc simbătă 13

STEAUA IȘI PRELUNGEȘTE 
TURNEUL IN IRAK ȘI GRECIA

După partida susținută la Damasc, 
echipa Steaua își va continua turneul 
in Irak și Grecia.

în Irak, fotbaliștii romîni vor evo
lua la Bagdad la 16 și 19 ianuarie și 
— probabil — la 21 ianuarie. In Gre
cia, ei urmează să joace două meciuri 
între 22 și 29 ianuarie.

Babone a șutat, dar portarul indonezian a blocat balonul

pe 
cele

de bună. Romînii au dovedit o înaltă 
clasă și o sportivitate exemplară. De la 
sportivii romîni avem ce învăța*. Iar 
dl. I. Cusumasumantri, ministrul Edu
cației Naționale, a declarat: „Bravo 
echipei romîne 1 Noi trebuie să dezvol
tăm și mai mult relațiile sportive eu 
Romînia*.

O amplă declarație ne-a făcut-o colo- 
nelul Abdul JVahab, președintele fede
rației de fotbal indoneziene :

„Gele mai bune jocuri de fotbal 
care le-am văzut în 1961 au fost 
ale echipei Petrolul. Romînii au jucat 
curat, plăcut, sportiv, ceea ce a stîmit 
admirația publicului. Au fost unii scep
tici, cînd s-a anunfat aducerea unei e- 
chipe din Romînia. Dar după primele 
partide întreaga presă, radio-ul, vorbesc 
elogios despre romîni. Noi am crezut că 
după meciurile anterioare cu străinii 
am acumulat o oarecare experiență în 
materie de fotbal. Trebuie însă să recu
noaștem că Tomînii ne-au servit o lec
ție, că... ne-au întors înapoi cu 10—12 
luni. Sînt convins că atunci cînd vom 
anunța că în luna iulie intenționăm să 
invităm o nouă echipă romînească în
treaga presă va îmbrățișa cu bucurie 
această veste. Prin jocul și comporta
ră sa, Petrolul a clștigat publicul și 
a adus o prețioasă contribuție la întări
rea prieteniei romlno-indoneziene*.

PRINTRE MUNCITORII 
INDONEZIENI

aIntr-una din zile, delegația noastră 
fost invitată la o masă prietenească de

• Comisia pentru „Cupa Campionilor 
Europeni" din cadrul F.I.V.B. a comu
nicat numele altor echipe campioane par
ticipante la actuala ediție a C.C.E. : 
R. D. Germană: Rotation Leipzig (f), 
Dynamo Berlin (m); R. F. Germană: 
Alemania Aachen (m); Austria: Olym
pia Viena (f), O.MV. „Blau-Gelb" 
Viena; R. P. Bulgaria: Slavia Sofia (f)ț 
Akademik Sofia (m); Franța: Tourcoing 
Sports (f); Stade Francois Paris (m)ț 
R. P. Ungară : Petofi S. K. Budapesta 
(f), Ujpesti 
Luxemburg: 
(m); Măroc: 
blanca (m);
șovia (f), AZS-AWF Varșovia 
Portugalia: Sporting Club Espinho (m)ț 
echipa feminină încă nu a fost desem
nată; R. S. Cehoslovacă: Tatran Streso- 
vice (f), Dukla Kolin (m); Turcia: Ga" 
latasaray Istanbul (m și f); U.R.S.3.Î 
Burevestnik Odesa (f), Ț.S.K.A. Mos
cova (m); Iugoslavia: 0. K. Partizan 
Belgrad (f), O. K. Iugoslavia Belgrad 
(m).

Dozsa Budapesta (m) f 
Clubul atletic Luxemburg 
Bank Union Sports Casar 
R. P. Polonă: Legia Var- 

(m)l.

• Constatlndu-se că neprezentarea e" 
chipei feminine C.F.R. Timișoara la 
meciul cu Rapid București (care trebuia 
să aibă loc la 10 decembrie în Capi
tală) a avut la bază motive obiective, 
federația de specialitate a hotă rit ca 
meciul să se dispute la 16 martie a.o.

pentru muncitorii petroliști 
Consiliului 

Sindicatului ne-a cerut să 
în țară mulțumirile munci- 

localitate pentru ajutorul pe 
nostru îl acordă dezvoltării

către conducerea Consiliului Central al 
Sindicatului din industria petroliferă. 
Cu această ocazie, secretarul Uniunii, 
tov. Santosa și reprezentantul organiza
ției locale a Partidului Comunist din 
Indonezia, tov. Tatang, au subliniat îs 
cuvîntul lor comportarea sportivă a e* 
chipei romîne. Ei au felicitat echipa 
Petrolul în numele muncitorilor din 
Djakarta și au arătat că succesul tur" 
neului echipei romîne, reprezentantă a 
unui stat socialist, constituie o mîndrie 
deosebită 
din DJakarta. Conducerea 
Central al 
transmitem 
torilor din 
care statul 
industriei petrolifere din Indonezia.

Seara de adio a fost o seară de basm. 
In palatul „IVisina Nusantara" frumos 
împodobit a avut loc o recepție la care 
au participat, în jurul Pomului de 
iarnă, peste 250 de persoane. S-a toastat 
pentru prietenia romino-indonezi ană, 
s-au împărțit amintiri. La sfîrșitul re
cepției, gazdele au trecut în „șir in
dian" pe la fiecare din jucătorii Pe
trolului, felicitîndu-i și mulțumindu-le 
pentru jocul prestat. Am strigat „Ilidup 
Indonezia !“ (Trăiască Indonezia!) și 
am cîntat în cor „Multi ani trăiască*.

A doua zi, avionul ne-a purtat spre 
R. D. Vietnam, unde ne așteptau alte 
jocuri...

VASILE GRĂDINARE)



Aruncind o privire sumară peste re
zultatele înregistrate anul trecut, ne 
putem da seama cu ușurință că tirul 
roniînesc merge pe drumul cel bun, că 

[•-au făcut pași serioși în direcția îm- 
fbunătățirii performanțelor, a creșterii 
lor pe măsura condițiilor create de 

.partid și guvern mișcării dc cultură 
fizică și sport din țara noastră. în 
nndul trăgătorilor s-a dezvoltat și mai 
mult spiritul de echipă, conștiinciozita
tea la antrenamente, dîrzenia și puterea 
de muncă în marile concursuri, ajutorul 
tovărășesc, urmare firească a creșterii 
conștiinței socialiste.

Mii dc tineri și tinere — cadrele 
noastre de mîine — au luat startul cu 
succes în diverse concursuri locale și 
republicane, dovedind aptitudini pentru 
acest sport. Urmărirea acestor elemente 
cu perspectivă a stat în centrul preocu
părilor federației și putem spune că 
roadele au și fost culese. Astfel, la 
tradiționala întrecere dotată cu „Cupa 
F.TLT.“ la arma sport, competiție care 
are menirea să dea la iveală noi cadre 
pentru concursurile republicane la arme 
speciale, s-au remarcat o serie de tră
gători ca M. Zimfirescu (Petrolul Plo-

O^onosport i
Programul concursului PRONO- i 

SPORT Nr. 2 prezintă 9 meciuri din 
divizia A a campionatului italian și 
3 intilniri din divizia B a aceluiași 
campionat Care este caracteristica e- 
tapelor de mîine ?

In primul rind trebuie amintit de 
faptul că etapa poate aduce o îmbu
nătățire a situației Iui Internazîonale 
în clasament deoarece echipa din Mi
lan joacă pe teren propriu cu o for
mație care, in mod normal, nu-i poate 
face prea mari necazuri In schimb 
Florentina va trebui să depună efor
turi serioase în partida pe care o sus
ține la Vicenza cu Lanerossi. Celelal
te două fruntașe ale campionatului, 
Roma și Milan, joacă în deplasare, la 
Udine și, respectiv, Palermo, astfel că 
rezultatul de ansamblu al etapei s-ar 
putea să fie o grupare și mai accen
tuată a formațiilor din "fruntea clasa
mentului.

Iată programul concursului PRONO
SPORT Nr. 2:

I. Lanerossi — Florentina (camp. Ita
lian - A).

n. Palermo-Roma (camp, italian - A). 
IU Udinese-Milan (câmp, italian — A). 
IV. Juventus — Atalanta (camp, ita

lian - A).
V Lecco—Spa: (camp. Italian — A).
Vi. Internazîonale — Mantova (camp. 

Ha! ian — A).
VII. Venezia — Torino (camp, ita

lian — A).
VID. Bologna - Padova (camp, ita

lian - A).
IX Sampdoria — Catania (camp, ita- 

Han - A).
X. Napoli — Prato (camp, italian — B).
XI. Regsiana—Genoa (camp, italian— B). 
XTI Cosenza - Brescia (camp, ita

lian — B).

Dpunerua buletinelor pentru acest 
concurs se poate face piuă astă-seară.

Pronosticurile indicate în „Buletinul 
săptămmii” din „Programul Loto Pro- 
nosporl" pentru acest concurs sînt ur
mătoarele:

l-x. 2; II—x, 2; 111—2, x; IV—1: 
V—1 x. VI—1: VII—1. x; VIII—l; 
IX—1. X—1. x: XI—1. 2: xn—1, x.

Partida Cosenza—Brescia se va 
desfășura pe teren neutru, la Catania.

Vă prezentăm acum și...
PROGRAMUL CONCURSULUI 

PRONOSPORT NR. 3
Etapa din 21 ianuarie 1962

-I. Fiorentina — Intemazionale (camp, 
italian — A).

II Milan—Bologna (camp. Italian — A). 
Tn.Roma-Juveritus (camp. Italian-A). 
TV Palermo - Catania (camp, ita- 

Ban - A).

TEREN !

V. Padova - Lanerossi (camp. Ita-
Uan - A).

VI. Torino-Lecco (camp. italian - A).
vn Mantova - Sampdoria (camp. ita-

Han - A).
VTn. Spal-venezla (camp. Italian - A).
IX. Atalanta — Vdlnese (camp. ita-

t Man - A)
X Bari—Modena (camp, italian — B).
XL verona — Messina (camp. ita-

Har. - B).
xn Alessandria - Lazio (camp. ita-

Ban - B).
PREMIILE CONCURSULUI

PRONOSPORT NR. 1 DIN 7.1.1962

Categoria I IS.SO vaiiantc 2.30, lei. 
Categoria n-a 346.So variante 127 lei.
Categoria m-a KSiJd variante 24 lei. 
Categoria TV-a — - —

mxA

Categoria r ------
«ategorta B-a 2 variante 3.*M lei. 

Categoria m-a SX.30 variante 218 lei. 
Categoria IV-a 372,10 variante 40 lei.

Report eateeoria I ~.22? lei

SPORTUL POPULAR
Png a 6-a Nr. 3960 i

PE U N DRUM BUN
iești), Fl. Țiței și Wilhelm Roth (Olim
pia Brașov), Gabriela Ranghelnvic.i 
(Știința Buc.) și alții, care au devenit 
chiar oomponenți ai loturilor republicane 
de tineret și juniori. Multă atenție s-a 
acordat organizării și desfășurării cam
pionatelor republicane de seniori și ju
niori, oare au rewn.it pe poligonul Tu
nari peste 300 de trăgători și trăgătoare. 
Rezultatele obținute cu acest prilej au 
fost în general superioare celor de la 
ediția precedentă. Este semnificativ și 
faptul că în cursul anului trecut au fost 
corectate 31 de recorduri republicane 
în probele de seniori și juniori, majo
ritatea lor avînd o certă valoare inter
națională. în probele de tir există la 
ora actuală 27 de recorduri mondiale 
individuale cu cifre destul de ridicate. 
Pentru a ne putea da seama mai bine 
de saltul calitativ pe care l-am făcut, 
trebuie să arătăm că opt dintre recor
durile țării noastre depășesc cele mai 
bune recorduri^ ale lumii, patru sînt e- 
gale. iar cinci Ia diferențe de numai 
1—3 puncte. Se cuvine ca în aceste 
rînduri să evidențiem o serie de trăgă
tori fruntași, care, prin rezultatele ob
ținute. au contribuit din plin la ridica
rea prestigiului tirului din țara noastră. 
Acest lucru îl merită cu prisosință 1. 
Sîrbu pentru performanța de la arma 
liberă calibru redus 3x40 focuri (1149 
p). M. Ferecata la aceeași probă (1145 p) 
și la poziția în grmfnchi (303 p). N. Ro
taru (1143 p). 1. Dumitrescu ia talere 
aruncate din șanț (295 l.). St. Petrescu la 
pistol viteză (592 p) cel mai bun re
zultat mondial al anului, G. Maghiar 
și I. Tripșa la aceeași probă (588 p), 
I. Nițu la pistol precizie (552 p). Au
relia Cosma la armă 60 focuri culcat 
(595 p) și 30 focuri culcat (290 p). 
Margareta Filip la armă 3x30 focuri 
(848 p) și la aceeași probă poziția în 
picioare (275 p) etc. De asemenea, nu 
pot fi trecute cu vederea o serie de 
secții de tir și antrenorii respectivi, care 
în anul trecut s-au străduit să aplice 
cele mai avansate metode de antrena
ment (Steaua. Știința București, Olimpia 
Brașov) și altele, ca și antrenorii Ma
rin Cristea, I. Sîrbu, St. Papura, P. 
Goreti etc. Bine au muncit și comisiile 
regionale București, Cluj, Suceava și 
comisia orășenească București.

Dar nu numai la concursurile interne, 
ei și la cele internaționale, valoarea 
tirului nostm a fost din nou reconfir
mată. Tintașii romîni au cucerit pentru 
a treia oară „Cupa Țărilor Latine", 18 
titluri de campioni internaționali (indi
viduali și pe echipe), precum și un nu
măr de 5 medalii, dintre care două de 
argint și trei de bronz cîștigate în con
cursuri mari, campionate mondiale și 
europene. Cea mai de seamă confrun
tare internațională a anului trecut a 
fost fără îndoială întrecerea pentru cel 

Orașul Tg. Mureș și-a cîștigat o fai
mă binemeritată in sportul luptelor. 
De aici s-au ridicat nenumărate ele
mente ca : Alexandru Ruji, Iosif Szabo, 
luliu Pintea, Francisc Boia, Rusu Co- 
dreanu etc. Multi dintre aceștia au 
îmbrăcat tricoul de campion republi
can, iar alții ne-au reprezentat țara in 
diferite competiții internaționale. Mu
reșenii au devenit renumiți și prin 
faptul că s-au dovedit de nenumărate 
ori gazde bune ale diferitelor intilniri 
interne și irfternaționale.

lată însă că luptătorii din orașul de 
pe malul Mureșului 6Înt pe cale să-și 
ciștige o altă faima, de data aceasta 
insă una cu care nu se pot mîndri de 
loc. Cu cițiva ani in urmă, în campio
natul pe eebipe mureșenii nu ocupau 
locuri fruntașe, dar nu se numărau

mai Imn trăgător al lumii la talere și 
skeet, dc lâ Oslo, unde concurentul ro- 
mîn 1. Dumitrescu s-a clasat pe locul 3, 
la numai un punct diferență de cîștigă- 
tor, F. Matlarelli (Italia). Au urmat 
apoi campionatele europene rezervate 
senioarelor și juniorilor desfășurate la 
Budapesta unde, de asemenea, am putea 

_spune că am avut multe satisfacții. Pe 
poligonul din capitala R. P. Ungare 
și-au dat întîlnire cei mai valoroși ju
niori de pe continentul nostru și cele 
mai bune trăgătoare din lume (deși 
■acest campionat a fost european) echipa 
de senioare a Uniunii Sovietice, ca și 
redutabilele concurente din R. D. Ger
mană. Juniorii țării noastre au fost la 
înălțime cucerind trei medalii dintre 
cate două de argint și una de bronz. 
Deosebit de valoroase au fost rezultatele 
lui Tr. Cogut — 855 p. în proba de 
armă 3x30 focuri juniori și ale talen
tatei trăgătoare Margareta Filip 845 p. 
în întrecerea senioarelor lupta a fost 
inegală. în fața campioanelor mondiale 
și europene, sportivele sovietice, care 
au realizat cifre uimitoare și a reduta
bilei formații a R.D.G., trăgătoarele 
noastre s-au mulțumit cu un loc trei și 
medalie de bronz. Presa străină a co
mentat pe larg și mai comentează și 
acum clasa ridicată a tirului din R.P. 
Romînă. Astfel, în ultimul număr al re
vistei Uniunii internaționale de tir, K. A. 
Larsson, președintele comitetului tehnic 
al U.Î.T. aduce elogii bunei pregătiri 
a trăgătorilor romîni și rezultatelor pe 
care ei le înregistrează dc la an la an.

Nu putem trece însă cu vederea faptul 
că la unele probe mai sîntem încă defi
citari. Este vorba de probele de armă 
liberă calibru mare și arma militară. 
Nu mai vorbim de faptul că Ia talere și 
skeet, deși avem cîteva elemente cu re
zultate excelente, de multă vreme nu 
s-au mai acordat titluri de campioni 
republicani pe echipe, din cauză că 
mai întotdeauna nu se poate înjgheba 
o echipă. Sub posibilități se mai găsesc 
încă și probele de pistol calibru mare 
și pistol precizie. Trebuie să manifestăm 
mai multă atenție și față de pregătirea 
fizică a trăgătorilor, pregătire pe care 
unii dintre ei o fac în mod formal.

Acestea au fost numai cîteva din as
pectele pozitive și negative din activi
tatea noastră în anul 1961. Federația și 
toți trăgătorii au pășit în noul an cu ho- 
tărîrea de a lichida toate deficiențele 
semnalate, de a munci cu entuziasm 
pentru a ridica la un nivel și mai înalt 
performanțele sportive și, mai ales, de 
a confirma încă o dată în acest an, cu 
prilejul campionatelor mondiale de la 
Cairo, renumele de care se bucură ti
rul romînesc.

I. PILUG 
secretar general al F.R. Tir

CÎND SUS, CÎND
nici printre cei codași. Din cauza unei 
slabe preocupări pentru ridicarea de 
noi elemente, manifestate mai ales în 
anul 1959, echipa a avut de suferit un 
prim neajuns : retrogradarea din cam
pionatul republican pe echipe. In 1960 
ei au depus eforturi deosebite în cam
pionatul de calificare. Cu acest prilej 
s-a văzut că mureșenii sînt capabili 
de performanțe deosebite, dacă se an
trenează și se pregătesc cu sîrguință. 
In anul 1961, în campionatul pe echi
pe, după ’un start promițător și o com
portare mulțumitoare în primele etape, 
luptătorii de la Voința Tg. Mureș re
trogradează din nou.

Le convine oare antrenorilor și con
ducătorilor echipei această... călătorie 
dus-întors între campionat și califi
care ? Sîritem siguri că tiu. Stînd de

Aspect de la Cheile Bicazului

★

Puncte dc marc atracție turistică și iarn.
Ceahlăul și Cheile Bicazului

Peisajele țârii noastre sînt printre cele 
mai frumoase din Europa; în special 
mărefele masive muntoase din lanțul 
Carpaților îți cuceresc privirile, te îm
bie la turism.

Plecînd într-o călătorie turistică spre 
Bicaz, încă de la Bacău peisajul anun
ță mari schimbări. Tradiționalele plute 
de pe Bistrița nu se mai văd și nici 
nu se vor mai vedea de la baraj în
coace. De-a lungul celor două maluri 
ale Bistriței, pînă departe, dincolo de 
Bicaz, apar siluetele marilor obiective 
industriale, ridicate în anii noștri în 
aceste locuri.

Roznov și Săvinești, Plngărați și Ste
jarul, Vaduri și Bicaz, locuințele munci
torești și noile așezări sătești ce au luat 
locul jalnicelor bordee ale clăcașiler, 
frumoasele gări, șoseaua proaspăt as
faltată, iată o parte din elementele nou
lui ce te inSmpină călătorind spre Chei
le Bicazului Sau munții Ceahlăului. După 
ce iese din Bicaz și Dodeni, șoseaua că
lește apropiindu-se de Izvorul Mureșului, 
perdeaua de brazi dispare, iar în fata 
noastră se ridică colosul de beton al 
barajului care umple valea și închide 
orizontul pînă la balustradele șoselii ce 
trece peste baraj. Lacul de acumulare, 
lung de 32 km și cu o suprafață de 
3:000 hectare, obiectiv turistic făurit 
de forța oamenilor, constructori ai so
cialismului. a înzestrat eu o frumușele 
și grandoare greu de descris vechile a- 
șeznri.

CABANELE CEAHLĂULUI
Masivul Ceahlău, îmbrăcat In haina 

zăpezii, cu piscuri ce se ridică semeț 
către albastrul cerului, cu poalele scăl
date de „Marea Bicazului", oferă pri
veliști de o inântare inedită. MU de 
turiști au asaltat in anul 1961 culmile 
Ceahlăului, au poposit după o zi de 
drumeție la cabanele Izvorul Muntelui 
sau la Dochia, la ,7 Noiembrie* sau

JOS
vorbă cu campionul republican Fran
cisc Boia, acesta ne-a declarat: „Am 
neglijat prea mult pe cei de la „cla
sice". Va trebui să acordăm și acestei 
ramuri aceeași atenție și grije pe care 
o avem față de „libere". Numai ast
fel vom reuși să revenim printre cele 
mai bune echipe ale țării. Noi sporti
vii vom depune toate eforturile în a- 
ceasta privință".

Credem că sportivii și antrenorii de 
la Voința Tg. Mureș, ajutați îndea
proape și în mod permanent de con
ducerea asociației lor sportive, vor 
reuși să reintre în cadrul campionatu
lui republican de lupte pe echipe și 
nu numai atît, dar să obțină și succese 
care să le consolideze poziția.

TI BERI U B AN

★---

Durau, după o călătorie de două ore c 
vaporașele sau șalupele pe apele verz 
albăstrui ale celui mai tînăr lac din tari 
Cabanele turistice din Ceahlău întreges 
decorul alpin al acestui masiv și își adu 
contribuția, ca bază materială, în de: 
voltarea turismului.

CHEILE BICAZULUI
Monumente ale naturii de o rară splet 

doare, Cheile, care au luat naștere pri 
eroziunea apelor în plan vertical, cor, 
stituie locuri mult apreciate de iubitori 
turismului din țara noastră. Cele nu 
frumoase sînt fără îndoială Cheile B: 
cazului. Situate în vecinătatea de suc 
vest a Ceahlăului, Tn cadrul munțilo 
Giurgeului, cu pereții abrupți, avînd 
înălțime ce depășește pe alocuri 40 
metri și întinse pe o distanță de 7 km 
aceste capodopere ale sculpturii naUiial 
oferă vizitatorilor o priveliște îneînti 
toare.

Lacul Roșu, creat în 1837 prin zăgăzui 
rea văii superioare a rîului Bicaz d 
către un „umăr* al muntelui Ghilcoș 
ce s-a prăbușit în urma unui cutremu 
în fundul văii, este o altă frumusețe l 
acestor locuri. Situat în cadrul Cheilor^ 
la o altitudine de 983 m, cu vile și ca 
bane confortabile, stațiunea Lacul Roși 
este un pitoresc loc de popas pentru ex
cursioniști cit și pentru oamenii munci 
veni ți să-și petreacă concediul di 
odihnă.

L. BERDAN

TAPE MERGEM?
SI VI BATA

SCRIMA, sala de la Stadionul Re 
publicii, de la ora 17: întreceri îs 
cadrul „Cupei orașului București".

HOCHEI PE GHEAȚA: patinoaru 
„23 August", campionatul Capitalei 
ora 17: Steaua — Dtnamo; ora 19 
Știința — I.T.B.

PATINAJ: lacul din parcul „23 Au 
gust", de la ora 14: campionatele di 
viteză ale Capitalei.

DUMINICA
SCRIMĂ: sala de la Stadionul Re 

publicii, de la ora 9 : întreceri în ca 
drul „Cupei orașului București".

HOCHEI PE GHEAȚA: patinoaru 
„23 August", campionatul Capitalei 
ora 19: Știința — Steaua ; ora 21 
I.T.B. — Dinarno.

PATINAJ VITEZĂ: lacul din par 
cui „23 August", de la ora 9: cam 
pionatele de viteză ale Capitalei.

Un noa patinoar 
in Capitală

Pe terenurile de tenis din parcul 
sportiv Dinamo a fost amenajat un 
nou patinoar care va fi inaugurat 
duminică dimineața. Noua bază 
sportivă de iarnă va funcționa zil
nic între ora 9—12 și 17—20.

rewn.it


Viitorul inginer

s

In întrecere
întrecerea pornită între 

doi dintre cei mai buni 
elevi ai școlii „Ko'.csei 
Ferenc" din Sa tu Mare, 
a produs în rîndurile co
legilor un mare entuziasm. 
Da-r, să facem îrrtîi... pre-

*.
Longevitate pugiiistică

S-ar părea că Archie 
Moore, campionul lumii 
la categoria semigrea, de
ține recordul de longe
vitate pugiiistică. Dar 
nu e de loc așa. Daniel 

"Mendoza, de pildă, un 
boxer renumit la vremea 
lui, s-a retras din ring 
la vîrsta de... 53 de ani.

Mai trebuie amintit că 
olandezul Bev Van Klaj 
veren, care s-a intilnit 
acum câțiva ani cu fran
cezul Idriss Dione, in 
joc fiind titlul de cam
pion european la cate- 

• goria semimijlocie, îm
plinise în ziua meciului 
49 de ani, in timp ce ad
versarul său n-avea de
cit 23 de ani.

Recordul în materie îl 
deține insă negrul Ken
tucky Roseband. El avea... 
63 de ani, în 1916, cînd 
l-a învins prin K.O. in 
repriza a IV-a pe J. H. 
Jonson, care n-avea 
„decit“... 45 de ani !

zentărîle. Octavian Bolo- 
ga, cel mai bun volei
balist al 
timp un 
bal ist și
elev în clasa a Xl-a A, 
are 14 
de 9 I 
trecere 
Rodica 
eași școală, care este o 
excelentă voleibalistă, o 
bună gimnastă și atletă, 
iar ca elevă să lăsăm 
mai bine să 
cifrele: 12 note
4 de 9 1

întrecerea pe
Iar se apropie de sfirșit 
Angajamentul de a lichi
da cu „supărătoarele" no
te 9 este aproape îndepli
nit Cit privește întrece
rea sportivă, ea 
plină desfășurare. Cei doi 
harnici elevi se antrenea
ză cu asiduitate, participă

școlii, în același 
valoros baschet- 
un talentat atlet,

note de 10 și 2 
EI se află in în- 
cu... o elevă, cu 
Crișan, din ace-

vorbească
de 10 și

plan șco-

este in

cu entuziasm la pregătiri 
alaiuri de cekaiți colegi, 
iar în cursul competițiilor 
luptă cu deosebită dra
goste pentru a avea o 
cît mai frumoasă com
portare.

VAS1LE SASARASU. 
coresp. regional

în turneul final
campionatului mondial de fotbal

Federația Internațională 
de Fotbal Asociație 
(F.l.F.A.) a expediat tu
turor federațiilor de spe
cialitate din țările care 
vor trimite arbitri pentru 
jocurile din cadrul tur
neului final al campiona
tului mondial de fotbal, 
o adresă prin care le face 
cunoscut condițiile pe 
care urmează să le înde
plinească cei aleși din 
rindul „cavalerilor fluie
rului".

Fiecare arbitru trebuie 
să fie prezent la Santia
go de Chile la 27 mai. El 
trebuie să facă cunoscut 
modul în care va călă
tori. In zilele de 28 și 29 
mai toți arbitrii vor par
ticipa la cursurile de 
specializare pentru ca re
gulamentul de joc să fie 
aplicat identic și să nu 
existe aprecieri 
nale.

Arbitrul care 
duce meciuri la 
natul mondial
să-și ia următoarele 
gajamente:

— să semneze O 
curăție din care să re
zulte că în timpul cam
pionatelor mondiale va a- 
vea o condiție fizică și... 
psihică cit mai bună și 
că pentru aceasta se va 
antrena în consecință;

— că nu va furniza 
știri sau acorda interviuri 
presei, referitoare la cam
pionatul mondial I în ca
zul cînd ar dori să co
menteze anumite lucruri 
sau să acorde interviuri, 
ei trebuie să ceară pînă 
la sfîrșitul lunii februarie

în 4 rînduri
Numeroși muncitori 

de la fabrica „Cimen
tul* din București, 
fruntași în producție, 
sint în același timp și 
buni sportivi.
dau ciment superior 
au succes si pe... gazon. 

Căci intre sP<>rt șl munca 
lor I 

E-o legătura de... beton » j 

.MIRCEA CODRESCU I

aprobare specială de la 
F.l.F.A.

După cum se vede, nu 
■ e atît de simplu să arbi
trezi în cadrul turneului 
final al campionatului 
mondial...

Ei
Si

Cine a îndrăgit boxul, 
nu se poate să nu recu
noască imediat persoana 
din fotografie. L-ați re
cunoscut și dv., nu e 
așa? Este loan Boamfă. 
Minunat exemplu de 
sportiv de tip nou, el a 
îmbinat și îmbină armo
nios activitatea profesio
nală cu cea sportivă, ob- 
ținînd succese de seamă 
pe ambele tărîmuri.

Cu ani în urmă, prin
tre muncitorii fruntași ai 
uzinelor de autocamioane 
„Steagul roșu" din Bra
șov figura și numele lă
cătușului mecanic loan 
Boamfă. Spunem figura, 
fiindcă apreciindu-i-se 
sîrguința, el a fost tri
mis de către uzină să 
studieze, să devină ingi
ner. In prezent, el este 
student in anul V al 
Facultății de mecanică 
din Brașov. De la el. 
muncitorii din uzină aș
teaptă rezultate cit mai 
bune. Boamfă este con
știent de acest lucru și 
de aceea, pînă noaptea 
tîrziu, studiază cu pa

siune, pentru a răsplăti 
încrederea care i-a fost 
acordată.

Aceleași succese le-a 
obținut viitorul inginer și 
în activitatea sportivă. 
Cu ani în urmă a reușit 
chiar să cucerească mult 
rîvnitul titlu de campion

al țării, dovedindu-se cel 
mai tare la categoria se- 
mimijlocie. Și-a măsurat 
forțele și cu boxeri de 
peste hotare. De trei ori 
a obținut victoria, o dată

CHARLOT SPORTIV
Ineă din primii ani ai 

vieții cel care avea să de
vină marele Chaplin**, se 
dovedea, în ciuda fizicu
lui său. neîntrecut în curse
le ce le organiza împreună 
cu al ți copii „între două 
găleți cu mangal**, sau la 
săriturile peste 
negustorilor din 
Terace, unde locuia împreu
nă cu mama «i fratele său 
Sidney. Cită gimnastică a 
trebuit să facă pentru mi- 
cile roluri ce k aveț de 
susținut în prexranele «le 
clownerie și music-hall, o 
spun amintirile sale care 
evocă munca și stăruința 
cu care își pregătea fiecare 

să

tarabele 
Pownall

rolișor cu care avea 
apară pe scenă.

Nu pare astfel de 
o simplă coincidență 
butul tînărului actor 
mai cu o pantomimă spor, 
ti vă intitulată ..Meciul de 
fotbal *.

Cînd la sfîrșitnl anului 
1*>13 semna primul său 
contract de cinema, Char
lie Chaplin nu mai era 
un necunoscut. Munca sa 
perseverentă îi adusese o 
noare, glorie și renume- 
Au urmat ani de creație 
și strădanii asidue. Seci 
de filme i-au adus faima 
unui mare actor și regizor, 
a unui neegalat cineast. 
La 27 de ani își amintește 
de primul său succes pe •

loc 
<lc- 

toc-

O săritură de... un etaj!

va con- 
campio- 

trebuie

pers o-

Un virtuos al basche
tului : negrul Wilt

Chamberlain.
înălțimea lui: 2,15 ml 

Asta, pe... pămînt. Dar 
printr-un salt cum. este 
acela din fotografia noa-

Wilt Chamberlain 
ajunge la peste 3 metri, 
astfel că trebuie să se... 
aplece ca să introducă 
mingea în coșul de bas
chet...

de masic-hail și 
un film ca subiect 

„Campionul (sau 
boxer) *.

conținut

scenă 
creează 
sportiv: 
Chariot

Bogatul conticut uman 
și social al noului său 
film In care prezenta un 
șomer devenit peste coap
te... boxer (din cauza 
mizeriei), a fost relevat 
cu lux de amănunte de 
critica vremii. Filmul a 
dovedit încă o dată cco- 
tingenta ca «portal a ma
relui actor, interpret al 
rolului principal : șomerul 
ajuns campion de box.

„Chariot patinează", 
..Charloy evadează", ,.In 
vilegiatură”, „Goana după 
aur", pint numai cîteva 
din filmele în care mate
le actor a folosit din plin 
nu numai resursele fizice 
dobîndite prin activitate 
sportivă, dar chiar o scrie 
de cunoștințe de specialita
te ca patinajul, schiul, 
alpinismul, turismul etc.

Dar în afara contingen
țelor pe care Charlie Cha
plin le-a avut cu sportul 
ca regizor sau actor. Char
lie, — omul, a găsit ta 
sport un prieten apropiat 
ta clipele sale libere și ta 
lungile perioade*de răgaz 
pentru pregătirea noilor 
creații. îndrăgostit <le fru
mos, celebrul creator al și 
mai celebrului „Chariot* în
drăgește turismul, îi pla
ce să colinde țări, să cu-

noască oamenii, peisajele. 
Bun schior, nu pregetă în 
clipele de răgaz să alu
nece de-a lungul pîrtiilor. 
stîmind in urma sa nori 
de pulbere argintie.

Retras undeva în Elve
ția după ce a dat lumii 
creații de neuitat, Charlie 
Spencer Chaplin nu a în
cheiat strădaniile sale 
creatoare. In ;ara mun
ților «i a frumoaselor pri
veliști pe care le-a admi
rat ..o simpli turist* de*a 
lungul întregii sale vieți, 
nu v> fj încheiat desigur 
nici amiciția sa trainică 
cu prietenul din totdeauna: 
sportul.

a făcut meci egal, iar de 
două ori a coborît scările 
ringului învins. Deh I nu 
poți învinge totdeauna și 
mai ales atunci cînd ad
versarul se numește... 
Laszlo Papp, triplu cam
pion olimpic...

...Dar anii au trecut. 
Firește, loan Boamfă a 
renunțat să mai boxeze. 
El n-a abandonat totuși 
sportul care i-a fost atît 
de drag. A < 
de arbitru, a 
evidențiat tot 
și a condus 
peste hotare. 
Ungară, la campionatele 
europene de la Belgrad, 
la Turneul balcanic, la 
Jocurile Olimpice de la 
Roma etc.

Acesta este comunistul 
loan Boamfă, fostul lă- 
cătuș mecanic de la u- 
zinele „Steagul roșu", 
actualmente student la 
Facultatea de mecanică. 
Crescut și educat de 
partid, loan Boamfă- pă
șește în aceste zile spre 
unul din țelurile sale... 
Curînd 
uzina 
printre 
muncă, 
ca inginer.

...echipa de hochei pe 
gheață a U.R.S.S. a apă
rut pentru prima oară :n 
arena internațională in 
anul 1954 ? Debutul a 
fost dea dreptul senza
țional : hocheiștii sovie
tici au cîștigat titlul de 
campioni mondiali, invin- 
gind cu 7-2 pe marea fa
vorită, Canada!

dat examen 
reușit, s-a 

l mai mult 
și meciuri 

în R. P.

se va întoarce in 
de autocamioane, 
tovarășii săi de 
De data aceasta

C. DIACONESCU
Șeful catedrei de educație 
fizică a Institutului Po

litehnic din Brașov

S-au

I

...in 8 meciuri de fotbal 
un portar a primit... 204 
goluri, cu alte cuvinte o 
medie de... 25. de goluri 
de meci î lată, de altfel, 
scorurile cu care s-au în
cheiat meciurile respecti
ve: 25-1, 33-0, 28-0, 34-0 
11-3, 25-1, 140, 34-0 Este 
adevărat insă că Ted Si
mons, care a 
ceasta ploaie 
n-are decit 12 
portarul unei
pitici din orașul Nottin
gham. Poate că n-a a- 
juns pînă la bară!

primit a- 
de goluri, 
ani și este 
echipe de

...Livio Berruti, campio
nul olimpic Ia. 200 m, a 
debutat recent în automo
bilism ? El a participat la 
un concurs de automobi
lism disputat in Italia, 
pilotind un „Haseratti" de 
2 litri. Nu cunoaștem re- ' 
zultatul concursului, dar 
din moment ce Berruti a 
scăpat cu viață, tot e o 
performanță !

supârat!
3-2, echi- 
din Saw- 
a părăsit 

cu ea și...

Condusă cu 
pa de fotbal 
ston (Anglia) 
terenul, luind
tarele porții in momen
tul cînd arbitrul a acor
dat o lovitură de la 11

metri in favoarea echi
pei adverse.

Echipa Sawston a con
siderat că arbitrul ii era 
categoric ostil, din cauză 
că in echipa adversă ju
cau cei 5 fraji ai arbi
trului.

UN TATA GRIJULIU

AUREL CRIȘAN

— Aza unul s* -og sâ-i paiiiutjul.! ! !
Desen de ADRIAN ANDRQNIC

ostd mhgrzin« posta magazin «postr mrcrzin
MARTIN MIRCEA. TIMI

ȘOARA. — 1) lata rezulta
tele turneului final ai 
campionatului mondial de 
fotbal din 1938. disputat in 
Franța : Germania — Elve
ția 1-1 (1-1), Franța-Belgia 
3-1 (2-1), Brazilia — Polo
nia 6-5 (2-1), Cehoslovacia- 
Olanda 3-0 (0-0). Cuba-Ro- 
mînia 3-3 (1-1) si 2-1 
ltalia — Norvegia 2-1 
Ungaria — India 6-0 
Elveția—Germania 4-2 
Ungaria - Elveția 2-0 ____
Brazilia — Cehoslovacia 1-1 
(1-0) după prelungiri si 2-1 
(0-1), Italia—Franța 3-1 (1-1), 
Suedia—Cuba 8-0 (4-0), Un- 
garia-Suedia 5-1 (3-1), Ita
lia—Brazilia 2-1 (0-0). Meci 
final: italia - Ungaria 4-2 
(3-1). 2) De ce am spus că 
cel mai bun rezultat din 
anul 1961 pe 80 m. garduri 
este 11,5 al Sandei Grosu 
și nu acel 11,2 realizat de 
Ana Șerban, cu prilejul 
triunghiularului Italia — 
R.P.U. _ R.P.R. 1 Nu am... 
favorizat-o pe Sanda Gro
su : Performanța Anei Șer
ban a fost obținută cu 
vint din spate.

NEAGU EUGEN, LUGOJ. 
— Orașul dv. a avut in

ediția 1947—1948 echipă de 
fotbal in categoria B : 
C.S.M. Clasîndu-se insă pe 
locul 14 (din 15 echipe), 
în seria a IU-a C.S.M. a 
retrogradat. In 1537 - un 
singur an — Lugojul a a- 
vut și o reprezentativă în 
„A*.

(0-1), 
(1-0), 
(4-0),
(2-2), 
(1-0),

DIANA MOICEANOV, 
BUCUREȘTI. - 1) Hand
balistul Olimpiu Nodea are 
26 de ani. — 2) Vasile Bo- 
ghiță, actor la Teatrul 
Municipal, a. boxat pînă în 
1957 (in cadrele categoriei 
grea). N-a fost niciodată 
campion. Era si greu, cu... 
Ciobotaiu în fată » In cla
samentul golgeterilor ca
tegoriei a conduc Constan
tin si Dridea, cu 
număr de goluri 
urmează Marcu
Cluj) cu 9 goluri.

DUMITRU ECHIN, BIS
TRIȚA. - î) Cupa Campio
nilor Europeni la handbal 
în 7 (bărbați) nu se dispu
tă după sistemul tur-re- 
tur. Are loc un singur 
meci. Am impresia că nu

numai dv. ci si Dinamo 
București a... uitat acest 
lucru, pierzind meciul cu 
DH.f.K. Leipzig si fiind 
astfel eliminată din com
petiție. 2) Vasile Tiță s-a 
retras din box in I960. 3) 
Care a fost cei mai tinăr 
campion olimpic la Roma? 
N-am avut ocazia sa văd 
buletinele de populație ale 
participanților. dar desigur 
că cei mai tineri campioni 
i-a dat înotul, sport la 
care, în general, marile 
performanțe se obțin la 
vîrste foaite fragede. Tripla 
campioană olimpică Christ 
von Salza avea, mi se pare, 
16 ani.

același 
(10). Ii 
(Știința

D.W BENIAMIN. FAGA- 
RAȘ. — 1) Piinzând mingea 
cu mina în afara careului 
de 16 metri, portarul co
mite henț și este sancțio
nat cu o lovitură liberă 
directă de pe locul unde 
a comis infracțiunea. 2) In 
principiu, un arbitru poa
te conduce același meci in 
tur și în retur. Dar, cum 
de obicei, una din echipe 
(dacă nu amîndouă 1) o ne
mulțumită de arbitraj, este 
mai bine ca arbitrul res-

pecii v să aștepte un timp 
pînă le mai trece oameni
lor supărarea !

UN GRUP DE ELEVI, 
BUCUREȘTI. - 1) In me
ciul dintre echipele de ti
neret ale țării noastre și 
Angliei, disputat în mai 
1957, la București (englezii 
au ciștigat cu 1-0, prin- 
tr-un gol înscris în penul
timul minut), noi am pre
zentat următoarea forma
ție : Cozma — Szakacs II, 
Iosif Lazăr, soare — florio, 
Neamtu - Hasoti, seredai, 
Ene II, R. Lazăr (Biîkkosi), 
Costea. 2) Rugbiștii ita
lieni nu participă ),, acea
stă primă ediție a C.C.E.

LAZAR CORNEL, BRA
ȘOV. — 1) Steagul roșu a 
promovat în categoria A 
în 1957. Prima formație cu 
care a jucat în „A“* Ghi- 
ță—Bjrsan. Marinescu, Per
ce 3 — Zaharia. Popescu — 
Ciripoi, Fusulan, Prora. 
Szigheti, David. 2) Nic; vn 
jucător al Steagului roșu 
nu est? maestru a' spor
tului. N-aU îndeplinit ce
rințele regulamentului de 
clasificare a fotbaliștilor.
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Spicuiri din agenda sportivă a anului 1962
Anul 1962 oferă iubitorilor sportului 

din întreaga lume numeroase între
ceri de mare anvergură. Spicuim 
pentru cititorii noștri cîteva dintre cele 
mai importante competiții de mare 
amploare care sînt înscrie pe agenda 

sportivă a anului în ours.
BASCHET. Cupa Campionilor Euro

peni pentru echipele masculine: pînă 
la 23 iulie; campionatul european pen
tru echipele reprezentative feminine ; 
23—30 septembrie (în Franța); cam
pionatul mondial masculin: 1—15 de
cembrie (în Filipine); Jocurile bal
canice: septembrie (Turcia).

LUPTE. Campionatul mondial de 
lupte clasice și libere 21—27 iunie (To
ledo—S.U.A.); Jocurile balcanice: mai 
(Grecia).

CICLISM. A 15-a ediție jubiliară a 
^Cursei Păcii": 2—17 mai (R.D.G., 
R.S. Cehoslovacă, R.P. Polonă); cam
pionatele mondiale de pistă și șosea 
pentru bărbați și femei; 25 august — 2 
septembrie (Milano — Italia).

POLO PE APĂ. Campionatul euro
pean: 18—25 august (Leipzig — R.D. 

' Germană).
BOX. Jocurile balcanice: 23—27 mai 

(R.P. Bulgaria).
VOLEI. „Cupa Campionilor Euro

peni" (masculin și feminin): ianua
rie— iunie; campionatul mondial pen- 

: tru reprezentativele masculine și fe
minine: 11—28 octombrie (în U.R.S.S.).

GIMNASTICA. Campionatul mon
dial masculin și feminin: 3—8 iulie 
(Praga—R.S. Cehoslovacă); a 5-a e- 
diție a campionatelor internaționale ale 

■R.P.R.: 6—8 aprilie.
CANOTAJ ACADEMIC. Campiona

tul mondial masculin: 5—8 septem
brie (Lucerna — Elveția); campiona
tul Europei pentru femei (locul și data 
desfășurării nu au fost încă definitiv 
stabilite).

CAIAC—CANOE. Campionatul mon
dial pentru bărbați și femei: 17—19 
august (Essen—R.F.G.).

CĂLĂRIE. Campionatul european de 
obstacole: 22—28 iulie (Londra — 
Anglia); campionatul european de 
triatlon: 5—7 septembrie (Blackpool- 
Anglia).

POPICE. Campionatele mondiale pe 
echipe și individual (masculin ți fe
minin): 27—30 septembrie (Bratisla
va — R.S. Cehoslovacă).

PATINAJ. Campionatul european 
masculin: 3—4 februarie (Oslo—Nor
vegia); campionatul mondial masculin: 
17—18 februarie (Moscova); campio
natul mondial feminin: 17—18 fe

bruarie (Imatra -j- Finlanda).
ATLETISM. Crosul balcanic: 1 apri

lie (Grecia); tradiționalul cros al zia

„Cadouri" de anul
Să ne închipuim postura aceluia 

care, sărbătorindu-și onomastica, este 
victima unei „glume" amare. In 
așteptarea invitaților, sărbătoritul 
te lasă dus de imaginație, cău- 
tind să ghicească in ce vor consta 
i,atențiile" celorlalți. Se aude soneria 
de la intrare... Gazda grăbește spre 
ușă. In prag, un ins cu figură necu
noscută, purtînd un pachet imens 
Lașă încărcătura, salută și pleacă. 
Moment de nedumerire pentru sărbă
torit. Ce o fi în pachet ? Este un 
cadou, desigur, unul foarte volumi
nos. Un radio ? Poate chiar un tele
vizor ? Nerăbdător, sărbătoritul începe 
să desfacă pachetul. Un înveliș de 
fcînduri, apoi altul de carton, mai 
multe straturi de hîrtii. Evident, con
ținutul este fragil... Lucrul continuă. 
Degetele grăbite desfac alte straturi 
de hîrtie și carton. Pachetul se mic
șorează văzind cu ochii. „Poanta" în
cepe să devină evidentă. In pachet 
se găsește... nimic! Un „banc" de gust 
dubios, probabil o răzbunare a cuiva.

In această situație neplăcută s-a 
găsit la începutul acestui an și Co
mitetul olimpic japonez. Este lesne 
de înțeles că actualmente înaltul for 
sportiv din Japonia duce mare nevoie 
de sprijin material. Nu mai e chiar 
atit de mult pînă tind orașul Tokio

rului „L’Humanite": 8 aprilie (Paris); 
Memorialul Kusocinski: 16—17 iunie 
(Varșovia); Memorialul Rosicki: 12-13 
iunie (Praga); Memorialul fraților 
Znamenski: 30 iunie — 1 iulie (Mos
cova); meciul de atletism dintre re
prezentativele masculine și feminine 
aile S.U.A. și U.R.S.S.: 21—22 iunie 
(Palo-Alto — S.U.A.); campionatul eu
ropean masculin și feminin: 12—16
septembrie (Belgrad—R.P.F. Iugosla
via); Jocurile balcanice pentru seniori 
și senioare: 28—30 septembrie (Tur
cia); campionatele internaționale ale 
R.P. Romîne (ediția 14-a): 22—24 
septembrie.

SCHI. Campionatul mondial pentru 
probele alpine: 13—18 februarie (Cha
monix—Franța); campionatul mondial 
pentru probele nordice și biatlon: 18—25 
februarie (Zakopane — R.P. Polonă): 
campionatul mondial la biatlonul mo
dern de iarnă: 4 martie (Hammenlin- 
na—Finlanda); campionatul mondial de 
bob seniori: 20—28 ianuarie (R.F.G.).

NATAȚIE. Campionatul european : 
18—25 august (Leipzig — R.D. Ger
mană).

RUGBI. „Cupa Campionilor Euro
peni": pînă în mai; întrecerile dotate 
cu „Cupa Păcii" : mai (R.P. Polonă). 
.SĂRITURI TN APA. Campionatul 
european pentru bărbați și femei: 18— 
25 august (Leipzig—R.D. Germană).

HANDBAL IN 7. Campionatul mon
dial feminin: 8—15 iulie (în Romînia); 
„Cupa Campionilor Europeni" pentru 
echipele masculine și feminine: pînă în 
aprilie.

PENTATLON MODERN. Campiona
tul mondial: 21—25 octombrie (Mexi
co—Mexic).

TIR. Campionatele mondiale: 11—22 
octombrie (Cairo—Republica Arabă 
Unită); Campionatele internaționale ale
R. P. Romîne: mai.

TENIS. întrecerile pentru „Cupa Ga
lea" (juniori) — iulie; „Cupa Davis": 
aprilie — mai; Jocurile balcanice: 11 — 
22 octombrie (în R.P. Romînă).

TENIS DE MASĂ. Campionatul eu
ropean masculin și feminin: 31 mar
tie — 7 aprilie (în R.F. Germană); 
criteriul european pentru juniori: iulie 
(locul desfășurării nu a fost desemnat 
încă).

HALTERE. Campionatul european: 
23—27 mai (Budapesta); întîlniri între 
echipele reprezentative ale U.R.S.S. și
S. U.A.: 7—18 iunie (în S.U.A.); cam
pionatul mondial: august (în S.U.A.).

SCRIAĂĂ. Criteriul mondial al tine
retului la toate armele 18—22 aprilie 
(Cairo—R.A.U.); campionatul mondial 

își va deschide porțile pentru a primi 
pe participanta celei de a XVIII-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de vară. 
Organizarea acestei competiții cere in
vestiții enorme. Și, firește, Comitetul 
olimpic japonez trece prin mari greu
tăți financiare. Pentru el, orice cadou 
este binevenit. Iată de ce, organiza

torii viitoarei Olimpiade au fost cu
prinși de Justificată bucurie la vestea 
că in anul 1962 guvernul japonez 
alocă fondului de pregătire a J. O. 
importanta sumă de 8 miliarde ieni. 
lată intr-adevăr un cadou bogat... 
Dar cuvintele de recunoștință au în
ghețat pe buzele celor gratificați, tn 
completarea actului de investiție se 
făcea precizarea că din aceste 8 mi
liarde de ieni. nu mai puțin de 6.5 
miliarde — deci peste 80% ! — va tre
bui imediat vărsată in contul forțelor 
de ocupație ale armatei S.U.A., ale 
cărei baze militare ocupă un sec
tor important din suprafața terenului 
pe care urmează să fie construite 

masculin și feminin: 16—28 iulie (Bue
nos Aires — Argentina).

PATINAJ ARTISTIC. Campionatul 
european masculin și feminin: 27 fe
bruarie — 3 martie (Geneva — Elve
ția); campionatul mondial mas
culin și feminin: 14—17 martie (Pra
ga — R.S. Cehoslovacă).

FOTBAL. Turneul U.E.F.A. pentru 
reprezentativele de juniori: 20—29 a- 
prilie (în R.P. Romînă); campionatul 
mondial: 30 mai — 17 iunie (în Chile); 
întîlniri în cadrul „Cupei Europei" in- 
terțări, în „Cupa Campionilor Euro
peni" și „Cupa cîștigătorilor de 
cupe".

ȘAH. Turneul interzonal masculin: 
28 ianuarie — 7 martie (Suedia); tur
neul candidaților: 2 mai — 27 iunie 
(Curacao); campionatul mondial stu
dențesc pe echipe: iulie (Anglia); me
ciul pentru titlul mondial feminin: 11 
septembrie — 19 octombrie (Mosco
va); a 15-a olimpiadă de șah: 15 sep
tembrie — 10 octombrie (în R.P. Bul
garia).

HOCHEI PE GHEAȚA. Campionatul 
european și mondial 8—18 martie (Co
lorado Springs și Denver — S.U.A.).

In afara evenimentelor amintite, 
pentru anul în curs sînt programate 
de asemenea numeroase meciuri bila
terale sau între mai multe țări la di
ferite discipline sportive care fac ca 
anul sportiv 1962 să se anunțe bogat 
în recorduri și performanțe valoroase.

Se dezvoltă fotbalul
Fotbalul, asemenea altor sporturi, se 

află în plină dezvoltare și afirmare în 
multe dintre țările continentului afri
can care și-au dobîndit în ultimii ani 
independența și suveranitatea națio
nală.

PRIMUL PAS

Fără îndoială, primul pas important 
în organizarea activității fotbalistice a 
țărilor africane a fost crearea, în anul 
1956, a Uniunii africane de fotbal — 
al cărei scop constă în strîngerea le
găturilor între federațiile de speciali
tate din țările africane și organizarea 
de competiții, printre care și „Cupa 
Africii". Această Uniune își are sediul 
la Cairo, capitala Republicii Arabe U- 
nite, și numără în rîndurile sale fede
rațiile de specialitate din Sudan, Etio
pia, Ghana, Nigeria, Maroc, Tunisia, 
Kenya și R.A.U. Pentru viitorul apro
piat și-au anunțat adeziunea fa acest 
for federațiile din Mali, Guineea, Libe
ria, Somalia, Senegal și Togo. După 
cum se știe, la ședința sa de la Lon-

nou...
bazele sportive și satul olimpic al 
viitoarelor J. O. Amară deziluzie ! 
Darul guvernului japonez nu era fă
cut în folosul mișcării olimpice, ci 
avea destinația precisă a buzunarelor 
ocupanților americani în Japonia...

De fapt, nimic surprinzător in toa
tă această poveste. Pretutindeni unde 
și-au întins plasa de baze agresive, 
puncte de plecare pentru un nou răz
boi criminal, americanii se consideră 
„la ei acasă", izgonesc fără milă pe 
locuitorii teritoriilor ocupate. Acolo, 
în plină inimă a Japoniei, intr-un 
cartier al orașului Tokio. forțele 
S.U.A. și-au instalat un punct de 
sprijin, au făcut un oraș al lor, inter- I 
zicînd accesul japonezilor. Pentru a 
reintra în posesia terenului pierdut, 
pentru a putea construi în locul plat
formelor de lansare un oraș nou în
chinat scopului pașnic al Jocurilor 
Olimpice, japonezii trebuie să plă
tească actualilor ocupanți bani mulți. 
Miliarde de ieni. Japonezii sînt astăzi 
in situația de a-și răscumpăra propria 
lor țară, călcată de cizma militarilor 
yankei!

Sub aceste perspective, deloc lumi
noase, sportivii țării care găzduiește 
viitoarea Olimpiadă, încep anul nou, 
1962.

— RD. V. —

CONCURSUL DE SCHI DE LA WENGEN ÎNCEPE AZ
CoDorîrca dc la Grindclwald a

GRINDELWALD 12 (prin telefon).
— Vineri s-a desfășurat în localitate
— pe zăpada proaspăt căzută în tim
pul nopții — proba de coborîre din 
cadrul concursului internațional femi
nin, la care participă reprezentante a 
20 de țări. Ilona Micloș, care obținuse 
la non-stop (pe pistă înghețată) al 
12-lea timp, s-a clasat pe locul 50, 
deoarece a scăpat o poartă și a fost 
nevoită să se întoarcă pentru a trece 
prin ea. In general, Ilona Micloș a 
manifestat o formă nesatisfăcătoare 
pentru nivelul unui concurs internațio
nal.

fost clștigată dc Traudl Hectic
Cursa a fost cîștigată de austria 

Traudl Hecher cu 1:40,5 (lungiri 
traseului 1.840 m, cu 430 m diferer 
de nivel). Combinata a revenit schit 
rei Linda Meyers (S.U.A.).

Băieții concurează sîmbătă și dur 
nică la Wengen, pe pîrtiile de pe L< 
berhorn. Sîmbătă are loc proba de s 
lom uriaș la care vor lua startul 1 
de concurenți. Reprezentanții noștri 
următoarele numere de start: Tăbăr 
31, Gohn 52, Zangor 55, Pandrea 1 
Bucur 105. Duminică are loc cursa 
slalom special.

P. FOCȘENEANU

Sesiune extraordinară a L.I. H. G.
în problema organizării de către S.U. 

a campionatului mondial de hochei
GENEVA 11 (Agerpres). —
Președintele Ligii internaționale de 

hochei pe gheață a convocat comitetul 
executiv pentru o sesiune extraordi
nară care se va ține la Geneva la 24 
ianuarie. Scopul acestei sesiuni este 
de a pune la punct problema dacă 
S.U.A., ca organizatoare a campiona
telor mondiale de hochei programate 
în acest an la Colorado Springs, sînt 
în măsură să garanteze vizele de in
trare tuturor echipelor înscrise la a-

în țările africane
dra care a avut loc la finele anului 
trecut, F.I.F.A. a omologat hotărîrea 
adoptată de Uniunea africană de fot
bal cu privire la excluderea din acest 
organism a federației din Uniunea Sud- 
africană pentru politica discriminatorie 
pe care o promovează aceasta.

„CUPA AFRICII" — LA A TREIA 
EDIȚIE

Una dintre competițiile care cîștigă 
tot mai mult teren în țările africane 
este „Cupa Africii", care a ajuns la a 
treia ediție. Edițiile din anul 1957 și 
1961 au revenit echipei Republicii Ara
be Unite. La ediția de anul trecut au 
luat parte 9 țări: R.A.U., Etiopia, Su
dan, Ghana, Nigeria, Kenya, Uganda, 
Maroc și Tunisia. Anul acesta se va 
desfășura cea de-a treia ediție a aces
tei competiții care are de-acum tra
diție.

DUPĂ EXEMPLUL „CUPEI CAM 
PIONILOR EUROPENI"

Se pare că „Cupa Campionilor Euro
peni" a avut un puternic ecou în rîn
durile fotbaliștilor din țările africane. 
Așa se face că luna aceasta se va în
truni comitetul de organizare al unei 
noi competiții africane — „Cupa Cam
pionilor țărilor Africii". Firește, se ri
dică unele obstacole în legătură cu 
distanțele mari dintre țări, dar s-au 
făcut unele propuneri avantajoase. Ast
fel, echipele participante ar urma să 
susțină întreceri pe serii zonale : 
zona de apus: Maroc, Ghana, Nige
ria ; răsăriteană : Etiopia, Kenya, U- 
ganda: nordică: Tunisia. R.A.U., Su
dan. Învingătoarele zonelor vor par
ticipa la turneul final care se preconi
zează să se desfășoare în Ghana. E- 
xistă de asemenea propunerea ca în 
sezonul 1962—1963 cîștigătoarea „Cu-, 
pei Campionilor Europeni" să întîl- 
nească echipa învingătoare în „Cupa 
campionilor țărilor Africii".

Campionatul european masculin 
de patinaj viteză

Pe stadionul Bislet din Oslo se va 
desfășura în zilele de 3 și 4 februarie 
campionatul european ■ masculin de pa
tinaj viteză. La competiție vor parti
cipa patinatori din U.R.S.S., Anglia, 
Finlanda, Franța, Suedia,. Olanda, 
Italia, Austria, R. P. Ungară, R. P. 
Polonă, R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, Iugoslavia, Norvegia și alte 
țări. 

ceastă competiție. După cum se ș4 
Departamentul de Stat al S.U.A: ca 
zează dificultăți echipei R. D. G( 
mane în legătură cu venirea aceste 
în S.U.A.

Liga internațională de hochei 
gheață a hotărît, la congresul ținut 
1959 la Praga, ca în cazul că o ța 
organizatoare a campionatului mondi 
nu garantează primirea tuturor echip 
lor participante în condiții egale, i 
i se retragă dreptul de organizat 
Conform acestei hotărîri, în evehtua 
tatea că forurile sportive din S.U.. 
nu-și vor respecta obligațiile, orgar 
zarea campionatului mondial- va 
încredințată altei țări.

Pe scurt ■
• în bazinul olimpic din Melbowr 

s-a disputat a treia întîlnire de nat 
ție dintre echipele masculine ale Au 
traliei și Japoniei. Din nou victoria 
revenit înotătorilor japonezi, la scor, 
de 33—23 puncte. In proba de ștafel 
4x100 m mixt echipa Japoniei a stab 
lit un nou record mondial cu timpi 
de 4’12’’8/10 (vechiul record era d 
4T3”9/10 și aparținea Australiei).

• Invingînd cu scorul de 59-1 
(27-23) pe Voros Meteor
echipa feminină de baschet 
bis Praga s-a calificat pentru turul u 
mător al „Cupei campionilor europeni

• La Santiago s-a disputat întîlnire 
internațională de fotbal dintre echipei 
Botafogo (Brazilia) și Ferencvaros Bi 
dapesta, care se află în turneu în Chili 
Fotbaliștii brazilieni au obținut victori 
cu scorul de 4—1 (2—0) prin puncte 
marcate de Silveira (2) și Amarildo (2 
Golul echipei maghiare a fost înscris d 
Albert. Colo Colo (Chile) a terminat I 
egalitate 0—0 cu Steaua roșie Belgrat
• După terminarea turneului inte 

național de șah de la Hastings, can 
pionul mondial Mihail Botvinnik a fo 
invitat să dea un simultan la clubul t 
șah al Universității din Londra. Prii 
tre cei care au participat la acest s 
multan a fost și lordul primar al Lo< 
drei, sir Frederich Hoare. Din 20 < 
partide Botvinnik a cîștigat 12, a r 
mizat 7 și a pierdut una.

• Intr-un meci de fotbal disputat 
Atena, echipa F.C. Barcelorna a învir 
cu scorul de 2—0 echipa Olimpiakos.

• Continuîndu-și turneul în Guat 
mala, echipa maghiară de fotbal Ujpe: 
Dozsa a întîlnit echipa „Communic 
ciones" de care a dispus cu storul < 
5—1 (3—0). Punctele au fost realizai 
pentru echipa oaspete dc Lenkey (3) 
Bene. Intîlnirea a fost urmărită < 
35.000 de spectatori.

Patinatorii norvegieni au participat 
cîteva concursuri de verificare. Cel m 
în formă s-a dovedit a fi fostul car 
pion mondial Johanessen care a obj 
nut două rezultate foarte bum 
17:14,4 la 10.000 m și 2:15,0 la 1.500 r 
Din echipa norvegiană mai fac par 
A. Mayers și N. Oness.
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