
NP1DNATUI PE ASOCIAȚIE—MIJLOC IMPORTANT
THU SUSȚINEREA UNEI ACTIVITĂȚI CONTINUE UE MASE

■icitorii de la
■ Grivița Roșie
■ ucurești și-au
■ din sport, 
■timii ani, un
■ntovărășe.ște adesea în orele lor
■ Numărul acelora care participă 
Bmpetițiile sportive de mase este 
■rtinuă creștere. Pentru a angrena 
Brmăr și mai mare de muncitori 
Bsă practice sportul — pentru a 
■șura o activitate de mai lungă 
Bă și a menține treaz interesul 
Bu întrecerile sportive, consiliul 
Biției noastre sportive a acordat 
Ber.ție deosebită campionatului pe 
«ție.
Bma ediție a acestui campionat 
Besfășurat acum patru ani cu par- 
Brea a opt echipe de volei și tot 
B de fotbal. La ultima lui ediție, 
I în anul 1961, au luat startul 
Bhipe de volei, tot atitea de fotbal,
■ 10 formații de handbal, șah și 
I de masă.
Im am reușit acest lucru ? Aceste 
■se le datorăm muncii întregului 
lliu al asociației sportive, care la 
M său s-a bizuit pe un larg activ 
Isc. îndrumați îndeaproape de co
lul de partid și colaborind cu co
lul U.T.M. și comitetul sindical,
■ am luat o serie de măsuri pe 
I organizatoric și propagandistic, 
■punct de vedere organizatoric am 
lit următoarele metode: in primul 
I s-a constituit o comisie care 
|RVi atribuțiile ei organizarea cam- 
jatelor asociației. Această comisie, 
jindul său s-a sprijinit pe subco- 
ț formate din membri ai comisiilor 
jamtrră de sport. Subcomisiile, corn 
| din 5 tovarăși, aveau următoarele 
Iuții: responsabilul comisiei, res- 
labilul cu evidența și programa- 
I cel cu delegarea arbitrilor, res- 
Labilul cu munca de propagandă 
lecretarul comisiei. Aceste subco- 
li se întruneau o dată pe săptămină, 
[primeau înscrierile, alcătuiau pro- 
|nele pe etape, pe zile și ore. Tot 
[efectuau și omologările.
bntru a antrena cit mai mulți mKi- 
ri ai uzinei noastre in aceste com
iții am folosit o gamă largă de 
pace de propagandă. La fotogazeta 
ciației noastre sportive s-au pu- 
lat fotografii cu faze din jocuri, 

aici apăreau articole care scoteau 
relief părțile pozitive și negative 
activității desfășurate. Aveam în- 

leauna o rubrică unde erau afișate 
lamentele, programarea meciurilor 
pare etc. Stația de radioamplificare 
k dat un ajutor de preț. Prin ea se 
nțau viitoarele meciuri și totodată

ION GHEORGHE 
secretarul asociației sportive

Grivița Roșie

adevărat prieten.

se citeau cronicile 
intilnirilor dispu
tate. Ziarul de u- 
zină a publicat di- 

din regulament, mate- 
erau apreciate intilni-

ferite spicuiri 
riale in care 
rile, clasamente etc.

Un rol important l-a avut afișajuf, 
care a fost creat cu posibilitățile noas
tre locale. Anunțurile apăreau săptă- 
minal și erau afișate la porțile de 
intrare și m locurile principale din 
uzină. Nu am neglijat nici lozincile 
mobilizatoare in vederea participării 
unui număr cit mai mare de tovarăși.

O mare surpriză a constituit-o pen
tru noi rapida popularitate a liandba- 
1uiui in 7. El a fost introdus in cam
pionatul nostru pentru prima oară in 
anul 1961. Datorită muncii neobosite 
a profesorului de educație fizică Petre 
Citnpoieru, de la școala profesională 
Grivița Roșie, cit și a celorlalți en
tuziaști ai acestei discipline sportive, 
am reușit să organizăm un campionat 
cu 10 echipe. După desfășurarea jocu
rilor am alcătuit două echipe, cu care 
am concurat in campionatul raional. 
Vreau să menționez că in raionul Gri
vița Roșie nu a existat pină atunci 
campionat la această disciplină spor
tivă. Spre satisfacția noastră 
două locuri in campionatul 
care cuprinde 8 echipe, smt 
de reprezentativele noastre.

Cu prilejul întrecerilor campionatu
lui pe asociație — care s-a desfășurat 
tur și retur — s-au remarcat o serie 
de noi elemente. Astfel, la handbal am 
notat numele elev îlor: C. Storescu și 
I. PaH, ale electricienilor Gh. Dan și 
L. Mito. La volei s-au remarcat tim- 
plarii M. Bătan și V. Marinescu, mon- 
terul C. Buzatu și cazangiii A. Donescu 
și N. Tuhan. Sportul care a avut cea 
mai mare și mai constantă galerie a 
fost desigur fotbalul. Dintre competi
tori s-au impus turnătorii T. Bărcâ- 
nescu, V. Staocu și G Moga. O com
portare frumoasă au avut și inginerul 
V. Mirancea, timptarii M. Anton. D. 
Dumitru și monterul D. I varșoviei.

Pentru anul in curs ne am propus 
să introducem in campionatul asociației 
și întreceri de atletism. Fiecare secție 
iși va forma o reprezentativă compusă 
din 10 sportivi. In felul acesta vom 
reuși să trezim interesul pentru această 
disciplină și vom ridica noi elemente 
pentru sportul de performanță. Prin
cipalul obiectiv pe care il urmărim 
în desfășurarea campionatului asocia
ției este acela de a oferi membrilor 
noștri U.C.F.S. o activitate continuă, 
o activitate care să întregească pe a 
celorlalte competiții de mase.

primele 
raional, 
ocupate

duminica plâcutâ la munte
sutele 
Gării

Jpmtnică dimineața, pe lingă 
Isutele de călători obișnuiți ai 
[/VorzZ, pe peronul nr. 5 era prezent 
[grup mare de tineri echipați cu țoale 
I necesare de a înfrunta culmile în- 
lezite ale munților. Erau cei peste 
VO de tineri excursioniști care se pre- 
leou să plece la Sinaia. Această fru- 
hsă inițiativă a fost luată de Comite- 
I Orășenesc București U.T.M. în cola- 
lare cu O.N.T. Carpați, agenția Bucu
ri.
M/unși la Sinaia, plini de voioșie ei 
asaltat drumul spre minunatul hotel 

lin ..Cota 1.400“. Nu pentru toți a- 
/ drum a fost ușor, totuși, animați de

movistul C. Stănescu. CuTind i-am pără
sit, trezind la alte grupuri.

Un medic explica unui grup numeros, 
despre influenta binefăcătoare a ex
cursiilor asupra organismului. Cei din 
jurul său puneau numeroase întrebări ce 
nu rămîneau fără răspuns.

Ușor, storurile nopții se lasă și tinerii 
— după o frumoasă zi petrecută la... 
înălțime — coboară spre trenul ce-i va 
aduce în Capitală. In Gara de Nord, 
siringeri de mină :

—La revedere, pe duminica viitoare la 
Predeal 1 Veniți ?

— Mai e vorbă ?

Text și foto: P. ROMOȘAN

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN1ȚI-VĂ1

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînă

ANUL XVIII — Nr. 3962 dl Mărfi 16 ianuarie 1962 9 8 pagini 25 bani

Fotbaliști rom ini peste hotare

STEAUA JOACĂ AZI IN IRAK,
IAR DINAMO IN GRECIA

Steaua și Dinamo, BucureștiEchipele noastre de fotbal 
și-au Încheiat turneele lor în Republica Arabă Siria și, 
respectiv, în insula Cipru. Steaua a cîștigat toate cele trei 
jocuri disputate la Alep și Damasc, înregistrînd scoruri din 
ce în ce mai mari (2—0, 3—1 și 6—0), pe măsură ce jucătorii 
au reușit să se acomodeze și să-și pună în valoare cali
tățile. Dinamo a susținut cinci partide, dintre care a cîștigat 
patru (4—2, 10—1, 4—1 și 5-0) și a pierdut una (1—2).

In continuare, aceste două echipe bucureștene vor juca 
in Irak (Steaua) și în Grecia (Dinamo). Ambele evoluează 
chiar astăzi : Steaua la Bagdad, iar Dinamo București la 
Atena. Fotbaliștii dinamoviști vor intilni selecționata de 
tineret a Greciei.

După meciul de astăzi, echipa Steaua va mai disputa 
un joc la Bagdad, la 21 ianuarie. Este posibil ca intre aceste 
două întilniri să mai aibă loc una, la 19 ianuarie.

* Turneul U.E.F.A. în centrul atenției iubitorilor 
de fotbal (citiți amănunte în pag. a V-a)L

De mîine pînă duminică,

CONCURSURILE DE SCHI DIN PARING Șl PREDEAL 
IN CENTRUL ATENȚIEI

De mtine pînă duminică, pirtiile Pa
rîngului și Predealului vor găzdui două 
importante concursuri cu caracter re
publican : „Cupa Voința" și „Cupa 
Olimpia".

întrecerile alpine ale „Cupei Voința" 
se vor desfășura miercuri și joi la Pa
ring, iar cele de fond joi la Predeal. La 
Paring vor avea loc probele de slalom 
special și slalom uriaș pentru seniori, 
senioare, juniori și junioare, iar la Pre
deal fondul 15 km seniori. 5 km seni
oare și juniori și 3 km junioare.

Sîmbătă și duminică, schiorii vor lua 
startul în „Cupa Olimpia* la slalom 
special și slalom uriaș pentru toate ca
tegoriile de concurenți (in Paring) și 
la fond 15 km seniori, 10 km senioare. 
5 km juniori, 3 km junioare, ștafetele 
4 x 10 km seniori, 3x5 km senioare, 
4 xlO km juniori și 3x3 km junioare.

(la Predeal). La „Cupa Olimpia" 
alcătuiește și clasament pe ediipe.

Organizarea întrecerilor alpine 
Paring, masiv la poalele căruia se a- 
flâ numeroase centre miniere (Petro- 
șeni, Lupeni, Lonea, Petriia, Uricani 
ș.a.) constituie un bun prilej de 
popularizare a acestei frumoase disci
pline sportive in nodurile tineretului 
din aceste localități.

Cit privește probele de fond ce se vor 
desfășura la Predeal, pe Poliștoacă, 
ele vor fi un eficace mijloc de verifi
care a schiorilor de frunte, îndeosebi 
a componenților lotului republican, 
care vor participa la importante între
ceri internaționale.

Gh. Cristolovemw, campionul țării la 
coborire, ta concura săplămîna aceasta 

pe pirtiile Parîngului

Grupul de excursioniști la hotelul alpin „Cota 1400

Spartachiada de iarnă a tineretului 
in plină desfășurare• • •

Pe întreg cuprinsul țării se desfășoară entuziaste întreceri sportive 
in cadrul Spartachiadei de iarnă a tineretukri. Zeci ți zeci de scrisori 
ne sosesc zilnic la redacție. Din cuprinsul lor desprindem noi realizări: 
la Iași încă 2.000 de participanti la șah ți tenis de masă, kt Brașov 
alte cîteva sute de elevi s-au adăugat la numărul celor care au luat 
startul la schi și săniuș, la Constanța, Cluj, Sibiu, Bacău — peste tot, 
mii și mii de tineri se avântă tn frumoasele competiții ale Spartachiadei 
de iarnă a tineretului...

Ieri poștașul ne-a adus din 
citeva dintre ele și iată ce am

C. GHINEA (CONSTANTA) : .PESTE 
130.000 DE PARTICIPANT IN RE

GIUNEA DOBROGEA !“

Tineret uf
participă cu entuziasm 
Spartachiadei de iarnă, 
curenților din uzine,
școli și din unitățile

■muse/iZe naturii, au ajuns la punctul 
[aZ îmbujorați și cu... poftă de mîn- 
rc.
IGrupurile s-au întîlnit și, aici, tinerii 
| legat cunoștințe, au discutat despre 
Loca lor, despre activitatea lor cultu- 
lă și sportivă. Un grup de tineri din 
lanul Grivița Roșie se fotografiază în 
Ea hotelului alpin, iar mîine ei vor a- 
fa colegilor locurile vizitate. Alături, 

o pantă de zăpadă, alunecușul e în 
l. Un alt grup discută aprins despre 
.r. Discuția lor mă atrage. De altfel, 
im recunoscut în mijlocul lor pe dina-

din regiunea Dobrogea 
la întrecerile 

Numărul con- 
intreprinderi, 

socialiste ale

IN NUMĂRUL DE AZI:
♦ De la 2300 de sportivi la 

180.000 I Conferința regională 
U.C.F.S. Cluj

♦ Școlile medii cu program spe
cial de educație fizică

♦
decîf în anul trecut

In 1962 succese și mai mari

• O pagină de fotbal

♦ Joi începe turneul final al cam
pionatului republican de hochei pe 
gheață

• Fotbal pe glob

nou un teanc de scrisori. Am deschis 
aflat de la corespondenții noștri:

agricutiaii care au participat pînă 
acum la competițiile Spartachiadei de 
iarnă, etapa pe asociații sportive, este 
de peste 130.000, adică^ cu 35.000 mai 
mult decit anul trecut.
succes sau bucurat 
gimnastică, haltere și 
mărul participanților 
două ori mai mare decit la 
terioară a Spartachiadei de 
număr sporit de participant a fost 
înregistrat și la concursurile de schi 
și patinaj.

Spartachiadei de iarnă a tineretuiuL 
Record de participare a fost înregistrat 
ta concursurile de schi, săniuțe și 
patinaj. Anul acesta, datorită muncii 
desfășurate de consiliile asociațiilor 
•portive, a fost mărit considerabil nu
mărul fetelor care au luat startul în 
întreceri. Astfel, printre cei 7.000 de 
concurenți care au participat pînă 
acum la concursuri, se află peste 1.500 
de tinere.

De cel mai mare 
competițiile de 

trintă 
a fost

unde nu
de peste 

ediția an- 
iamă. Un

I. PLÂVIT1U (REȘIȚA): „A CRESCUT 
NUMĂRUL CONCURENTELOR LA 
ÎNTRECERILE SPARTACHIADEI DE 

IARNĂ"

Asociațiile sportive din raionul 
Reșița se preocupă intens de buna or
ganizare a întrecerilor din cadrul

CONSTANTIN DI CU : „PESTE 4000 
DE PARTICIPANT! IN RAIONUL 
SLATINA".

Tineretul din raionul Slatina parti
cipă cu însuflețire la întrecerile sportive 
ale Spartachiadei de iarnă. Pînă la 
sfîrșitul lunii trecute au luptat pentru 
titlurile de campioni pe asociație ai Spar
tachiadei de iarnă peste 4.000 de ti
neri și tinere. Acest început promițător 
confirmă interesul față de tradiționala 
competiție de mase. Iată cîteva cifre 
grăitoare despre fruntași : asociația 
sportivă Valea Mare — 140 concurenți, 
G.A.C. Curtișoara — peste 200 (din 
care 40 la schi și 85 la săniuș). Re
colta Coteana (225). Știința Slafina 
420. Evidențieri mai merită asociațiile 
sportive Voința Jitam, Recolta Bălteai, 
Știința Potcoava. C.A.C. Slă tioara ș.a.

(Continuare in pag. a 3-a)



De la 2.800 de sportivi la aproape 180.000!
...acesta este drumul parcurs de sportul clujean in anii regimului democrat - popular

In Hotărîrea Comitetului Central 
al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri 
al R.P.R. cu privire la reorganizarea 
mișcării de cultură fizică și sport din 
Republica Populară Romină, din anul 
1957, se spune :

CooSerința regională U. C. F. S. Cluj

„Cultura fizică, ca parte inte
grantă a culturii socialiste, consti
tuie un important mijloc de întă
rire a sănătății oamenilor muncii, 
de creștere a unei generații vigu
roase, capabile să îndeplinească în 
bune condiții mărețele sarcini de 
construire a socialismului, de a- 
părare a cuceririlor regimului no
stru democrat-popular și de ștrin- 
gere a relațiilor de prietenie între 
poporul romin și popoarele altor 
țări, în vederea menținerii și con
solidării păcii"..

Cuvintele partidului și guvernului, 
importantele sarcini reieșite din Ho- 
tărire, au însuflețit tineretul nostru, 
pe activiștii, tehnicienii și sportivii din 
întreaga țară. Cu prilejul conferințelor 
regionale U.C.F.S. s-a făcut un am
plu bilanț al drumului parcurs . de 
mișcarea sportivă in acești ani, o te
meinică analiză a muncii desfășurate. 
Mulțumind partidului și guvernului 
pentru minunatele condiții create miș
cării sportive, oamenii muncii au a- 
nalizat cu simț de răspundere modul 
cum s-a muncit. metodele bune și

lipsurile remarcate în activitatea de 
pînă acum. La conferința regională 
U.C.F.S. Cluj, în darea de seamă și 
în discuțiile delegaților, a fost sub
liniat progresul evident realizat sub 
conducerea partidului în ultimii ani. 
Alături de noile fabrici, de splendidele 
cvartale de locuințe pentru oamenii 
muncii, de progresul științei și culturii, 
mișcarea sportivă a realizat și ea 
succese de seamă. Ing. Emilia Mol
dovan de la-Cimpia Turzii spunea: 
„Succesele cu care se prezintă mișca
rea de cultură fizică și sport din re
giunea noastră in fața conferinței sini 
deosebit de frumoase. Numai un sin
gur exemplu socot că este edificator : 
numărul oamenilor muncii din regi
unea Cluj care au participat la dife
rite competiții sportive a ajuns in 
anul 1961 la cifra de aproape 300.090!

Tinăra ingineră de ia industria 
Sirmej din Cimpia Turzii a găsit in
tr-adevăr un exemplu concludent pen
tru a demonstra creșterea activității 
sportive din această regiune. Pornind 
de la această idee și pentru a 
drumul parcurș de la Eliberare 
acum de sportul din regiunea 
vom reproduce graficele care se 
la intrarea in sala conferinței.

arata 
pină 
Cluj 

aflau

- Baze sportive 
complexe, piste, 
baschet etc,, săli,
- Capacitatea stadioanelor (locuii în 

tribune pentru spectatori)
- Asociații sportive si cluburi sportive
- Sportivi
- Participanți la competițiile de mase
- Oameni ai muncii care practică gim

nastica in product i*
- Sportivi legitipiati
- Sportivi clasificați
- Maeștri emeriți
- Maeștri ai sportului
- Sportivi Ue cat. i, a JI-» Și a IJI-a
- Cadre tehnice (antrenori, prof. ed. 

fizică, instructori)
- Artltci

(parcuri sportive, baze 
terenuri fotbal, volei, 
bazine)

1944 191? IS57 1961

96 290 578 734

2660 3800 6500 32709
49 327 533 742

2800 19.880 77.474 179.437
- 49.000 153.000 293988

— 550 10.662
320 1.730 5.133 9.103

— 318 1.771 5.032
— — 1 2
— 4 21 37
— 3K 1.749 4.992
50 168 609 833
58 268 892 1.387

pal al activității organelor și organi
zațiilor sportive. în raionul Zalău au 
devenit membri ai U.C.F.S. în acest 
timp încă 1.200 de tineri și tinere, iar 
la competițiile de mase desfășurate în 
ultima vreme (campionate pe asocia
ție, crosuri etc.) au fost înregistrați 
aproape 30.000 de participanți, în ra- 
ionuil Cirjipeni au fost amenajate noi 
baze sportive simple, iar în raionul 
Aiud sportivii și-au îmbunătățit pre
gătirea, realizing performanțe din ce 
în ce mai -bune.

Așa cum sublinia însă delegatul 
Ion Bențea din raionul Gherla, față 
de condițiile create mișcării sportive 
și față de posibilitățile existente în 
regiunea Cluj nu s-au obținut rezul
tatele așteptate.

Cauzele ? iată-Ie:
— lipsa de control și îndrumare din 

partea consiliului regional "

Tenisul de masă clujean 
a înregistrat ia anul 1961, 
în afara victoriilor repur
tate in cadrul campionate
lor republicane, un splen
did succes în arena inter
națională : cucerirea primei 
ediții a „Cupei Campionilor 
Europeni** la echipe băr
bați. Tinerii sportivi clu
jeni s-au impus astfel in 
prima mare competiție eu
ropeană rezervată cam
pioanelor naționale. Din a- 
ceasta

U.C.F.S.

cese și mai importante în munca de 
angrenare a oamenilor muncii în prac
ticarea exercițiilor fizice.

Tovarășul ing. Remus Halga, preșe
dintele asociației sportive Minerul 
Baia de Arieș spunea — pe bună 
dreptate — că: „rezultatele realizate 
la competițiile de mase nu trebuie 
judecate doar prin prisma numărului 
de participant ci, mai ales, prin ceea 
ce s-a realizat in urma acestor mari 
întreceri : noi asociații sportive, mări
rea numărului de membri U.C.F.S., 
înființarea de noi secții pe ramură de 
sport, legitimarea unui mai mare nu
măr de sportivi, clasificarea sportivi
lor, afilierea secțiilor, îmbunătățirea 
recordurilor regionale etc". In bună 
măsură organele și organizațiile spor
tive din regiunea Cluj au avut ca o- 
biectiv aceste importante sarcini tra
sate de ultima plenară a Comitetului

Tabloul comparativ de mai sus re- 
flectp. cum nu se poate mai bine dim 
mui ascendent pe care l-a parcurs 
sportul clujean in anii luminoși ai 
democrației populare. De la 2.8U0 de 
sportivi la aproape 180.000 este de 
fapt transformarea pe care a cunos- 
cut-o sportul, de la un apanaj a! cla
selor avute Ia un bun de preț al ma
selor de oameni ai muncii. Delegatul 
Ion Szilagyi din Zalău a subliniat 
faptul că : „sportul in regiunea noa
stră s-a consolidat permanent pentru 
că organizațiile sportive conduse de 
partid au pus un accent deosebit pe 
dezvoltarea competițiilor de mase, pe 
atragerea oamenilor muncii la practi
carea exercițiilor fizice" Și acest lucru 
este subliniat de cîteva cifr?: 
174.968 de participanți la ediția I960 
1961 a Spartachiadei de iarnă a tine
retului (evidențiate in mod special 
pentru nțodul cum au organizat sinț 
raioanele: Dvj. Gherla și Năsăud). 
239.050 de concurent) și concurente 1'1 
Concursul culmral-sportiy (întrecerile 
au avut loc in 918 sate și în 233 
de întreprinderi și instituții), 40511 
de participanți la „Cupa Agriculturii" 

‘ ------- fotbal: 9.111,
124.071 de parti-

(atletism: 12.575,
trîrită ; 5.536 etc.), ...... T_...
cipanți la crosurile de mase (dintre 
care 50.093 de fete), 68.500 de parti
cipanți la excursiile turistice (au fost 
organizațe in agiți 19t5| peste 600 de 

de 
în

excursii) ș,a. Un mijloc 
angrenare a oamenilor 
practicarea sportului s-a 
campionatul pe asociație. Zeci de mii 
de tineri se întrec, pentru cucerirea tit
lului de cel mai bun sportiv al aso
ciației. Aceste întreceri sint folosite 
Și ca mijloc de selecție a elementelor 

alcătuirii repre- 
școiii. facultăți

talentate in vederea 
zentativelor uzin°i,

eficace 
muncii 

dovedit a fi

gospodăriei 
lective etc. 
fruntașe în 
de competiții se numără cele de la In
dustria Sirmej Cimpia Turzii, larjfțș 
Herbak Cluj, Soda Ocna Mureș ș.a 
O armonioasă îmbinare între sport și 
producție, un mijloc de a sprijin: di
rect ridicarea capacității de muncă a 
muncitorilor ii reprezintă gimnastica in 
producție. Dîndu-i-se o deosebită a- 
tenție ea a fost extinsă în 31 de în
treprinderi și este practicată astăzi de 
peste 10.000 de muncitori și munci
toare

Dezvoltarea activității sportive a 
pus firește și problema îmbogățirii 
bazai materiale. Prin grija stalului 
nostru democrat-popular au fost con- 

. struite in regiunea Cluj numeroase 
baze sportive moderne pe care pulsea
ză o intensă activitate. Prin strîii- 
gerea la timp a cotizației de membru 
U.C.F.S. (amil acesta venitul realizat 
pe regiune din cotizații se ridică la 
aproape 1.500.0(10 lei), prin organi
zarea mai judicioasă a competițiilor 
și prin creșterea calității întrecerilor 
(care au adus astfel un venit 
mare cluburilor și asociațiilor 
tive) s-a putut achiziționa mai 
material și echipament sportiv, 
sprijinul organizațiilor de 
U.T.M. a fost mobilizat tineretul 
tru amenajarea prin muncă patriotică 
a numeroase baze sportive simple.

Conferințele și adunările generale 
de dări de seamă și alegeri care au 
avut loc în cadrul asociațiilor sporti
ve, cluburilor și consiliilor raionale 
U.C.F.S. din regiunea Cluj au contri
buit in mod eficace la realizarea unor 
noi succese. Traducerea in fapt a ho- 
tărîrilor 
rințelor

agricole de stat sau 
Printre asociațiile sportive 

organizarea acestui gen

co-

mai 
spor- 
mult 

Cu 
bază 
pen-

adunărilor generale și confe- 
a constituit obiectivul princi

293.988

parte 
blican 
student fruntaș la învâ- 
lulpră. lală-l pe Negulescu 
la masa de joc.

formafie a făcut 
și campionul repu- 

Radu Negulescu.

(din cuvîntu! tov. Gh. Oțet, 
din raionul Jibou):

— organizarea campionatelor pe a- 
sociații numai la 2—3 ramuri spor
tive, negiijindu-se sporturile importan
te cum si«t atletismul, gimnastica și 
natațig (din darea de seamă);

— slaba atenție acordată angre
nări) elementului feminin in practi
carea sportului din eare eauză numai 
24,3 la sută din numărul membrilor 
U.C.F.S. sint femei (din cuvințul tov. 
Eugen Furuian, 
Turda );

— șppfUd i»
dejițifor nu «e 
wiWwțKiiw- ______
multi dintre c«i 114 profesori de e- 
ducație fizică (exemple: Marin Păș- 
călău. Dorin Almășan, O tio Mada- 
rasz șa.) muru'eșc fără interes și sint 
lipsiți de simț de răspundere (din 
darea de seamă).

Am extras doar cîteva din cauzele 
analizate pu profunzime de darga de 
seamă și de delegații ia conferință. 
Este evident că prin eliminarea lip
surilor semnalate se pot realiza suc-

delegat

delegat din raionul

riadul elevilor și stu- 
desfășoară ia nivelul 
datorită faptului că

de Organizare a Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport.

In anul 1961 a-crescut considerabil 
numărul membrilor U.C.F.S. -și al aso
ciațiilor sporti.ye tocmai ca urmare a 
faptului că participanții la competi
țiile de- mase au fost îndrumați cu 
grijă spre practicarea organizată a 
sportului. Din rîndul tineretului au 
fost selecționate cu grijă noi talente. 
Promovate în cadrul secțiilor de per
formanță. elementele tinere au avut 
posibilitatea să crească și să dobîn- 
dească rezultate mai bune, o dată cu 
primii pași pe drumul măiestriei spor
tive. Organele și organizațiile spor
tive s-au îngrijit de lărgirea parii* 
cipării la campionatele republicane. 
Cu ajutorul competițiilor de mase și 
îndeosebi al campionatelor pe aso
ciație au fost selecționate reprezenta
tivele asociațiilor. Prin afilierea sec
țiilor la federații aceste reprezentative 
au putut fi înscrise în campionatele 
republicane. Iată, un tabel comparativ 
privind creșterea participării echipelor 
și sportivilor la fazele de mase ale 
campionatelor republicane.

I960 1961

deficiențe în organizarea întreceri 
Mai sint încă antre-npri și instruJ 
care preferă să lucreze cu mei 
vechi, de pe vremea cînd practl 
ei sportul, ferindu-se să promol 
cu curaj principiile metodicei mol 
ne de antrenament. Unii profesorii 
educație fizică dovedesc comodil 
rezumîndu-se doar la efectuarea I 
lor prevăzute în programă, de ml 
ori și acestea desfășurîndu-se la I 
nivel foarte scăzut Delăsarea J 
antrenori și profesori de educației 
zică este evidentă în nivelul sca 
la care se prezintă atletismul și d 
nastica în regiunea Cluj. La atlet! 
de pildă sînd recorduri care de ani 
ani stau „în picioare" deși ele I 
reprezintă o valoare în ierarhia ini 
națională. Vorbind despre situația 
care se află gimnastica, maestra sd 
tului Sonia fovan spunea : „Cum a 
posibil ca din zecile de mii de el 
și studenți din regiunea Cluj să 
apară noi talente în gimnastul 
Răspunsul la această întrebare nu p 
te fi găsit decit in lipsa de pred 
pare a profesorilor de 
care nu se străduiesc 
și să pregătească cu 
sele elemente talentate, 
pus această întrebare 
care este contribuția lor la pregătii 
cadrelor tinere menite să improsl 
teze loturile republicane Nesa 1 
făcătoarea activitate desfășurată I 
unii profesori de educație fizică 
reflectă numai în slaba seiecțî^l 
pregătire a gimnaștilor ci și în nivel 
slab la care se desfășoară activital 
sportivă a elevilor și studenților. I

Fără îndoială că munca sportivă I 
atit cea de angrenare a maselor I 
oameni ai muncii in practicarea spJ 
tului cit și cea de perfecționare a I 
lementelor talentate în secțiile de pi 
formanță — nu poate fi despărțită I 
munca de educare a sportivilor, si 
conducerea organelor și organizații! 
de partid și cu sprijinul efectiv I 
sindicatelor și organizațiilor U.T.l 
s-a desfășurat și în regiunea Cluj I 
intensă muncă politică în rîndul spd 
tivilor. Marea majoritate a sportivii] 
au fost încadrați in învățămîntul ] 
partid și U.T.M. Tineretul sportiv | 
participat la vizitarea muzeelor ] 
locurilor istorice, a ascultat cu inter] 
conferințe despre realizările regimul 
democrat-popular în opera de des 
vîrșire a construcției socialiste în ța 
noastră, despre rezultatele minunai 
obținute de sportivii sovietici și del 
pre creșterea mișcării de cultură fizid 
și sport tri patria noastră. Propagai

educație iizi 
să sJecțion 
grijă numer 
Dacă nu și 
le-o pun e

Bascliet băieți 
Basci iei fete 
Fotbal 
Atletism 
Gimnastică 
Gimnastică 
Schi 
Handbal in 
Volei băieți 
Voiei fete

fete 
băieți
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TEHNICE

graiicul progresului

Recorduri Campioni 
R.P.R. R.P.R.

I5SOOO

pe plan 
influențat

Creșterea performanțelor 
regional și republican a 
pozihv și comportarea sportivilor clu-

SPORTIVE

LA COMPETIȚIILE 
DE MA SE

O atenție deosebită s-a dat îmbu
nătățirii continue a nivelului proce
sului de antrenament, prin introdu
cerea metodelor moderne de antrena
ment. Antrenorii au fost îndrumați in peni", 
întocmirea planurilor de perspectivă 
și spre fixarea unor indici obiectivi 
de ridicare a nivelului măiestriei 
sportivilor. Se poate spune că și in 
acest domeniu s-au înregistrat o serie 
de rezultate pozitive. Iată în esență 
Cum se prezintă 
realizat:

Recorduri 
regionale

1958 68 16 22
1959 83 16 30
1960 86 15 32
1961 118 23 37

2.218 sportivi
10 echipe
9 echipe

388 sportivi
26 echipe
86 echipe
69 echipe

jeni în întilnirile 
fel, echipa 
masă C.S.M. 
ediție a '

38
34

106
3.109

14
12

602
32
92
80

Ast-

echipe 
echipe 
echipe 
sportivi 
echipe 
echipe 
sportivi 
echipe 
echipe 
echipe

internaționale, 
masculină de tenis de 
Cluj a cucerit .prima 

„Cupei Campionilor Euro- 
iar două sportive clujene au 

făcut parte din echipa R. P. Romine 
care a cucerit la Sofia titlul de cam
pioană mondială universitară la flo
retă. La realizarea performanțelor de 
valoare au avut o importantă contri
buție comisjile. regionale, raionale și 
orășenești pe ramură de sport care 
prin activul obștesc an muncit intens 
pentru organizarea și buna desfășu
rare a competițiilor, pentru un control 
exigent aj procesului instructiv-edu- 
cativ etc.

Și în acest domeniu sînt încă re
zerve serioase neîolosite. Atit darea 
de seamă cit și delegații la conferință 
au scos .în evidență serioasele lipsuri 
manifestate de unii antrenori și profe
sori de educație fizică in activitatea 
de pregătire a sportivilor, precum și

CÎTEVA DINTRE HOTAKIRILE 
CONFERINȚEI

• Printr-o mai bună organizare si 
printr-o temeinică popularizare a uS 
trecerilor va fi sporit numărul part 
tlcipantilpr la competițiile de mase 
care vor avea loc in anui 1H2 la 
320.000 de concurenfi și concurente.
• Vor ti orgaaizate interesante ex

cursii turistice la care vor participa 
pește 80.000 de oameni ai muncii.
• Va fi extinsă gimnastica in pro

ducție in noi întreprinderi, astfel ea 
numărul celor care o practică să se 
ridice la 13.(10*.
• Se va elabora uu plan de înă

spri privind continua îmbunătățire a 
activității sportive B elevilor si atu- 
denților.
• Se va asigura creșterea neînce

tat# a sportului de performanță, ur- 
mărin<lu-se îmbunătățirea muncii me
todice și de pregătire a echipelor și 
sportivilor prin transformarea antre- 
năunentului intr-un proces continuu 
de-a lungul întregului an.
• Organele si organizațiile U.C.F.S. 

din regiunea Cluj vor acorda o a- 
tenție deosebită îmbunătățirii mun
cii de educație a sportivilor si cadre
lor tehnice in spiiitul patriotismu
lui socia’ist, al dragostei față de 
muncă si avutul 
meniului faț# de 
sportive.

obstesc, al atasa- 
culorile asociației

da sportivă, bine susținută de-a Iun 
gul întregului an, și-a adus și ea 
eficace contribuție. Rezultatul aceste 
munci intense s-a văzut in participare, 
conștientă a sportivilor in procesul d 
producție și la învățătură, în atitudi 
nea tot mai corectă pe care o au p< 
terenul de sport.

Delegații la conferința regional; 
U.C.F.S. au discutat cu simț de răs 
pundere multiplele aspecte ale activ i 
tații sportive, lipsurile manifestate ir 
muncă și posibilitățile de remediere 
Ei au făcut numeroase propuneri pen 
tru îmbunătățirea muncii, propuner 
care vor aduce un ajutor efectiv ir 
progresul activității sportive din regi 
unea Cluj. Noul or an ales va trebu 
să se bizuie pe largul și entuziastu 
activ obștesc existent in regiunea Clu 
și cil ajutorul acestuia să ducă la în
deplinire importantele sarcini pe car< 
i le pune in față atit Consiliul General 
U.C.F.S. cit și conferința regio 
nală care a avut loc recent. Forți 
sint suficiente pentru ca drumul ss 
fie in permanență ascendent I

HRISTACHE NAUM



O realizare a regimului democrat - popular

cu program special de educație fizică
h dragostea sa părintească față de tineret, în grija 
litru educația lui multilaterală, partidul a creat 
Lcliții minunate de învățătură tinerei generații. An 

an apar noi și noi școli, lăcașuri de cultură, unde 
Isc și se pregătesc pentru viață, constructorii de 
ne ai patriei.

Sportul, ca parte integrantă a culturii noi, socia- 
e, ocupă un toc major in preocupările tineretului 
dios. Zi de zi crește numărul celor care — după

ore de studiu, in timpul lor liber — petrec clipe mi
nunate in săli și pe stadioane, in entuziasta atmosferă 
a întrecerilor sportive școlărești, astăzi tradiționale, 
la scopul împletirii, intr-un mod cit mai armonios, 
a învățăturii și sportului au luat ființă, în anii noștri 
luminoși, școlile medii cu program special de educație 
fizică, izvor nesecat de cadre pentru mișcarea noastră 
sportivă. Despre aceste școli ne propunem să vorbim 
in rindurife de mai jos...

...Popas la „35“
■TVe/fi/i*. noi ca părinți, vrem ca 
Bi/u tu să înveți carte. Sportul, 
K știm că-ți place, n-ai decît să-l 
Bi în timpul liber...
B/’o/nst este vorba de o școală me- 
B> școală de cultură generală, 
B./e celelalte. Numai că aici sînt 
■u/e în program mai multe ore de 
■Ze fizică. Asta este motivul venlru 
B? și numește școală medie cu pro- 
^special de educație fizică.
Kogul acesta a putut fi «iuz.it cu
■ urmă în familia elevului Ion Sco- 
Htăzi unul dintre studenții fruntași 
Btituhilui Politehnic din București, 
■babil că și în alte familii să se fi
■ asemenea discuții. Fiindcă 176 
■ieri își îndreptau privirile spre o
■ cu totul deosebită, care aducea 
■ion în sistemul instituțiilor dc în- 
■înt din țara noastră.
MțAjo.amna anului 1957 lua ființă în 

—lifta din primele școli medii 
log ram special dc educație fizică. 
Brpul uriaș de clădiri al școlii me
ii. L. Caragiale" din Calea Doro- 
I un etaj întreg a fost afectat noii 
I Era un început timid. Oamenii 
■sluțiseră tocmai bine scopul șco
lile acest gen. Și totuși, rezultatele 
lîntîrziat să apară. Ele veneau să 
Imc utilitatea școlilor medii cu 
lam special dc educație fizică.
lă de la început școala a beneficiat 
Idrc didactice bine pregătite, deosr- 
|e exigente, capabile să facă față 
Itilor multiple care stăteau în față. 
Btrivă. elevilor și profesorilor. Și 
■școala a început să se facă cunos- 
I apreciată de către tot mai mult* 
I
In cancelarie, răsfoim împreună cu
■ șa directoare Eugenia Țicaliuc a- 
lle și albumele care grăiesc cel mai 
I despre faimoasele succese ale a- 
t școli. Despre ce să scriem mai în- 
I Tovarășa Țicaliuc nc ajută :
I Cred că primul fapt pe care tre- 
ls«-Z rețineți este acela că prin școa- 
los/râ ați trecut nume cunoscute în 
I, tineri care în cei patru ani de 
li an reușit să împletească armo- 
l învățat ura- cu sportul pe care l-att 
IgZf. Notați : Cristina Patraulea, cam- 
Li republicană la patinaj artistic, 

Glteorghe Condovici, Cristina 
|t/â și Ana Mârgineanu care fac par
iu lotul republican de tineret, talen- 

atlet Viorel Păltineanu, rugbistul 
pcoJn. voleibalista Stefania Pană. 
ri reușit datorită valorii lor sportive 

IATI CĂ • ••

fr ...o bună parte dintre elevii 
llilor medii cu program special 
I educație fizică silit componenți 
lunor echipe de baschet și hand- 
I care activează in prima cate- 
fie a țării? Este vorba de hand- 
listele de la C.S.S. „Banatul" 
Biișoara, baschetbaliste și hand- 
lisie de la Tractorul Brașov, ca 
Ide handbaliștii de la Clubul 
prfiv școlar București.
I» ...în primele 10 rezultate la a- 
Itism din anul 1961, seniori, ti
trează și numeroși sportivi, elevi 
Iacestor școli? Iată citeva nume: 
Ibriela Rădulescu (100 m și lun- 
Ine), Ecaterina Cheșu (200 m). 
liana Veselinovici (200 m), Ele-
I Vast (80 m.g.), Mihaela Po- 
Ecu (inălțime), Rodica Bucea 
Lliță), Lucia Anca (înălțime), 
nmitru Marian (suliță).
• ...în cadrul taberelor organi
se de M.I.C., numai în cursul a-
II ui 1961 au participat peste 500 

elevi din acest gen de școli î
• ...în momentul de față ființea- 

pe lingă școlile medii cu pro-
am special de educație fizică 30 

secții pe ramură de sport ? Cele 
hi numeroase sint: atletism — 9, 
mnastică — 9, baschet — 6, hand- 

1 — 3.
• ...reprezentanții acestor școli 

■ făcut parte din diferite repre- 
ntative școlare care au susținut 
serie de confruntări internațio-

de ? Ne referim la întilnirea de 
mnastică R.P. Romînă—R.P. Bul- 
iria, la cele de atletism Bucu- 
iști—Budapesta și Timișoara— 
arșovia sau cea de schi R.P. Ro- 
înă—R.P. Ungară. 

să stea alături de sportivii noștri frun
tași. Notafi totodată că tofi aceștia 
sînt astăzi studenți, mulfi dintre ei frun
tași la învățătură.

Exemplul acestor tineri demonstrează 
grăitor eficiența școlii.

Cupe, plachete, diplome împodobesc 
cancelaria. Sint rodul muncii desfășurate 
de reprezentanții școlii medii Nr. 35 în 
atîtea și atîtca competiții. Pentru că 
locul studenților de azi a fost luat dc 
către tineri la fel de talentați, care poar
tă mai departe faimoasa tradiție a Șco
lii. Printre fruntași —• atlcțîi Dan Du- 
țulescu, Gabriela Rădulescu, gimnaștiî 
Zoc Știrbu, Petre Mihaiuc, Mariana 
flic, călărcața Iolanda Lazăr, baschet
balistul Alexandru Pop și mulți alții. 
Prin buna lor comportare, școala a fost 
prezentă în fiecare an pe primele locuri 
în competițiile republicane rezervate e- 
levilor, ca și într-o serie dc competiții 
cu caracter festiv. Asta înseamnă locul 
I la gimnastică, atletism, baschet, volei, 
titluri dc campioni la italalic etc.

Succesele școlii medii Nr. 35 sînt fără 
îndoială și rezultatul minunatelor con
diții dc lucru pe care le au la dispoziție 
elevii de aici. Ei beneficiază printre al
tele de faimoasa sală de sport din str. 
Haga, de complexul sportiv de Ia „Ti
neretului". Trebuie amintit dc asemenea 
că vara, cei mai buni canotori ai școlii 
lucrează la baza nautieă a M.I.C. de la 
Snagov, iar iarna. în timpul vacantei, 
mulți dintre elevii de la „35“ își desl-

CUVÎNTUL
Cine ne poate vorbi cel mai bine 

despre importanța acestor școli ? 
Firește, înșiși elevii, cei care zi 
de zi — paralel cu învățătura — 
iși desăvirșesc aici pregătirea spor
tivă. în rindurile de față vom da 
cuvintul crtorva dintre cei mai si
litori elevi aparțirwnd școli
lor medii cu program special de 
educație fizică...

CATALIN POPA — Galați: „Mi-a- 
mintesc de ziua in care am pășit în 
școală. îndrăgeam sportul încă de la 
„elementară", dar noțiuni precise des
pre o disciplină sau alta nu aveam. 
Aici, cu ajutorul profesorilor de spe
cialitate. mi-am ales gimnastica, sport 
care mă atrage tot mai mult. In cei 
3 ani de activitate mi-am însușit un 
bagaj prețios de cunoștințe care mi-a 
dat prilejul să obțin categoria a 11-a 
de clasificare. Am participat la nu
meroase concursuri, unele la nivel re
publican, unde am căutat să reprezint

Una dintre cele mai talentate eleve de 
la „35“ — gimnasta Mariana Ilie... 
Fotografia noastră o înfățișează în tim
pul unui spectaculos „stînd în mîini" la 
paralele inegale. 

vîrșcsc pregătirea sportivă în tabere spe
ciale.

Cînd vorbești de succesele unei școli 
nu po|i să nu amintești și de strădania, 
de pasiunea cu care muncesc cadrele di
dactice. La fel stau lucrurile și la școa
la medie Nr. 35. Exemplele unor profe
sori (le specialitate ca Dumitru Cîrleanu, 
(atletism), Barbara Dumitrescu (gimnas
tică), Adam Sebesi și Elena Stănescu 
(atletism), Nicolae Vieru (gimnastică), 
ca și al unor profesori de cultură gene
rală printre care Constanta Ștcfănescu 
(romînă), Livia Sîrbu (franceză). Elena 
Chifimia (matematici), Marian Fasilescu 
(istoric) sînt, fără îndoială, demne de 
urmat.

ELEVILOR...
cit mai bine școala. Pasiunea mea | 
pentru sport, pentru gimnastică mă 
face să mă gîndesc încă de pe acum, 
cu aproape 2 ani înainte de absol
vire, să-mi îndrept privirile către Insti
tutul de Cultură Fizică...

GABRIELA RĂDULESCU — Bucu
rești : Pasiunea mea pentru atletism 
o datorez tatei. Cu aproape 4 ani în 
urmă, l-am însoțit la stadionul Ti
neretului. unde treburile profesionale 
— ca fotoreporter — îi adusese în 
mijlocul celor mai mici sportivi. 
Atunci am văzut pentru prima oară 
o cursă de alergare, o săritură la 
groapa cu nisip, o probă de aruncare 
a greutății sau a suliței. Dc aici ți 
pină la cei 5,46 m (n.n. record re
publican de junioare mici) a fost, 
desigur, un drum destul de lung, care 
a cerut multă muncă și pasiune. Și 
totuși, nu mă voi opri aici. Cind spun 
aceasta, mă gîndesc că sînt abia in 
clasa a VHI-a și în cei 4 ani cit vot 
mai reprezenta culorile școlii, mă voi 
strădui să răspund condițiilor optime 
de pregătire ce ni se asigură aici. 
Și cel mai frumos omagiu adus școlii, 
celor care s-au ocupat cu dragoste de 
pregătirea mea este ca o dată cu ma
turitatea să ajung la un record re
publican de junioare cit mai aproape 
de... 6 m.

MĂRIA BUTOI — Rm. Vilcea: 
Deși în școala noastră există o ade
vărată tradiție pentru gimnastică, to
tuși sportul pe care l-am îndrăgit este 
voleiul. II practic încă de la intrarea 
în școală. Cu fiecare an, constat că 
tainele acestei discipline încep să fie 
iot mai mult deslușite. Recent, echipa 
școlii a cucerit „Cupa 30 Decembrie", 
un îndemn pentru o pregătire și mai 
temeinică, pentru noi succese. Doresc 
să fiu mereu fruntașă în sport, așa 
cum sînt la învățătură. Sînt două lu
cruri pe care școala se străduiește să 
le împletească cit mai armonios.

SORIN DINCA — Cluj: 11,2 pe 
80 metri plat este actualul record re
publican de juniori categoria a 11-a. 
Ca unul ce i-am realizat, pot afirma 
că acesta este rodul unor ani îndelun
gați de pregătire în cadrul școlii. El 
vine să îmbogățească palmaresul 
școlii. Pentru că la noi tradițional că
mine atletismul. Cit despre doborîrea 
Iui, garanții există: pe de o parte 
condițiile bune de pregătire, profe
sori și antrenori pricepuți și bineîn
țeles elevi entuziaști, de la an la an 
tot mai mulți.

Materiale redactate 
de CONSTANTIN ALEXE 

gi T1BER1U STAMA

Trei speranțe ale patinajului nostru. Vlad Patraulea, Matilda Duca și Virginia 
Sima — toți trei de la clubul Dinamo București — se pregătesc pentru o nouă 
probă. Fotografie luată la întrecerile de patinaj viteză desfășurate duminică pe 

lacul din parcul ,,23 August*'
Foto : T. Roibu

SPARTACHIADA DE IARNĂ A TIHTUEUI 
ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE...

(Urmare din pag. 1)

Trebuie să mai remarcăm faptul că 
paralel cu întrecerile Spartacliiadei s au 
organizat în cîteva comune și obișnui
tele „duminici sportive". Dar, în ceea 
ce privește Spartachiada mai există încă 
o serie de asociații sportive din comu
nele Tîmpeni, Brebeni. Tesluî, Milcov 
etc. și din orașul Slatina ca Metalul, 
Fulgerul P.T.T., Voința unde nu se face 
aproape nimic pentni buna organizare a 
întrecerilor.

N. ABRAMOVICI : „IN SATUL SU
LIȚA".

La asociația sportivă „Lupta noastră" 
din Sulița, raionul Botoșani, întrecerile 
din cadrul Spartachiadei, bine pregătite 
de consiliul asociației, sînt în plină 
desfășurare. De curând aici au avut 
loc concursuri de săniuș, șah, sclii și 
triată. cu prilejul cărora s-au evidențiat 
numeroși sportivi din rindurile colecti
viștilor din sat. Dintre cei 97 de parti
cipant; care s-au întrecut la săniuș, pe
primul loc s-au clasat Ion Bercea și
Mihaela Alexandrescu. Foarte interesan
te sînt și partidele de șah pe care le
susțin cei 39 de concurenți înscriși în
competiție. în clasament conduc șa
hiștii Adam Bălan și Ștefan Acatrinei.

Pline de voioșie au fost primele în
treceri La schi. La start s-au struts peste 
60 de concurenți. întrecerile s-au des
fășurat la probele de fond și coborire. 
seniori și juniori. La fond juniori cel 
nvai bun s-a dovedit Vasile Bălan, iar 
la fond seniori loan Ilie. La coborire. 
pe primul loc s-au clasat juniorul Ne- 
culai Iurescu și seniorul loan Ursaclie. 
Cei 25 de tineri care sînt trecuți pe 
lista conctirenților la trîntă au început 
să-și măsoare forțele. Rezultatele de 
pînă anim au scos la iveală buna pre
gătire fizică și tehnică a luptătorilor 
Mihai Dărăbăneanu, Cheorghe Muscă, 
Dumitru Scripcaru și Glieorghe Ciomo-

Gimnastica—prieten al muncitorilor de Ia S.N.M.C.
Cu aproape doi ani în urmă. Ia Șan

tierul Navai Martim din Constanța un 
profesor de educație fizică a început 
un curs de pregătire cu un grup de 16 
tineri muncitori fruntași în producție. 
Scopul ? Pregătirea de instructori vo
luntari care să conducă gimnastica în 
producție.

Și de atunci, zi de zi, fie că treci 
prin secția „Lemnoase", „Navală", 
„Mecanică" sau „Personal adminis
trativ", la ora prînzului, vei întîlni 
grupuri de muncitori executînd cu mul
tă vioiciune mișcările de gimnastică. 
Sute de muncitori sînt în mod frecvent 
prezenți în hale sau la platouri, unde 
sub îndrumarea instructorilor execută 
exercițiile pauzei de gimnastică. Prin
tre ei sînt și 90 de femei.

O inițiativa demna de urmat
Cu cîteva zile în urmă, la Școala 

Medie din Calafat s-a încheiat cursul 
de instruire a profesorilor și învăță
torilor care predau educația fizică. Prin
tre problemele tratate la acest curs pu
tem cita: „Cum trebuie să-și desfășoare 
activitatea profesorul de educație fi
zică", prelucrarea regulamentelor de 
volei, handbal, atletism și gimnastică 
etc. 

liuz. Numeroși tineri din Sulița mai sînt 
înscriși la probele de gimnastică, tenis 
de masă și la alte discipline ale Spar
tachiadei.

ILIE GHIȘA: „ȘAHUL ȘI GIM
NASTICA LA LOC DE CINSTE IN 
RAIONUL CR1Ș".

După o lună de zile de la organi
zarea primelor întreceri sportive din 
cadrul Spartachiadei de iarnă a ti
neretului, rezultatele obținute' în ra
ionul Criș, reflectă în mare parte 
preocuparea comisiei raionale de or
ganizare față de actuaila ediție a a- 
cestei tradiționale competiții. Datorită 
activității rodnice depuse de asocia
țiile sportive și organizațiile U.T.M., 
la prima etapă a Spartachiadei de 
iarnă au participat pînă în prezent 
în acest raion peste 5.000 de tineri 
și tinere. Cei mai mulți concurenți 
au fost înregistrați la șah: 1200. Dar 
și alte două discipline au cunoscut un 
frumos succes in această privință. 
Este vorba de gimnastică (1020 par
ticipant!) și tenis de masă (980 de 
participanți.). în schimb, insuficientă 
se dovedește încă mobilizarea tinerilor 
în discipline ca trînta (95 concurenți) 
șî haltere (156 concurenți).

ȘT WEINBERGER (ARAD): „SUC
CES DEOSEBIT IN COMPETIȚIILE 
ASOCIAȚIILOR SPORTIVE SĂTEȘTI"

In majoritatea comunelor raionului 
Arad întrecerile Spartachiadei de iarnă 
a tineretului se desfășoară în condi- 
țiuni optime. în fruntea asociațiilor 
sportive remarcate pentru buna orga
nizare a concursurilor se află cele 
din Nădlac și Pecica. La întrecerile 
de patinaj organizate în comuna Nă
dlac au luat startul 720 de elevi, din
tre care 160 de fete. Aproape 800 de 
participanți au fost înregistrați și în 
comuna Pecica (numai la săniuțe au 
concurat 402 elevi). Frumoase între
ceri se desfășoară și în comunele 
Curtici, Șemlac ș.a.

Un sprijin prețios în organizarea și 
desfășurarea acestei acțiuni o acor
dă organizația de bază și conducerea 
S.N.M.C. La fel organizația U.T.M. 
și comitetul de întreprindere urmăresc, 
și analizează periodic activitatea in
structorilor voluntari care răspund de 
bun3 desfășurare a gimnasticii în pro
ducție. Și astfel gimnastica în produc
ție e tot mai mult îndrăgită de sutele 
de muncitori ale căror rezultate în 
producție din ce în ce mai bune fac 
cinste Șantierului Naval Maritim Con
stanța.

ȚOCA DECEBAL’ 
corespondent 1

Această frumoasă acțiune inițiată de 
consiliul regional U.C.F.S. Oltenia în 
colaborare cu secțiunea de învățămînt 
și cultură constituie un bun prilej de 
îmbunătățire continuă a activității cat 
drelor didactice care muncesc în dome-i 
niul culturii fizice și sportului.

MIHAI CARAULEANU — coresp.



IN 1962, SUCCESE ȘI MAI MARI RECIT ANUL TRECUT
,i Anul 1961 a fost unul din cei mai rodnici din istoria sportului nostru, anul în care au tost înregistrate

cele mai valoroase rezultate. Se cuvine deci ca 1962 să nu rămînă mai prejos ! Pentru aceasta trebuie să~ ne 
intensificăm eforturile, să folosim în munca noastră cele mai bune și mai avansate metode de lucru, să nu 
precupețim nici o picătură de energie pentru a consolida succesele anului trecut, pentru a realiza altele noi.

Federațiile noastre au discutat cu seriozitate această problemă și au și trecut la întocmirea unui vast plan 
de activitate care să asigure succesul muncii. In rîndurile de Ia|ă dăm cuvîntul cîtorva membri ai federajiilor 
noastre...

Toată atenția probelor rămase în urmă!

S-A CALIFICAT ECHIPA CARE A GREȘIT MAI PUȚI

Sezonul trecut a 
prilejuit unora din
tre fruntașii atletis
mului nostru zeci de 
victorii intemaționa- 
le și sumedenie de 
noi recorduri.

In 1961 atletismul 
nostru a marcat

un serios pas înainte, sub toate aspec
tele activită|ii sale. Este deci de datoria 
noastră, a tuturor celor care iubesc 
tcest frumos sport, ca în noul an să 
punem și mai serios umărul la treabă.

Din toate obiectivele pe care atle
tismul nostru le arc în față. în noul an. 
mă voi opri doar asupra unei singure 
probleme, este adevărat foarte complexă: 
aceea a rămîncrii în urmă a rezultatelor 
la unele probe. Această situație va 
putea fi rezolvată pe mai multe căi :

1. Organizatoric. întărirea activității 
secțiilor de atletism din asociații și 
cluburi și înființarea de noi secții: o 
muncă și mai susținută din oartea co
misiilor de atletism regionale, raionale 
și orășenești nou alese: realizarea în
tocmai a prevederilor calendarului can- 
petiționa! intern, punîndu-se un accent 
deosebit pe dofășurarea primelor faze 
— de ntase — ale întrecerilor. Aceste 
etape ale diverselor competiții vor tre
bui precedate de o mai intensă muncă 
propagandistică și organizatorică. în așa 
fel ca la întreceri să participe un nu
măr cît mai mare de tineri și tinere :

2. Tehnic : specializarea antrenorilor 
pe probe, urmă rin du-se realizarea acestui 
lucru. în primul rînd.. în București și 
în principalele centre atletice ale țării 
(Cluj, Timișoara, Brașov, Oradea ele ): 
organizarea unor cursuri de specializare 
pentru antrenori și consfătuiri pe probe.

Cerințe sporite
Anul 1961 a a-

dus scrime 
nești cîteva 
de prestigiu 
internațional 
bîndite în 
prin echipa 
de floretă 
Cînd afirmăm acest 
lucru avem în vedere ocuparea 
locului III la campionatele mon
diale de la Torino, locul I la Univer
siada de la Sofia, rezultatele frumoase 
de la „triunghiularul** de la Const-in ța 
(9—7 cu Italia și 8-8 cu R. P Un
gară). victoriile obținute în întîlnirile 
bilaterale cu echipele R.S.S. Bieloruse 
(atît la București cît și la Minsh) și 
R.S.S. Lituaniene și. în sfîrșit. clasa
rea pe primele locuri la Concursul in
ternațional de scrimă al R. P R online.

Sînt succese care atestă valoarea 
scrimei noastre feminine.

Dar, pentru ca aceste succese să-și 
păstreze strălucirea, ele se cer a fi con
solidate, prin obținerea altora și mai 
frumoase. mai edificatoare. Prilejul 
ni-1 oferă numeroasele competiții inter
naționale la care vor fi chemate să 
participe scriincrele noastre fruntașe. In 
ordine cronologică — „triunghiularul* 
R. P. Romînă 4- R. P. Ungară 4- Italia, 
Criteriul Mondial de Scrimă al Tineretu
lui. Concursul internațional al R. P. Ro
mine și campionatele mondiale

Așadar, trăgătoarele noastre fruntașe 
vor avea de susținut și în acest an 
„examene" deosebit de grele. Pentru 
trecerea lor cu succes se cere din par
tea acestora să manifeste și mai muită 
seriozitate în procesul de pregătire. să-și 
îmbogățească permanent cunoștințele teh
nice. să se orienteze mai bine din punct 
de vedere tactic. în același timp, ele 
trebuie să facă o cotitură și în ce pri
vește pregătirea fizică, pentru că o suită 
atît de bogată de întreceri presupune un 
regim de efort intens. în sfîrșit, pre
tindem din partea floretistelor noastre 

asigurîndu-se astfel un mai eficient 
schimb de experiență ; formarea unui 
număr cît mai mare de instructori vo- 
lutari care să îndrume primii pași ai 
începătorilor ; constituirea unui centru 
de documentare tehnică pe probe etc;

3. întărirea bazei materiale și dotarea 
secțiilor de atletism, stadioanelor, cu 
materialele necesare desfășurării în cele 
mai bune condițiuni a procesului de 
instruire și antrenament ;

4. Intensificarea propagandei pentru 
atletism în rîndurile tineretului.

Antrenorii și profesorii de educație

Să muncim
Pornind de la 

periferia perfor
manțelor, luptătorii 
romini au reușit să 
urce, cu o tenaci
tate demnă de ad
mirat, treaptă cu 
treaptă pină in vir- 
ful podiumului în

vingătorilor olimpici și mondiali. Roma 
— Yokohama — Skoplje au fost etape 
ale acestei ascendențe continue. Rezul
tatele obținute au făcut ca țara noastră 
să se situeze la acest sport printre pri
mele trei din lume. Am depășit o serie 
de reprezentative care se bucurau de un 
bun renume și aveau o mare experiență 
a intilnirilor internaționale.

Desigur, succesele obținute in ultimii 
doi ani se cer consolidate prin noi și 
noi performanțe. Anul acesta ne aș
teaptă intilniri grele. Aruncînd o pri
vire asupra calendarului interna
țional al luptătorilor reținem campio
natele mondiale ce se vor desfășura in 
•una iun'e la Toledo, in S.U.A. și Jocu-

fațâ de floretiste
să dovedească mai multă ambiț'-c, mei 
multă holărîrc, să nu uite nici o cl’pă 
că sini exponente ale mișcării sporiive 
din patria noastră.

Cerințe există și față de colectivul 
de antrenori care răspunde de pregăti
rea lotului feminin. Acestuia îi revine 
sarcina de a face apel la toate cunoș
tințele tehnice, la toată experiența, de 
a lucra cu competență și pasiune. Pro
cesul de pregătire va trebui să fie astfel 
dozat, incit în ajunul marilor „exa
mene** internaționale ale anului, spor
tivele noa&tre să se găsească în plenitu
dinea forțelor lor.

ILIE ENE
vicepreședinte al F R. Scrimă

Să folosim din plin condițiile create
Activitatea rug- 

bistică din țara 
noastră a marcat 
de-a lungul sezonu
lui eompetițional 
din anul trecut un 
evident salt calita
tiv Țara noastră se 
bucură astăzi de m 
binemeritat prestigiu în ierarhia rugbiu- 
lui mondial și aceasta constituie desi
gur o mindrie pentru noi toți

Conștienți de faptul că obținerea de 
noi succese este condiționată de con
solidarea organizatorică a activității 
rugbistice, de o muncă susțin ită pen
tru ridicarea necontenită a măiestriei 
sportive, activiștii sportivi, antrenorii, 
echipele noastre de rugbi se angajează 
să desfășoare in noul sezon o muncă 
și mai susținută pentru ca rugbiu! din 
țara noastră să se afirme in continuare 
in arena sportivă internațională Pen
tru îndeplinirea acestui important obiec
tiv este insă necesar ca o dată cu pri
mele jocuri din campionatul republican 
și din campionatul de calificare să se 
înregistreze un nou salt calitativ in 
ceea ce privește concept ta de joc, atît 
d n punct de vedere tehnic cit și tac
tic. In această direcție un rol însemnat 
revine antrenorilor care vor trebui să 
lucreze cu intreaga capacitate de care 
dispun pentru a pregăti echipele noas
tre in așa fel incit masele de spec
tatori să asiste chiar de ia începutul 

fizică, toți tehnicienii noștri trebuie să 
acorde întreaga atenție depistării și se
lecționării cadrelor pentru atletism, ast
fel ca ei să se ocupe de elementele cele 
mai dotate din punct de vedere fizic, 
cu reale posibilități pentru practicarea 
cu succes a acestui sport -

Tradueînd în viață aceste sarcini vom 
putea constata, desigur, la sfîrșilul 
anului 1962, noi și noi succese în acti
vitatea atletismului din țara noastră

Ing. DUMITRU CĂMILĂ
vicepreședinte al F.R. Atletism

cu rîvnă!
rile Balcanice ce vor avea loc la sfir- 
șitul lunii mai, Ia Atena.

Aceste întreceri sint foarte grele 
dacă ținem seama de schimbările sur- 
ven’te in regulamentul de concurs cit 
și schimbarea categoriilor de greutate, 
fn afară de aceasla trebuie să arătăm 
că sportivii noștri vor avea de înfrun
tat o diferență de 8 ore față de țara 
noastră, cu prilejul „mondialelor", cli
mă deosebită, alimentație și drumul 
lung și obositor.

Modificările aduse regulamentului 
internațional de lupte prin schimbarea 
categoriilor de greutate, prin scurtarea 
duratei de lupte cu pauze între reprize 
precum și desființarea reprizelor obli
gatorii de la parter au adus o nouă 
orientare în pregătire. Ritmul de. luptă 
este cu mult mai dinamic. Procedeele 
de la parter sint folosite într-o măsură 
mult mai mică iar la lupta în picioare 
se aplică cu mult succes doborîrile și 
trecerile peste adversar. Antrenorii no
ștri trebuie să țină seama de toate a- 
ceste schimbări și să pregătească spor
tivii tot atif de bine ca și in anii treceți. 
Sportivii noștri au daforia de a se pre
găti mult mai bine atît din punct de 
vedere al condiției fizice, cit și din 
punct de vedere tehnic și tactic. Ei 
trebuie să utilizeze cele învățate de la 
sportivii sovietici, de departe cei mai 
buni din lume. Aceștia, cu prilejul cam
pionatelor mondiale de la Yokohama, 
au arătat o mulțime de noutăți care 
de care mai interesante și mai eficace

Muncind cu aceeași rîvnă tehnicienii 
și sportivii noștri pot obține noi și noi 
succese, contribuind astfel la creșterea 
prestigiului sportului nostru pe plan 
mondial

GHEORGHE UȚĂ
secretar general ai Federației Romine 

de Lupte

sezonului eompetițional la jocuri de 
ridicat nivel tehnic. O contribuție im
portantă trebuie să o aducă — pe a- 
Ceastă linie — și arbitrii, care au da
toria să aplice cu îermitate regulamen
tul, să dovedească iot mai multă cont 
petență in conducerea part delor Cu 
o deosebită exigență trebuie privită și 
pregătirea jucătorilor fruntași cărora, 
de asemenea, le revine sarcina să ac
tiveze mai intens, să imprime pregătirii 
lor un caracter tot mai științific, să 
muncească cu perseverentă pentru ri
dicarea măiestriei lor sportive Cu toată 
atenția va trebui să privim munca cu 
tinerele talente — schimbul de miine 
al rugbiului nostru.

Muncind temein’c, folosind la maxi
mum excelentele condiții create, acor- 
dind importanta cuvenită sistemului 
eompetițional Intern și dezvoltind in 
continuare baza de mase a rugbiului 
rom putea face față fără îndoială, in 
fot mai bune condițiuni grelelor in
tilniri internaționale din acest an. vom 
reuși astfel să consolidăm cit mai 
temeinic succesele realizate anul trecut. 
Dorim ca printr-o asemenea mun â. 
prin rezultate cit mai bune, să răs
pundem grijii părintești pe care parti
dul o poartă mișcării de cultură fizică 
și sport din patria noastră.

ION NIȚULESCU 
vicepreședinte al F. R. Rugbi

Irina Hector, portarul echipei

primite au tos

v

deci: a ciștigat 
mai calmă, care 
și a știut să pr 

greșeală a adversaru
fost Știința București 
noi succese in 

competiție.

meciurilor Știința —Pe marginea

ADRIAN VAS

sfârșitul săptăn

Atacul, în 
decit parțial, 
contat foarte 
distanță ale

In sfirșit, și cea de a patra semlfi- 
nalistă a „Cupei Campionilor Euro
peni" la handbal în 7 feminin este 
cunoscută. Invingînd, la capătul a 
două partide de mare luptă, pe ac
tualele campioane ale țării, handbalis
tele de la Știința și-au cucerit drep
tul de a-și apăra în continuare trofeul 
cucerit anul trecut.

Cele două meciuri care au pus față 
in față echipele cu cele mal mari po
sibilități la ora actuală, nu au dezmin
țit cituși de puțin așteptările. In ciu
da mizei deosebit de importante, atît 
Știința cit și Rapid s-au străduit din 
toate puterile să ofere numeroșilor 
spectatori, prezenți la ambele intil
niri, nu numai o luptă pasionantă, dar 
și spectacole bune din punct de ve
dere calitativ. Prima partidă, in spe
cial, va rămine mult timp în aminti
rea mureșenilor prin frumusețea lup
tei sportive oferite.

Știința a cîștigat această interesan
tă dispută, dar la sfirșitul jocului de 
duminică, și handbalistele feroviare 
cucereau cu prisosință aplauzele spec
tatorilor. Calificarea pentru etapa ur
mătoare a stat sub semnul întrebării 
pină spre sfirșitul celui de al doilea 
meci și echipa învingătoare nu a pu
tut fi cunoscută decit o dată cu ulti
mul semnal al arbitrului Alfred 
Schwab.

învingătoarele au dovedit, o dată 
în plus, că știu să se regăsească, să-și 
mobilizeze toate forțele în vederea 
unor jocuri decisive. Apărarea lor o- 
mogenă și ermetică, a acționat de fie
care dală cu o promptitudine demnă 
de remarcat, neoferind feroviarelor 
decit în foarte puține ocazii posibili
tatea de a acționa în mod nestinghe
rit. Josefina Ștefănescu și Carolina 
Cirligeanu (o plăcută și extrem de u- 
tilă reapariție) au fost ca întotdeauna 
sufletul echipei, iar Irina Hector, ace
lași stîlp de netrecut, a fost mai ales 
duminică (în ciuda unei ușoare entor
se) aproape imbatabilă, 
schimb, nu a corespuns 
In primul meci, Știința a 
mult pe șuturile de la 
Aurorei Leonte, Măriei Ștef și Jose- 
finei Ștefănescu (din astfel de arun
cări s-au marcat 7 din cele 10 goluri). 
In acest sens ele au fost... ajutate 
chiar de rapidiste care, nerespectind 
indicațiile antrenorului lor, au oferit 
mai de fiecare dată adversarelor lor 
posibilitatea de a arunca la poartă cu 
elan normal. La a doua partidă, însă, 
cind campioanele nu au mai repetat 
această greșeală, forța de atac a Ști
inței (și aici trebuie să se îndrepte 
atenția antrenorului Ion Bota pentru 
viitoarele întilniri) a scăzut simțitor 
și rezultatul s-a. văzut; deținătoarele 
trofeului, după ce au trecut prin ne
numărate emoții, au smuls, cu greu
tate, in final, un meci nul.

O greșeală asemănătoare, cu un e- 
fect insă mult mai mare au comis și 
atacantele Rapidului. Și aceasta a fost 
fără îndoială una din cauzele princi-

pale ale înfrîngerii echipei 
Campioanele au jucat practic 
treme și doar rareori au an 
voții, axîndu-și majoritatea 
— în primul meci

lor realizatoare, Ana Boțan 
Constantinescu. Duminică, rs 
au jucat mai bine tactic, dar 
cîteva greșeli capitale (nu *
de ce tocmai Maria Constanți 
trebuit să facă blocaje, Anei 
le-au privat de un succes in 
căruia au depus eforturi d 
In plus, campioanele s-au 
de astă dată surprinzător de i 
mai ales în meci. 1 secund,
în partida de joi, Mai ia Const 
cu ratase un „7 metri", într 
ment extrem de important, în 
duminică Ana Boțan, care deș 
una din cele mai bune jucat
echipei sale, a tras nu mai p 
4 bare (!) din situații favorab 
ratat și ea un „7 metri". De 
nea. problema portarului râmi 
deschisă pentru această 
formație. Să nu trecem cu 
că in prima partidă, cel puți 
cele 10 goluri 
bile.

In concluzie 
rit echipa cea 
parat mai bine 
fiecare 
ceasta a 
ii dorim 
portantă

ÎNCEPE „CUPA ORAȘULUI BUCUREȘH‘
Peste cîteva zile, amatorii de sport 

din Capitală vor putea urmări o nouă 
competiție internațională de handbal 
în 7. Ca în fiecare început de an, sala 
Floreasca (reamenajată și, în sfîrșit, 
cu un teren de handbal în 7 avind di

k'd reamintiți ? A fost o fază dintr-una 
din cele mai frumoase partide desfășu
rate în ediția I960 a „Cupei Orașului 
București' Telman l-a depășit pe renu
mitul handbalist cehoslorac. Trojan și u 
aruncat apoi spectaculos la poartă.

rnensiuni regulamentare) va fi 
tradiționalei întreceri dotate cu 
Orașului București",

La cea de a IV-a adiție a d 
rării lor, cele două turnee (in 
și feminin) anunță, ca întotc 
echipe de o bună valoare '.elini 
întrecerea masculină, vor fi pr 
în afara echipelor de seniori și 
ale Bucureștiidui, selecțonate a 
șelor Magdeburg, Budapesta și ! 
(R.P.F. Iugoslavia).

Pentru turneul feminin și-au a 
participarea formațiile București 
oare, București junioare, o select 
a regiunii Slavonia (R.P.F. Ingot 
și puternica echipă a Berlinul 
linii mari o reprezentativă a 
Germane.

Meciurile competiției masculi 
vor desfășura incepind de dumiri 
ianuarie, în fiecare zi, pină joi 
nuarie Turneul rezervat echipei 
miuine va avea loc intre 28 și 
nuarie. Federația noastră de speci 
ne-a comunicat și programul tur 
formațiilor masculine :

DUMINICA 21 IANUARIE: 
cești Juniori — Budapesta : Bucut 
Magdeburg.

LUNI 22 IANUARIE: Bucure 
București juniori ; Magdeburj 
■Skoplje

MARȚI 23 IANUARIE : Budap 
Magdeburg ; București — Skopl;

MIERCURI 24 IANUARIE: 
pesta — Skoplje; București juni 
Magdeburg.

JOI 25 IANUARIE : București j 
— Skoplje ; București — Budapes

Pentru aceste partide au lost 
tați și doi arbitri străini al căror 
nu este incâ cunoscut



Nde și comentarii

Crupe din cele mai valorease
în Turneul U. E. F. A. - ediția 1962

— Toată grija pregătirii Juniorilor noștri —
fixate, prin tra- 
patru grupe ale 
anunță una din 
ediții ale aces-

Așa cum au fost 
gere la sorți, cele 
Turneului U.E.F.A. 
cete mai disputate 
tei tradiționale întreceri a tinerilor 
fotbaliști din Europa, viitori 
peți ai orașelor București, 
Ploiești și Constanța. Și la 
concluzie se ajunge după o 
— cit de sumară chiar — a 
nenței grupelor.

oas- 
Brașov, 
această 
analiză 
compo-

parteneri de grupă adversari puternici, 
în vederea cărora trebuie să ne pregă
tim cu toată atenția, pentru a-i întrece 
și a ne califica in turul final, pentru 
a candida cu șanse cit mai mari 
primul loc în competiție.

SUCCESE CARE NE OBLIGA

i

la f

C1ȘTIGATORI Al TURNEULUI

IN FIECARE GRUPĂ!

celese poate constata studiind 
grupe ?

primul rînd. în toate grupele fî-

Ce 
patru

In ,
gurează țări care și-au înscris cel pu
țin o dată numele pe lista 
lor Turneului: Portugalia 
în grupa A: Anglia (1948), 
(1951) și R. P. Bulgaria 
grupa B; Franța (1949), R.
(1953, 1960) și Spania (1952. 1954) in 
grupa C; Austria (1950, 1957) și Ita
lia (1958) in grupa D. Cartea de vi
zită a unora dintre aceste reprezentative 
este compietată de succese parțiale, 
obținute în două ediții ale Turneului, 
desfășurate fără tur final : R. P. Ungară 
s-a clasat pe primul loc în grupe in 
edițiile 1955 și 1956, ca ți Italia (în 
ateiași ani) și R. P. Bulgaria (în 
1955) Acestora din urmă li se adaugă 
și echipa țării noastre, care a cucerit 
primul loc în grupă în anii 1955 și 
1956.

Cum se vede, un buchet de repre
zentative care au participat cu multă 
regularitate, au ocupai mereu locuri 
fruntașe și au contribuit 
nic ridicat al Turneului.

De altfel, dintre cele 
singură ia parte pentru prima dată: 
aceea a Maltei

cistigători-
(in ' 1961) 
Iugoslavia 
(1959) in 

P. Ungară

la nivelul teh-

16 echipe una

GRUPE FOARTE ECHILIBRATE

Grupele (și in special A și C) sint 
foarte echilibrate, poate cele mai va
loroase din cite a cunoscut acest Tur
neu pină acum. Și cînd afirmăm acest 
lucru nu ne referim atit la rezultatele 
anterioare realizate de echipele parti
cipante, cit și la alte considerente. Un 
indiciu il constituie, desigur, și aceste 
rezultate, deși loturile de juniori U.E.F.A. 
se schimbă din doi în doi și chiar de 
la an la an. Dar în primul rînd con
tează importanța acordată activității ju
niorilor în țările respective. Și acest 
lucru a reieșit și din loturile valoroase 
prezentate la Turneu. Grație acestui 
Turneu s-au afirmat mulți juniori și 
de aici a început ascensiunea multor 
viitori internaționali ca Bonifaci, Wies- 
neski, Heutta (Franța), Hanon, Ju- 
rion. Nicolay (Belgia), Greaves și 
Haynes (Anglia). Velicikov (R P Bul
garia), Tichy, Albert (R.P Ungară), 
Pehl (R.P. Polonă). Seelen (R.F.G ) Iar 
la noi dovezi elocvente constituie inter
naționalii Mateianu, Ene II, Jenei, Nun- 
weiller IV. Raksi. lonilă etc

In plus, avem in vedere și valoarea 
generală a fotbalului din țările care 
participă anul acesta la Turneul 
U.E.F.A

DIN NOU PARTENERI

CU BELGIA !

Două dintre grupe ni se par foarte 
echilibrate: grupa A (R.F.G.. Portuga
lia. Belgia și R P Roniină) și C (Tur
cia, R. P Ungară, Franța și Anglia).

Cri privește grupa juniorilor noștri 
trebuie să subliniem că sorții ne-au 
rezervat trei surprize :

Prima : avem de jucat cu ciștigă- 
toarea ediției 1961 a Turneului. Por
tugalia

A doua : pentru a doua oară conse
cutiv vom înfrunta echipa R.F.G (cu 
care anul trecut am terminat la ega
litate, 0—0, și am ocupat locui doi in 
grupă din cauza golaverajului).

A treia : ne vom intîlni pentru a cin 
cea oară, in opt ediții, cu reprezenta
tiva Belgiei (asupra căreia avem trei 
victorii cu 2—0, 3—0 și 1—0 și un 
meci nul, 1—1). Aproape că a devenit 
tradițională această intîlnire...

Caracteristicile celor trei echipe (joc 
atletic . masiv la vest-germani, rapid, 
plin de temperament și tehnic la por
tughezi. putere de luptă, tehnică și 
ansamblu la belgieni) iac din acești

Pregătirile echipelor de categorie
Mai sint opt săptămmi pină la în

ceperea returului categoriei A și nouă 
săptămini pină la reluarea întrecerii 
echipelor de categorie B. Pregătirile, 
începute în primele zile ale iunii cu
rente, avansează pe zi ce trece. Pre
tutindeni se remarcă multă poftă de 
lucru. Sperăm că jucătorii și antre
norii vor munci la fel in continuare, 
creind bazele unei comportări supe
rioare celei din turul campionatului.

TURNEELE DE IARNA

Pregătirile juniorilor noștri au în
ceput și continuă după un plan cores
punzător condițiilor de desfășurare a 
Turneului. Juniorii și antrenorii lor tre
buie să privească cu toată seriozitatea 
aceste pregătiri. Prestigiul de care se 
bucură juniorii noștri pe plan interna
țional trebuie să constituie un stimu
lent. Lotul de juniori 1962 are de apă
rat un nume înscris cu majuscule in 
istoria Turneelor UEFA și creat prin 
comportări excelente. Calitatea jocului 
practicat de predecesorii Ier, buchetul 
de rezultate bune realizat în 27 de me
ciuri disputate pină acum (16 victorii 
și 5 meciuri nule, și, ca urmare, locu
rile fruntașe ocupate (2 și 4 in clasa
mentul 
și 2 și 
succese 
volta te.
tuit printr-o riguroasă selecție a tine
relor talente de care dispune fotbalul 
nostru și prin muncă intensă la antre
namente.

Timp de pregătire este suficient El 
trebuie folosit insă in modul cel mai 
judicios, pentru a se asigura lotului 
de juniori capacitatea de efort și joc 
necesară unei, comportări la înălțimea 
prestigiului de care ne bucurăm.

ne oprim puțin asupra echipelor 
se află in turnee peste hotare, 

se- 
i.-a-

Tn Primul rînd 
jucătorilor ce- 
menti nă in ac- 
iarnă. intre tu-

general, de două ori locurile 1 
o dată locul 3 in grupe) sint 
care trebuie consolidate și dez- 
Și acest lucru poate fi infăp-

P. GAȚU

tă- 
al- 
in- 
Di-

tost 
te'or

Să 
care 
pregătindu-se in acest fel pent.-u 
zonul de primăvară. Măsu- a fed
ției, sprijnitâ de consiliul general de 
a perfecta aceste turnee a fost 
binevenită. Jocurile susținute pină 
acum de Petrolul, Dinamo. Steaua au 
avut un dubiu efect 
au dat posibilitatea 
lor trei echipe să se 
tivitate în perioada de
rul și returul campionatului. Tn gene
ral, asemenea turnee — fie de iarnă, 
fie de vară — asigură o activitate de 
pregătire si joc pe tot timpul anului. 
In al doilea rînd comportarea bună 
a echipelor noastre a deschis pers
pectivele unor turnee viitoare în 
rile vizitate acum, precum și în 
tele unde au parvenit rezultatele 
registrate de Petrolul, Steaua și 
nan».

Comportarea de pină acum a 
bună, nu atit în lumina rezulta
obținute de cele trei echipe, cit mai 
ales prin prisma jocului desfășurat 
și care a atras aprecierile 'nimoase 
ale specialiștilor străint Ir-.Iormațiila 
primite in legătură cu evoluțiile e- 
chipelor romîneștî în Indonezia, R.D. 
Vietnam. Republica Arabă Siria și 
Cipru confirmă acest lucru.
TRACTORUL BRAȘOV CONTINUA

Lotul de jucători al ech;pei Trac
torul Brașov nu și-a întrerupt pregă 
firile nici un moment, după încheie
rea sezonului de toamnă. Pină la 8 
ianuarie, fotbaliștii Tractorului au 
participai, sub conducerea antrenoru
lui VI. Grosaru, la cite trei antrena
mente pe săptâmină în sală, lucrind

Fotografia de mai sus înfățișează un aspect din antrenamentul fotbaliștilor 
de la UT A Ei execută un exercițiu de gimnastică, sub conducerea antreno
rului loan Reinhardt. Sint prezenți toti jucătorii: Băcuț II, Capaș. Metcaș, 
Czal:o etc. Alături de aceștia o serie de tineri, care intră in vederile antre- 
nordor pentru completarea lotului ce se prezintă redus. Printre ei ne numără 
Diorzsak Lenart, Petschowski III, Bauer și Pop Toți se pregătesc cu rimă. 
f or să aibă o comportare bună în sezonul de primăvară. „Sintem hotărîti să 
ne imbunătă |,m substantial jocul — ne-a declarat antrenorul Reinhardt, 
Dorim Să practicăm un fotbal modern și prin el să ne reabilităm in retur, 
menlinind echipa în categoria A și încă pe un loc onorabil".

A'oi le dorim succes !

Text : ȘT. IACOB. coresp.
Foto : L. Weisz—Arad

la aparatele de gimnastică, la spalie
re. cu halterele și jucînd baschet, 
handbal și obișnuita „miuțâ“, in fina
lul antrenamentului. Paralel, au luat 
parte la pregătirea teoretică prin pre
lucrarea diferitelor materiale pri.in1 
caracteristicile orientării de joc, regu
lamentul etc. De la 8 ianuarie, jucă
torii fac cite 5-6 antrenamente santă- 
mînale. dintre care două în sală. Ac
centul cade pe pregătirea fizică mul
tilaterală, pentru dezvoltarea calită
ților fizice de bază. La pregătiri iau 
parte jucătorii: Oană. Papuc — Păun, 
P Iad, Chiujdea, Moarcăș — Lazarovici, 
lacob.
Roșea, 
Frincu, 
aceștia, 
promovați în lotul primei echipe.

C. GRUIA — coresp. reg.

Marinescu, Cazan — Bindea, 
Iancu, Nemeș, Vătav, Vigheci, 
Petrea, Halasz, Budai. Dintre 
Budai și Cazan sint juniori

spaliereLa un antrenament în sală. Jucătorii echipei Tractorul execută exerciții la

LIPSEȘTE ANTRENORUL !...

M. VILCEA. — Conform plani
ficării, formația de categoria B — 
Chimia Govora și-a reluat pregătirile 
ta 10 ianuarie în vederea returului In 
sala de sport a școlii medii _N Băl- 
cescu" din Rm Vilcea cei 15 jucă
tori îți desăvîrșesc, de trei ori pe 
săptămînă, pregătirea fizică generală 
sub conducerea profesorului Petre 
Darie.

De semnalat lipsa nemotivată a 
antrenorului Aurică Teodorescu. care 
la fel ca și in anii trecuți. intîrzie 
de la oregătirea echipei, făcînd asttel 
greutăți desfășurării procesului de in- 
struire-antrenanient

Iau narte următorii jucători: 
da (Wtăcută)—portari; Birn. 
trescu. ' 
Stelian. 
Lupașv a. 
dulescu,

ceput activitatea de pregătire la data 
de 12 ianuarie. In prealabil, la 9 ia
nuarie «-a făcut vizita medicală a ju
cători irr

In acest sezon, C.S O va 
cia de un lot de jucători 
nrin promovarea din regiune _ ___
elemente tinere și talentate ca Cso- 
ma. Soo și Kohler Dintre vechii ju
cători. Borbelv, Mălăieru și Sulvok 
au fost scoși din lot. ultimul fiind 
suspendat de club pentru acte de in
disciplină. Iată lotul, așa cum se pre
zintă ia ora actua'ă:

Portari: Vlad II, Pop. Fejes
Fundași: Bakos. Gergely I. Ujvary, 

Vasilescu
Mijlocași:

Csoma
înaintași:

Nedelcu II. ____ ______ ,
Drăgan și Kohler

In etapa precompe’ițională a 
rioadei pregătitoare C S O va 
ține 4 meciuri de pregătire și 
ficare cu echipe de categorie regio
nală și 6 cu formații din categoria 
B și A

V. SASARANU — coresp. regional

benefî- 
intinerit 
a unor

Nedelcu I. Vlad I,

Gergely II! Trifu. Toma, 
Roman. Szakacs, Soo,

pe- 
sus- 

veri-

Foto : Gh. Corcodel-Brașov

San- 
Mo 

Nedescu. Lungan—fundași; 
Lambru—mijlocași: Bercea,

, Mateescu, Mihăilescu. Ră- 
Anescu—înaintași.
DR ROȘIANU — coresp.

REMANIAT LA C.SO 
BAIA MARE

BAIA
antrenată

MARE. — Echipa C.SO. 
de V. Mărdărescu, și-a in-

(Jn nou curs 
de arbitri de fotbal 

la Brăila
In scopul creșterii numărului de ar

bitri, clubul sportiv orășenesc din Bră
ila. prin comisia orășenească de fotbal, 
a organizat un curs de arbitri neutru 
fotbal, care este frecventat de 18 elevi, 
nimicitori din întreprinderile orașului.

Lecțiile se 
sint conduse 
ajutat de un 
perieri tă

După lecțiile teoretice care 
încheia la \ 
vor începe lecțiile practice.

D. STÂNCI U
coresp.

I

deslășoară săptăminal și 
de tov Vasile llărâtău, 
colectiv de arbitri cu ex-

se vor 
jumătatea lunii februarie,

Din campionatele regionale
Regiunea Argeș

Partidele din prima parte a campio
natului regional de fotbal au scos în e- 
videntă o creștere calitativă a nivelului 
de joc Ca urmare a muncii asidue de
puse de comisia regională s-a micșorat 
Si numărul cazurilor de indisciplină. Cu 
ocazia întflnirilor din cele două serii 
s-au remarcat multe elemente tinere cu 
reale posibilități cum sînt jucătorii Va- 
leriu Rusu (Progresul Băiculești) Mir
cea Nicolaescu si Florea Manta (Pitești). 
S. Vlăsceanu și N. Bordea (Cîmpulung), 
M. Zăvoianu D. Zamfir (Drăgășani), 
St. Chelaru (Piatra Olt) etc.

Iată clasamentele celor două serii ;

4. A.S. Rm. Vilcea 12 7 1 4 32:19 15
5. l-ouul Brezei 12 7 1 4 28:21 15
6. Oltul Drăgănesti 12 7 1 4 20 :17 15
7. Oltul Rm. Vilcea 12 6 2 4 33:22 14
8. Recolta Stoicănești 12 6 1 5 43:26 13
9. Unirea Horezu 12 5 1 6 21:32 11

10. Oltul Slatina 12 4 * 6 17:28 10
11. Autobuzul Slatina 12 3 1 8 25:34 7
12. Unirea potcoava 12 1 2 9 18:M) 4
13. Farul Drăgășani 12 0 1 11 13:33 1

SERIA 1
1. Metalul Pitești 11 9 1 1 37: 9 19
2. Minerul C. Lune 11 6 4 1 28:13 16
3. Muscelul C. Lung 11 6 2 3 32: 9 •14
4. Progresul Băiculești 11 5 4 9 22:17 14
5. Forestierul Stîlpeni 11 6 0 5 30:25 12
6. A.s. Curtea de Argeș 11 fi 0 5 29:28 12
7. Ranid Pitești 11 3 4 4 17:19 10
8. Unirea C oștești 11 4 2 5 17:23 10
9. I.T.P pitești 11 4 0 7 16:22 8

10. Victoria Găești 11 3 2 6 21:41 8
11. Progresul Găești 11 3 2 € 13:27 8
12. Petrolul Vede» 11 0 1 10 6:35 1

SERIA A fl -A

1. Victoria Slatina 12 8 1 3 36:18 17
2. Unirea Drăgășani 12 7 3 2 26:14 17
3. Rapid Piatra Olt 12 7 3 2 30:20 17

DRAGOMIR ROȘIANU — coresp.

Regiunea Brașov
La întrecerile din cadrul campionatu

lui regional participă nu mai puțin de 
5i de formații, care in toamnă au ofe
rit multe partide spectaculoase Tată 
cum arată clasamentele celor 4 serii ;a 
terminarea primei părți a campionatu
lui :

SERIA A D-a

1. Met rom Brasov 11 10 0 1 51: 5 20
2 Textila Sf Gheorghe 11 9 2 0 35: 8 20
3. Carpați Covasna 11 6 2 3 22:15 14
4. Textila Prejmer 11 6 1 4 28:17 13
ă. Hidromecanica 

Brașov 11 6 I 4 29:22 13
6. A C.F.R. Brașov 11 5 1 5 26:21 11
7. K.S E Tg Secuiesc 11 5 1 5 31:28 ’1
8. Voința sf. Gheorehe 11 5 1 5 19 19 11
9. Avintul Comandău 11 3 5 18:28 9

10. Partizanul roșu 
Brașov 11 3 1 7 14:20 7

11 Bîrsa Brasov 11 1 1 9 8:43 3
12 Venus Zăbala 11 0 0 11 12:67 0

7. Unirea Or. Victoria 12 5 3 4 22:19 13
8 Firul roșu Tălmaclu 12 5 1 6 18-20 11
9. C F R Sibiu 12 4 3 5 21:28 11

10. Luceafărul Sibiu 12 5 0 7 25 -19 10
11. Progresul Agnita 12 2 1 9 9:33 5
12. Fl. roșie Cirta 12 1 2 9 8:30 4
13. Progresul Oriat 12 2 0 10 6:26 4

V SEC.AREANU — coresp.

Regiunea Oltenii

SERIA I
1. Rulmentul Brasov 12 12 0 0 54: 4 24
2. Precizia Săcele 12 6 4 2 21:10 16
3. Torpedo ZAmești 12 6 4 2 29:11 16
4. Măgura Codi ea 12 6 3 3 31:14 15
5- Celuloza Zămeștl 12 6 2 1 24:17 14
6 Colorom Codlea 12 5 4 3 24:20 14
7. Fl roșip Bod 12 6 0 6 22:21 12
8. Știința Brașov 12 3 5 4 24:18 11
9. Unirea Rupea 12 4 2 6 16:21 10

10- Bazaltul Raeos 12 4 2 6 13:32 10
11. Minerul Căpeni 12 2 2 8 12:36 6
12. Unirea Săcele 12 0 4 8 14:44 4
13. Cauciucul Brașov 12 2 0 10 10:43 4

SERIA A III-a

1. Textila Medias 12 8 4 0 30: 7 20
2. Vitrometan Medias 12 9 2 1 26: 7 20
3 Metalul Cop sa Mică 12 7 3 2 22: 7 17
4. Sparta Mediaș 12 5 5 2 15: 6 15
5 Faianța Sighișoara 12 6 2 4 25:17 14
6. Victoria Copsa Mică 12 5 3 4 21:14 13
7. Record Mediaș 12 5 3 4 18:16 •3
8. Voința B’aj 12 4 2 6 15:23 10
9 Metalul Sighișoara 12 5 0 7 17:27 10

10. Stăruintn Medias 12 4 1 7 9:17 9
11 Viticola Axen*e Sever 12 3 1 8 16:27 7
’2 Șoimii Ba răcit 12 3 0 9 13 :S1 6
13 Voința Dumbrăveni 12 1 0 11 15:43 2

SERIA A IV -A

1. Elastic Sibiu 12 9 2 1 33: 5 20
2 A S.A Sibiu 12 7 3 2 24:10 17
3. Metalul I.O.S. Sibiu 12 7 3 2 18:10 17
4. Progresul Făgăraș 12 7 1 4 22:14 15
5. Sinteza Or. Victoria 12 7 1 4 17:15 15
6. Textila Cisnădie 12 6 2 4 25:19 14

In urma disputării jocului rest ntă în
tre Dunărea Calafat si Panduri’ Ti Jiu. 
încheiat cu un rezultat de egalitate (2-2), 
clasamentul campionatului regional ara
tă astfel r

1.
2

Drubeta
Progresul Caracal

15 9 3 3 38:12 21
4 28:19 2015 9 2

3 Segarcea 15 7 6 2 27:19 20
4. E’ectroputere 15 5 7 3 3(1 18 17
5. Dunărea Calafat 15 6 5 4 19:79 17
6. Pandurii Te Jiu 15 4 8 3 26:16 16
7 Petr Zătreni 15 6 4 5 14 ’4 16
8 Strehaia 15 6 4 5 25:28 16
9 Filiali 15 5 5 5 25:21 15

10 D. Tr Severin 15 5 5 5 25:22 15
11. Progresul Pals 15 5 5 5 32:32 15
12. Metalurgistul 15 6 2 7 29-24 14
13. ,.7 Noiembrie" 15 3 5 7 17:27 11
14. Dunărea Corabia 15 4 3 8 18:33 11
15. Progresul Băilești 15 4 2 9 19:37 10
16. Vînătorl 15 3 0 12 14:46 6

ST GURGU! coresp.



CU GÎNDUL LA VIITOARELE 
ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE 
Note privind comportarea băieților 

Băieții, 
perierman 
spectivele 
ranțe 
tineri, talentați, cu reale perspective. 
Totuși Negulescu, Cobîrzan, Rethi, 
Covaci. Angelescu și ceilalți nu _ au 
încă, comportări constante. nu joacă 
înto’deauna la nivelul cerințelor teni
sului de masă internațional ~ 
confirmă pe deplin marile 
puse în ei. In dorința de 
pregătirea acestor jucători

deș: nu au obținut încă 
tțe pe măsura valorii lor per- 
! pe care le au ne dau spe- 
Majoritatea lor sînt toarte 

lentați. cu reale perspective. 
Negulescu,

și nu 
speranțe 
a ajuta 

. _____  _____  t_____  — care
nici pe departe nu au atins plafonul 
posibilităților — vom arăta o serie de 
aspecte legate de comportarea lor.

Și începutul nu poate fi făcut 
eu Radu Negulescu, campionul 
Eminent student în anul III al 
tufului medico-farmaceutic din 
el și-a făcut încă de acum trei. 
un debut strălucit în arena i..'. 
țională. 
naționaiî ale Belgiei, și lot in îtwu. 
la cantonatele mondiale de la Dort
mund a învins fără drept de apel 
renumitul trio maghiar. Berczik, Sido, 
Foidi. Peste un an, la .europenele* 
de la Zagreb, la 19 ani. Negulescu 
devine vicecampkxi al continefuluL 
Ce; care l-au urmărit in țară sau 
peste hotare sint unanimi in aprecie
rea calităților Iui: simț deosebit al 
mingii, inteligență a jocului, suplețe 
și ușurință in mișcări, varietate în 
procedeele tehnice. Motive suficiente 
pe: tru a aștepta ascensiunea tînă- 
rului nostru sportiv spre cele mai 
înalte trepte ale ierarhiei mondiale. 
Dar. după Zagreb, de doi ani, - Ne
gulescu nu mai reușește comportări 
și rezultate la valoarea adevăratelor 
sale posibilități. Cauza ? Fără îndo
ială că Negulescu acordă cea mai 
mare parte din timpul său învățătu
rii. Și bine face. In rest însă el mă
soară cu aceeași unitate timpul său 
liber fie că e vorba de antrenamen
tul la tenis de masă, plimbări cu 
scuterul, vizionări de spectacole, 
dans, audiții muzicale la magnetofon 
ele. .Adică el nu este un îndrăgostit 
(lucru pe care îl recunoaște de alt
fel) de sportul care l-a consacrat 
și care H poate rezerva încă nenu
mărate satisfacții De multe ori Ne- 
gu'escti efectuează pregătirea cu in
diferență. cu ochii pe ceas, o soco
tește ca o .corvoadă*. Unde e acel 
Negulescu de acum câțiva ani. cînd, 
ca proaspăt candidat la studenție, 
venit de la Bistrița la Cuj. s-a dus 
direct de Ia 
abia după 
cazare ? Să 
atins limita 
mulțumit cu 
cert: fără .butoaiele de sudoare' 
care vorbește Ozolin, 
și pasiune este foarte 
lizezt marile rezultate, 
pregătire există, talent 
Mar este necesar ca „ 
muncească din răsputeri și cu toată 
încrederea in forțele sale. Posibilități 
și perspective are din plin. A dove
dit doar de curind la_ Cluj și la 

, cam- 
prin minu-

decât 
țării, 
irtsti- 
Cluj. 

ani 
intema- 

âștigind campionatele inter- 
Ig ale Belgiei, și tot în 1959.

gară la antrenament ți 
aceea s-a interesat de 
considere oare că a șt 
performanțelor ? Să fie 
aceasta ? Un fapt este 

de 
fără sacrificii 
greu să rea- 

Coodîțîi de 
de asemenea. 
Negulescu să

București, cînd Cîuan Tze-tun, 
pionul lumii, a scăpat ca p”" 
ne de la două înfringeri.

Coleg de echipă cu
Gheorglte Cobîrzan este 
student silitor în anul V 
tul politehnic din Cluj, iar la cei 21 
de ăm ai săi el deține, din 1960, tit
lul european la dublu mixt (împreună 
cu Maria Alexandru). Principalele lui 
calități: gîndirea tactică, stăpînirea 
de sine și puterea de luptă. Lipsuri: 
insuficientă pregătire fizică, concep
ție - - - - - -.......................
un
re. 
dureri, 
repede, 
cazul 
men; i 
Apoi v 
sfanți 
pregăti 
cioareh 
țitoar. 
dreapl 
parare

Al treilea
C.S.M. Cluj
este Adalbert Rethi. 
nat fizicește, cu o 
dar perfect 
nărui Rethi 
atacul din 
ofensive au

Negulescu. 
ți el un 
la institu-

pasivă de joc. Echipat deseori ca 
hocheist cu glezniere, genunchie- 

otiere. Cobîrzan acuză diferite 
. are mereu întinderi, obosește 
:. Și asta de ani de zile. Este 
ca el să fie supus unui trata- 
medical competent și continuu, 

va putea face un progres sub- 
al dacă
lirea 
lor și 
f în 
ta în

își va îmbunătăți și 
fizică, mai ales forța pi
va aduce ameliorări sim- 
executarea contrelor din 
diierite direcții și din a-

om de bază al formației 
și al reprezentativei țării

Bine proporțio- 
poziție mobilă 

i la masă, tî- 
I de la un timp 
■ loviturile sale

echilibrată 
și-a corijat 
stînga, iar 
căpătat mai multă forță. 

EI trage puternic și eficace și din 
dreapta, dar păcătuiește, făcind acest 
lucru numai cînd este atacat, adică 
el folosește mai mult contrele. Tre
buie să lucreze mai intens la antre
namente, să se concentreze egal de-a

In Capitală, incepînd de joi

Turneul final al campionatului republican
lungul unei partide sau chiar al com
petiției Uneori, are scăderi surprinză
toare, fapt care îi reduce din randament

Campionul de juniori al țării, Do
rin Giurgiucă, este jucătorul care a 
făcut în ultimele luni cele mai mari 
progrese. Deși nu e multă vreme de 
cînd abia se iniția în abecedarul te
nisul ii de masă. Giurgiucă a învățat 
încă de la primele lecții ultimele 
noutăți tehnice: diferite servicii ca 
efecte variate, apărarea „scurtă", de 
lingă masă, executarea topspînului... 
Așa a ajuns Giurgiucă la 17 ani in 
adevărat specialist în materie. Dar 
numai aceste mijloace tehnice nu ii 
sint suficiente, iar bagajul de cu
noștințe al juniorului clujean este 
încă prea redus. Este drept el are 
încă destulă vreme pentru îmbogă
țirea gamei de lovituri, dar trebuie 
să se străduiască de pe acum să gîn- 
dească mai mult și la antrenament ți 
în timpul concursurilor. Așa poate 
deveni un sportiv de mare perspective.

Virgil Sindeanu și Tîberiu Covaci 
sint aiți doi membri ai lotului repu
blican care, bine îndrumați, pot a- 
junge jucători de valoare și pe plan 
internațional. Amîndoi cunosc bine 
aproape toate loviturile, dar nu le 
folosesc în aceeași măsură în compe
tiții. Trebuie să fie mai curajoși. Sîn- 
deanu este încă foarte greoi, iar Co
vaci este refractar, pus pe chiul cînd 
e vorba de pregătirea fizică. Și unul 
și altul au o serie de lipsuri privind 
educația. Sîndeanu trebuie să citească 
mai mult să aibă preocupări maj 
serioase, iar Covaci să învețe o dată 
și o dată regulile bunei cuviințe, să 
știe cum trebuie să se comporte în 
toate ocaziile.

Otto Bottner 
și ei jucători 
ultimul timp 

opuse. Primul,
disciplinat sobru și matur în joc, și 
a reușit rezultate bune și constante, 
în timp ce Angelescu constituie o de
cepție. Foarte dotat, el nu mai acordă 
insă toată conștiinciozitatea pregătirii și 
de aceea are comportări șterse. Calea 
spre redresare depinde în cea mai 
mare măsură de el Altfel...

După acest „pluton", urmează un 
lot alcătuit din elemente tinere. spe
ranțele. care vor putea să ajungă — 
dacă vor fi bine pregătite — cadre 
de nădejde. Ne gîndim la Bodea. 
Sentrvani. Hed veghi. D 
M Antonescu. Demian.

Din cele spuse pînă 
tă că avem un lot de 
(care poate fi completat
sportivi cu reale perspective, unele 
chiar confirmate. Este necesar doar 
mai multă seriozitate, discernămînt. 
putere de muncă și un proces 
instruire condus metodic. Fetele 
dat un bun exemplu în această 
viriță și roadele s-au văzut. De
nu ar putea urma același drum și 
băieții ?

CONSTANTIN COMARNISCHI

și Nicolae Angelescu, 
fruntași, au avut în 
comportări diametral 
care a devenit mai

Negulescu.

acum, rezul-
14 jucători, 

ți cu alții).

de 
au 

pri
ce

i

I

I

Fază din meciul Steaua—Știința București. Jucătorii Daradici și Zograți în 
luptă pentru puc. In fund, Ciobotaru e gata să intervină, iar în dreapta, arbitrul 
e gata să... fluiere o eventuală neregula/itale. După cum se știe, hocheiștii mili- 

jocul cu 4—1
Foto : T. Roibu

tari au cîștigat

Activitatea hocheistică internă intră 
într-o nouă fază : înccpînd de joi, cele 
mai bune echipe din (ară, calificate în 
urma 
trece, la București, pe gheața patinoa- -------
rului 
final al campionatului republican. De
sigur, iubitorii hocheiului pe gheață din 
Capitală așteaptă cu mult interes această 
competiție, în cadrul căreia vor evolua 
pentru prima oară în acest sezon în 
București echipe mult apreciate de 
spectatorii din Capitală ca Știința Cluj, 
Voința Miercurea Ciuc etc. Dintre forma
țiile bucureștene s-au calificat: Steaua 
(actuala deținătoare a titlului de cam
pioană republicană) și Știința, care în 
acest an a înregistrat un evident salt 
valoric, avînd un Iot omogen, bine pre
gătit, a cărui principală caracteristică o 
constituie tinerețea și elanul.

Regiunea Mureș-Autonomă Maghiară 
și-a desemnat reprezentanții în cadrul 
urnii turneu ținut la Miercurea Ciuc și 
la care au participat șase echipe. Iată 
cîteva din rezultatele înregistrate : Voin
ța Miercurea Ciuc-Stăniința Sînsimion 
23—1; Tîmava Odorhei-Progresul Gheor- 
ghieni 2—2; Avîntul Miercurea Ciuc- 
Stăruința 11—0; Tîmava Odorhei-Mu- 
reșul Tg. Mureș 15—2 (!) i Voința
Miercurea Ciuc-Avîntu] Miercurea Ciuc 
20—1 ; Progresul Ghcorghieni-Mureșul

întrecerilor regionale, se vor în-

,,23 August", în cadrul turneului

va 
pe

De la F. R. Box
Ia zilele de 19 și 20 ianuarie 

avea loc în Capitală conferința 
țară a colegiului central de arbitri-
judecători. Vor participa delegați din 
toate regiunile țării, care vor trebui 
să-și aducă carnetele de arbitri pentru 
viza pe anul 1962.

Tg. Mureș 1—1 ; Mureșul Tg. Mureș- 
Stăruința Sînsimion 6—3. Dintre aceste 
echipe, Voința Miercurea Ciuc și Tirna-

va Odorhei vor reprezenta regiunea la 
turneul final. O surpriză o constituie 
Tîmava Odorhei, formație în care acti
vează frații Torok, jucători care au mai 
evoluat în diferite formații fruntașe.

La Brașov, campionatul regional a reu
nit trei echipe : Steagul roșu. Voința Si
ghișoara și Tg. Săcuiesc. Voința a dis
pus de echipa din Tg. Săcuiesc cu 17—0 
și apoi, în jocul decisiv, Steagul roșu 
a întrecut cu 13—5 pe Voința, califi- 
cîndu-se astfel pentru 
București. Brașovenii, 
Racoviță, prezintă în acest 
întărit, capabil de a produce

Celelalte echipe pc care le 
ri „la lucru" înccpînd de 
Știința Cluj, Șurianul Sebeș 
Rădăuți. De notat victoriile obținute de 
Șurianul în cadrul campionatului regiunii 
Hunedoara : 9—0 și 6—0 cu Minerul 
Lupeni.

Cele opt formații calificate se vor în- 
tîlni între ele, în prima fază a turneu
lui final, în jocuri simple (numai tur). 
După aceasta, primele patru clasate par
ticipă la un turneu tur-retur pentru defi
nitivarea locurilor 1—4 iar celelalte e- 
chipc își vor disputa, numai tur, locuri
le 5—8.

In cursul zilei de azi, la 
rației de specialitate se va 
gramul jocurilor. Partidele 
pută în' fiecare zi, înccpînd 
două partide dimineața și

turneul de la 
antrenați de I. 

an un lot 
surprize, 
vom urmă- 
joi sînt : 
și Metalul

sediul Fcde- 
alcălui pro
se vor dis- 
de joi, cîte 
două scara.

DIN TOATĂ TARA
UN NOU CLUB LA BABADAG

O dată cu începerea anului 1962, 
sportivii din orașul Babadag, raionul 
Istria, au la dispoziție un nou club, 
amenajat prin grija organelor locale 
de partid și de stat. Noua bază spor
tivă este dotată cu mese de șah și te
nis de masă, astfel că în fiecare zi a- 
matorii acestor sporturi își petrec tim
pul liber în mod util și plăcut.

M. Cruceanu — coresp.

Un asemenea curs s-a deschis și în 
cadrul asociației sportive din comuna 
Comana, raionul Giurgiu.

Tr. Barbălată — coresp.

SALA DE SPORT DINTR-UN 
MANEJ

PRIMELE SUCCESE

In primele zile ale noului an, con
siliul asociației sportive Vulturul din 
comuna Vuitureni, raionul Gherla, a 
înregistrat o serie de succese. Astfel, 
în întrecerile etapei I a Spartachiadei 
de iarnă, conducerea acestei asociații 
a reușit să atragă peste 150 de tinere 
șt tineri în concursurile de șah, gim
nastică și trîntă. Printre cei mai buni 
sportivi și sportive s-au numărat Ma
ria Ciupei, Simion Pop. Ion Aschi- 
lean, ~ 
colae

Recent au fost terminate lucrările de 
amenajare a noii săli de sport în locul 
fostului manej din bd. Malinovski din 
Sibiu. Noua sală de sport va găzdui 
întreceri de volei, baschet, handbal în 
7, gimnastică, tenis de masă ș. a. 
Baza sportivă este înzestrată cu ves
tiarele necesare și are tribune cu o 
capacitate de 1.500 locuri. La sfîrsitul 
acestei luni se vor desfășura primele 
întreceri în noua sală de sport a ora
șului nostru.

Ilie lonescu — coresp.

Rodica Moș. Niculae Moș, Ni- 
Todoruț etc.

Aurel Anton — coresp.

CURSURI DE ARBITRI

Consiliul raional U.C.F.S. Giurgiu a 
organizat un curs de arbitri de fotbal. 
S-au înscris 25 de muncitori, tehni
cieni, ingineri și funcționari de la a- 
sociațiile sportive din orașul Giurgiu.

SPARTACHIADA TINERETULUI 
IN PLINA DESFĂȘURARE

Această tradițională competiție an
grenează în întreceri din ce in ce mai 
mulți tineri din raionul Ploiești. Pro- 
fitînd de timpul prielnic pentru schi și 
săniuș, majoritatea consiliilor asocia
țiilor sportive au organizat asemenea 
concursuri. In perioada aceasta s-au 
mai desfășurat concursuri de șah, te
nis de masă, haltere și gimnastică, 
care au reunit, în general, peste 6.500 
de tinere și tineri. Rezultate deosebite 
au obținut asociațiile sportive Petro
listul Boldești, Petrolul Urlați, Știința 
Urlați, Avîntul Pleașa, Tinerețea Li- 
pănești. Recolta Cornești, Unirea 
G.A.C. Bilciurești ș. a.

PRONOSPORT
A. Vlăsceanu și C. Negulescu 

corespondenți

Comentariile despre concursul Pro
nosport de duminica trecută scot în 
evidență faptul că și în această etapă 
s-au înregistrat surprizele atît de mult 
„gustate" de participanții la con
cursurile Pronosport. Mai precis, fap
tul că au ieșit cinci de „x“, trei de 
„2“ și numai’4 de „1“ în etapa de du
minică ne lasă să înțelegem că am 
avut de-a face cu un concurs intr-ade
văr „tare".

Să vedem cum s-au desfășurat pe 
teren cele 9 partide de divizia A din 
campionatul italian cuprinse în Pro
gramul concursului din 14 ianuarie 
1962 :

LANEROSSI — FIORENTINA. Fio
rentina a dominat în repriza I și a 
înscris prin Milani. In cea de a doua 
repriză Lanerossi domină cu insistență 
și obține egalarea.

PALERMO—ROMA. Rezultatul de 
0-0 se datorește în bună măsură por
tarului gazdelor — Mattrel, într-o for
mă excepțională, care a salvat cel pu
țin 3 goluri „gata făcute“ în ultimul 
sfert de oră.

UDINESE — MILAN. Cînd era 0-0, 
mai precis în minutul 33, Udinese ra
tează un 11 m. prin Segato, pentru ca 
acest scor alb să rămînă pină în mi
nutul 86 cînd Altafini de la Milan a- 
duce victoria echipei sale.

JUVENTUS — ATALANTA. Meci 
greu pentru Juventus după cum arată

de altfel și scorul (1-1). Juventus a 
condus prin golul înscris de Nicole 
dar două minute mai tîrziu Atalanta a 
egalat.

LECCO — SPĂL. A fost un meci 
mai puțin interesant, în care accentul 
s-a pus pe compartimentele apărării.

INTERNAZIONALE — MANTOVA. 
Inter a obținut o victorie comodă.

VENEZIA — TORINO. Golul în
scris de Albrigi aduce victoria echipei 
din Torino și cea de a doua înfrînge- 
re a gazdelor pe teren propriu.

BOLOGNA — PADOVA. Meci fără 
istoric. Bologna a cîstigat cu 4-1.

SAMPDORIA — CĂTANIA. Și aici, 
scorul de 4-1 ne arată că a fost un 
meci ușor pentru gazde.

Acum să vă facem cunoștință cu 
Programul concursului nr. 3 din 21 
ianuarie 1962 :

I. FIORENTINA — INTERNA
ZIONALE

II. MILAN — BOLOGNA
III. ROMA — JUVENTUS
IV. PALERMO — CATANIA

V. PADOVA — LANEROSSI
VI. TORINO — LECCO

VII. MANTOVA — SAMPDORIA
VIII. SPAL — VENEZI/X

IX. ATALANTA — UDINESE
X. BARI — MODENA

XI. VERONA — MESSINA
XII. ALESANDRIA — LAZIO

Azi ultima zi la PRONOEXPRES!

Concursul Pronoexpres de miine se 
bucură de o atenție deosebită printre 
participant datorită modificărilor adu
se regulamentului concursului și în 
special faptului că fondul de premii, în 
cazul în care nu vor fi variante la ca
tegoria I, nu se va mai reporta ci va 
fi împărțit variantelor de la categoria 
a Vl-a. Este o modificare a regulamen
tului, care a stîrnit un viu interes prin
tre participant.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 2 
DIN 10 IANUARIE 1962

Categoria a Il-a: 3 variante a 20.083 
lei.

Categoria a IlI-a: 42 variante a 1.544 
lei.

Categoria a IV-a: 226 variante a 369 
lei.

Categoria a V-a: 1.053 variante a 79 
lei.

Categoria a Vl-a: 4.317 variante a 39 
lei.

Fond de premii: 463.458 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 17 ianurie în București, strada 
Doamnei nr. 2, orele 19.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport

PRIMELE LANSARI DE MICRO- 
MODELE

In sala de spectacole a Casei de 
cultură a studenților din Cluj au avut 
Ioc primele lansări de micromodele. 
Munca tinerilor aeromodeliști a fost 
incunantă de succes. Micromodelele lor 
s-au menținut în aer de la primele în
cercări. La această primă verificare 
au participat C. Săndulescu, frații Ba- 
lint și alții sportivi, care se pregătesc 
intens în vederea concursurilor din 
noul am

Gh. Benga — coresp.

fxamen pentru avansarea 
antrenorilor

După cum s-a mai anunțat, între 
20—25 ianuarie a.c. se va organiza 
la Institutul de Cultură Fizică din 
București un examen pentru avan
sarea antrenorilor de Ia categoria a 
IV-a Ia categoria a IlI-a, la toate 
ramurile de sport.

Prezentarea candidaților, cărora 
li s-a confirmat înscrierea la exa
men de către Consiliul General 
U.C.F.S., se va face la I.C.F. Bucu
rești, str. Maior Ene nr. 12 in ziua 
de 20 ianuarie 1962 ora 8.



Mai aproape de cerințele actuale
I Consfătuirea pe (ară a antrenorilor de 
Scrimă, țiuută recent în Capitală, și-a 
Bropus să analizeze modul în care au 
■nu nu it cei care au misiunea de a forma 
Boi cadre dc seri meri, de a-i pregăti și 
■le a-i face să urce tot mai sus pe 
Brumul măiestriei sportive.
I Din discuțiile purtate — ample, in
teresante — au reieșit, firește, o serie 
ne fapte pozitive, dar și multe, foarte 
Biulțc lipsuri. Asupra acestora din urmă 
lie vom opri în articolul de față...
I Consfătuirea a relevat faptul că unii 
Bntrenori manifestă prea puțină exigență 
In munca tfe, selecționare a cadrelor. 
|Vșa cum s-a arătat a existat tendința 
■le a primi in secuii tineri .care, în prea
labil, n-au fost supuși nici unui examen... 
■ ii munca propriu-zisă, antrenorii nu 
lucrează pc baza unei planificări rigu
roase, nu pretind din partea trăgători
lor că să respeple programul. în timpul 
lecțiilor nu-i controlează suficient, nu-i 
îndrumă. Lipsește totodată o dozare ju* 
llicioasă a efortului în antrenament. Lec- 
liilc individuale suferă și din pricina 
lendiufei către șaldonism. Ele devin
listfel neinlcresante, sînt lipsite de con- 
linut tactic. Se folosesc într-o prea 
Inică măsură elemente de ofensivă. De 
Isemenea, contrele se execută sporadic, 
liciCQfltrolat și de cele mai multe ori, 
|le se transformă în „asalturi 'libere44. 
In general, asalturile — formă de bază 
In pregătirea trăgătorilor noștri — sînt 
Puține și nu au un scop precis. 
pS-jj—observat în același timp, o necon- 
lordanță între factorii antrenamepiidui. 
Este realizată într-o oarecare măsură 
Moar pregătirea tehnică și tactică și 
puțin cea fizică. Este neglijată pregă- 
lirea moral-volitivă.
I Toate acestea dovedesc o insuficientă 
preocupare a antrenorilor noștri în di
recția îmbunătățirii muncii lor, o rănu
mere în urmă în ce privește orientarea 
lor. Este vorba, cu alte cuvinte, de un 
ftiț de muncă defectuos puțin propice 
Hesfășurării unei activități rodnice.
I De altfel., din, constată rile făcute de 
federație, ca și din cele reieșite în 
bonsfătuire rezultă că. în prezent, antre
norii noștri ppt fi grupați în mai multe 
pategorii. Unii care se .străduiesc să îm
bogățească necontenit conținutul acestei 
[lisei pi ine sportive (A. Vîlcea, A. Pele-. 
crini, Al. C si pier, C. Panescu, I. Istra
ie, C. Ciocîrlie, R lonewu, SN. Mari
nescu); alții ca/e deși au posibilități, 
nu și le valorifică suficient .*(Ad. Pe
legrini, Ad. Gurath, T. Rario.ș, A. Ka- 
[rucs, €, Georgescu). Există apoi o ca- 
egprie de antrenori tineri,: pe- cale de 
Lfirmarp (N. Pu fnei, I. Tudor, -V. Che- 
aru) și, îp sfîrșit, o serie 4e șlți antre
nori care n-au arătat pînă acum prea 
piuită preocupare în muncă (0. Fgist- 
Uammel. T. Herțeg, G. Gyulafâlvi, K. 
basdovici, A. Petrovici, P. Ghinju etc.) 

lîiilililIlilIlilIlilil'lll'iillllliil'lllliittilHiWilIlilIlIlilIlllllllllllllllliilIIIIKin

însemnări pe marginea 
consfătuirii pe țară 

a antrenorilor
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIlllllllllllllllllllllllItlIllilIlllllllllllllittlIIlIflIllllllllllllllll

Iată de ce, scoțînd în relief lipsurile 
semnalate, consfătuirea și-a propus să 
contribuie la grabnica lor lichidare. în 
această direcție, de un real folos au 
fost referatele prezentate („Despre se
lecție și normele de control*, „Despre 
organizarea și planificarea autrenameu- 
telor de scrima și formele de pregătire*. 
„Despre pregătirea fizică generală și 
specială a seri merilor și formele de or
ganizare* ) ca și lecțiile practice privind 
diferite procedee metodice în lucrul în 
grup, individual. în contre, în asalturi 
dirijate, asalturi libere ele.

In același timp, în recomandările fă

îndrumat cu pricepere și pași un > de către aairtuani X Vîlcea și C. Ciocîrlie, 
ti nărui reprezentant al duhului sportiv Steaua, load Drinvbă, a ajuns la o ade
vărată măiestrie! ială-l in fotografie (dreapta) ia timpul unui asalt cu flore- 

tistul Fr. Boga (Știința Tg. Mureș)
. Fote: g. Cipbauu

cute s-a subliniat -necesitatea unei se
lecții corespunzătoare a celor dornici să 
practice această disciplină sportivă. Ac
țiunea trebuie începută din timp și reali
zată în colaborare st rin să cu profesorii 
de educație fizică din școli. Cei selec
ționați vor fi supuși unui examen care 
să cuprindă toate normele de control 
(generale și speciale). Un mare accent 
trebuie pus pe întocmirea documentelor 
de planificare (d>n care nu v> lipsi pla
nul de perspectivă pe 4 ani. cel anual, 
pe etape etc.). Antrenorii au de aaeae-

nea datoria să creeze o atmosferă mai 
disciplinată în sălile de antrenament, 
să nu tolereze înlîrzierile de la program, 
absențele nemotivate. Fiecare lecție e de 
dorit să decurgă în mod organizat, cu 
anunțarea temei și a sarcinilor fiecărui 
trăgător. In perioada pregătitoare, an
trenorul va organiza, obligatoriu, cel 
puțin o lecție specială rezervată pregătirii 
fizice generale. De asemenea, în cadrul 
celorlalte antrenamente tehnice, pregăti
rea fizică generală nu va trebui să lip
sească. nici chiar în perioada compe- 
tițională (se înțelege, cu o pondere mai 
redusă). Toate acestea presupun, fără 
îndoială, trecerea la un nou stil de 
muncă, mai aproape de cerințele ac
tuale.

In rîndurile de mai sus am trecut în 
revistă doar citeva recomandări elabo
rate în cadrul consfătuirii. Rămîne ca 
antrenorii care și-au notat toate obiecti
vele ce Ie stau în față să pornească de 
îndată Ia realizarea lor. Totodată, co
legiul central de antrenori are datoria

să controleze mai des munca 'desfășurată 
în secții, să dea îndrumări ’âcoicf'Fiiide 
este cazul. • ‘ >F •

Nădăjduim ax^as^ă P<L
țară a antrenorilor, de âcrijuă ya .contrj- 
bui — prin prisma învățămintetor tra
se — la îmbunătățirea continuă a cali
tății muncii lor și implicit la realizarea 
unor succese cu care întreaga mișcare 
sportivă din patria noastră să se poală 
mîndri.

TIBERIU STAMA

Campionatul orașului Constanța
este în plină desfășurare

Datorită preocupării pe care a mani
festat-o comisia regională de volei (pre
ședinte Costin Mușat, secretar Eugen 
Nemțeanu), campionatul pe 1961/1902 
al orașului Constanța s-a bucurat de 
toate condițiile necesare unei desfășu
rări normale. Pentru ca echipele să intre 
în campionat cu o bună pregătire, au 
fost organizate diferite competiții, care 
au angrenat în întreceri peste 200 de 
jucători și jucătoare. Organizarea ace
stor competiții cu caracter pregătitor 
și de popularizare, a făcut ca „startul" 
campionatului să fie foarte populat : 
dacă la ediția precedentă au luat parte 
16 echipe, dintre care 6 feminine, Ia 
cea actuală participă 20 de formații, 
dintre care 8 feminine. Asociații spor
tive ca Tomis. Energia, U.S.A.S. Năvo
dari, Voința, Victoria ți Petrolul și-au 
înscris din nou echipele în campionat, 
după o absență de cîțiva ani.

Datorită numărului mare de echipe, 
campionatul se dispută pe serii atît la 
fete eît și Ia băieți, primele două cla
sate în fiecare serie luînd apoi parte la 
un turneu final oare va decide campioa
nele orașului. Acestea vor îutîlni apoi 
celelalte echipe cîștigătoare pe raioane, 
desemnîndu-se campioanele regiunii.

Din punct de vedere al valorii și al 
gradului de pregătire. In campionatul 
orașului Constanța sînt două categorii 
de echipe. Unele, ca de pildă G.F.R., 
Albatros, Ancora, Dinamo. Marina, 
Electrica ți Energia (masculin). Voința 
II, IjC.H.V., Petrolul ți C.F.R. (femi
nin), deși nu tonte au antrenori cali
ficați, se pregătesc cu multă perseve
rentă ți conștiinciozitate. Din rindul 
acestora se desprind elemente tinere ți 
talentate ea Niculescu, Savopol, Pău- 
nescu. Brudiu, Moscovici, Țecoș și alții.

In cea de a doua categorie intră cele 
două echipe ale clubului Farul. Aceste 
formații, ața cum a prevăzut secția de 
volei a clubului cit și antrenorii Con
stantin Sul>u ți Henri Vichy, trebuie 
să constituie rezerva de elemente pen
tru cele donă echipe din categoria A. 
Acest lucru însă nu se întrevede. De 
ce ? Pentru că aceste echipe de tineret 
ale clubului Farul sînt lăsate la voia 
întimplării. Cei doi antrenori care răs
pund de pregătirea lor și care au dovedit 
destulă pricepere în pregătirea echipe
lor divizionare, tratează cu un total de
zinteres pregătirea ți creșterea ele- 

■ meatylor țipere. Deți clubul Farul are 
cele mai bune condiții de pregătire, cele 
două erfitpe din campionatul orășenesc 
nu fac nici un fel de antrenament. în- 
tilnindu-se doar duminica, la meciuri. 
Ba mai mult, echipa masculină a ți ab
sentat de câteva ori. De unde atunci, j 
tovarăși antrenori, jucători ți jucătoare 

de rezervă pentru echipele din cate
goria A, dacă nu vă preocupați de creș
terea lor ?

Deși cunosc această 'stare de lucruri, 
consiliul de conducere al clubului Farul 
Și sec(ia de volei nu au luat nici un 
fel de măsuri, iar comisia regională 
de volei pare a fi prea îngăduitoare

Cele două echipe ale clubului Farul 
participante în campionatul orășenesc, 
să-și desfășoare activitatea în bune 
condiții, adică așa cum s-a prevăzut în 
planul de măsuri adoptat cu prilejul 
alegerilor organelor conducătoare, și nu 
la voia întîmplării, așa cum se întîmpla 
în clipa de fată.

E. PETRE-coresp.

In ultima săpțămină vremea a lost 
călduroasă în zona de munte, mettți- 
nîndu-se rece doar in șesul Bărăga
nului. Temperatura ridicată a topit a- 
proape toată zăpada din regiunile cu
prinse între 300 și 2.000 metri alti
tudine.

In cursul zilei de 14 ianuarie timpul 
s-a răcit și a început să ningă în toate 
masivele muntoase. In zilele care ur
mează, vremea se va menține rece în 
zona muntoasă, unde temperatura va 
rămîne și ziua sub 0 grade (la înălțimi 
mai mari de 800 m). In primele 4 zile 
vor cădea ninsori de scurtă durată. 
Vintiil va sufla relativ tare din sectorul 
nordic și nord-vestic. Stratul de zăpadă 
se va mări cpns.idera.bil îndeosebi de 
la 1.000 de metri, fp sus și mai ales în 
Munții Rbdnej, Apuseni, Făgăraș și Bu- 
cegi. Zăpada va fi pufoasă, bună pentru 
schi. După 22 ianuarie zăpada va în
cepe din nou să se înmoaie.

Cursul de schi
pentru studenții de la I. C. f. 

va avea loc la Pariug
Institutul de Cultură Fizică,co

munică studenților că datorită con
dițiilor meteorologice nefavorabile, 
cursul de schi programat între 12-26 
ianuarie a.c. la Poiana Brașov, va 
avea loc la Cabana Paring-Pctro 1 
yeni. •' ‘ 1*
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Cunoscutul antrenor maghiar
Laszlo Hires, ne a scris un mate-

1 rial interesant despre factorii care 
condiționează obținerea rezultatelor 
de valoare in atletism.

Sînt foarte multe lucruri pe care 
trebuie să le cunoască și mai dies 
să Ie aplice toți atleții noștri (și 
nu numai ei!) pentru a putea în
registra rezultate de o valoare tot 
mai ridicată.

Ele vor fi de un real folos și in 
activitatea tinerilor noștri antrenori.

ALIMENTAȚIA.

Nu este tot una „CU CE“ încălzim 
ocomotiva ! Și cărbunele brun are 
•alorii, dar ANTRACITUL are mult 
nai multe ! Alimentația are cea mai 
nare influență, asupra formei spor- 
ive. Energia ajunge in mușchi prin 
tomac și în cele mai multe cazuri șto- 
nacul influențează schimbările in 
orma sportivă, atît in sens pozitiv 
it și negativ.

In vara aceasta pur și simplu, 
n-am speriat cmd am văzut ce mă- 
incă atleții romini, care și-au ales 
inguri meniul. In mijlocul verii, ei 
u mincat exact aceleași mincăiuri 
a și iarna (carne, carne și iarăși căr
ei. Nici un fel de fructe, ardei grași, 
rea puține roșii, iar alte legume de 
jc ! ! !

Și alimentația are regulile ei ge- 
erale. In primul rind voi vorbi des- 
re acestea și numai după aceea voi 
escrie ce să mănînce și ce să bea 
portivii și cum trebuie preparate 
tîncărurile.
In primul rind să nu mîncăm prea 
uit I Niciodată nu trebuie să simțim 
. am mincat prea mult. întotdeauna 
. avem in vedere că nu hrănește 
ea ce mincăm ci, ceea ce digerăm ! 
. timp ce mincăm să nu ne ocupăm 
! nimic altceva. Mulți oameni citesc 

timp ce mănlncă, deci atenția lor 
i este concentrată asupra alimenta
ri. Unii mănîncă foarte repede și 
ipă ani de zile se miră din ce cauză

Colțul specialistului

Lucruri mărunte, dar cu efecte mari (I)
suferă de stomac. In această privință 
e o lege: lofaf să fie mestecat binf, 
să fie inghitiiă mincarea bine gineste- 
aati cu salivă, si se mănînce încet I 
Stomacul digeră mult mai bine min
carea bine amestecată decit bucățile 
întregi. Să evităm băuturile și min- 
cărurile prea reci sau prea calde, de
oarece acestea dăunează smalțului 
dinților și stomacului. După mese să 
ne odihnim neapărat cîteva minute. 
Astfel digestia se face mai ușor. Pe 
cit posibil să petrecem acest timp in 
aer liber. Să ne organizăm in așa fel 
timpul ca masa să fie terminată cu 
trei ore înainte de începerea antre
namentului.

Să mîncăm de trei ori pe zi. Masa 
de dimineață să fie bogată, cea de 
prînz de o cantitate mai mică și cea 
de seară de asemenea bogată.

Șă evităm să bem prea multă apă 1 
Am constatat că in Rominia sportivii 
beau prea multă apă.

Consumul excesiv de lichide dilu
ează prea mult sucul gastric. îngreu
iază digestia, subțiază singele, slă
bește rinichii, inima și duce la dila
tarea vaselor sanguine (varice). Supa, 
laptele de dimineață, ceaiul sau cacao 
ca și cantitatea de apă din fructe 
sau din mincăruri (60-70%) acoperă 
în suficientă măsură cantitatea de 
lichide necesare organismului.

Laptele este cea mai sănătoasă bău- 
tură ! Se știe foarte bine, că multora 
le e rușine să bea lapte, în special 
bărbaților, care se laudă că le place 
„pîinea lichidă1* (berea) și strugurii 
„lichizi" (vinul). Acestora le amintesc 
numai următorul fapt: sugaciul, timp 
de 6 luni nu primește altceva decit 
lapte, dar datorită acestuia îi cresc 
oasele, i se dezvoltă mușchii, creie
rul, îi crește cantitatea de singe etc. 
Ce s-ar întîmpla cu bietul sugaci dacă 
ar trebui șă mănînce „pline lichidă?".

LASZLO HIRES
antrenor de atletmm

Deci laptele aste viața, forța, sănăta 
tea I Atleții mari consumă numai lap
te și sucuri de fructe I Apa mărește 
transpirația, dă o indispoziție și „spa
lă" prin piele sărurile minerale valo
roase de care organismul are nevoit 
(pe treningurile multor atleți se 
poate observa depunerea de săruri).

Să evităm mincărurile foarte săra
te, care cer foarte multă... apă. Să 
evităm și mincărurile cu multe con
dimente. Acestea au o influență dău
nătoare asupra organismului. Pe lin
gă albumine știința medicală modernă, 
pune un accent principal pe hidrații 
de carbon. Aceștia influențează for
marea oaselor și dezvoltarea ener
giei. Glucidele să găsesc în toate for
mele făinei și zahărului. Albuminele 
(carne, pline, cașcaval, ouă) sint 
foarte necesare pentru formarea țe
suturilor. De asemenea, sint impor
tante substanțele și sărurile minerale 
(fier, calciu, potasiu, sodiu, clor, 
fluor, fosfor etc. care se găsesc. în 
special, în legume și în fructe. Con
sumul suficient de vitamine (în stare 
naturală) ajută la amînarea perioadei 
de slăbire din primăvară care apare 
la atleți în fiecare an. Piinea proas
pătă este dăunătoare pentru stomac. 
Cea mai bună este piinea neagră, 
uscată. înaintea concursurilor iaurtul 
este dăunător din cauza acizilor care 
duc la o oboseală timpurie. Cu trăi 
zile înainte de concurs iaurtul, cu 
mult zahăr, este foarte indicat.

Legumele sînt foarte indicate: spa
nac, salată verde, mazăre, fasole ver
de, varză creață, morcovi. Iarna este 
foarte indicat compotul (în 1954 Szent- 

gali a mincat in fiecare zi cite un 
borcan de compot și in acel an el a 
devenit campion european la 890 m 
cu 1:47,1).

Sint recomandabile fructele: căp
șuni cu zahăr, cireși, piersici, smeură 
cu zahăr, portocale, smochine, curmale 
și mai mult decit orice: strugurii
(foarte bine spălați) P merele. Ele 
sint foarte prețioase deoarece conțin 
multe calorii, vitamine, săruri mine
rale și sucuri Să se evite pepenele 
verde fiindcă conține multă apă 
(93,6%), numai 5^% glucide și are 
numai 24 de calorii față de struguri 
care au 78 de calorii și conțin 18 gr. 
de glucide (în 190 gr de struguri).

Produsele lactate cu zahăr au o va
loare nutritivă foarte mare în toate 
formele lor (lapte, smintînă, brinză, 
frișca, orez cu lapte, cașcaval, fulgi 
de ovăz cu lapte — principala mîncare 
de dimineață a nordicilor!.

In ceea ce privește gătitul să evi
tăm fierberea in apă sărată a cărnii 
și a legumelor deoarece astfel se 
pierd substanțele nutritive. Legumele 
înăbușite nu pierd sărurile minerale I

Fumatul trebuie evitat complet 1

SOMNUL, ODIHNA.

După părerea mea cea mal mare 
„artă" a unui sportiv constă în felul 
în care știe să-și dirijeze fizicul și 
psihicul, în așa fel îneît corpul lui 
să nu fie niciodată obosit. Dacă este 
capabil de acest lucru, dacă trăiește 
o viață simplă, sănătoasă, fără emoții 
mari, dacă poate să se supună muncii 
conștiente cu eforturi mari, succesul 
nu poate întîrzia! In viața sportivă 
de astăzi rezultatele mari le poate 
obține numai acela care ia în serios 
antrenamentele „tari". Unul din se
cretele obținerii formei sportive este 

viața ordonată, munca ordonată, som
nul și odihna.

In ceea ce privește somnul reco
mand următorlil sistem:

1. Fiindcă cele mai prețioase ore 
de somn sint cele dinaintea miezului 
nopții, trebuie să dormim de la ora 
21.30 pină la 6,30 (9 ore). Aeeste e«tc 
minimumul (Gunder Hiigg, Nurmi, 
Harbig, Szentgali, Iharos. Kuț. Roz- 
savolgyi, Zătopek, Vamos, dorm zil
nic cca. 10 ore). Atletul care s-a odih
nit bine, muncește mai cu spor, obține 
recorduri și victorii eu multă ușu
rință.

2. Niciodată să nu ne culcăm ime
diat după masa de seară, cu stoma
cul plin, ci să facem o plimbare in 
aer liber.

3. După ce ne-am culcat in pat nici
odată să nu ne gîndim la meruri ne
plăcute sau la concursuri. Altfel, vom 
avea un somn agitat și dimineața 
ne vom trezi obosiți. Pentru a preveni 
acest lucru recomand citirea unei 
cărți interesante.

4. Să aerisim bine camera de dor
mit înainte de a ne cuica, atît vara 
cit și iarna.

5. Să ne obișnuim să respirăm pe 
nas în timpul somnului.

6. întotdeauna să ne culcăm pe 
partea dreaptă ca să nu deraniăm 
activitatea inimii.

7. Să nu dormim pe spate deoare
ce căldura are o influentă negativă 
asupra coloanei vertebrale.

8. Să dormim întotdeauna în pijama 
și să ne acoperim cit mai bine mușchii 
(și vara).

9. Dacă există un zgomot care nu 
poate fi îndepărtat să punem vată în 
urechi, iar dacă ne deranjează o a- 
numită sursă de lumină să ne legăm 
la ochi.

10. înainte de culcare să ne spălăm 
pe dinți.

Dacă respectăm aceste reguli som
nul nostru va fi liniștit și reconfor
tant.



ehbo ează metode noi pentru ridicarea performantelor
Stuiien'ii Institutului de cultură fi

zică din "oscova caută căi noi pentru 
elucidarea proh’eme'or tehnic i spor
tive. In cadrul Institutului a fost for
ma* reient un „Cerc științific al stu- 
den ilcr*. care se ocu ă îndeaproape 
de .'ceste probleme. Citeva din rezul
tate e oH'nute pîră acum in acest 
domeniu sin! cu total remareabile.

Asfie*. strrdectnl furi Menkfrl, a fă
cut aors-'e cercetări asupra procedee
lor foMsife de cunoscutei ?.m-
nast -oveetc \lbe-t Ararian. campion 
olirrro r. centru executarea celebmlui 
său sprijin lateral ta inele. Exercțiul 
acesta, care l-a cnmacral pe Varian. 
este astăzi o adevărată piatră de în
cercare pentru orice jnwvu care as
piră ’a lauri in marile întreceri Dar 
stă inirea aces'ut dificil exerc-t/a cere 

f trudă multă timp îndelungat de pre
gătire

Mențin a pornit de la următoa
rea idee : n-ar putea fi scurtat terme
nul de imă*are a acestui exerciți»? 
După minuțioase cercetări teoretice, 
demonstrații dinamografice și lucrări 
pra. t.ce. tema aleasă de luri Menkin 
a fost prezentată conferinței cercului 
Ea a primit aprecierea unanimă a

F O IT B A IL IP IE
FOTBALIȘTII CEHOSLOVACI

IN CUBA

Echipa cehoslovacă de fotbal Banik 
Ostrava și-a inc .-put turneul pe care-l 
întreprinde in Cuba, intîlnind la Ha
vana echipa Lawton. Fotbaliștii ceho
slovaci au obținut victoria cu scorul 
de 5—1. prin golurile înscrise de Pos- 
pkhal, Wiecek (2). Sindeiar și Siry.

IN ITALIA. PATRU ECHIPE IN 
LUPTA PENTRU TITLU

După 21 de etape, in campionatul 
italian s-au detașat patru echipe care, 
se pare, au cele mai mari șanse de 
a-și disputa in continuare titlu! de cam
pioană. Acestea sint: Intemazionale, 
Fiorentina. Milan și Roma, car? ocupă 
in această ordine primele locuri in cla- 

’ samefll Etapa de duminică — a 21-a 
— a permis echipei milaneze lnteraa- 
ziooaie (învingătoare cu 2—0 în par
tida cu Mantova) să se distanțeze din 
nou la 2 puncte față de cea de a doua 
clasată. Fiorentina, deși a condus cu 
1—0. nu a putut învinge pe Lanerossl 
inti inirea luînd siirșit cu un rezultat 
de egalitate: 1—1. Deși a intilnit pe

■ ultima clasată, ceaiaită echipă mîlane- 
!yZâ, Milan, a învins destul de greu (cu 
; 1—0) pe L'dinese, prin golul marcat 
j de către Altafini spre sfirșitul meciului 
I Celelalte rezultate ale etapei sint ur
mătoarele : Palermo — Roma 0—0, 
Bologna — Padova 4—1. Juventus —

•‘A taianta 1—1, Lecco — Spal 0—0, 
Satnpdoria — Catania 4—1, Venezia — 
Torino 0—I. In clasament: Interna
tionale 32 p. Fiorentina și Milan 30, 
Roma 28. Bologna și Torino 25, Ata- 
lanta. Palermo și Juventus — fiecare 

>«u cite 23 p.
Intr-o partidă restanță din etapa a 

' 18-a Juventus, care „merge" destul de
■ slab in actualul campionat, a întrecut 
I cu 1—0 pe Mantova, pe terenul aces- 
: teia din urmă.

N1MES - 2 PUNCTE AVANS

Cbtigind cu 3—0 partida cu Nice, 
tJiderul de mai multe etape al campio

Cum au cîștigat rughiștii francezi 
la MurrayField

Agențiile de presă scot in evidență 
performanța rugbiștilor francezi in 
tntilnirea lor de debut din ediția 1962 
a Turneului celor 5 națiuni. Astfel, 
simbâtă. la Murrayfield (Edinburg), 
ei au întrecut in deplasare echipa 
Scoriei cu 11—3 ! Superiori la inceput, 
scoțienii au dominat mai ales pe îna
intare. și au deschis 6corul printr-o 
lovitură de pedeapsă reușită de Scot
land. Egala rea a survenit spre sfîrși- 
tul primei reprize, cînd Albaladejo a 
reușit o surprinzătoare lovitură de pi
cior căzută. La reluare, francezii își 
revin și impun jocului un sistem ra
pid, care le convine. Ei înscriu prin 
Rancoule (o încercare, pe care Alba- 
lade.'Oo transformă) și prin același Al
baladejo (o lovitură de pedeapsă).

In această partidă echipa Franței a 
prezentat unele modificări in formația 
de bază. Astfel, alături de Crauste, în 
linia a treia au debutat Gensanne și 
Romero, care au dat oarecum satisfac
ție. Slab a fost în schimb aportul 
fundașului Casaux. Printre cei remar
cați au fost citați mijlocașii Lacroix 
ți Albaladejo, precum și centrul 
Bouquet.

specialiștilor. Metodica propusă de 
cercetători va da posibilitate gimnaști- 
lor de categorii superioare să-și în
sușească in 3—4 luni exercițiul spri
jinului lateral la inele.

O altă temă elucidată in cadrul cer
cului științific este „Dezvoltarea ca- . 
parității de a efectua sărituri cu prăj’na, ; 
ca factor de ridicare a performanței" ; 
\supra ei și-a concentrat eforturile 

studentul din anui III. Viktor Kuzin. 
Verificarea practică a principiilor for- 
■railate de Kuzin a fost făcută in ca
drul antrenamentelor echipei de at
letism a Institutului. Rezultatele au 
fost surprinzător de bune. Cu prilejul 
primului concurs al atleților Institutu
lui — Spartacfrada unională studen
țească de la Harkov — performanțe
le „prăjiniștilor* au marcat prețioși 
centrimetri in plus!

Cercul științific al studenților In
stitutului de cultură fizică din Mosco
va reunește 285 de membri Printre 
aceștia se numără 3 campioni olimpici, ț 
4 recordmani mondiali, peste 60 de 
maeștri ai sportului. In cursul anu
lui 19® I membrii cercului au elabo
rat 110 asemenea lucrări științifico- 
metafice, cu deosebită importantă prac- J 
tică.

natului francez, Nimes, a luat din nou 
un avans de 2 puncte in fruntea clasa
mentului. Aceasta deoarece cea de a 
doua clasată, Sedan, a fost învinsă 
cu 1—0 pe teren propriu de către for
mația pariziană Racing. Alte rezultate: 
Nancy — Reims 1—I, Strasbourg —Le 
Havre 3—I, Angers — Montpellier 
I—ft Stade Francais — Lens 1—1,' 
Rouen — Sochaux 2—2. Lyon — Metz 
1—0. Monaco — Rennes 6—4. Tou
louse — St Etienne 2—1. Clasam mt: 
Nimes 31 p (23 jocuri), Sedan 29 p 
(24). Reims 28 (23). Lens 28 ( 24). 
Nancy 28 ( 24), Racing 27 ( 23), Ren
nes 27 ( 23).

TOTTENHAM SE APROPIE 
DE LIDER

Ultimele etape ale campionatului en
glez au marcat o revenire in formă a 
campioanei Angliei. Tottenham, care 
după cea de a 24-a etapă se află la 
numai 2 puncte de fruntașa clasamen
tului. Burnley. In ultima etapă Burnley 
a întrecut cu 6—3 pe Manchester City, 
iar Tottenham a terminat la egalitate 
(1—1) cu Cardiff. Alte rezultate: Bol
ton — Arsenal 2—1, Aston Villa — 
Sheffield United 0—0. Chelsea — Ful
ham 4—3, Ippswich Town — West 
Bromwich 3—0, Birmingham — Lei
cester 2—1, Blackpool — Manchester 
United 1—0. Nottingham — West Ham 
United 3—0. Sheffield Wednesday — 
Everton 3—I, Blackburn — Wolver
hampton 2—0. In clasament continuă 
să conducă Bumley cu 34 p, talonată 
de către Tottenham — 32 p, Ippswich 
Town 31 p, Everton 30 p.

CAMPIONATUL SPANIOL

Etapa a 19-a a campionatului Spa
niei a dat următoarele rezultate teh
nice: Oviedo — Santander 2—1, Osa- 
suna — Valencia 5—2, Mallorca — Te
nerife 1—1, Real Madrid — Real So- 
ciedad I—0. Espanol — Atletico Ma
drid 3—0, Atletico Bilbao — Barcelona 
3—2, Saragoza — Sevilla 3—2, Betis — 
Elche 5—1. Clasament: Rea! Madrid 
32 p. Atletico Madrid 25, Saragoza 
24. Barcelona 22, Valencia și Betis 20.

• Continuîndu-și turneul în America 
de Sud, formația maghiară Ujpesti 
Dosza a întîlnit la Guatemala City e- 
chipa Municipal. Intîlnirea s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate: 3-3 (2-1).

• în turneul internațional de fot
bal care a început la Mexico City 
echipa gazdă Atlanta a învins cu 2—1 
pe Ujpesti Dozsa Budapesta. în cel 
de-al doilea meci Atlas Guadalajara

TURUL CICLIST 
AL EGIPTULUI

CAIRO, 15 (Agerpres). — Etapa a 
3-a a Turului ciclist al Egiptului, des
fășurată între orașele Assiut — Minia 
(120 km), a revenit alergătorului egip
tean Tarak Halavani, care a învins 
la sprintul final pe polonezul Jan 
Scioberek și pe iugoslavul Zirovnik. 
Cei trei cicliști au fost cronometrați 
cu același timp : 3 h 37:12,0. în cla
samentul general individual continuă 
să conducă Lothar Appier (R. D. 
Germană), urmat la 1 min. de Kro- 
lak (R. P. Polonă) și Valencic (Iugo
slavia).

sovietici ai anului 19611
Federația de fotbal a U.R.S.S. a 

alcătuit lista celor mai valoroși 33 
de fotbaliști care in anul 1961 au eva
luat cu succes în intîlnirile interna
ționale. In fruntea celor mai buni 
portari se situează Lev Iașin (Dinamo 
Moscova), care in cursul turneului în
treprins de echipa U.R.S.S. în Ame
rica de Sud a demonstrat excepționa
lul său talent Pe postul de fundaș 
dreap’.a. Eduard Dubinski (TSKA) a 
fost coteț cel mai bun. Chivi Cioheli 
(Dnamo Tbilisi) a fost desemnat 
fundașul stingă nr. 1. Anatoli Masle- 
kin (Spartak Moscova) este conside
rat . cel mai bun stoper. Căpitanul e- 
chipei U.R.S.S., Igor Netto (Spartak 
Moscova) și Valeri Voronin (Torpedo 
Moscova) au fost aleși ca cei mai va
loroși mijlocași. Federația a desem
nat ca cei mai buni atacanți pe pos
turi după cum urmează: Slava Metre- 
veli (Torpedo Moscova), Valentin Iva
nov (Torpedo Moscova), Viktor Po- 
nedelnik (TSK Rostov pe Don), A- 
leksei Mamîkin (TSKA) și Mihail 
Meschi (Dinamo Tbilisi)

«fir l o b
a obținut o surprinzătoare victorie cu 
2—1 asupra echipeiFIatnenpo din Rio 
de Janeiro. La acest turneu mai par
ticipă echipa braziliană Botafogo și 
alte trei echipe mexicane: Toluca, 
Oro, America, precum și formația 
chiliana Universidad.

• Echipa de fotbal Spartak Hradee 
Kralove a plecat intr-un lung turneu 
peste hotare. Fotbaliștii cehoslovaci 
urmează să susțină o serie de întil- 
niri in Cambodgia, Malaya, Singa
pore, Indonezia și India.

• S-a încheiat turneul internațional 
de fotbal de la Santiago. Pe primul 
loc s-a clasat echipa Steaua Roșie 
Belgrad, urmată de formația braziliană 
Botafogo. în ultima zi a turneului, 
Steaua Roșie a învins cu 3—2 pe Fe- 
rencvaros Budapesta, iar Botafogo a 
ciștigat cu aceiași scor în fața echipei 
chiliene Colo-Colo.

• Echipa cehoslovacă de fotbal 
Spartak Sokolovo Fraga a plecat în 
turneu in Siria și Grecia. Fotbaliștii 
cehoslovaci vor susține în Siria 3 în- 
tîlniri la 19, 21 și 26 ianuarie, după 
care vor evolua în Grecia.

Ce e nou in
Este adevărat, sporturile de iarnă au 

acum prioritate în paginile publica
țiilor sportive din R.P. Polonă. Cu 
toate acestea, nici fotbalul nu este ne
glijat, el continuîn<i să se afle în cen
trul atenției maselor de iubitori ai 
sportului din țara noastră, care urmă
resc in această perioadă bilanțurile și 
comentariile specialiștilor.

Se consideră că, în general, anul 
1961 nu a marcat încă cotitura aștep
tată în această disciplină sportivă, însă 
unele semne lasă să se întrevadă că 
fotbalul polonez, după cîțiva ani de 
anonimat, va păși în sfîrșit pe drumul 
afirmării. Primele argumente în spri
jinul afirmației de mai sus sînt oferite 
de către rezultatele primei noastre re
prezentative în anul care a trecut: 1—1 
și 1—2 cu Iugoslavia (în prelimina
riile campionatului mondial), 1—0 cu 
U.R.S.S., 3—1 cu R.D. Germană, 5—0 
cu Danemarca și 0—2 cu R.F. Germa
nă. Deci, în total șase partide: trei 
victorii, un meci egal și două înfrîn- 
geri — golaveraj 11—6.

Anul 1961 s-a caracterizat prin efor
turile depuse pentru întinerirea echi
pei noastre naționale A. Astfel, alături 
de stoperul Oslizlo și mijlocașul Ko
walski (de la Gornik Zabrze) care s-au 
„aclimatizat" perfect în echipa repre
zentativă, spre sfirșitul sezonului a 
debutat cu succes în prima garnitură 
și mijlocașul Suski. în vîrstă de 19 
ani, un jucător cu real talent și pers
pectivă. De asemenea. în meciul cu 
R.F.G. a fost încercat în centrul liniei 
4e atac juniorul Musialek, de la Gor
nik Zabrze.

Se proiectează ca și în acest ansă 
se desfășoare cu cura j o muncă de con- 
linuă reîmprospătare a cadrelor. De 
altfel, acest fenomen — de întinerire 
— este caracteristic în prezent tuturor 
echipelor din categoria întîi.

★
In fotbalul polonez se poartă de mai 

' mulji ani discuții în legătură cu sis-

BASCHET..

La Helsinki, campioana masculină 
a R. P. Polone, Legla Varșovia, a în
vins cu 86—65 ( 44—35) pe Helsingin 
Kisa Toverit.

Campioana R.P.F. Iugoslavia, A.S.K- 
Lubliana, a întrecut cu 95—81 (46—39) 
echipa U.S.C. Heidelberg, Lampioane 
masculină a R. F. Germane.

Formația masculină Hapoel Tel A- 
viv a întrecut cu 69—65 (32—29) e- 
chipa turcă Darush Afaka din Istanbul. 
Returul este programat peste citeva 
zile Ia Istanbul.

La Istanbul s-a disputat meciul tur

Pe pistele de
ÎNTRECERILE SCHIORILOR 

SOVIETICI DE FOND...

La Kavgolovo, in apropiere de Le
ningrad. au continuat întrecerile celor 
mai buni schiori sovietici de fond. 
Peste 80 de concurenți au luat startul 
în proba de 50 km. Pînă la km. 45 a 
condus Nikolai Anikin, dar pe ultima 
parte a traseului el a fost întrecut, vic
toria revenind lui Iurii Sleadnev (Ia- 
roslav) în 3h 09:15,0. Nikolai Volkov 
din Tula s-a clasat al doilea, cu timpul 
de 3h 09:22,0, in timp ce Nikolai Ani
kin a ocupat locul 3 în 3h 09:46,0,

La femei, pe distanța de 10 km a 
ciștigat Nina Zaițeva cu timpul de 
39:07,0. Ea a fost urmată de Evdochia 
Mekșilov cu 39:20,0 și Alevtina Kol- 
cina — 39:23.0.

...Șl A CELOR DE LA PROBELE 
ALPINE

Pe pirtiile din apropierea stațiunii 
de sporturi de iarnă de la Cimbulak a 
început un concurs de schi, la care 
participă cei mai valoroși sportivi so
vietici de la probele alpine. Proba de 
coborîre desfășurată pe un traseu de 
2200 m a revenit lui G. Cerfîșev, cro
nometrat în 2:00,3. La feminin prima 
s-a clasat Liubov Volkova, care a ob
ținut timpul de 2:12,1 pe o pîrtie de 
1750 m.

CONCURS DE PATINAJ VITEZA 
IN ITALIA

La Madonna di Campiglio (Cala
bria) a avut loc un concurs inter
național de patinaj viteză dotat cu 
„Trofeul Nicolodi". O formă deosebită 
demonstrează campionul francez Ku- 
prianoff, care a ciștigat probele de

Scrisoare din R. P. Polonă

fotbalul polonez
temui de desfășurare a campionatului. 
Sistemul actual, primăvara-toamna, sa 
află de mai mult timp sub focul criti 
fii. Adversarii acestui sistem arată că 
— în prezent— perioada de pregătire 
a jucătorilor este prea scurtă și că, 
ceea ce este mai important, acest sistem 
influențează contactele internaționale 
cu țările europene, care au renunțat 
deja la acest sistem. De altfel, după 
discuții îndelungate în presă, în clu
burile sportive precum și în cadrul fe
derației de specialitate, ideea siste
mului toamnă-primăvară a triumfat. în 
această primăvară, echipele din cate
goria A și B vor participa la o com
petiție intermediară, urmînd ca la toam
nă în țara noastră campionatul să în
ceapă după sistemul folosit de majo
ritatea țărilor europene: toamnă-pri
măvară.

Trebuie să remarcăm cu satisfacție 
că anul care a trecut a marcat o creș
tere a nivelului de joc al juniorilor 
noștri, care au reușit un meritoriu loc 
II la turneul U.E.F.A. desfășurat în 
Portugalia. încă de pe acum juniorii 
polonezi se gîndesc la turneul U.E.F.A. 
care în 1962 va fi organizat în Repu
blica Populară Romînă. Succesul rea
lizat anul trecut a stimulat organele 
noastre de specialitate să ia toate mă
surile pentru ca tinerii noștri fotbaliști 
să se prezinte cit mai bine pregătiți 
la întrecerile din cadrul viitoarei edi
ții a turneului U.E.F.A. In acest scop, 
a fost.elaborat un program special de 
pregătire, care prevede o serie de în- 
tîlniri ale reprezentativei cu echipe din 
categoria A (două asemenea partide 
au avut loc în decembrie 1961) precum 
și citeva meciuri de verificare pentru 
stabilirea lotului definitiv, care vor a- 
vea loc cu șapte zile înainte de ple
care la București.

ZB1GNEW MEJER
redactor la „Przeglad Sportowy* 

dintre echipele feminine de baschet 
Radnicki (R.P.F. Iugoslavia) și Uni
versitatea din Istanbul Jucătoarele 
oaspete au obținut victoria cu scorul 
de 79—21 (35—9). Returul se va dis
puta tot la Istanbul.

...Șl HANDBAL IN 7

Echipa masculină de handbal în 7 
Dukla Praga s-a calificat pentru semi
finalele competiției, învingînd cu sco
rul de 19—18 echipa D.H.f.K. Leipzig. 
De remarcat că la pauză scorul era de 
11—9 în favoarea echipei germane

(Agerpres)

gheața și zăpadă
500 m în 42,8 sec și 1500 m in 2:12,3. 
Proba de 3.000 m a revenit suedezului 
Ivar Nilsson in 4:44,3. Ultima probă 
a concursului — 5.000 m — a fost 
cîștigată de suedezul Jonny Nilsson, 
cronometrat în 8:03,0. fn clasamentul 
general individual primul loc a fost 
ocupat de patinatorul francez Ku- 
prianoff cu 182,940 puncte urmat de 
Nilsson (Suedia) 185,226 puncte și 
Traub (R. F. Germană) 185,614 
puncte. Pe echipe victoria a revenii 
Suediei cu 41 puncte. Echipele Italiei 
— 30 și Franței — 16 puncte s-au 
clasat pe locurile următoare.

LA START: SCHIORII DIN TARILE 
SCANDINAVE

Schiorii din țările scandinave au 
participat duminică la tradiționala 
probă de fond 15 km, care s-a desfășit 
rat în apropiere de Oslo. Primul loc i 
revenit sportivului suedez Sture Grahr 
cu timpul de 52:31.0. Pe ■ locul doi i 
sosit norvegianul Einur Oestby, cro 
nometrat în 52:37,0, urmat de favori 
tul probei norvegianul Harald Groen 
ningen — 52:57,0.

Comisia tehnică a U. C. I. a confirma 
traseul campionatelor mondiale 

de șosea
ROMA, 15 (Agerpres). — Comisi 

tehnică a Uniunii Internaționale d 
ciclism (U.C.I.) a confirmat traseul d 
la Salo (lingă Brescia) unde se vo 
disputa la începutul lunii eeptembri 
campionatele mondiale de șose< 
Față de lungimea fixată inițial, tra 
seul a fost redus cu 3,500 km. î 
schimb, s-a introdus un urcuș în Iun 
gime de 280 m cu o denivelare d
10 la sută. Lungimea noului parous 
va fi de 12,880 km. Cicliștii amatoi 
vor parcurge 14 ture ; în total 179,32 
km, iar profesioniștii 23 de ture res 
pectiv 296,246 km. Campionatul mor 
dial feminin se va desfășura pe die 
tanța de 74,450 km (5 ture).

PE SCURT
• Organizațiile sportive din R. ' 

Ungară au început pregătirile în v< 
derea campionatelor europene de ha 
tare care vor avea loc la Budap-es! 
intre 23—27 mai. Au fost trimise ii 
vitații de participare unui număr < 
25 de țări. Termenul de înscriere e: 
piră la 15 aprilie. Se anunță că into 
cerile europene vor fi urmărite ( 
cîțiva specialiști șl observatori d 
Japonia, țară care în 1964 va organi: 
la Tokio Jocurile Olimpice.

• Echipa de hochei pe iarbă a Ii 
died continuă să fie lideră în tume 
internațional de la Ahmedabad. I 
cel de al patrulea meci al turneul 
hocheiștii indieni au dispus cu se 
rul de 4—0 (1—0) de echipa Noii Z 
elande. Alte rezultate: Olanda — J 
ponia 2—1, Australia — Indonezia 15- 
Malaya — Australia 1-1, Belgia — Ii 
donezia 3—0, R.F.G. — R.A.U. 7—0.

• In cadrul unei reuniuni atlet! 
care a avut loc pe teren acoperit 
Houston (Texas), Dexter Elkins a s 
rit cu prăjina 4,73 m. El a încerci 
fără succes însă, să depășească c 
mai bun rezultat mondial, care es 
de 4,83 m.

• După patru runde, în turneul i 
temațional de șah de la Beverwi 
conduce olandezul Donner cu 3 pune! 
urmat de iugoslavul Trifunovici < 
2‘/2 p, Bisguier (S.U.A.) și OKei 
(Belgia) fiecare cu cite 2 p. In runi 
a 4-a Donner l-a învins pe Aaro 
Alte rezultate: Trifunovici - O’Kell 
Robatsch — Kotnauer, Bisguier 
Scheltinga, toate remize.
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