
ște continua baza 
asociației noastre

materială
sportive

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE.'tiNITT-VAl

lunînd de O 
Imaterială în 
luă crește- 
lisiliul asocia- 
■porfive poate
■ optime competițiile sportive de 
I poate mări numărul concursu- 
Iportive și al participainților la în- 
I. Acestea au fost considerentele 
kiu stat la baza muncii de ridi- 
n bazei materiale pe care a des- 
Lt-o consiliul asociației noastre 
Le.
n mărirea numărului de membri 
Ls. și prin ridtoarea mediei coti- 
I a crescut simțitor potențialul 
lial al asociației. Cum am reali- 
rest lucru ? Acum e... simplu de 
Ins. Iată concretizat răspunsul în 
actori.
klTARIREA MUNCII ORGANIZA
RE. Stringerea la timp a coti- 

de membru U.G.F.S. constituie 
bbiectiv important. Organizatorii 
vi din cele șase grupe și-au or
al o evidență clară a celor peste 
de membri ai U.C.F.S. In fiecare 

organizatorii grupelor sportive, cu 
nul sportivilor fruntași, încasează 
iția de la fiecare membru U.C.F.S.,

Ing. GH. NĂSTASE
Președintele asociației sportive 

Poiana Cîmpina

organiza în con- zi

îngrijindu-se în a- 
celași timp de dis
tribuirea timbrelor. 
Sint, de asemenea, 

evidențele pentru acompletate la
se putea urmări lichidarea restanțelor. 
In acest fel am reușit să eliminăm toa
te întârzierile în stringerea cotizației.

2. DEZVOLTAREA COMPETIȚIILOR 
DE MASE. Dacă evidența și munca 
de stringere la timp a cotizațiilor ne-au 
dat posibilitatea să lichidăm restanțele 
trebuie să spunem că dezvoltarea acti
vității sportive de mase și a celei de 
performanță ne-au ajutat efectiv la mă
rirea mediei cotizației pe membru 
U.C.F.S. In anul 1957 media era de 
un leu, iar la sfirșitul anului 1961 a 
crescut pînă la 5,79 lei. Pentru a putea 
face acest salt și a incasa peste 7.000 
tei pe lună din cotizații am mărit 
considerabil volumul activității compe- 
tiționale de mase. Angrenați într-o ac
tivitate continuă, niembrii U.C.F.S. au 
înțeles să mărească din proprie ini
țiativă contribuția la dezvoltarea bazei 
materiale a asociației sportive.

In anul 1961 s-au organizat cam
pionate pe asociație la volei (8 echipe), 
șah (280 concurenți), fotbal (8 echi-

mîine sala Floreasca este din 
I gazda unor întreceri sportive i 
ispută primele jocuri din cadrul 
de a IV-a ediții a «Cupei orașu- 
Bucureștâ” rezervată echipelor

(Continuare în pag. a 2-a)
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Turneul final al campion atului republican de hochei pe gheați

REZULTATE SCONTATE IN PRIMELE DOUĂ ETAPE
Cele opt echipe participante la tur- 

neti final al campionatului republican 
de hochei pe gheață și-au început în
trecerea pentru cucerirea titlului de 
campioană pe anul 1962 joi dimineață 
pe patinoarul artificial. După cum s-a 
anunțat, această întrecere se desfă
șoară în două etape, prima urnind să 
decidă care sint formațiile care vor 
lua parte la turneul pentru locurile 
1—4.

STEAUA — METALUL RADAUTI 
24—0 (3-0, 8-0, 13-0). Meci ti 
inaugurat ai turneului final al cam
pionatului a fost fără istoric. In 
prima repriză, hocheiștii din Rădăuți 
au mai avut ceva... „rezerve" de pre
gătire fizică pentru a putea face față

atacurilor hocheiștfflor de la SteM*. 
Dar, apoi golurile a<u început să curgă 
în poarta echipei din Rădăuți.poarta echipei din Rădăuți.

CALIN ANTONESCU

Mii ne, în sala Floreasca

tn 7, s-au pregătit in ultimele săp- 
tămîni foarte serios. In prima echipă 
au fost promovați o serie de jucători 
tineri, dintre care unii au dat deplină 
satisfacție și vor fi foicsiți ca titulari.

O mie de tuburi fluorescente revarsă o lumină puternică spre parchetul 
[ii Floreasca, unde se va desfășura, Incepind de miine, tradiționalul turneu inter- 
uioziaZ de handbal în 7, dotat eu .Cupa orașului București1*.

In fotografie, aspect de la un antrenament al echipei Capitalei noastre.

Iculine. La această întrecere, care 
I așteptată cu un legitim interes, 
L anunțat participarea o serie de 
pe valoroase: selecționatele orașe- 
[Budapesta (o veritabilă reprezen
ta a R. P. Ungare), Magdeburg 
b. Germană) și Skoplje (R.P.F. 
pslavia).
andbalul nostru va fi reprezentat 
selecționata de seniori a orașului 
urești și de o reprezentativă de 
bri care va juca tot sub numele 
București. Jucătorii romîni, dornici 
apere prestigiul handbalului nostru

Pregătirile handbaliștilor romîni s-au 
încheiat ieri seară ci nd cele două se
lecționate s-au mtilnit chiar în sala 
Floreasca în cadrul unui joc de veri
ficare, în cadrul căruia a ieșit în evi
dență forma bună a ambelor formații.

Federația de specialitate din țara 
noastră, organizatoarea acestui tradi
țional turneu, a luat din timp măsuri 
pentru ca întrecerile să se desfășoare, 
ca și în ceilalți ani, în cele mai bune 
condițiuni. Printre altele au fost in
vitați o serie de arbitri de peste hotare: 
Jan Dolezal (R.S.C.), Janis Grinber-

NSFATUIREA Pf TARA A ATLETISMULUI
5

Ieri s-au desfășurat, în sala de festivități a clubului Dinamo din Capl- 
i, lucrările consfătuirii pe țară a atletismului, organizată de Biroul 
nsiliului General U.C.F.S.

(Citiți în pag. 4 și 5 materiale în legătură cu desfășurarea acestei 
sfătuiri).

In numărul de azii
• O pagină de fotbal
• Magazin sportiv
• Grupele turneului final al

C. M. de fotbal

• Note externe
• Petrolul Ploiești a terminat 

neînvins și turneul în R. D. 
Vietnam

Hand- 
fi re- 
Bucu-

gas (U.R.S.S.), P. Tuominen (Fin
landa).
HANDBALIȘT11 DIN R. D. GERMA

NA SOSESC ASTAZI
BERLIN, 19 (prin telefon), 

baliștii din R.D. Germană vor 
prezentați la «Cupa oraștiui
rești” de către echipe selecționată a 
orașului Magdeburg.

Formația din Magdeburg care va 
evotue ia București este alcătuită din- 
tr-un .șapte” valoros, cu o mare putere 
de luptă, din jucători tineri și foarte 
talentați. Este srrficient să aminfim 
că această echipă conduce în clasa
mentul grupei a doua din prima ca
tegorie a campionatului R.D. Germane, 
tota-lizîiid pînă acum un număr de 
13 puncte din opt jocuri susținute.

Dintre jucătorii cei mai valoroși 
amintim pe portarul Deike, înaintașii 
Stapf și Miesner.

Hand baliștii germani vor sosi la 
București în cursul zilei de sîmbătă.

LOTUL MAGHIAR CUPRINDE 
12 JUCĂTORI

BUDAPESTA. — In vederea com
petiției de la București echipa selec
ționată masculină de handbal a ora
șului Budapesta și-a încheiat pregă
tirile. Lotul cuprinde 12 jucători prin
tre care Kovacs (portar), Adorjan, 
Vajna, Moor, Berkesi, Sudar, Racz ș.a.
> Iată acum programul primei zile 
/ de întreceri: ORA 17: Dinamo 
\ București — Șc. sp. de elevi nr. 2 
C (turneu final al „Cupei Sportul 
k popular”), ORA 18: București 
C (juniori) — Budapesta ; ORA 19,15: 
1 București — Magdeburg.

Continuare în pag. a 6-a)

Aspect din meciul Știința București—Timona: b» atac al studenților este efM 
de portaml echipei din Odorhei Foto. j» Romo?Jm

Rezultatele de aseară
Din cele două partide disputate ieri 

seară, prima : Știința București — Stea
gul roșu Brașov, a furnizat prima mare 
surpriză a turneului final : hocheiștii 
din Brașov, în evident progres față de 
meciul anterior, au reușit să țină în

șah formația bucureșteanj, meciul te- 
cheindu-se cu un rezultat de egalitate I 
3-3 (1—3, 2-0, 0—0),

In cea
Miercurea 
doritei cu 
3-1).

doua tntîlnrre Voințade a
Quc a întrecut Tîmava O- 

scorul de 10—4 (2—1, 5—2,

rI CONCURSURILE REPUBLICANE DE SCHI „CUPA VOINȚA"

i 
(
t 
L.

In masivul Paring și la Predeal 
au avut loc zilele acestea două 
concursuri republicane de schi do
tate cu «Cupa Voința”.

La probele alpine, în Paring, 
pe primul loc s-au clasat următorii: 
Gh. Bălan (slalom special și sla
lom uriaș, seniori), Mihaela 
Ghioarcă-Stoenescu (slalom special, 
senioare). Ana Scherer (slalom 
uriaș, senioare). Ion Postolache

(slalom special, juniori), Ion Pitiș 
(slalom uriaș, juniori) și Erika 
Liebhardt (stakxn special și slalom 
uriaș, junioare).

La probele de fond, la Predeal, 
învingătorii au fost: P. Dinu (se
niori, 15 km). Elena Tom (senioare, 
5 km), N. Sumedrea (tineret, 
15 km), 1. Olteanu (juniori, 5 km) 

și Dorina Nilă (junioare, 3 km).

(Citifi amănunte in pag. a Vl-a)

Sportivi fruntași de la clubul Steaua—
Ieri dimineața la școala medie nr. 

„W. Bălcescu" din Capitală...
— Băieți! Fetelor! Astăzi la print 

ne vizitează sportivii de la Steaua I.-
Vestea s-a răspindit cu iuțeală — 

in clase, pe coridoare, in laboratoare.
Ora 13. La intrarea oaspeților in

i
frumoasa sală de festivități a școlii iz
bucnesc aplauze. Elevii ii primesc cu 
căldură. Se face liniște. Oaspeților li 
se dă curinful.

Prima care vorbește este Ioli. Este 
puțin emoționată. Sint atitea de spus 
— despre începuturile ei in sport, des-

Asalt demonstrativ pe scena sălii de festivități B școlii medii „N. Bălcescu . 
Pe „planșă" — sabrerii Octavian Vintilă fi H. Bădescu.

Fotos P, Romoșau

in mijlocul elevilor.
succesele dobindite ca atletă, des- 
mariie bucurii pe care le-a cu-

pre 
pre 
noscut in confruntările cu atitea glorii 
ale atletismului mondial. Subliniază 
vorbitoarea: „Muncă, taleat, totul 
s-ar fi irosit dacă n-ar fi fost condi
țiile minunate create de partid, nouă, 
sportivilor*. Și populara noastră spor
tivă termină cu o mică invitație:

— Aș vrea, dragi prieteni, să vă in- 
tîlnesc cit mai des pe stadioane. Prac
ticați cu plăcere sportul vostru pre
ferat. Dar, nu uitați nici atletismul. 
Indrăgindu-l, veți avea multe satisfac
ții...

In fața sutelor de elevi a apărut o 
fetiță. O pionieră. Este Anca Mărdă- 
rescu, înotătoare in secția de copii a 
clubului Steaua. La 13 ani ea este 
deja recordmană republicană la 50 m 
bras. Palmaresul ei are puține filet 
dar este urmărit cu interes. Prezența 
Ancăi este un adevărat indemn pen
tru toți cei prezenți: de a fi fruntași 
in sport fi la învățătură. Așa cum este 
Anca Mărdărescu...

Maestrul emerit al sportului Gh. Vi- 
ziru a făcut un... bilanț al activității 
clubului. Impresionant, convingător. 
Steaua este doar clubul care a dat 
țării zeci și zeci de campioni.

Demonstrații de box și scrimă au 
completat programul.

A fost o intîlnire caldă, prietenea»* 
că. Inițiativa școlii, a clubului sporti» 
Steaua merită toate felicitările !

®. STAMA



Vești dm asociațiile sportive
BOGATĂ ACTIVITATE LA CARAIMANUL BUȘTENI Campionii

Funcționarea 
de pregătire 
desfășurarea 

fazelor cam-

asociației...
_ Acum cîteva zile am asistat la 

tîmele întreceri ale campionatelor 
haltere, tenis de masă și șah

republican de 
sezonului de 

la Predeal în 
1961, schiorii 

Săcui au ocu-

merit deosebit revine condu- 
asociației pentru organizarea 
centru de pregătire și antrena- 
pentru copii și tineret Centrul 

schio- 
și cu-

există

Deși zăpada căzută pînă la jumă
tatea lui ianuarie a fost insuficientă 
ți nu a oferit cele mai bune condiții 
pentru practicarea sporturilor de iar
nă, asociația sportivă Caraimanul 
Bușteni în cadrul căreia își desfă
șoară activitatea o serie de schiori 
fruntași, a luat măsuri din timp pen
tru începerea antrenamentelor și re
zultatele nu au întîrziat să se arate. 
Cu ocazia concursului 
deschidere oficială a 
schi care a avut loc 
ziua de 31 decembrie 
AAircea Enache și Ion
pat locuri fruntașe în clasamentul 
probelor alpine, anunțindu-se preten- 
denți principali la primele locuri în 
viitoarele concursuri.

Un 
cerii 
unui 
ment
funcționează sub conducerea 
rului fruntaș Dumitru Enache 
prinde aproape 30 de copii.

Dacă în domeniul schiului
atitea realizări frumoase, nu se poa
te explica de ce nici în acest an 
asociația sportivă Caraimanul Buș
teni nu a reușit să organizeze o acti
vitate și la patinaj. Nu poate fi ușor 
acceptată situația ca într-una dintre 
cele mai frumoase stațiuni de munte 
din țara noastră, să nu se amenajeze 
un patinoar natural. Cu sprijinul or
ganelor locale, sînteru convinși că — 
folosindu-se resursele existente — se 
poate da o rezolvare deplină și de
finitivă acestei probleme.

Perioada de iarnă cunoaște întot-

deauna o creștere a activității șahis- 
te. Acest aspect poate fi observat și 
la Caraimanul Bușteni, 
permanentă a unui cerc 
pentru copii și tineret, 
competițiilor locale și a
pionatului republican, toate acestea 
fac ca în sălile noastre de șah să 
existe un continuu freamăt Și har
nicii șahiști ai Caraimanului nu au 
întîrziat să obțină succese. în faza 
raională a campionatului republican 
pe echipe pe 1962, Caraimanul Buș
teni (singura echipă participantă din 
raionul Cîmpina), s-a clasat pe lo
cul 'doi îa întrecerile cu șase echipe 
din orașul Cîmpina, la mică dife
rență de câștigătoarea concursului, 
calificîndu-se pentru faza regională 
a competiției. Pentru sprijinirea acti
vității acestei secții fruntașe în ca
drul asociației, s-a luat hotărârea de 
a se mări spațiul rezervat șahiștilor 
cu încă o încăpere la sediul asocia
ției, aici puțind fi acum organizate 
acțiuni și competiții șahîste Ia 14—16 
mese de joc.

Luînd măsuri pentru asigurarea con
tinuității antrenamentului și in timpul 
iernii a sportivilor care-și duc acti
vitatea vara, și rezolvînd problema 
patinoarului, asociația sportivă Carai
manul Bușteni se poate înscrie prin
tre asociațiile care duc o susținută 
activitate în acest sezon de iarnă

MIRCEA RA1LEANU
(din Postul de corespondenți voluntari 
ai fabricii de hîrtie „1 Septembrie" 

Bușteni)

ul- 
de 

. . ale asociației sportive Strungul a între
prinderii „Drumul Socialismului" din 
Bîrlad. Printre finaliști se aflau șî 
fruntași în producție, 'ca turnătorii H. 
Bănceanu, Al. Crețu, strungarii Gr. 
Ene, Al. Glod, frezorul I. Galben, lă
cătușul A. Alelinte ș.a.

...In garaj, după orele 
halterofilii ridică greutăți, 
puternic s-a dovedit a 
torul H. Bănceanu, declarat campion 
la categoria a IV-a cu 75 kg ridicate. 
La categoria a III-a a ieșit învingător 
cu 70 kg Mihaî Crețu, iar la categoria 
a Il-a Constantin Crețu. care a ridicat 
65 kg.

In altă 
deosebită, 
lăcătușul 
Eftimie Alaxim susținea partida finală 
la tenis de masă în compania fraților 
Iancu și Aloise Dascălu. După o luptă 
pasionantă care a durat trei seturi 
victoria a revenit cuplului Maxim-Ale- 
linte. La simplu, campion al asociației 
a fost declarat Iancu Dascălu.

—Dar șahiștii ? S-au întrecut și ei. 
La o masă, doi tineri își dispută acum 
întîietatea în partida decisivă, sub 
privirile unui numeros public. Avan
tajul pozițional îl are Grigore Ene, 
care pînă Ia urmă cîștigă Ia mutarea 
a 36-a și devine campion al asociației 
sportive Strungul.

de lucru, 
Cel mai 

fi turnă-

încăpere domnea o animație 
Dublul masculin format din 

Aurel Melinte și strungarul

ELIADE SOLO.MON-coresp.

ț Grigore Ene, strungar fruntaș, face mutarea în partida 
I rfe șah cu Mircea Galan, care i-a adus victoria și totodată 

titlul de - campion al asociației

Mihai Crețu, fruntaș în producție, a devenit campion 
la haltere (categoria a III-a) ridici nd 70 kg

Foto: Gh. Moeanu
_________________________________

Sînt cunoscute importantele succese 
obținute de mișcarea de cultură fizică 
și sport din țara noastră în dezvolta
rea pe baze de mase a sportului ca 
și în creșterea necontenită a perfor
manțelor. Ele se datoresc în primul 
rînd conducerii de către partid, marilor 
prefaceri politice și economice care au 
avut loc în țara noastră în anii lumi
noși ai regimului democrat-popular, 
minunatelor condiții create de partid și 
guvern pentru ca sportul să devină un 
bun al maselor largi de oameni ai mun
cii, pentru ca țara noastră să fie repre
zentată cu tot mai multă cinste în arena 
sportivă internațională.

în cadrul acestor condiții generale 
create mișcării de cultură fizică și 
sport, secțiile de performanță ale clu
bului sportiv raional Progresul au la 
dispoziție — asemenea tuturor celor
lalte cluburi — condiții din cele mai 
bune pentru desfășurarea unei bogate 
activități.

Pentru activitatea celor 16 secții pe 
ramură de sport, clubul nostru dispune 
astăzi de un mare număr de baze spor
tive, modern utilate, unde fiecare spor
tiv își poate desăvîrși pregătirea în 
condiții excelente. Astfel, în Parcul 
sportiv din str. Dr. Staicovici avem 
trei terenuri de fotbal, trei de volei, 
un teren de handbal redus, două de 
baschet, un teren pentru jocuri în 
nocturnă, șase terenuri de tenis pre
cum și o sală pentru tenis de masă, 
în afară de acestea, sportivii clubului 
Progresul au la dispoziție o sală de 
scrimă, o sală de sport, o sală de box 
și lupte pentru pregătirea fizică, o sală 
de șah și complexul de îa lacul Herăs
trău care cuprinde baza nautică, șase 
terenuri de tenis, terenul de fotbal, cel 
de baschet, trei terenuri simple de vo
lei, poligonul și arena de popice. Așa
dar, o puternică bază materială care

a

NE PROPUNEM SA REAL
NOI SUCCESE

pentru echipele noastre de pe 
ță sînt crescute cu grijă di 
muncitorilor sau al fiilor acesto

Brătășanu, Vasile Zohim, Nicu 
teanu ș.a.

Constantin Negutesc 
Gheorghe Alexandr 

corespondenți

Jon I. Ion — cor

Crește continuu baza materia
a asociației noastre sportive
(Urmare din pag. I)

tenis de masă (182 concurenți)pe),
și ciclism (32 participanți). De aseme
nea, am înregistrat o frumoasă parti
cipare la competițiile de șah, tenis de 
masă și fotbal, organizate în cinstea 
zilelor de 1 Mai și 23 August La 
Spartachiada de iarnă au luat startul 
600 de tineri și tinere, iar la Concursul 
culturaf-sportiv al tineretului 583 de 
participanți. Peste 1000 de muncitori 
și funcționari au făcut anul acesta 
excursii în cele mai pitorești locuri ale 
țării. Acestea sînt numai o parte din
tre mijloacele pe care le-am folosit 
cu succes pentru angrenarea muncito
rilor din uzina noastră în practicarea 
sportului.

3. PERFORMANȚE DIN CE IN CE 
ALAI BUNE. Fără îndoială că un im
portant stimulent pentru dezvoltarea 
activității de mase și pentru ridicarea 
continuă a bazei materiale au fost per
formanțele din ce în ce mai bune rea
lizate de reprezentativele asociației 
noastre sportive. Mărirea volumului de 
muncă la antrenamente, promovarea 
noilor metode științifice de pregătire 
și creșterea conștiinciozității în muncă 
au făcut ca echipele și sportivii noștri 
să repurteze o serie de importante suc
cese în anul 1901. Echipa de fotbal o- 
cupă după terminarea turului, locul I 
în seria I a campionatului categoriei 
B; motocicliștiî au cîștîgat concursul 
republican de regularitate și rezis
tență ; handbaliștii s-au clasat pe lo
cul 2 în regiune etc.. Cadrele tinere

Anul 1962 trebuie să mărci 
pași în activitatea de dezvo 
competițiilor de mase. Pentru 
consiliul asociației noastre 
și-a propus să organizeze can 
pe asociație și la atletism, tir < 
ba], concursuri de atletism pe 
(„Cel mai bun aruncător" — î 
ia aruncarea greutății, discului 
liței; „Ce! mai bun săritor" 
cursuri la săritura în lungime 
țime ș.a.), să mărească num 
participări Ia excursiile tufiș 
4.000. să organizeze o excursi 
turistică, să inițieze concursuri 
tive la toate disciplinele sportiv 
ticate în uzina noastră. Cu 
acestor competiții de mase vo 
numărul membrilor U.C.F.S. la

Creșterea veniturilor asociați 
ajutat în anul trecut să 
și să întreținem în bune , 
bazele noastre sportive și să 
ționăm importante cantități de 
riale și echipament sportiv.

Sîritem convinși crș anul 
printr-o muncă intensă, vom r 
dezvoltăm și mai mult 
sportivă din asociația noastră, 
grenăm un număr și mai 
muncitori în practicarea s

Din poșta zilei
ORADEA. Echipele de 

școlilor sportive de elevi 
și Cluj au susținut o dublă întilnire 
în sala Dinamo din localitate. La fete, 
gazdele au învins cu scorul de 43—25 
(18—14). Cele mai bune jucătoare au 
fost : Margareta Kopeti, Judita Dibar, 
Viorica Sziics, Ana Dudaș de la Ș.S.E. 
Oradea și Lenuța Moraru, Elisabeta 
Bot, Agneta Tumyozi de la S.S.E. 
Cluj.

In partida masculină, la capătul 
unui joc de un bun nivel tehnic, au 
cîștîgat tot localnicii, cu scorul de 
89—50.(45—27).

llie Ghișa, coresp. regional

baschet ale 
din Oradea

Socialistă din Octombrie“ din 
Brătășanca, raionul Ploiești, 

popicele. Asociația sportivă 
care ființează pe lingă această

TIMIȘOARA. S-au încheiat 
cerile fazei regionale a eampio 
republican școlar de volei. La 
petiție au luat parte 10 echipe 
line și 9 feminine din întreaga 
ne. Iată clasamentele finale ;

MASCULIN : L ȘCOALA 
NR. 1 CARANSEBEȘ (prof. N.
2. Școala medie nr. 1 Arad (pr 
Hunisch), 3. Școala medie nr. 
mișoara (prof. Maria Tunea).

FEMININ: 1. ȘCOALA 1 
SINNICOLAU MARE (prof. 
Ross), 2. Școala medie nr. 1 
șoara (prof. Maria Tunea), 3. 
profesională U.C.C-A.M. Arad 
N. Văcărescu).

Nicolae Mihăilescu — cor

PLOIEȘTI. Printre disciplinele spor
tive cele mai îndrăgite de către mem
brii gospodăriei colective „Marea Re
voluție 
comuna 
sînt și 
Recolta,
gospodărie, are o echipă de popicari 
care activează în campionatul raional, 
unde ocupă pină în prezent locul I.

Componenții acestei echipe sînt 
fruntași in muncă și în sport. Dintre 
ei putem aminti pe: Constantin Po- 
deanu, Niculae Dumitrescu, Victor

PLOIEȘTI. Iată cîteva dial^e 
mele rezultate înregistratei în 
de iarnă" Ia handbal în 7

Petrolul Ploiești—Palatul 
43-21; Progresul Ploiești—Textila
Iești 46—37; Rafinăria Teleajen 
greșul 39—23.

Avem datoria să folosim mai bine 
excelentele condiții de

ION SIMION
secretarul clubului sportiv raional

Progresul-București

activitate
oferă condiții excelente de activitate 
tuturor secțiilor de performanță și cen
trelor de copii organizate la fotbal, 
rugbi, volei, baschet, natație, tenis de 
masă și tenis de cîmp, box și scrimă. 
Acesta este, desigur, doar un aspect. 
El subliniază însă în modul cel mai 
convingător esențiala deosebire dintre 
condițiile materiale care stau astăzi 
la dispoziția sportivilor, în comparație 
cu trecutul cînd nici nu putea fi vorba 
de o asemenea bază materială.

Sportivii vîrstnici își amintesc, de a- 
semenea, de anii cînd, în cite o săliță 
friguroasă închiriată cu chiu cu vai 
pentru cîteva ore, făceau „antrena
mente" în hainele cu care veneau de 
la lucru, sau de zilele călduroase cînd 
alergau desculți pe cîte un maidan. 
Sportivii de astăzi nu cunosc aceste lu
cruri decît din povestiri. Vorbind despre 
clubul nostru trebuie arătat că inven
tarul de materia! șî echipament spor
tiv se ridică la peste 2.000.000 de lei, 
constituind un prețios ajutor în munca 
de pregătire — Ia un nivel tot mai 
ridicat — al sportivilor noștri. Pe lingă 
materialele și echipamentu’ sportiv, 
secțiile de performanță au la dispoziție 
diferite aparate care ie ajută efectiv in 
pregătirea tehnică a sportivilor (bas 
chet, fotbal, natație-sărituri, velei etc.)

Fără îndoială că pentru îndeplinirea 
importantelor sarcini ce revin clutvi 
rilcr pe linia sportului de performanță 
este neapărat necesar ca pregătirea 
sportivilor fruntași să fie asigurată de 
către un nutnăr corespunzător de ca
dre tehnice, bine calificate. In strînsă 
colaborare cu cabinetul metodic și cu

cabinetul medico-sportiv, cei 34 de an
trenori și profesori de educație fizică, 
in rîndul cărora se numără cadre teh 
nice binecunoscute pentru rodnica lor 
activitate, ca N. Gurău, Lucian Po
pescu, Pascu Dordea, C. Popescu, Ma- 
rinache, Pelegrini, Caralulis, Goretti 
sau N. Sotir, asigură sportivilor noș
tri o permanentă îndrumare în pregă 
tirea efectuată pe baze noi, științifice.

Organizarea activității competițio 
nale pe plan central prilejuiește în 
fiecare an șî sportivilor noștri o bogată 
participare la cele mai importante con
cursuri și campionate ceea ce le asi
gură condiții optime de continuitate 
in activitatea lor, posibilitatea de a 
se întilnî permanent cu cei mai valo
roși sportivi ai țării.

Trebuie, de asemenea, să mai amin
tim că — în cadrul condițiilor ce ne-au 
fost create pentru o laborioasă activi
tate — numai în anul 1961 majoritatea 
«ecțiîlor de performanță ale clubului 
nostru (volei, rugbi, fotbal, șah, tenis 
de cîmp, box) au avut posibilitatea să 
participe și la diferite intilniri inter 
naționale. Aceasta, bineînțeles, în a- 
fară de selecționarea a numeroși spor
tivi din clubul nostru în loturile repre
zentative ale țării.

Este de fa sine înțeles că una din 
principalele sarcini ale activiștilor spor
tivi și cadrelor tehnice care muncesc 
în clubul nostru precum și ale fiecărui

sportiv în parte, o constituie grija 
pentru păstrarea și folosirea rațională a 
tuturor bunurilor materiale puse la dis
poziție. Pe această linie vom aminti 
doar că la amenajarea celor mai multe 
dintre bazele sportive secțiile clubului 
au mobilizat toți sportivii fruntași pen
tru prestarea a numeroase ore de mun
că voluntară; bazele sportive, echipa
mentul și materialele sfnt gospodărite 
cu grijă și simț de răspundere (pe linia 
unei gospodăriri cit mai chibzuite au 
fost înființate unele ateliere anexă : de 
mecanică-auto, spălătorie, cismărie, tîm- 
plărie); s-au luat din timp măsurile 
corespunzătoare pentru reamenajarea 
terenurilor de sport înaintea sezonului 
competitional (în prezent se desfășoară 
lucrări pentru refacerea pistei de atle
tism, pentru reamenajarea tuturor te
renurilor ce vor fi acoperite cu peste 
600 de metri cubi de zgură ca și pentru 
înfrumusețarea parcului nostru spor
tiv). Toate acestea, pentru că nu tre
buie să așteptăm să ni se ofere mereu 
ci, păstrînd cu grijă bunurile existen
te, avem datoria să îmbogățim necon
tenit baza materială folosind la maxi
mum resursele locale șî inițiativa en
tuziastă a membrilor clubului.

Tuturor acestor minunate condiții, 
activiștii, cadrele tehnice și sportivii 
clubului nostru s-au străduit să le 
răspundă printr-o muncă cit mai rod
nică, prin, realizarea unor performanțe 
cit mai ridicate. Astfel, printre succe
sele cu care se mindrește clubul nos
tru s-ar putea aminti faptul că astăzi, 
în rîndul sportivilor își desfășoară ac
tivitatea 4 campioni mondiali, o ma-

eșfri emeriti ai sportului, 38 de m 
ai sportului, 137 de sportivi avîn 
tegoria I de clasificare, că au 
cucerite cîteva titluri de campion 
publicam', că se ridică tot mai 
sportivi tineri, talentați.

Față de condițiile excelente ce
fost create, se putea face însă mult 
mult, puteau fi obținute succese și 
frumoase. Rezultatele obținute 
raport cu aceste excelente condiț 
activitate — nu ne pot mulțumi, 
puțini sportivi din cadrul clubului 
tru au realizat performanțe car
justifice selecționarea lor în dife 
echipe reprezentative ale țării. Af 
adus în această direcție de unele 
pe ramură de sport (baschet, 
(fete), lupte, box, atletism (seni 
a fost necorespunzător. De asem 
clubul nostru putea să aducă o 
trîbuție mai substanțială în ceea 
privește obținerea de succese pe 
internațional (fotbal).

Cu toate că avem la dispoziți 
puternică bază materială și un nî 
suficient de antrenori, unii sportivi 
încă pasul pe Toc, rămîn vreme î 
lungată la același nivel de pregă 
Va trebui să ne înzecim efort, 
pentru a lichida aceste rămîneri în u 
pentru a asigura sportivilor o pregi 
tot mai ridicată cerîndu-le în ao 
timp acestora să acorde mai mult 
ridicării măiestriei lor sportive. Sin 
hotărîți ca, folosind mai binecondi 
existente, să muncim astfel incit ; 
1962 să marcheze un salt cantitati 
calitativ în activitatea tuturor seci 
de performanță ale clubului sportiv 
ional Progresul, să asigurăm posi 
tatea obținerii unor noi și tot 
valoroase performanțe, care să cot 
buie la continua întărire a sportuln: 
performanță, la creșterea prestigi 
sportiv al patriei noastre l



OTE — COMENTARII PREGĂTIRI...
PREGĂTIRII — CIT MAI MULT TIMP 1

■gătirile echipelor noastre frun- 
pentru returul campionatului au 
ut, și zilnic primim vești din țară, 
ne semnalează sirguiața cu care 
ntrenează fotbaliștii, indiferent 
sînt din categoria A sau B. Pre- 

deni se manifestă poftă de lucru, 
u a avea o comportare cit mai 
în primăvară.

ea ce, desigur, jucătorii vor rea
ducă vor înțelege să depună per
iat efort în antrenament, pentru 
turnai printr-un volum mare de 
iă, printr-o participare conștientă, 
r-o exigență față de propria pre- 
e și viață particulară și cu o dis- 
îă fără reproș se poate obține 
wma sportivă și progresul.

baza măiestriei sportive a tutu- 
ucătorilor de clasă - Netto, Pele, 
ik. Di Stefano, Kolev, lașin, Kopa 
— a stat și stă permanent AN- 
NAMENTUL, dublat de O VIAȚĂ 
RTIVA riguros respectată. Un alt 
ret“ al lor constă în ORE DE AN- 
NAMENT DIN PROPRIE INI- 
TIVA, în plus față de cele piani
ne de antrenori.
. și atîția alți jucători, mai mult 
mai puțin renumiți. nu se mul- 

esc numai cu ceea ce fac în antre- 
entele conduse de antrenori. Fie 

pentru a-și lichida unele lipsuri de 
ordin tehnic sau fizic, fie pentru a-și 
dezvolta viteza, detenta sau forța, sau 
de a-și perfecționa șutul, pasa etc., 
ei rezervă pregătirii personale și din 
timpul lor liber. Intîrzie, chiar ore 
întregi, pe pista unui stadion gol, pe 
care fac zeci și zeci de sprinturi. Sau 
la „zidul” infățișînd o poartă împăr
țită în sectoare numerotate, la care 
trag — cu ambele picioare — de sute 
de ori pînă obțin precizia în șut.

Numai o pregătire conștientă, te
meinică și mai ales continuă pune in 
valoare și dezvoltă calitățile unui 
sportiv.

Am ținut să amintim pe scurt jucă
torilor noștri toate acestea, pentru că 
ne găsim la început de pregătiri, in
tr-o perioadă de fundamentare a for
mei sportive, a comportării echipelor 
în returul campionatului și a progre
sului. Poate că nu sînt lucruri noi 
ceea ce spunem. Noi totuși le notăm 
în dorința de a stimula preocuparea 
și pofta de lucru care se oonstată la 
jucători ți în speranța că vor mai 
adăuga și perseverență și chiar spirit 
de sacrificiu, dînd pregătirii mai mult 
din timpul lor.

Paralel cu antrenamentele echipelor de categorie A se desfășoară și cele ale 
formațiilor de tineret, care iși vor relua fi ele întrecerea la 18 martie. Fotogra
fia noastră înfățișează un aspect de la antrenamentul tinerilor fotbaliști de la 
Dinamo București. Jucătorii, în alergare pe două șiruri, iși aruncă until altuia 
mingea și o dală ajunși in apropierea porții șutează. Dinamo (tineret) și-a 
început pregătirile de la 9 ianuarie, sub conducerea antrenorului Baratki. Lotul 
face 5 antrenamente pe săptănună, în aer tîber și în sală. Foto: T. Chioreanu

de la disciplină ale unor jucători și 
s-au luat măsurile corespunzătoare. De 
■exemplu, jucătorul Cherciu a fost 
ecos din loi pe timp nelimitat. De 
asemenea, s-a faotărit ca de pregă
tirea echipei să se ocupe antrenorii 
Gh. Rășinaru și Dragoș CostăchescM 
(antrenor de .atletism).

Primul antrenament s-a ținut în 
ziua de 11 ianuarie în sală și au par
ticipat următorii jucători : Buzata, 
Munteanu (portari), Eae, Flichis, Lut- 
sch, Schwem, Fiorea, Raica (fundași). 
Solomon, Rătscher, Toderici, Stanciu 
(mijlocași), Onu, Baban, DombroschI, 
Popa, Negrea, Topay, Vlad, Metea și 
Mercureanu (înaintași). Jucătorii Fio
rea, Raica, Stanciu, Vlad, Metea și 
Mercureanu sînt promovați din echipe 
de categorie regională.

Antrenamentele vor continua timp de 
două săptăsâni în noua sală a ma
nejului, apoi ele se vor desfășura ui 
aer liber.

IL!E lONESCU-coresp.

6 ANTRENAMENTE SÂPTAM1NALE 
LA C.S.M.S. IAȘI

ARBITRII LA RIN'D
u numai jucătorii, ei șl arbitrii se 
jătesc pentru viitorul sezon. Nu
că aceștia din urmă sînt mai puțin 
ți de periodizarea antrenamentu- 
și, în consecință, în prezent ei se 
tătesc in vederea... pregătirilor... 
“. după instructajul difuzat de 
;giul central al arbitrilor tuturor 
giilor locale din țară, vor începe 
riiv pe data de 25 ianuarie, 
regătirea arbitrilor va consta din 
ă părți:
antrenamente pentru obținerea 

i bune condiții fizice.
pregătirea teoretică (prelucrarea

1961,dului arbitrilor ceea ce duce
i interpretare unitară).
rganizarea atit a lecțiilor de antre- 
ent. cit și a cursului, cade în sar- 

colegiilor locale, care — totodată 
••ebuie să exercite un riguros con- 
și o permanentă îndrumare, pen- 
ca pregătirea arbitrilor să se des- 
re în bune condițiuni și să dea 

Nu ne îndoim că în cadrul pre- 
iritor va fi prevăzută și arbitrarea 
>r meciuri de antrenament.
importanța acțiunii Colegiului cen-
1 este evidentă. Și arbitrii au nevoie

Regiunea Ploiești
a actualul campionat regional iau par- 
49 de echipe, împărțite in două cate
’ll. tn prim» sint 14 formați» si cîști- 
oarea întrecerii va participa la tur
ti de baraj pentru promovare in cate- 
■ia B. în categoria a H-a, cele 25 de 
lipe sînt Împărțite în două serii, de 
și respectiv 12.
i sezonul de toamnă, cele mal con- 
ate echipe au fost : Rapid reg. Plo- 
:i. Rafinăria Teleajen și Unitex Pu
lsa (cat. D. CFR Ploiești, Chimistul 
ea Călugărească, MIG Fieni șl Cimen- 
Fient (categoria a n-a).

mp4 omologarea rezultatelor, clasa- 
ntele au următoarea înfățișare :

CATEGORIA I
Rapid reg. Ploiești 13 11 1 1 44: 9 23
Rafinăria Teleajen 13 724 21:13 16
Unitex Pucioasa 13 6 3 4 21:14 15
Rafinăria Cimpina 13 634 30:21 15
Muncitorul Sch. Mare 13 715 27:26 15
Rapid Mizil 13 544 16:17 14
Petrolul Ochiuri 13 6 2 5 19:23 14
Voința Rm. Sărat 13 526 27:21 12
Victoria Florești 13 4 4 5 20:18 12
Rapid Buzău 13 4 2 7 12:27 10
Feroemaii Ploiești 13 3 3 7 14:23 9
Carotajul Ploiești 13 3 3 7 14:31 9
Victoria Moreni 13 2 5 6 9:22 9
Geamuri Scăienl 13 1 5 7 15:24 7

C IRt II M Ă\

upa orașului București"
Iei meci restantă, echipa Clubului 
ortiv școlar a întîlnit joi după 
niază in sala de la stadionul Tine- 
tului, formația Școlii sportive de 
evi nr. 1. Scor: 2—0 pentru Clubul 
lartiv școlar (proba de sabie).
Iată și programul etapelor viitoare, 
stăzi, începîtid de la ora 17: Pro- 
■esttl — Universitatea „C. 1. Parhon", 
S.Ș. — Știința ți S.S.E. — Steaua, 
line, de la ora 10: G.S.Ș. — Pro- 
•esui; Știința — S.S.E.; Universi- 
tea „C. I. Parhon“ — Steaua și 
P.C. — Universitatea „C. 1. Parhon”. 
Toate meciurile vor avea loc în 
Ja de sub tribunele stadionului Re- 
lblicii. 

de... antrenament. Ei trebuie să stă- 
pînească perfect regulamentul, inter
pretările și precizările pe marginea 
lui. Numai în condițiile unei bune 
pregătiri fizice (in special se cere re
zistență și viteză) și a unei corecte 
aplicări a regulamentului, în litera și 
spiritul lui, se poate asigura un arbi
traj de calitate, care să contribuie 
realmente la nivelul tehnic ridicat al 
jocurilor. In sezonul de toamnă am 
constatat greșeli de arbitraj provenite 
fie din cauza lipsei de pregătire fizică 
(și in primul rind a mobilității, ceea 
ce i-a pus pe unii arbitri in situația 
de a aprecia o infracțiune de la... 
distanță), tie din cauza unor interpre
tări personale a prevederilor regula
mentare. Or, asemenea erori trebuie 
înlăturate pe viitor și acest lucru se 
poate realiza — ca și in cazul jucă
torilor — printr-o pregătire temeinică, 
practică și teoretică.

Pentru aceasta se cere din partea 
arbitrilor multă străduință și conștiin
ciozitate.

P. GAȚU

DIN CAMPIONATELE REGIONALE
CATEGORIA A H A - SERIA I

1. C.F.R. Ploiești 12 8 2 2 31:14 18
2. Chimistul Valea Călugă-

rească 12 « S 1 24:11 17
3. Tapina Nehoiul 12 8 1 3 27:16 17
4. Știința Buzău 12 6 3 3 22:15 15
5. Petrolistul Boldești 12 5 4 3 21:15 14
6. Tînărui Petrolist

Ploiești 12 5 2 5 26:16 12
7. Petrolul Berea 12 5 2 5 21:14 12
2. Olimpia Slănir 12 5 2 5 20:17 12
9. Avîntui Mîneciu 12 5 2 5 19:18 12

10. Unirea Văleni 12 4 1 7 15:24 8
11. Partizanul R. Sărat 12 3 2 7 12:21 8
12. Avîntui Buzău 12 4 0 8 11:26 8
tX G.A.C. Sălciile 12 1 «li 7:49 2

SERIA A II-A
1. M.LG. Fieni 11 8 1 1 29: 8 18
2. Cimentul Fieni 11 6 4 1 18:10 16
3. Unirea Ploiești 11 6 3 2 23:17 15
4. Minerul Sotinga U 5 2 4 31:23 12
5. Electrica Cimpina 11 5 1 5 26:27 11
6. Turbina Doicești 11 5 1 5 15:16 11
7. Unirea Azuga 11 4 2 5 16:22 10
8. Metalul reg. Ploiești 11 4 1 6 16:25 9
9. Petrolul Băiooi 11 2 4 5 15:18 8

10. Fl. roșie Ploiești 11 3 2 6 7:16 8
.11. Dinamo Caragiale 11 2 3 6 18:21 7
12. Dinamo Cimpina 11 2 2 7 19:30 6

M. GEORGESCU, coresp.

Regiunea Dobrogea
In anul competițional 1961-62, campio

natul s-a desfășurat după următoarea 
formulă ; categoria I cu 15 echipe si ca
tegoria a n-a în două serii (de 11 și res
pectiv io echipe).

O caracteristică a acestui campionat 
a constituit-o preocuparea tuturor echi
pelor pentru promovarea elementelor ti
nere șl pentru practicarea unui fotbal 
de calitate. în categoria I, cea mai bună 
formație s-a dovedit a fi Pină acum, șl 
în acest campionat, l.M.U.M. (Medgidia), 
in care activează numai fotbaliști tineri 
și talentați. De altfel. în această echipă 
au crescut și s-au afirmat elemente va
loroase Ca Moroianu, Mănescu, Straton 
șl Pleșa. care în prezent joacă la Farul 
Constanța.

Iată cum se prezintă clasamentele tu
rului :

CATEGORIA I
1. I.M.U. Medgidia 13 12 1 0 37: 3 25
2. Calatis Mangalia 14 9 1 4 32:30 19
3. Ancora Constanța 14 8 2 4 26:13 18
4. Ideal Cernavoda 14 7 4 3 23:13 18
5. C.F.R. Constanța 14 6 6 2 29:18 18
6. Spartac Constanța 13 7 3 3 22:12 17
7. Marina Mangalia 14 7 3 4 37:22 17
8. V’ulturui Tul cea 14 5 4 5 20:25 14

NOUTĂȚI DE LA RAPID
*

In prezent, formația gioleșteanâ îș\ 
continuă pregătirile în vederea retu
rului campionatului. în programul său 
de antrenament este prevăzut, după 
cum am mai anunțat, și un tarneu 
peste hotare, la începutul lunii martie 
Este vorba de un turneu pe bază de 
reciprocitate perfectat în Belgia. în 
organizarea clubului R.O.C. Charleroi, 
care a jucat anul trecut în țara noas
tră. Turneul se va desfășura în
tre 1 și 10 martie. Fotbaliștii rapi- 
diști urmează să susțină trei partide, 
probabil la Anvers, Liege și Charleroi, 
cu echipele Anderlecht, Standard și 
respectiv R.O.C. Charleroi (revanșa 
meciului de la București, cîștigat de 
Rapid cu 4—0).

• Clubul Rapid a primit recent re
gulamentul noii ediții a campionîfului 
internațional feroviar, care va începe 
anul acesta și va continua în 1963 
(turneul semifinal) și 1964 (turneul

Nu s-au disputat, din cauza timpului 
nefavorabil, partidele Recolta Negru Vo
dă - Victoria Salignl șl I.M.U. Medgidia 
— Spartac Constanța. Aceste meciuri se 
vor disputa în luna martie.

9. Răsăritul Sulina 14 6 1 7 29^9 13
18. Electrica Constanța 14 3 4 7 18 .-29 10
11. Cimentul Medgidia 14 4 1 9 19:22 9
12. Dinamo Constanța 14 4 1 9 22:34 913. Beeolta Negru Vedă 13 2 4 7 24:43 814. Cetatea Istria

Babadag 14 2 2 10 16:52 6
15. Victori* Saligni 13 1 3 9 15:25 5

E. PETRE-coresp. reg.

categoria a n-A
SERIA SUD

1. Petrolul Constanța 10 3 1 1 29: 9 172. Textila Coastanța 10 7 2 1 29:12 16
3. Libertatea KogăUii-

ceanu 10 6 1 3 27:17 13
4. Recolta Murfatlar 10 4 5 1 22:14 13
5. U.S.A.S. Năvodari 10 5 2 3 25513 12
6. Avîntui I.T.C. C-ța 10 4 3 3 16:15 11
7. A.S.A. Basarab 10 4 2 4 17:15 10
8. Locomotiva Medgidia 10 3 3 4 20:17 9
9. Recolta Cobadin 10 1 2 7 11:32 4

10. Avîntui Girlita 10 1 1 8 18:39 3
11. Recolta Darabani 10 0 2 8 7:38 2

SERIA NORD
1. Înfrățirea Cogealac 9 7 2 0 25: 5 16
2. Voința Măcin 9 7 2 0 22: 7 16
3. Recolta Frecăței 9 5 2 2 22:10 12
4. Stăruința Tulce» 9 5 13 19:12 115. Tractorul Horia 9 4 0 5 18:17 8
6. Energia Sinoe 9 3 15 22:20 7
7. Pescărușul Hîrșova 9 3 0 £ 9:19 6
8. Recolta Cerna 9 3 0 6 12513 6
9. Dunărea Ciobanul 9 12 6 9:20 4

10. Rapid Casimcea 9 10 8 6:26 2

De Ia I.E.B.S.
Pentru turneul internațional Re hand

bal în 7 masculin „Cupa orașului Bucu
rești- care va avea loc in sala Floneasca 
între 21 șl 25 ianuarie 1962, sînt valabile 
următoarele categorii de permise -

— albastre și roșii în piele, albastre 
în dermatin care poartă stampila „Hala 
Floreasca*. albastre și gri în dermatin 
care poartă stampila „Handbal- și verzi 
de ziariști însoțite de delegații, în Urnita 
locurilor repartizate fiecărui ziar, la 
maja presei.

Biletele pentru acest turneu se găsesc 
de vînzare Ia casa de bilete din str. 
Ion vidu iar in zilele competiției la ca
sele sălii.

final). Deocamdată nu se cunoaște 
încă numărul echipelor participante.

• Stadionul Giulești este pregătit și 
el pentru noul sezon. După ce în 
toamnă a fost reparat cîmpul de joc 
prin înlocuirea brazdelor roase și apoi 
acoperit cu îngrășăminte, a venit rin- 
dul verificării instalațiilor și a ame
najării săliior și vestiarelor de sub 
tribune. De asemenea, s-a făcut o izo
lare a tribunei I, pentru a se evita 
infiltrarea apei. Gradenefe de lemn de 
la tribuna I și de la peluză vor fi 
înlocuite.

ANTRENORI NOI LA C.S.O. SIBIU

SIBIU. — în ziua de 7 ianuarie a 
avut loc o ședință de analiză a acti
vității din toamnă a echipei C.S.O. Cu 
acest prilej au fost discutate abaterile

PRONOSPORT
Cîteva date documentare in legătură 

cu concursul de mîine (ultimele patru 
rezultate ale echipelor cuprinse în pro
gram) :

I Fiorentina; 1—1 Lanerossi (d),
1— 0 Bologna (a), 3—1 Sampdoria (d),
2— 0 Venezia (a).

Internazionale; 2—0 Mantova (a). 
0—0 Torino (d), 0—1 Roma (a), 3—2 
Atalanta (d).

II. Milan : 1—0 Udinese (d), 3—0 
Palermo (a), 3—1 Catania (d), 4—1 
Lanerossi (a).

Bologna: 4—1 Padova (a), 0—1 
Fiorentina (d), 0—1 Palermo (d), 
2—1 Udinese (a).

III. Roma: 0—0 Palermo (d), 1—0 
Sampdoria (a), 1—0 Internazionale 
(d), 2—1 Udinese (a).

Juventus: 1—I Atalanta (a), 2—2 
Lecco (d), 4—0 Padova (a), 1—0 Ve
nezia (a).

IV. Palermo: 0—0 Roma (a), 0—3 
Milan (d), 2—0 Spal (d), 1—0 Bolog
na (a).

Catania: 1—4 Sampdoria (d), 2—0 
Lanerossi (a), 1—3 Milan (a). 0—1 
Spal (d).

V. Padova : 1—4 Bologna (d), 0—4 
Juventus (d), 3—1 Lecco (a), 1—3 
Roma (d).

Lanerossi: 1—1 Fiorentina (a), 0—2 
Catania (d), 1—1 Torino (a), 1—4 
Milan (d).

VI. Torino: 1—0 Venezia (d), 0—0 
Internazionale (a), I—1 Lanerossi (d), 
0—0 Sampdoria (a).

Lecco : 0—0 Spal (a), 2—2 Juventus 
(a), 1—3 Padova (d), 0—1 Interna
zionale (a).

VII. Mantova: 0—2 Internazionale 
(d), I—0 Venezia (a). 1—1 Catania 
(a). 1—2 Spal (d).

Sampdoria: 4—1 Catania (a), 0—1 
Reina (d). 1—3 Fiorentina (a), 0—0 
Torino (d).

VIII. Spal: 0—0 Lecco (d), 1—1 
Atalanta (d), 0—2 Palermo (a), 1—0 
Catania (a).

Venezia : 0—1 Torino (a), 0—I Man- 
iova (d), 0—1 Atalanta (a), 0—2 Fio
rentina (d).

IX. Atalanta: 1—I Juventus (d), 
‘ 1—1 Spal (a), 1—0 Venezia (d), 2—3
Internazionale (a).

Udinese: 0—1 Milan (a), 0—4 Roma 
(d), 1—2 Bologna (d), 2—1 Juventus 
(a).

X. Bari: 1—3 Novara (d), 4—2 Ca
tanzaro (a), 0—0 Monza (d), 3—1 Reg-

I giana (a).
1 Modena : 4—0 Lucchese (a), 1—2

IAȘI. — Scurta perioadă de odih
nă activă, după turul campionatului, 
a luat sfîrșit Incepînd cu ziua de 11 
ianuarie fotbaliștii de Ia C.S.M.S. Iași 
și-au început pregătirile în vederea re
turului.

La primul antrenament, care a avut 
loc pe stadionul „23 August”, au luat 
parte jucătorii: Scarlat, Dumifrasciuc, 
Aur, Viorel Popescu, Matei, Teodosiu, 
Demien, Voica, Danileț, Milea, AU și 
Pîrvuleț. Au lipsit motivat: Alexan- 
drescu (bolnav). Don, Dascălu, Drago- 
mirescu. Motoc, Humă, precum și por
tarii Ursache și Fiorea, în tratament

Primul antrenament a constat din- 
tr-un cros care a avut ca traseu șesul 
Bahluiului și dealurile dinspre Miro
slava.

GH. VASILlU-coresp.

Cosenza (d), 2—2 Catanzaro (d), t—0 
Verona (a).

XI. Verona: 1—1 Lazio (d), 0—0 
Napoli (d), 2—0 Como (a), 1—1 Luc
chese (a).

Messina: 0—0 Pro Patria (a), 2—2 
Brescia (a), 1—2 Parma (d), 2—2 No
vara (d).

XII. Alessandria: 1—2 Sambenedet- 
tese (d), 0—0 Pro Patria (a), 1—1 
Reggiana (d), 3—4 Napoli (d).

Lazio: 1—1 Verona (a). 0—0 Prato 
(d), 1—1 Novara (a), 2—1 Messina 
(d).

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 4 DIN 28.1.1962

I. Internazionale — Padova (camp, 
italian — A)

IL Catania — Roma (camp. Italian
- A)

HI. Sampdoria — Milan (camp, ita
lian — A)

IV. Bologna — Torino (camp, ita
lian — A)

V. Juventus — Spal (camp, italian
- A)

VI. Venezia — Palermo (camp, ita
lian — A)

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

VIII. Udinese — Fiorentina (camp, 
italian — A)

IX. Lecco — Mantova (camp, italian
- A)

X. Bari — Parma (camp, italian
- B)

XI. Verona — Genoa (camp, italian
- B)

XII. Novara — Napoli (camp, italian
- B)

PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPOOT 
nr. 2 din 14.1.1962

LA REZULTATELE 
DE PE TEREN :

Categoria I 3 variante a cite 12.438 lei. 
Categoria a n-a 119.50 variante a cite 376 
let Categoria a IH-a 1.170,70 variante a 
cite 57 lei.

LA PRONOSTICURILE TRASE 
DIN URNA :

Categoria I nici o variant?, cu 12 re
zultate exacte. Categoria a H-a 2 va
riante a cite 4.395 lei. Categoria a Hl-a 
48 variante a cîte 312 lei. Categoria a 
IV- 561,50 variante a cite 35 lei.

Report pentru categoria I a con
cursului următor ; 32.223 lei.

Rubrică redactată de Loto-Pronp. 
sport.

SPORTUL POPULAR
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Să ridicăm atletismul nostr
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yxa linia consolidării succeselor obținute de mișcarea de cultură 

■ |-* fizică și sport din fara noastră în îndeplinirea importantelor sar-
H A cini trasate de partid și în dorința de a lace să creasca necon

tenit baza de mase a sportului nostru și nivelul performanțelor, Biroul 
! Consiliului General U.C.F.S. a organizat vineri o consfătuire, în care au 

fost pe larg analizate problemele majore ale atletismului nostru, sport 
de bază în sistemul de educație fizică.

La lucrările consfătuirii au participat membri ai Biroului U.C.F.S., 
președinți și vicepreședinți ai consiliilor regionale U.C.F.S., secretari 
și antrenori federali, secretari ai cluburilor sportive, activul federației 
de atletism, profesori de educație fizică din învățămîntul de toate gra
dele, mefodișfi, antrenori și atlefi fruntași. De asemenea au fost prezenți 
reprezentanți ai Ministerului Invățămîntului și Culturii și elfi invitați.

Ampla analiză a activității desfășurate în țara noastră pe fărimul 
atletismului, prezentată de tov. Emil Ghibu. vicepreședinte al U.C.F.S., 
a fost urmărită cu viu interes de către participant la consfătuire. Mulți

aiMI1>IWII»niIHIIIIMI!Wmi»!!!Min»llllWI»ll!IBniliWllV!!iiBț| 

dintre cei prezenfi au luat apoi cuvînful șl au vorbit despre posibili
tățile de dezvoltare a atletismului în învăfămînt, în cluburi și asociafiile 
sportive, la orașe și sate. Ei au făcut o serie de propuneri constructive, 
care au contribuit la îmbunătăfirea planului de măsuri, menit să asigure 
atletismului nostru posibilitatea de a obține noi și fot mai însemnate 
succese.

Lucrările consfătuirii constituie un eveniment însemnat în activitatea 
noastră atletică. Ele marchează începutul unei munci și mai ^susținute 
pentru ca — folosind din plin minunatele condiții create mișcării spor
tive din țara noastră de către partid și guvern — atletismul să capete 
o largă bază de mase, pentru ca nivelul performanțelor să crească 
necontenit.

Fiecare activist sportiv are datoria să muncească cu abnegație și 
pasiune, pentru ca în viitor atletismul din țara noastră să aducă o mai 
substanțială contribuție la ridicarea pe culmi și mai înalte a prestigiu
lui sportiv al scumpei noastre patrii I
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Datorită conducerii si sprijinului per
manent acordat de partid, puternicului 
avint al economiei și cultura socialiste 
— a arătat tov. Emil Ghibu. vicepre
ședinte al Consiliului General U.QF.S„ 
în analiza făcută la consfătuire — ac
tivitatea sportivă din țara noastră a 
cunoscut și cunoaște o dezvoltare ra
pidă și multilaterală, devenind un bun 
al maselor de oameni ai muncit

Minunatele condiții create culturii fi
zice și sportului in anii puterii popu
lare, au făcut posibil ca mișcarea noas
tră sportivă să obțină succese deose

bite in cuprinderea unor mase largi de 
oameni ai muncii in practicarea orga
nizată a exercițiilor fizice. Succese fru
moase au fost obținute in competițiile 
internaționale. R.P. Romină situindu-se 
astăzi printre țările cu o bogată și îna
intată activitate sportivă.

In cadrul mișcării de cultură fizică 
și sport, atletismul ocupă un loc de 
frunte și discutarea principalelor pro
bleme ale acestei discipline sportive va 
ajuta desigur să se muncească .mai 
bine, mai organizat va crea premisele 
obținerii de noi și noi succese.

Toată atenția atletismului în școli 
și facultăți

Atletismul — una din cele mai importante 
ramuri sportive

In continuare vorbitorul a arătat că 
este bine ca atletismul să fie prac
ticat de mase din ce în ce mai mari 
de tineri și tinere.

Pe drept cuvînt, atletismul este con
siderat ca unul din cele m2i importan
te ramuri de sport și ocupă un loc de 
frunte in sistemul nostru de educație 
fizică. Practicarea cu regularitate a 
eie- t ,:r atletice aduce o contribu
ție importantă la întărirea sănătății, 
la îmbunătățirea capacității de muncă 
a tineretului nostru, ajută la cultivarea 
unor calități morale deosebite, voință, 
dîrzenie, îndemînare. atit de necesare 
în viața de zi cu zi cit și în munca 
pe care o desfășoară fiecare sportiv 
pe frontul construcție: socialiste.

In același timp, exercițiile specifice 
•Ie atletismu' constituie un mijloc de 
bază pentru realizarea pregătirii fizice 
generale, con:fe primordială in atin
gerea măiestriei sportive in toate ra
murile de sport.

In țara noastră. înainte de 23 Au
gust I&M. atletismul nu reușise să iasă 
din anonimat și să obțină vreun succes 
deosebit, fiind practicat de un grup 
toarte restricts de tineri. Lipseau con
dițiile minime de activitate. Astăzi 
atletismul nostru se bucură din plin 
de condițiile necesare practicării lui. 
Niciodată în trecut n-am avut atîtea 
piste, materiale și echipament, k^-duri 
pentru competiții, n-am avut atîtea ca
dre tehnice.

A crescut baza de mase a atletismu
lui. Mii și mii de tineri participă la 
întrecerile de atietism in fazele preli
minare ale campionatele -i concursu
rilor republicane, la tradiționalele ero- 
•uri de primăvară și toamnă, la dife
rite competiții de mase (Concursul cui- 
tural-sportiv, .Cupa Agriculturii*. Spar- 
tachiade etc). Din rindurile participan- 
țiior la aceste competiții s-au ridicat 
muiți dintre atleții fruntași de astăzi.

A crescut valoarea multora dintre, 
rezultatele campionilor și recordmanilor

noștri, oglindită prin locurile de frunte 
pe care le ocupă in ierarhia europeană 
și mondială, prin medaliile cucerite la 
marile concursuri internaționale. Avem 
astăzi o serie de atleți care fac cinste 
mișcării noastre de cultură fizică, prin
tre care lolar.da Balaș. Maria Diaco- 
nescu, Lia Manoliu, Florica Grecescu, 
Zoltan Vamoș, Sorin Ioan și alții.

Echipa reprezentativă feminină de
ține de 5 ani consecutiv titlul de cam
pioană balcanică, iar în 1961 atletele 
noastre au asigurat Republicii Popu
lare Romine locul VI în lume

Succesele înregistrate in activitatea 
atletică din țara noastră oglindesc 
munca asiduă desfășurată de mulți an
trenori, profesori de educație fizică, de 
un larg activ voluntar, ca și de activul 
F.RA In această privință se cuvine 
a fi evidențiată munca desfășurată de 
antrenorii: D Girieanu. C. lovănescu. 
F. Wittman. M. Buhlea. L. Kiss. 
X. Visulescu, Elîsabeta Stănescu. ea 
și de comisiile raionale de atletism 
din Tg. Mureș și C. Lung Muscel 
Fără îndoială că aceste succese ar 
fi putut fi și mai mari dacă ar 
fi fost folosite mai judicios toate 
condițiile existente, dacă s-ar fi lucrat 
mai bine, cu mai multă exigență și 
simț de răspundere.

Trebuie să spunem că rezultatele cb- 
ținuie nu ne mulțumesc.

Tocmai de aceea toți activiștii 
U.CFdk. cadrele tehnice. trebuie să a- 
corde o atenție sporită problemei dez
voltării atletismului nostru, desfășurind 
o nxmcă de perspectivă pe baza unui 
plan concret In fața noastră stă sar
cina atragerii tineretului in practicarea 
atletismului. ridicarea acestui sport 
la nrve-ul condițiilor create de partid.

Pentru aceasta este absolut necesar 
să găsim căile și mijloacele pentru li
chidarea lipsurilor, care au dus Ia ră- 
minerea in urmă a atletismului nos
tru.

Referindu-se la perspectivele și la ma
rile rezerve pe care le are atletismul, 
vorbitorul a subliniat importanța acti
vității atletice în rîndurile tineretului 
studios.

Cu toate succesele obținute trebuie 
să amintim că, din peste 1.100 școli 
medii, profesionale și tehnice cu aso
ciații sportive, un procent redus au or
ganizate secții de atletism dintre care 
prea puține desfășoară o activitate co
respunzătoare.

Faptul că majoritatea campionilor 
școlari sînt elevii școlilor din Bucu
rești, arată o rămînere în urmă a 
atletismului școlar din provincie, în 
special în centrele Maramureș, Galați, 
Craiova, Iași și altele.

Pentru școlile tehnice care grupează 
zeci de mii de tineri între 18—25 ani, 
pină în anul 1961 nu a fost organi
zată nici o competiție de atletism cu 
caracter republican.

învățămîntul superior cuprinde ti
nerii la vîrsta cea mai potrivită pen

tru obținerea performanțelor înalte în 
atletism. Aici însă nu ți-a găsit locul 
cuvenit activitatea atletică, fapt care 
se reflectă și in rezultatele slabe ale 
ultimelor ediții ale campionatelor uni
versitare, ca și în participarea redusă 
a studenților la diferite concursuri de 
atletism.

Din cele 10 centre universitare, 
unele cu o veche tradiție atletică, doar 
în București, Cluj și destul de slab 
la Timișoara se practică atletismul în 
mod organizat.

Este necesar să se studieze, îm
preună cu Ministerul Invățămîntului 
și Culturii, măsurile ce trebuie între
prinse pentru ca școala, acest izvor 
nesecat de tinere talente să fie fo
losită mai bine pentru dezvoltarea 
bazei de masă a atletismului, pentru 
ca participarea cadrelor din învăță- 
mint la realizarea sarcinilor care stau 
in fața mișcării noastre sportive să 
fie mai activă.

atenție elementelor care 
determinant în obținerea 
Pregătirea fizică multilater 
tarea la un nivel superio 
vitezei, rezistenței și îndei 
binarea judicioasă a facto 
namentului — pregătirea 
nică, tactică, teoretică, mo 
voința — sînt neglijate 
antrenori ai secțiilor de atli 
tre care cele ale cluburi 
Steaua, Rapid, Petrolul 
altele.

Un alt factor care influ 
mod negativ creșterea tu
rnai mare de atleți în categi 
sificare superioare, este aj 
scară redusă și în mod limi 
cipiului individualizării ant 
lui. In multe cazuri antreno 
bilesc sarcini și mijloace 
antrenamentului în urma ui 
temeinice a calității și lipi 
cărui atlet Astfel, puțini ar 
tocmesc planurile de antrer 
sportivilor pe baza unei ana 
laterale a stadiului lor de 
ceea ce generează o metodi 
țifică de pregătire, folosire^ 
mijloace, volum și intensitate

Să desfășurăm o muncă mai bună, 
mai organizată !

Cluburile și asociațiile, verigi orga
nizatorice de bază in activitatea noas
tră nu-și aduc aportul cuvenit în mobi
lizarea tinerilor pentru atletism, pen
tru organizarea sistematică a activității 
atletice.

In prezent, din peste 10.000 de aso
ciații sportive, numai în 453 există sec
ții de atletism afiliate la F.R.A. Din
tre acestea, majoritatea desfășoară o 
activitate necorespunzătoare, chiar și a- 
relea organizate la nivelul cluburilor 
sau al asociațiilor sportive mari ca: 
UT. Arad. Tractorul Brașov, Corvinul 
Hunedoara, C.S.M.S. Iași, C.S.O. 
Baia Mare, C.S.O. Galați, C.S.O. 
Craiova, Steaua București și altele.

Se constată în unele cazuri o atitu
dine nejustă a acelora care tratează 
atletismul ca pe o cenușăreasă a spor
turilor, ca pe o activitate minoră. Or
ganele U.C.F.S. nu au analizat activi
tatea atletismului în asociațiile sportive 
și nu au luat măsuri pentru înființarea 
de secții de atletism acolo unde existau 
toate condițiile.

Secțiile de atletism trebuie să fie 
unități de bază in activitatea noastră, 
ele trebuie să aibă obiective precise, 
un calendar competițional propriu, care 
să angreneze intr-o activitate continuă 
pe toți tinerii care iubesc acest sport

In evidența noastră figurează prea 
puține secții de atletism din cadrul a- 
sociațiilor sătești.

Este neîngăduit ca în timp ce la ul
timele crosuri de mase au participat 
1.819.000 de tineri, alergătorii pe 5.000 
și 10.000 m să se numere pe degete. 
Este concludent, în această privință, 
faptul că Dinu Cristea — spre cinstea 
lui — figurează la cei 50 de ani ai 
săi printre primii 10 fondiști din țara 
noastră. Cum poate fi explicat faptul 
că în regiunile Suceava, Oltenia și Iași 
in 1960 la Concursul cultural-sportiv 
al tineretului (în care atletismul ocupă 
un loc însemnat) au participat 90.000, 
138.000 și respectiv 175.000 de tineri 
și tinere pi totuși atleții de valoare 
sînt prea puțini?

Calendarul competițional — mijloc important 
de asigurare a continuității în activitate

Apoi, tov. Emil Ghibu a analizai 
deficiențele înregistrate în îndeplini
rea calitativă a calendarului intern, 
arătind că, în unele regiuni, s-a con
statat o realizare formală a obiectivelor 
propuse, îndeosebi la nivelul primelor 
etape — cele de mase — care se adre
sează tuturor atleților în fazele pe aso
ciație, raion și oraș.

Federația Romină de Atletism nu a 
studiat și nu a propus decît în ultimui 
timp introducerea unor formule compe- 
tiționale La nivelul actualelor cerințe. 
S-a mers pe linia repetării an de an 
a unora și acelorași competiții ca 
formă și conținut, finalele concentrîn-

du-se aproape în totalitate în Bucu
rești.

Pentru sezonul anului viitor se va 
studia organizarea unei „Olimpiade 
republicane* pentru atletism. La 
această competiție, organizată după 
sistemul J.O., urmează să participe 
echipe reprezentative de regiuni. Cla
samentul general al întrecerilor va 
oglindi preocuparea și interesul pen
tru atletism al activiștilor sportivi din 
fiecare regiune. De asemenea, trebuie 
extinsă inițiativa unor comisii de at
letism care au organizat diferite con
cursuri, devenite tradiționale: Crișana, 
Galați, Dobrogea, Sibiu etc.

Aspect c

Antrenorul și profesorul de educație fixică — 
cheia obținerii rezultatelor de valoare

Unul din factorii determinanți în 
obținerea rezultatelor de valoare în 
atletism îl constituie antrenorul ți pro
fesorul de educație fizică. De felul 
in care aceștia își organizează și con
duc procesul instructiv-educativ, de 
pasiunea și dragostea cu care lucrează, 
depind în mod nemijlocit rezultatele 
pe care le înregistrează elevii lor.

Pentru a putea face față cu succes 
muncii de răspundere pe care o înde
plinesc. aceea de a contribui la for
marea unui tineret sănătos șî viguros, 
antrenorul trebuie să cunoască toate 
aspectele legate de procesul complex 
al instruirii și educației Antrenorul 
trebuie să fie un bun pedagog, psiholog, 
să aibă cunoștințe din toate științele 
ajutătoare. El trebuie să dea dovadă 
de principialitate și exigență, să lupte 
pentru aplicarea cu curaj a noului, să

înlăture empirismul și rutina din ac
tivitatea sa.

Problema dezvoltării pe baze de 
mase a atletismului nu poate fi re
zolvată însă numai de către antrenori 
și de profesorii de educație fizică. 
Pentru aceasta avem nevoie de o ade
vărată armată de instructori volun
tari, care să cunoască abecedarul atle
tismului, să fie capabili să îndrume 
primii pași în atietism ai tineretului. 
Acești instructori trebuie să fie „an
tenele" noastre în activitatea de jos, 
din mase. Prin ei vom putea depista 
multe elemente talentate și de pers
pectivă. în această privință, trebuie 
spus că atit Federația cit și consiliile 
regionale U.C.F.S. au făcut prea puțin 
pentru pregătirea instructorilor volun
tari.

Să ridicăm necontenit nivelul procesului 
de instruire

Deși în ultimii ani procesul de 
instruire sportivă a căpătat un carac
ter mai organizat, totuși in conținutul 
pregătirii atleților mai există încă 
multe deficiențe.

Datorită lipsei de exigență și auto- 
mulțumirii, în cluburile și asociațiile 
noastre aprecierea rezultatelor atleți
lor s-a făcut multă vreme in compa
rație cu valoarea internă a probelor 
respective și nu cu valoarea perfor
manțelor internaționale Din aceas'ă 
cauză s-a ajuns , la situația că mulți 
dintre campionii și atleții noștri ’frun
tași in întrecerile interne să fie de

pășiți in confruntările cu atleții străini, 
să răminem în urmă la unele probe 
(sprint greutate, ciocan, garduri etc.).

Mijloacele și metodele in pregătirea 
sportivilor nu se sprijină suficient pe 
date științifice, pe generalizarea ex
perienței avansate, din care cauză în 
conținutul procesului de instruire mai 
dăinuie metode empirice. Antrenamen
tele sînt de multe ori sărace în con
ținut aplicindu-se in mică măsură o 
gamă bocată și variată de exerciții.

In planif’wa'ea și desfășurarea an
trenamentelor se acordă o insuficientă

pentru toți sportivii. Ac-ș 
urmarea unei munci su|erfr< 
ce a făcut ca numeroase s 
ar fi cele ale cluburilor Răpi 
C.S.O. Baia Mare, C.S.O. ( 
altele să nu iasă din medio 
nu obțină performanțe valor

Una din deficiențele care 
din analiza activității secții 
tletism este subaprecierea | 
și evidenței muncii procesul: 
trena ment. Documentele de 
și evidență se întocmesc în 
zuri superficial, fără să se 
obiective și date concrete, < 
dus la o muncă formală și 
pectivă.

Vorbitorul a prezentat c 
caietul de antrenament al 
nei mondiale foianda Balaș, 
model de întocmire științifir 
cesului de instruire. Asemei 
vor trebui să aibă toți atl 
fruntași.

O aîtă lipsă serioasă a : 
instruire o constituie caracte 
nier" al antrenamentelor, faj 
a intrat în practica antrenor 
pe un ciclu de II luni de 
ment, cu o lună de tranziție 
ca repaus activ.

Perioada pregătitoare este 
mod formal de către unii 
care socotesc în mod greșit 
namentele trebuie să înceapi 
primăvară. Din această ca 
tivii se prezintă la începerea 
competiționale cu o pregătiri

Un conținut 
de pro]

Ocupîndu-se de o altă prob 
sebit de importantă, munca 
pagandă și educație, vorbitoi 
tat că pentru - a putea prez 
retului nostru frumusețea



nivelul sarcinilor actuale!t
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Joare, urmînd să atingă forma 
fă abia spre sîîrșitul perioadei 
fiționale. De asemenea, mai e- 
I mentalitatea învechită ca ia 
I iernii să se stagneze pregătirea, 
I în totală opoziție cu unul din 
liile de bază ale antrenamen- 
Isportiv modern: „continuitatea 
lirilor în tot cursul anului".
I antrenori motivează și justi- 
Ilaba lor preocupare și interes 
le pregătirea în timpul iernii 
Eptul că nu au săli de antrena- 
[sau condiții corespunzătoare de 

Este știut faptul că o pregă- 
Izică multilaterală se poate asi- 
|n condiții foarte bune și în aer 
lfolosindu-se Ia maximum nenu- 
tie mijloace pe care le oferă ac
ta în timpul iernii în aer liber. 
|uie înțeles că fundamentarea 
ică a procesului de antrenament 
ța ultimelor cuceriri, organizarea 
bularitate a antrenamentelor — 
uum și intensitate crescîndă — 
prate de-a lungul întregului an, 
uie condiția primordială a creș- 
erformanțelor în atletismul nos-

I terea necorespunzătoare a per-

propagandă care ne stau la dispo
ziție.

In ceea ce privește îmbunătățirea 
muncii de educație, trebuie amintit 
faptul că s-au luat o serie de măsuri 
pentru intensificarea acesteia în no
durile sportivilor.

Formele de învățămînt politic, ca 
și diferitele forme ale învățămîntului 
de stat, cuprind astăzi pe toți atleții 
loturilor noastre și cadrele tehnice.

Rezultate bune au fost obținute și 
pe linia ridicării nivelului calificării 
profesionale a atleților și cadrelor teh
nice, un mare număr dintre ei frec- 
ventînd cursurile diferitelor institute 
de învățămînt superior. Apreciem In 
acest sens munca desfășurată în ca
drul cluburilor Dinamo, Steaua, Pro
gresul din București, Știința Cluj și 
altele.

Cu rezultate bune s-a desfășurat și 
munca de educație cu atleții fruntași.

Să dovedim mai multă grijă 
in gospodărirea bunurilor materiale

conferințel

atletism și în special 
|le probe, se datorește și modu- 
fectuos în care se face selec- 
|a atleților, preocupării slabe a 
[lor, secțiilor și antrenorilor 

depistarea elementelor talentate 
[ibilități deosebite. Neexistînd o 
le mase și, deci, de selecție sufi- 
|de puternică, antrenorii se re- 
[de cele mai multe ori la pregă- 
unui număr restrins de sportivi, 
care multi sînt lipsiți de pers- 

I. în loc ca secțiile să fie în- 
pu elemente tinere riguros selec- 
I, cu care să se desfășoare o 

de instruire temeinică, complexă 
perspectivă, se aleargă după re- 

imediate.
privința selecției nesatisfăcătoare 
nivelului slab al procesului de 
re sportivă, o bună parte din 
b poartă și unii antrenori care 
ovadă de comoditate, de lipsă 
eres și răspundere în muncă, 
cîndu-se ani de-a rîndul într-o 
pnabilă inactivitate și mediocri- 
lată cîteva exemple de antrenori 
u au ridicat în ultimii ani spor- 
s categorii superioare corespun- 
î actualelor cerințe: Victor Du- 
mi, Alexandru Ardeleanu, Ferdi- 
Moscovici, Cristache Barta și

ele noastre tehnice, foști atleți 
formanță, se ocupă de alte pro- 
dt cele pe care le-au practicai 
care — în mod normal — au 
nțe mai multe.

bogat muncii
i educație
ntru a-i deschide și forma gus- 
acticării acestui sport, pentru 
e să vină în număr cît mai 
pe stadion, este necesar să fie
ii acțiune toate mijloacele de

Sprijinul acordat de către partid și 
guvern dezvoltării mișcării sportive, 
a permis construirea a numeroase 
baze sportive modern utilate. De la 
87 de stadioane existente în anul 1945, 
în prezent activitatea atletică dispune 
de peste 250 de stadioane cu piste de 
atletism.

întreținerea și folosirea unor sta
dioane însă nu se face pretutindeni la 
un nivel corespunzător, nu sînt utilate 
și înzestrate cu aparatele și mate
rialele necesare (Craiova, Brăila, Bra
șov, Iași etc.). Cauza acesta situații 
stă în însăși subaprecierea activității 
atletice de către cei care au în admi
nistrare aceste baze sportive.

Sînt și cazuri, destul de numeroase, 
în care administrația stadioanelor a- 
cordă atenție exclusiv terenului de 
fotbal și interzice accesul atleților pe 
terenul central, pentru a nu-1 strica. 
Această interdicție exagerată se ex
tinde apoi și asupra instalațiilor ane
xe ale stadionului. (Exemplul stadio
nului din Cîmpina).

Organele și organizațiile U.CJ’.S. 
au datoria ca in răstimpul care a mai 
rămas pînă la începerea sezonului de 
primăvară să ia măsuri pentru reutl- 
larea stadioanelor pentru atletism.

★
Acestea sînt numai citeva din 

aspectele cele mai importante ale 
activității atletice din țara noastră. 
Concluzia care se desprinde este aceea 
că, deși au fost obținute unele rezul
tate bune, totuși ele nu corespund ce
rințelor actuale.

Multe din lipsurile existente se da- 
toresc și Biroului federației de atle
tism, activului salariat

Biroul F. R. Atletism s-a întrunit 
sporadic și nu a asigurat întotdeauna 
conducerea și orientarea în muncă 
a comisiilor și colegiilor centrale.

Trebuie să arătăm că nici Consiliul 
General U.C.F.S. nu a sprijinit sufi
cient munca biroului federal de atle
tism.

Conducerea Biroului F.R.A. a exer
citat un slab control asupra îndepli
nirii sarcinilor din planul de muncă, 
s-a preocupat în prea mică măsură 
de activitatea comisiilor teritoriale, 
efectuînd foarte puține deplasări în 
regiuni.

In activitatea atletică din țara noas
tră colegiul central al antrenorilor 
trebuie să-și spună cuvîntul răspicat 
în multe probleme. Acesta însă s-a 
complicat în chestiuni mărunte, pier- 
zînd din vedere tocmai problemele de 
bază ce ii revin. Multe din lipsurile 
enunțate sînt și lipsuri ale celorlalte 
comisii și colegii din F.R.A., ai că
ror membri au avut o participare sla
bă la rezolvarea problemelor.

★
Vorbitorul a înfățișat apoi consfătui

rii măsurile propuse de Biroul Comi
tetului de organizare a U.C.F.S. pen
tru dezvoltarea continuă a atletismului 
nostru.'

fiind tot mai rare cazurile de indis
ciplină, de lipsa simțului de răspun
dere în rîndul membrilor loturilor re
publicane.

Totuși, în lotul republican de atle
tism se mai constată unele aspecte 
negative, care fac necesară întărirea 
muncii de educație, dezvoltarea cali
tăților morale și de voință ale atle
ților.

Este necesar ca procesul de instruire 
să na fie tratat separat de cel al 
educației; unii antrenori dau însă do
vadă de un tehnicism îngust, nu văd 
unitatea procesului instructiv-educativ.

Lichidarea lipsurilor semnalate în 
munca de educație — cu consecințe 
directe în obținerea unor rezultate la 
nivelul actualelor condițiuni — va 
trebui să preocupe mai mult F.R.A., 
cluburile și asociațiile sportive cu 
secțîi de atletism și în totalitate or
ganele și organizațiile sportive.

In încheiere tovarășul Emil Ghibu a 
arătat că în fața atletismului nostru 
stau sarcini importante pentru îndepli
nirea cărora se cere să desfășurăm o 
muncă plină de entuziasm și pasiune. 
Este necesară mai multă inițiativă 
creatoare, o mai bună organizare a ac
tivității. Acțiunile noastre pentru creș
terea bazei de mase și ridicarea va
lorii performanțelor să fie mai bine 
studiate, mai concrete și realizarea lor 
să fie urmărită cu tenacitate.

Fiecare profesor, antrenor, tehnician, 
fiecare activist sportiv șî fiecar atlet 
să considere ca o datorie de onoare 
munca și contribuția sa la ridicarea 
atletismului.

Să avem încredere în forțele și po
sibilitățile noastre, să fim convinși că 
printr-un efort colectiv putem ridica 
atletismul rominesc pe culmile cele 
mai înalte I

Din cuvîntul 
participanților

Mai multe concursuri 
pe plan raional

PROF. GH. VLĂDICĂ, vicepreșe
dinte al consiliului orășenesc U.C.F.S. 
București; Rezultatele atletice din țara 
noastră, privite in ansamblu, sint sub 
posibilitățile pe care le oferă condi
țiile create de regimul nostru demo
crat-popular. Aprecierea este valabilă 
Și pentru orașul București. Numărul 
de tineri care practică in mod regulat 
atletismul este foarte mic față de po
sibilități: numai 400 de sportivi legi
timați l Deși au secții de atletism, 
multe asociații sportive nu participă 
întotdeauna la competițiile atletice. 
De altfel, trebuie subliniat că numă
rul competițiilor este prea mic, iar 
participarea este uneori formală.

Au existat și inițiative, ca de exem
plu cea a clubului Rapid, care a orga
nizat un concurs atletic pentru copii. 
Acțiunea nefiind insă susținută (copiii 
s-au prezentat in număr mic, iar pro
fesorii de educație fizică au absentat) 
nu și-a atins scopul.

Cred că pe viitor, in orașul Bucu
rești, va trebui să organizăm mai mul
te concursuri pe plan raional.

în fiecare club, 
antrenamente 

științifice
PROF. ION MOINA, maestru eme

rit al sportului, șeful catedrei de e- 
ducație fizică de la Institutul Politeh
nic Ciuj:

Deși în atletismul școlar și univer
sitar din Cluj s-au înregistrat unele 
succese, iar efectuarea controlului ca
lităților fizice la studenții din anul 
I ai institutelor superioare de învă
țămînt a permis depistarea a nume
roase talente, succesele mari întîrzie 
să se arate. Cauzele sînt diverse. In 
primul rînd, asistenții și studenții își 
limitează uneori activitatea la înde- 
plinirea normelor de educație fizică 
De altfel, organele de conducere ale 
școlilor și institutelor nu manifestă 
totdeauna suficientă înțelegere și, cu 
atît mai puțin, interes față de con
cursuri. Printre celelalte cauze mai 
putem enumera: forțarea pregătirii, 
în goană după rezultate imediate, me
todica neadecvată și discontinuitatea 
activității. In școli se acordă prioritate 
jocurilor sportive, și în special fotba
lului, iar la sate nu există o suficientă 
preocupare pentru atragerea spre at
letism a tineretului.

Este necesar ca în fiecare club să 
se desfășoare un antrenament științi
fic, mult mai susținut, bazat pe studiul 
filmelor tehnice, al chinogramelor și 
altor materiale de specialitate.

Activitate 
și în vacanța de vară

PROF. CORNEL BUCUR, șeful ca
tedrei de educație fizică din Institu
tul Politehnic Timișoara: In pofida 
unei puternice tradiții, in ultimii ani 
atletismul bănățean a cam bătut pa
sul pe loc. Desigur, o mare parte din 
răspundere ne revine nouă, tuturor ca
drelor calificate din regiune.

In același timp, trebuie să arătăm 
insă că absolvenții școlilor medii se 
prezintă in facultăți cu un bagaj redus 
de deprinderi motrice și, cu rare ex
cepții, deficitari la capitolul calități 
fizice. O serie de sondaje ne-au de
monstrat cu prisosință acest lucru.

Ar trebui amintit și faptul că între
ruperea activității sportive pe timpul 
vacanței de vară vine să completeze 
plafonarea studenților sportivi.

O sugestie: organizarea unor între
ceri intre diferite institute din același 
oraș sau orașe diferite, ca și a unor 
competiții între toate centrele univer
sitare. Acestea ar contribui în mare 
măsură la dezvoltarea atletismului 
universitar. In încheiere, chem la în
trecere catedrele de educație fizică din 
toate institutele de învățămînt supe
rior, pentru angrenarea a cit mai 
mulți studenți în practicarea atletis
mului și, bineînțeles, în ridicarea pe 
o treaptă cit mai înaltă a clasificării 
lor sportive.

Antrenamentul 
modern cere 

o documentare bogată
ION SOETER, maestru al sportului, 

antrenor la clubul Steaua: Există o 
mare diferență între pregătirea atle
ților in cadrul secțiilor respective și 
cea din cadrul lotului republican. Cei 
mai mulți dintre atleții selecționați se 
prezintă la lot insuficient pregătiți. 
Vina nu aparține numai antrenorilor 
respectivi, ci Și conducerilor cluburi
lor sau asociațiilor sportive respecti
ve, care nu urmăresc îndeaproape gra
dul de pregătire al atleților în cadrul 
fiecărei secții.

O altă cauză că se obțin rezultate 
care nu sînt la înălțimea condițiilor 
create o constituie și insuficienta mun
că de documentare desfășurată de an
trenori Și specialiști. Ar trebui studia
tă posibilitatea apariției unei publica
ții de specialitate care să cuprindă 
materiale cit mai variate și mai bine 
documentate despre tehnica și meto
dica antrenamentului modem. De a- 
semenea, consider drept foarte utilă 
publicarea și cercetarea rezultatelor 
atletice, deoarece acestea ne permit 
evaluarea precisă a valorii fiecărui 
atlet.

Prin grija permanentă a partidului șî 
guvernului, sportivii din patria noastră 
au asigurate condiții excelente pentru 
realizarea unor performanțe valoroase. 
Este de datoria noastră de a munci 
mai mult, mai intens, pentru a răspunde 
minunatelor posibilități ce ne sînt create, 
prin noi recorduri, prin-rezultate de ni
vel european și mondial.

Medicul — colaborator 
al antrenorului 

și sportivului
Dr. ZINA SIMU, medic sportiv din 

Cluj: Practicarea pe baze științifice 
a atletismului nu poate începe decit 
de la un lucru elementar cum este 
controlul medical riguros al fiecărui 
sportiv. Din păcate, nu toți atleții și-au 
făcut o obișnuință din a se prezenta 
la medic, pentru a fi consultați, mai 
ales înaintea începerii unei activități 
serioase și îndelungate de pregătire. 
Mulți dintre ei nu „vizitează" dis
pensarele decit numai atunci cind sint 
accidentați sau bolnavi, ceea ce este 
foarte greșit și in același timp peri
culos. Medicul sportiv are posibilitatea 
să aprecieze cu exactitate nu numai 
starea sănătății, dar chiar și nivelul 
pregătirii, al formei sportive.

Reiese deci, din nou, necesitatea ca 
antrenorul să colaboreze cu medicul 
in tot ceea ce privește desfășurarea 
procesului de instruire.

Ore de educație fisică 
pe stadion

EMIL DRAGAN, antrenor la Școala 
sportivă U.C.F.S. din Cîmpulung Mus
cel : Comisia raională de atletism Mus
cel desfășoară o activitate destul de 
bună, avînd o serie de inițiative. In 
colaborare cu consiliul raional al 
U.C.F.S. s-au organizat cursuri pentru 
pregătirea instructorilor voluntari pen
tru atletism. A fost convocat un 
schimb de experiență, la nivel regio
nal, pentru tehnicienii care se ocupă 
de problemele atletismului și s-a or
ganizat un campionat interralonal care 
s-a bucurat de un frumos succes.

In ceea ce privește activitatea pro
fesorilor de educație fizică din Cîm
pulung Muscel, aceștia acordă atletis
mului toată atenția. Pentru a putea 
desfășura o muncă cît mai rodnică 
ei și-au programat orele de curs, de 
la școală, chiar pe stadionul orașului, 
unde au condiții de lucru dintre cele 
mai bune și unde lecția capătă, într-a- 
devăr viață.

Ne vom strădui ca și pe viitor să 
promovăm noi inițiative în munca 
noastră, să dăm viață cu tot mai multă 
hotărîre sarcinilor trasate de partid și 
guvern mișcării noastre sportive, să 
ridicăm atletismul la nivelul sporturi
lor fruntașe.

Performanțe 
sub nivelul condițiilor

Ing. VIRGIL MANOLESCU, maestru 
al sportului, campion și recordman 
republican la aruncarea discului: 
Sportivii din țara noastră se bucură 
de condiții de activitate dintre cele 
mai bune. Și totuși mai avem mobe 
la care nivelul rezultatelor este încă 
slab, printre care și aruncările. Mi 
angajez ca în acest an să nu precu
pețesc nici un efort pentru a obține 
un nou record republican și pentru a 
avea o comportare bună ’a Jo-urile 
Balcanice și la Campionatele euro
pene.

Cursuri 
pentru instructorii 

voluntari
I. MUȘAT, profesor <le educație fizici 

la școala medie cu program special de 
educație fizică din Galați: în regiunea 
noastră activitatea atletică se desfă
șoară doar în orașele Galați și Brăila, 
dar și aici la un nivel neeorespunză- 
tor, cu mult sub posibilitățile existente. 
Din păcate cadrele de specialitate din 
școli nu se ocupă de această importantă 
disciplină sportivă. Ca un exemplu arăt 
că In centrul universitar din Galați, ta 
anul 1961 de problemele atletismului, de 
antrenamentul atleților se ocupa un an
trenor de... fotbal, deși aici funcțio
nează șapte asistenți de educație fizică. 
Ar fi de dorit ca în regiuni să se orga
nizeze cursuri pentru instructori volun
tari care, la locurile lor de muncă, să 
pregătească tinere cadre necesare atle
tismului nostru.

★
(In numărul nostru de marți vom 

prezenta, in continuare, alte materiale 
de la această consfătuire).



Concursurile republicane „Cupa Voința**

La probele alpine, desfășurate in masivul Paring, 
ioc: Casa Ofițerilor Brașovpc primul

PETROȘENl 19 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Inițiativa aso
ciației sportive Voința Brașov de a 
organiza în masivul Paring eoncursui 
republican pentru probe alpine, dotat 
cu Cuna Voința, s-a dovedit bine ve
nită Intr-adevăr, cei 60 de schiori din 
Brasov, de pe Valea Prahovei, din 
București, din Lupeni și din Petroșeni 
prezenți la start, au găsit în Paring 
o pistă înghețată, peste care se, așter
nuse un strat dc zăpadă prăfuită. Ast
fel, participanții au avut posibilitatea

Gheorghe Bălan (Casa Ofițerilor Bra
șov ) a ieșit de două ori învingător în 
concursul de slalom din masivul Paring

să se întreacă în bune condițiuni în 
probele de slalom special (miercuri) 
și slalom uriaș (joi).

Prima probă a Cupei Voința, slalo
mul special, s-a desfășurat pe pirtia 
amenajată cu multă atenție prin gri ia 
catedrei de schi a I.C.F. și a asocia
ției organizatoare care, în general, 
s-a achitat foarte bine de toate înda
toririle. Pe cei 650 de metri ai traseu
lui (cu 230 m diferență de nivel) au 
fost amenajate 62 de porți, ceea ce a 
produs o surpriză plăcută. In sfirșit, 
concurenții au trebuit să facă față unui 
slalom dificil, asemănător prin lungi
mea lui cu toate traseele marilor com
petiții internaționale. Proba de slalom 
special a fost dominată categoric de 
reprezentantul Casei Ofițerilor Brașov, 
Glieorghe Bălan, care a totalizat in 
cele două manșe timpul de 1:46,8. La 
fel de categorică a fost și victoria 
Mihaelei Ghioarcă-Stoenescu de la 
Voința Brașov. La slalom uriaș — 
desfășurat pe 1600 m cu 350 m dife
rență de nivel și 48 de porți — Gh. Bă
lan a reușit din nou o victorie clară. 
El a fost secundat de Vasile Cîrstocea 
(Știința Buc.) care a realizat o per- 
focnianță surprinzătoare, dar pe deplin 
meritată. La senioare, Mihaeia Ghioar
că-Stoenescu a cedat locul I, în fa
voarea colegei sale de asociație, Ana 
Sctierer, care a parcurs traseul cu mai

multă siguranță și o mai bună alune
care. In general, proba de slalom 
uriaș a fost foarte dificilă, deoarece 
pe prima parte a traseului eoiicurenții 
au avut zăpadă prăfuită, iar în a doua, 
o pistă înghețată. Se înțelege că în 
aceste condițiuni schiorii au avut de 
înfruntat o serie de dificultăți, trebu
ind să facă apei la toate cunoștințele 
lor pentru obținerea unui loc cit mai 
bun.

Cupa Voința a revenit schiorilor de 
la Casa Ofițerilor Brașov, care au 
alcătuit cea mai omogenă echipă, ob- 
ținind primul loc in clasament cu 
133 p. Pe locurile următoare: Dinamo 
Brașov 145 p. Olimpia Brașov 176 p, 
Caraimanul Bușteni 181 p, Voința Bra
șov 203 p, Carpați Sinaia 214 p (nu 
a participat decit în a doua zi de con
curs), Știința Buc. 216 p și Minerul 
Lupeni 281 p.

Clasamente individuale: Slalom spe
cial. Seniori. 1. Gh. Bălan (Casa Ofiț. 
Brașov) 1:46,8; 2. N. Iovici (Dinamo 
Brașov) 1:56,0; 3. Gh. Văcaru (Di
namo Brașov) 1:56,2; 4. M. Enache 
(Caraimanul Bușteni) 1:57,1; 
Bătușaru (C.O.B.) 1:57,3; i
Cristoloveanu (Olimpia Brașov) 1:59.3;
7. H. Hanich (Dinamo Brașov) 2:02,6;
8. E. Sandru (Caraimanul Bușteni)
2:03,3; 9. N. Suteu (C.O.B.) 2:03,8; 
10. I. Secui (Caraimanul Bușteni) 
2:08,3. Senioare : 1. Mihaeia Ghioarcă- 
Stoenescu (Voința Brașov) 1:32,1 ; 2. 
Rodica Bucur— Szeker (Voința Brașov) 
1:41,3; 3. Zorița Suciu (Știința Buc.) 
1:43,6; 4. Arta Scherer (Voința Bra
șov) 1:56J2; 5. Monica 
(COR) 2:17,7; 6. Helga 
(Olimpia Brașov) 2:27,2; 
1. 1. Postolache (Carpați 
2:08,8; 2. Al. Ene (Voința 
2:09,9; 3. I. Pitiș (Dinamo 
2:19,7 ; 4. N. Focșeneanu (Carpați Si
naia) 2:19,8; 5. P. Dan (Voința Bra
șov) 2:25,1; 6. B. Haidu (Dinamp 
Brașov) 2:51,9. Junioare: Erika Lieb
hardt (C.O.B.) 53,3. Slalom uriaș. Se
niori: 1. Gh. Bălan 1:06,4; 2. V. Cîrs- 
tocea (Știința Buc.) 1:09,7; 3. P. Clinei 
(Carpați Sinaia) 1:10,2; 4. M. Enache 
1:13.0; 5. I. Secul 1:13,9 ț 6. H. Ha
nich 1:14,0; 7. Gh. Cristoloveanu 
1:14.1; 8. D. Focșeneanu (Carpați 
Sinaia) 1:15,8; 9. N. Iovîci 1:18,5; 
10. M. Szeker (Voința Brașov) 1:21,6 >, 
Senioare: 1. Ana Scherer 1:19,9; 2. 
Mihaeia Ghioarcă-Stoenescu 1:23f2 ț 
3. Zorița Suciu 1:26,8; 4. Rodica Sze
ker 1:35,5; 5. Monica Kioekner 1:41,8; 
6. Helga Czopelt 2:08,3. Juniori: 
1. I. Pitiș 1:24,8: 2. M. Ene 1:29.3; 3. 
M. Focșeneanu 1:34,7; 4. N. Neus- 
teter (C.O.B.) 1:53,6; 5. D. Apostol
(Olimpia Brașov) 1:57,2; 6. M. Bar
na (Carpați Sinaia) 2:05,1. Junioare: 
1. Erika Liebhardt 1:08,4; 2. Liliana 
Focșeneanu (Carpați Sinaia) 2:11,4. 
Clasamentul combinatei de două pro
be: Seniori: 1. Gh. Bălan 0 p, 2

M. Enache 12,10 p, 3. Gh. Cristolo- 
veanu 13,98 p. Senioare: 1. Mihaeia 
Ghioarcă-Stoenescu 3,08 p, 2. Zorița 
Suciu 13,94 p, 3. Ana Scherer 15,72 p 
Juniori: 1. M. Ene 4,70 p, 2. I. Pitiș 
4,96 p, 3. M. Focșeneanu 14,42 p. 
Junioare: 1. Erika Liebhardt 0 p.

Activitatea competițională în masi
vul Paring continuă. Simbătă și du
minică se d-esfășoară Cupa Olimpia. 
Vor avea loc probele de slalom spe
cial și slalom uriaș pentru seniori, 
senioare, juniori și junioare. Se vor 
alcătui, de asemenea, și clasamente 
pe echipe.

D. STANCULESCU

5. A.
6. Gh

Kioekner
Czopelt 

Juniori: 
Sinaia) 
Brașov) 
Brașov)

ÎNTRECEREA fondiștilor a fost
La Predeal,
DOMINATĂ

DE DINAMO BRAȘOV
PREDEAL (prin telefon de la trimisul 

nostru). — Cel de-al doilea concurs al 
sezonului, cu caracter republican, rezer
vat schiorilor fondiști, „Cupa Voința* a 
întrunit la startul diferitelor probe pes
te 70 concurenți și a avut loc tot pe 
pîrtiile din jurul Poliștoacei. Zăpada 
căzuta în ultimele zile, deși în canti
tate mică, a permis desfășurarea între
cerilor în bune condițiuni.

Cele cinci grupe de schiori (seniori, 
tineret, senioare, juniori, junioare) au 
luptat cu toată dîrzenia pentru a obține 
rezultate cît mai bune și pentru a do
vedi totodată gradul de pregătire pe 
care l-au atins în momentul de față. In 
generai, concursul a fost dominat dc 
schiorii dinamoviști, care s-au clasat pe 
locuri fruntașe la majoritatea probelor.

Cursa seniorilor, desfășurată pe 15 
km, a fost viu disputată și dacă pentru 
locul 1, P. Dinu s-a detașat de Ia început 
de ceilalți, pentru locurile următoare 
lupta a continuat între Gh. Bădescu, 
S. Drăguș și I. Rășină. După ce Gb. 
Cincu rupe schiul în prima tură de 5 
km, în cea de a doua, la km 10, Gh. 
Bădescu conduce față de S. Drăguș doar 
cu 5 secunde. Pe ultima parte însă, el 
forțează și ia un avans de peste 30 
secunde cu care ocupă locul II. Pe locu
rile următoare sosesc în ordine S. Dră
guș, 1. Rășină.

Cursa senioarelor (5 km) a reunit 
doar 5 concurente și a dat cîștig de 
cauză multiplei noastre campioane Ele
na Tom care le-a întrecut pe Maria Si- 
mion și Iuliana Matei-Simon.

SPORTUL POPULAR
PaS- a 6-a Nr. 3964

IV. Sumedrea a 
rezervata tineretului, 
pat locul 1 în proba juniorilor. 
Dorina Nilă în cea a junioarelor.

Consideram că pentru această etapă 
traseul -nu » fost corespunzător, neavînd 
diferențe de nivel ți variația urcuș — co
borâre — plat, asemănătoare pîrtiilor 
modeme. De asemenea arbitrajul a lăsat 
de dorit. Folosindn-se arbitri neclasifi
cați, au fost înregistrate o serie de des
calificări care au dat 
neprincipiale.

Rezultate: seniori 
curenți) ; 1. p. Dinu ... ____  _ . ,
53:27,0, 2. Gh. Bădescu (Dinamo Bra
șov) 54:29,0, 3. S. Drăguș (Casa Ofițe
rilor Brașov) 54:52,0, 4. I. Rășină (Di
namo Brașov) 55:08,0; senioare (5 km, 
5 concurente) : 1. Elena Tom (Casa Ofi
țerilor Brașov) 22:01,0, 2. Maria Si
mian (Voința Sinaia) 22:42,0, 3. luliaaa 
Matei-Simon (Dinamo Brașov) 22:59; 
tineret (15 km, 7 coucurenți) : 1. N. Su
medrea (Din»mo Brașov) 57:30,0, 2. N. 
Sfetea (Dinamo Brașov) 58:52,0 ; ju
niori (5 km, 25 concurenți) : 1. I. Ol
teana (Dinamo Brașov) 19:02,0, 2. V. 
Alexandrescu (Voința Sinaia) 19:13,0, 3. 
M. Cimpoia (Olimpia Brașov) 
19:37,0 ; junioare (3 km, 11 concuren
te) : 1. Dorina Nilă (Olimpia Brașov) 
13:32,0, 2. Iuliana Biigozi (Dinamo Bra
șov) 13:40,0, 3. Rodica Stoian (Olimpia 
Brașov) 13:43,0.

Sîmbătă și duminică la Poiana Bra
șov se desfășoară concursul doiat cu 
„Cupa Olimpia" la fond și sărituri.

GH. NICOLAESCU

cîștigat detașat proba
I. Olteana » ocu

lar

naștere la discuții

(15 km, 29 con- 
(Dinatno Brașov)

1961, ANUL CONSACRĂRII SANDEI IORDAN 
ÎN PROBELE DE BRAS

1.
2.

100 M BRAS
Sanda Iordan (Dinamo Buc.) 1:2: 
Florentina Kambosec (C.S.S. Buc.) 

l;2î
Maiia Klosz (C.S.S. Harghita
Tg. M.) 1#
Zoe Rezni-cenco (C.S.S. Buc.) 1:2:
Voiehița Novac (C.S.S. buc.) l:8i
Lucia Hilerin {Steaua Buc.) 1:31

3.

4.
5.
c. _____ _  . _
7. Anca Mârdăreseu (Steaua Buc.)

— Smaranda Lupuțiu (S.S.E. Arad)
9. NataHa Cavalioti (S.S.E. 

Reșița) 
Marianne Wagner (Olimpia 
Reșița)

10.

200 M BRAS
1. Sanda Iordan
2. Florentina Rambosec
3. Zoe Beznicenco
4. Voichița Novac
5. Maria Klosz

HOCHEIgheațâJ

(Dinamo

2:58,3
3:04.5
3:04.9
3:09,3
3:03,7

6. Luda Hilerin
7. Anca Măt«Iăr«scu
8. Smararula Lupuțiu
9. Mihaeia Dristoreanu

Buc.)
— Eva Csegodi (C.S.S. Oradea)

109 M FLUTURE
L Nicoleta Gordin-Ștefăneacu 

(Rapid Buc.)
2. Măriuca Rotaru (Rapid Buc.)
3. Margareta Wittgenstein (Progr. 

Buc.)
4. Cristina Balaban (Dinamo 

Buc.)
5. Dita Langer (Olimpia Reșița)
6. Codruț» sala (C.S.S. Banatul 

Tim.)
7. Ingrid Rothe (Dinamo Buc.)
8. Agneta Sterner (I.TJ3.)

— Anca Trohani (C.S.S. Buc.)
10. Mihaeia zarcluevici (Progresul 

Buc.)
*) record republican

3:133
3:1S3
3:19,1
302.4
3:22,4

1:17J>*
1:17.9
1:24,3

1:243
1:24.8
1:25,1
1:28,2 
1:31,1
13U
1:34J

CAMPIONATUL REPUBLICAN
(Urmare din pag. 1)

ȘT1INTA CLUI - ȘURIANUL SE
BEȘ 9—0 (6—0, 1—0, 2—0). Deși 
proporțiile scorului au fost mai re
duse, și cel de al doilea meci dis
putat joi dimineață s-a desfășurat tot 
în....... sens unic": doar spre poarta
echipei din Sebeș apărată de talen
tatul portar al echipei noastre repre
zentative de tineret. Iacob Crișan.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — T1RNA- 
VĂ ODORHEI 10-5 (8-1. 2-1, 
0—3). Așa cum începuse această^ par
tidă, prima de joi după-amiază, se 
părea că bucureștenîi îndeplinesc doar 
o formalitate prezentîndu-se la acest 
joc. Dar dacă scorul mi ar fi luat 
proporții în primele 20 de minute de 
joc rezultatul final putea să fie cu 
totul altul și nu se știe dacă el ar 
fi fost favorabil studenților bucureș- 
teni.

Ce s-a întîrnpiat însă în prima re
priză? Timorată de importanța jocului, 
echipa din Odorhei — în rîndurile 
căreia activează o serie de jucători 
buni ca Târok 1 (fost de ma-i multe 
ori internațional), Torok II (pînă nu 
de mult jucător de bază la Știința 
Cluj), Czaka II, Gyorgy etc. — și-a 
„chemat" adversarul spre poarta sa, 
invitindu-1 să domine copios prin a- 
piicarea unei nejustificate tactici de 
apărare. Atunci cînd aveau pucul, 
hocheiștilor din Odorhei le era pur 
și simplu teamă să piece spre trei
mea Științei București. Și ceea ce 
era de așteptat 
rile au început 
altul, mai mult 
(Andrei Orban) 
nea fazelor.

In repriza secundă jocul a fost mult 
mai echilibrat Echipa din Odorhei 
s-a... hotărit să iasă din propria trei
me și să atace din zona neutră. Am 
asistat la o luptă frumoasă și fci- 
dirjită. Ultima parte a meciului a 
fost ceva mai „liniștită". Ritmul jo
cului a scăzut. Știința lăsînd impre
sia că este mulțumită de rezultat, iar 
Tîrnava că s-a resemnat cu înfrin- 
gerea. A intervenit însă un scurt 
moment de cădere al studenților și în 
2 minute Tîrnava a înscris 3 goluri I 
Au marcat: Ioanovici (3), Ciobotaru 
(2), Rigo, Feresiczî, Tiriac, Daradici, 
Florescu (Știința), Gyorgy (2), Târok 
II, Tarcsi, Gali (Tîrnava). Meciul a

s-a întîrnpiat. Gola
șă cadă unul după 
din vina portarului 

depășit de repeziciu-

fost arbitrat de Fl. Marinescu și M. 
Hușan.

(în primul joc, cel cu Steaua, a jucat 
Storoj). Din desfășurarea meciului nu 
vom menționa decit un amănunt 5 
după cîieva minute scorul era egal 
(1—1). In continuare, însă... ?

STEAUA — ȘURIANUL SEBEȘ 
22—1 (9—0, 5—0, 8—1). Dominarea

VOINȚA M. CIUC — STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV 9-4 (3-0, 1-3. 
5—1). Ultimui! joc din cadrul primei 
etape a fost foarte echilibrat pînă în 
ultimele 10 minute de joc, tind ho-

Otvoș (Știința Cluj) conduce pucul prin spatele porții lui Safian 
(Metalul Rădăuți)

Foto : T. Roibu 
jucătorilor de la Steaua a fos^Sfet 
de categorică incit lungi perioade de 
timp echipa Șurianul Sebeș, nici nu 
trecea de linia roșie (din mijlocul te
renului). Ca <» curiozitate vam sem
nala faptul că portarul echipei Steaua, 
Pușcaș, a atins prima oară pucul abia 
după 25 de minute de joc (în min. 5 
al celei de a FI-a reprizei). în total 
pe poarta apărată de Pușcaș au venii 
doar trei pucuri, dintre care, unul s-a 
oprit în plasă. La o învălmășeală Pe- 
trașcu, în cădere, a șutat totuși spr< 
colț, înscriind -unicul gol al echipei dîf 
Sdbeș. Pentru Steaua au înscris: Zo 
grafi (4), Ionescu (3), G. Szabo (3) 
I. Szabo (2). Calamar (2), Varg; 
(2),, Ciorbă I. Ciorbă II. Balint I 
Stefanov, Ganga, Peter. Au arbitra 
L. Sîngeorza-n și F. Fenke.

Semnalăm din nou lipsa medicului pi 
patinoar la meciurile de hochei.

cheiștii din Brașov, net depășiți din 
punct de vedere fizic, au cedat pasul. 
Trebuie să arărtăm că echipa Steagul 
roșu se găsea doar la al doilea 
joc al său din acest sezon. Par
tida a pasionat prin evoluția sco
rului. După ce în prima repriză au 
condus cu 3—0 (două din aceste 
goluri au fost parabile), jucătorii de 
la Voința n-au mai acționat susți
nut în repriza secundă. Scorul a ajuns 
la un moment dat 3—2, apoi Voința 
a înscris din nou un goi parabil (șut 
de la treime), pentru ca în finalul 
reprizei tabela de marcaj să indice 
4—3 pentru Voința. înaintea începerii 
uitimelor 20 de minute de joc, victo
ria nu era, deci, încă decisă I

In ultima repriză Voința ridică 
scorul la 5—3 (Steagid roșu era în 
inferioritate numerică), iar după a- 
ceasta intervine momentul psihologic 
al partidei. Steagul roșu beneficiază 
de un .șut de penalitate pe care însă 
Măzgăreanu îl ratează (a apărat ju
cătorul de cîmp Andrei, care a îm
prumutat procedeul jucătorilor ceho
slovaci). De aci înainte Voința se 
detașează și înscrie gol după gol.

ȘTIINȚA CLUJ - METALUL RĂ
DĂUȚI 15—1 (3—1, 6—0, 6—0), Stu
denții, acționind mai eficace decit în 
meciul anterior, au realizat o victorie 
la scor, care este cu atît mai conclu
dentă cu cît în poarta echipei din Ră
dăuți a apărat de această dată Sofian

De la F.R.S.B.A.
Datorită cantității insuficiente de ză

padă, prima etapă a Cupei R.P.R. b 
schi, probe alpine și fond, programat! 
la 27—28 ianuarie 1962, se amînă pen
tru o dată ce se va anunța ulterâw.

Din aceleași motive, concursul inter 
național de schi pentru juniori „CUI*/ 
SPERANȚELOR", ediția a IlI-a, progra 
mată la 3—4 februarie a.c. se aniîn! 
pentru data de 10—11 martie 1962.

UNDE MERGEM
S1MBATA

Fabricate de LO.I.L.
„METAL-LEMN” DIN ORADEA
DE VÎNZARE LA TOATE MAGA
ZINELE DE SPECIALITATE DIN 

TARA

HOCHEI PE GHEAȚA. Patinoarul 
„23 August". Jocuri în campionatul 
republican: ora 9: Voința Miercurea 
Ciuc — Șurianul Sebeș, ora 11: Steaua 
- Tîrnava Odorhei, ora 18: Știința 
București — Metalul Rădăuți, ora 20 : 
Știința Cluj — Steagul roșu.

t

DUMINICA

HOCHEI PE GHEAȚA. Patinoarul 
,23 August". Jocuri în campionatul 
republican: ora 7: Știința București — 
Șurianul Sebeș, ora 9: Voința M. Ciuc

— Metalul Rădăuți, ora 17,39: Steau.
— Steagul roșu Brașov, ora 19.30 
Știința Cluj — Tîrnava Odorhei.

HANDBAL. Sala Floreasca, ora 17 
Dinamo — Ș.S.E. Nr. 2 (masculin) îi 
cadrul „Cupei Sportul 
13 : București (juniori) 
ora 13,15 : București — 
cadrul .Cupei orașului

BOX. Casa de Cultură a Tineretuh 
din raionul Grivița Roșie (tramvt 
6, 24, 20), ora 10: întâlniri în cadre 
primei etape a campionatului indivi 
dual de juniori și calificare seniori.

popular" ; or 
— Budapest.' 
Magdeburg t 
București".



de departe

Să

Rugbiștilor noștri, 
ea re în 1961 au făcut 
joc egal (5—5), la 
Bayonne, cu reprezen
tativa Franței

Agenda sportivului - 1962

t
Iată o fotografie care nu-i amintește lui Mîndru un 
moment prea plăcut... Să recunoaștem însă că a execu- 

tat o săritură frumoasi,

Tînărul atlet american 
Dawe Mulloy din Kansas, 
în etate de 16 ani, a să
rit anul trecut la înălțime 
1,90 m. După cîteva con
cursuri câștigate cu ace
lași rezultat Dawe s-a de
cis: se dedică definitiv 
probei de săritură în 
înălțime. Mai mult, și-a 
pus în gînd ca în scurt 
timp să devină unul din-

<$. Cu Petre Mindru, dincolo de...
careul de pedeapsă

sentimente contradictorii. 
Ca om de „meserie" 
poți să nu admiri 
plonjon spectaculos, 
reflex extraordinar

Petrică 
privirite 
Apolzan

tu la

O

i

Cu vreo 12 ani în urmă, 
un puști tuns chilug, cu 
pantalonași scurți și ge
nunchii julîți, apărea de 
fiecare dată la stadionul 
Republicii, la autobuzul 
fotbaliștilor de la Steaua. 
Băieții îl cunoșteau și 
știau că „idolul* lui este 
Alex. Apolzan. Puștiul nu 
avea bucurie mai mare 
dfv.it să „care" bocancii 
Tui „nea Piți" (Apolzan), 
de Ia autobuz la cabine.

— Măi Petrică, îți place 
fotbalul?

— Oho»
— Și joci ?
— Sigur.
— U nde ?
— La nea Bacinschi—
— Ca cine vrei să joci 

tu? rf întreba invariabil 
P. Moldoveanu. 
tăcea mîlc. dar 
îndreptate spre 
spuneau totul...

— Și cu cine ții 
fotbal, Petrică ?

— Cu Rapidul...
— Cum mă, ții cu Ra

pidul și viî la mașina 
noastră ?

Petrică nu răspundea 
nici acum nimic. Privea 
dc®r la... nea Piți.

— Lăsați băiatul 
pace! O să vedeți 
ce stoper o să iasă din el, 
intervenea Apolzan. Mîine, 
pornii i n e îmi ia locul...

Petrică n-a ajuns nici
odată stoper, deși la nea 
Bacinschi (pe vremea a- 
ceea antrenor al piticilor 
și juniorilor de la Con
structorul) juca half, fun
daș... Era în perioada 
„căutărilor". Intr-o zi 
s-a îmbolnăvit portarul și 
Eliiittie, Țîrcovnicu, Panait 
șî ceilalți colegi de echipă 
i-au spus antrenorului că 
Petrică, în meciurile din 
cartier, mai joacă cite o 
dată și portar...

— Am trecut in poartă 
și acolo am rămas — 
ne spunea într-una din zi
lele trecute Petre Mîndru, 
căci el era puștiul. Nici 
la Steaua lingă 
și nici la Rapid, 
mea dragoste, ci 
greșul.

— Aveți tm 
personal, 
I-am întrebat.

— Pentru mine, acum, 
«talonul de valoare este 
Voinescu — pildă de sir- 
guință în muncă și longe
vitate sportivă. Imj place 
să cred că între noi, in 
ultimii ani, se desfășoară 
Un iei de duel tacit. Ve
deți, între portari întrece
rea are um caracter apar
te. Noi nu ne întilnim ni
ciodată direct, intr-o mă
surare de forță, de la om 
la om. De mtilte ori, in 
timpul partidelor, trăim

în 
voi

Apolzan 
prima 

la Pro

obiectiv 
în pregătire ?

. nu 
un 
un 
al 

portarului echipei adverse,
deși în aceiași timp, ești 
necăjit că măiestria lui 
ițî împiedică coechipierii 
de Ia înaintare să mar
cheze, să ciștigi inti)nir«a. 
Voinescu este unul dintre 
acești adversari pe care 
ii stimez și pe care sînt 
înciudat in același timp. 
Acum, spre deosebire de 
vremea cind eram puști și 
voiam să joc ca Apolzan. 
aș vrea să apăr ca Voi
nescu... cu unele mici de
osebiri.

— Adică... ?
— Citesc mult despre 

Lev lașin, i-am văzut pe 
Naidenov și alți portari 
care și-au mărit raza de 
acțiune. Ei anticipează 
faza și intervin de multe 
ori ca al 11-lea jucător 
de cîmp. Șutează balonul 
dincolo de linia suprafeței 
de pedeapsă, se depărtea
ză de multe ori de fatidica 
linie a porții. Eu sînt pen
tru acest stil de a apăra, 
deși publicul nostru și 
chiar coechipierii, cultivați 
de portari ca Macki, Voi
nescu — care au apărat 
pe linia porții, bazîndu-și 
jocul pe reflexele lor ex
cepționale — nu prea sint 
de acord 
mele.

De asta 
desea ca 
„plec" din 
de echipă să mă trimită 
înapoi. De altfel — con
tinuă rîzînd Mîndru — eu 
trebuie să fiu atent mai 
mult la... fundașii mei 
dedt la adversari, pentru 
ca să nu-mi marcheze ei 
gol. Apoi, completează: 
Ultima chestiune n-aș 
vrea s-o notați. Am glu
mit. Totuși, Nedefcu, Ca- 
ricaș și Soare alcătuiesc 
„zidul* în care se 
„sparg* majoritatea ofen
sivelor adverse și s-ar pu
tea ca citind cete scrise 
de dv., intr-o viitoare par
tidă să mă lase singur cu 
cei cinci atacanți ai adver- 
sărilor. Și cred că nici 
unul dintre stiluri 
m ar mai ajuta...

— Cîteva cuvinte 
găhiră cu lovitura 
M metri: poate sau 
poate fi apărată ?

— Această „sabie a 
Damocles", care 
deasupra capului 
în unele momente ale me
ciurilor, constituie subiec
tul multor discuții. Pe 
scurt părerea mea este a- 
ceasta: discuți nd teoretic 
pare imposibil să aperi o 
lovitură de la 11 metri.

se întîmplă a- 
atunci cînd 
poartă colegii

nu

în 
de

le
la 

nu

lui 
atrrnă 
nostru

Practic, am impresia că , 
fiind bine pregătit, ea 
este parabilă. Discutind 
teoretic, se iau in consi
derare condițiile ideale: , 
șut puternic, precizie, calm ■ 
etc. dar este greu să gă- ' 
sești un jucător să cumu- I 
teze toate aceste calități. I 
Practic, cred că totul e să , 
nu ai idei preconcepute. 
L nîî colegi iși fixează di
nainte un colț, alții, o a- 
numită direcție spre care 
se avintă inainte ca ba
lonul să fie șutat Cred 
că dacă „te prinzi* la fen
tele celui care execută lo
vitura... nu frebuie „să 
lași orice speranță"...

— Fiindcă e vorba de 
speranță, ce sperați pentru 
viitor ?

— Multe, dar mai întâi 
ca Progresul să nu mai 
aibă perioade de... regres 
și nici bunii noștri amici 
din tribune „duminici ne
gre"... Sper de asemenea 
ca pregătindu-mă cu per
severență și la nivelul 
condițiilor create, să 
brac din nou tricoul 
prezentativei R.P.R. 
cu mai mult succes.

— Aceasta pentru 
viitor, ca să zicem așa — 
mai îndepărtat, dar pen
tru unul mai apropiat?

Petre Mindru rămîne o 
clipă pe ginduri, apoi spu
ne surîzînd:

— Sper, de pildă, în 
momentul acesta, că n-am 
spus prea multe lucruri 
care ar putea fi de folos 
viitorilor mei adversari...

— Intr-adevăr, v-ați a- 
părat cu discreție și prom
ptitudine „poarta* slăbi
ciunilor și vă dorim ca 
partenerii de întrecere să 
nu vă găsească prea 
multe... goluri.

Interviu luat de 
VALENTIN PAUNESCU

im- 
re- 

și...

un

tre cei mai buni săritori 
din lume 1

Pentru punerea în apli
care a acestui proiect, tî
nărul atlet american s-a 
adresat celor mai compe- 
tenți în materie: lui Bru
mei și antrenorului său, 
Diacikov. Scrisoarea lui 
Dawe Mulloy a fost citită 
cu mult interes de Bru
mei și de antrenorul său 
și în scurt timp a fost ex
pediat de la Moscova un 
plic voluminos in care 
Diacikov descrie amănun
țit planul de antrenament 
al lui Brumei și ii dă sfa- I 
turi tehnice tinărului atlet | 
american.

Brumei nu are secrete, i 
Nici față de unul care l 
fi amenință că ii va lua 
locul— -|

dovediți și-n noul an. 
Prin rezultate de-acest gen, 
Că-n 
Voi

In Editura U.C.F.S. a 
apărut de curînd Agenda 
sportivului 1962.

Prezentată in condiții 
grafice îngrijite, cu co- 
perți din material plas
tic, aceasta cuprinde nu
meroase date statistice 
importante printre care 
recorduri olimpice, mon
diale, europene, republi
cane. Pentru amatorii de 
turism in agendă sînt 
menționate principalele 
vîrfuri și trecători din 
menții noștri, lista ca
banelor ca și sfaturi pen
tru drumeție. Interesante 
sint și datele privitoare 
la competițiile sportive 
de mase ce se desfă
șoară in orașele șt satele 
patriei. Un capitol im
portant este rezervat 
gimnasticii in producție, 
practicată tot mai mult 
in fabrici și uzine. Citi
torului i se oferă de ase
menea cele mai utile 
noțiuni privind procesul 
de instruire sportivă 
(lecția de antrenament 
și ciclul săptăminal) în
soțit de numeroase e- 
xemple oferite de prin
cipalele ramuri sportive 
practicate la noi. O ilu
strație bogată însoțește 
și capitolul referitor la 
programele de gimnas-

tică zilnică pentru băr- 
bați și femei. Pentru a 
veni în ajutorul asocia
țiilor sportive, în special 
a celor din mediul să
tesc, agenda prezintă și 
o serie de schițe după 
care pot fi construite 
baze sportive simple, cu 
mijloace locale.

Agenda sportivului 
1962 se dovedește a fi in 
iotul
Milă, 
turor iubitorilor sportu
lui.

leștg. a fi in 
interesantă și 

O recomandăm tu-

Abebe Biki’a 
$L pronosticurile 

metBoraîogice
Invitat să participe la 

un cros internațional care 
se va desfășura la Bru
xelles la 17 februarie, 
etiopianul Abebe Bikila 
a răspuns afirmativ. Tot
odată el a 
nosticurile 
gice pentru 
tivă.

Știind că
preferă să alerge desculț 
(așa a cîștigat marato
nul Ia J. O. de la Roma), 
deducem că el se teme 
să nu fie obligat să aler 
ge desculț prin zăpadă...

solicitat pso- 
meteorolo- 

data respec-

I
l

V. D. POPA

Ce

OTO-

UMOR STRĂIN
ROBINSON CRUSOE... 1962

POSTR MdCRZIM*

si STE-
INTRE-

dv. Vâ 
scrieți f.

rugbi-ul european 
știți să âștigați... 

teren !

tilniri 1 Uneori, Theage- 
□es susținea cite 
chiar 12 mecitri 
singură zi 1

Dacă datele

următoarele
8:11,3 pe 

16:26.2 pe 
și 41:29 pe

despre 
Theagenes sînt foarte în
depărtate și. firește, 
pot fi— controlate.

OPTIMISM...

10 și | 
într-o .

i

Abe be Bikila

— Na !' Vâ mulțumesc, nu pot să-mi părăsesc echipa. Sînteia în piui cam
pionat.

Cel mai virstnic re
cordman de atletism al 
Franței este fondistul 
Georges Pourtr. La cate
goria— 85-96 de an:, in 
toamna anului trecut el 
a realizat 
performanțe: 
1000 metri, 
2000 metri 
5000 metri.

După desfășurarea 
probelor, Pourin a decla
rai că speră ca in 196? 
să-și... îmbunătățească 
rezultatele 1

LUDOVIC KATA, BAIA 
MARE. — Farul Constanța 
(echipa se numea atunci 
Locomotiva) a jucat pen
tru prima oară In campio
natul categoriei A la fot
bal. In 1S55. Ir. anul ur
mător a jucat din nou la 
„B*. dar in 1958 a promo
vat In prima categorie, ju- 
etnd de data aceasta trei 
ediții în -A" : im-1959. 
1956-1M4. 1J6S-1S61. Ce-i
putem dori pentru viitor 
eehipes <v. favx-ne t Mal 
multă statocnuaei Ia 
.A”, bineînțeles !.

VASELE FOCUT. BEIUȘ. 
— 1) Recordul mondial la 
lungime; «.» m. (Ralph 
Boston). Recordul lui Jesse 
Owens fusese 8,13 m. - 
2) Mircea Dobrescu a cîstl- 
gat de S ort campionatul 
țării. Prima oară, în 1H3.

CONSTANTIN NINA. CO
RABIA. - I) „Ce s-a fă
cut eu Birtașu, eare a a- 
părat cîndva poarta echi
pei naționale de fotbal T.

------------------------------------------ 1I---------------------
VARIETĂȚI PEGILISTICE

Se poate spune că fostul 
campion Dumitru Cîcbo- 
taru deține im interesant 
„record*: el a debutat la 
categoria mkiimă și, tre- 
cînd prin toate categoriile 
(mai puțin categoria pa
nă) a ajuns la categoria... 
maximă.

Performanța sa, fără în
doială puțin obișnuită, a 
fost însă întrecută de ac
tualul antrenor sovietic 
Ogurenkov. Acesta, nu nu
mai că a „trecut" prin 
toate categoriile de greu
tate, de la „muscă" pînă 
la „grea", dar a reușit în 
același timp să cucerească 
titlul de campion al 
UJț.S.S. la toate aceste 
categorii 1

★
Despre Theagenes din 

Thaos, legenda spune că 
ar fi fost cel mai prodi
gios luptător cu pumnii 
din antichitate. Palmare
sul său cuprinde 1.406 în-

r.u 
în 

schimb se știe precis că 
un demn urmaș al aceștia 
mare campion din antichi
tate a fost pugilistu! ne
gru Abe Nebsboy care, 
în interval de 14 ani — 
între 1905 și 1919 — a 
susținut nu mai puțin de 
1.039 de meciuri. In me
die aproape 75 de meciuri 
pe an.

Și ca ți cum rr-ar fi fost 
sirficientă această activi
tate pugSistică, Abe Nebs
boy a mai susținut în a- 
ceastă perioadă și 387 de 
intîlniri de lupte.

ȘTIAȚI
...la primul concurs de 

sărituri de pe trambulină 
de la Obersdorf din 1909 
schiorul Bruno Biehler a 
cîștigat cu o săritură de 
22 metri ? Tot la Obers
dorf, dar în 1959, spor
tivul Helmuth Reck
nagel (R.D.G.) a cîștigat 
un concurs internațional 
cu o săritură în jur de 
120 de metri...

...cele mai bune rezul
tate mondiale la probele 
de sărituri la călărie sînt 
următoarele: înălțime —■ 
2,47 m, Ia bărbați și 2,20 
m la femei, lungime — 
8,30 m ?

„.cea mai rapidă victo
rie la lupte, pe echipe, a 
fost obținută în întîlnirea

•zCA
dintre formațiile Moscovei 
șî a Tadjikistanului în 
campionatul pe echipe al 
U.R.S.S. ? Luptătorii mos- 
coviți au cîștîgat cele 8 
meciuri în 22 de minute. 
Luptătorul Kiknadze și-a 
făcut tuș adversarul doar 
în 4 secunde. încă trei 
meciuri s-au terminat sub 
20 de secunde.

...primul sportiv selec
ționat pentru Jocurile O- 
Iimpice de la Tokio este 
un maratonist ? E vorba 
despre japonezul Takayuki 
Nakao care a realizat re
cent 2 h 18:54 pe 42 km. 
și pe care Federația de a- 
tfetism japoneză l-a și 
desemnat ca reprezentant 
al său la J.O.

A. .. apărat, e un fel de a 
vorbi. Noi am zice tocmai 
contrariu:, amintindu-se de 
gonii primit cu ani în ur
mă, de la Safranek. din- 
tr-o lovitură liberă de la... 
35 de metri 1 Lâsind glu
ma la o parte, să vă răs
pundem : Birtașu Joacă la 
C.F.R. Roșiori. In categoria
B. — 2) Am citit cu mult 
interes scrisoarea 
rugăm să ne mai

MX. ION TUDOR 
fan bencze. _____
PRINDEREA MINIERA BA
LAN. — Din... fuga conde
iului am scris In loc de 
Iosif... Ion Mihalik 1 Mus
trarea dv. e ded justă, 
as mai putea spune?
M-ațî— prins si nu mai zic 

nimic !
Dar ce nu fac cu... Mi-

halik î 
îmi trage o „directă” :

trosc Ț»
Nu de-alta, dar ca să-1... 

cunosc !
STEFAN LUCUT-A. RE

ȘIȚA. — 1) Milutinovid
joacă acum la Racing Pa
ris. — 2) Fostul centru 
înaintaș al echipei noastre 
naționale de fotbal. Gheor- 
gbe VaczL are acum 40 de 
ani și e antrenor. A fost 
selecționat de ii ori in pri
ma reprezentativă. Ultima 
oară In 1953.

BIKI PUTARU, ___
PENI. - Țlrcovnlcu a lu- 
cat în 1956 în linia de atac 
a Progresului. Babone ju
ca atunci la Dinamo Obor 
(Dinamo VI), de unde a 
trecut la Dinamo București 
și apoi Ia Petrolul.

paul urseanu, bucu
rești. — 1) Cea mai bună 
performanță mondială la 
100 m femei în anul 1961 
a fost rezultatul de 11,2 
realizat de Wilma Rudolph. 
Performanța n-a fost însă 
omologată ca record mon
dial. astfel că pe tabela 
recordurilor rămîne rezul
tatul de 11,3, realizat deo
potrivă de Shirley Stri- 
kland (Australia), Vera 
Krepkina (U.R-S.S.) și Wil
ma Rudolph (S.U.A.) — 2)

Da, Știința Cluj a cîștigat 
campionatul țării la hochei 
pe gheață. O singură dată : 
în 1954.

LAZAR IOAN, LUGOJ. - 
Ați aflat ceea ce va inte
resează din răspunsul dat 
tov. Ludovic Kata din Baia 
Mare.

S. SEVER, TURDA. - 
Piesa atinsă la șah, tre
buie neapărat jucată. Mu
tarea nu este considerată 
însă ca efectuată decît în 
momentul cînd mina pă
răsește piesa. Altfel, jucă
torul poate face altă mu
tare, dar NUMAI CU PIE
SA ATINSA. Dacă o astfel 
de situație se repetă in 
cursul unei partide, deve
nind un sistem, arbitrul 

. trebuie să-l avertizeze pe 
j u că torul respectiv, consi- 
derînd atitudinea sa ca 
nesportivă. In general, a- 
semenea... controverse sur
vin in partidele dintre înce
pători. unde se mută re
pede și... pasiunile sînt a- 
prinse. In campionat nu se 
întîmplă astfel de cazuri. 
E drept că aici jucătorii 
glndesc mai bine și... mai 
mult !

i. mArgineanu, bucu
rești. - 1) Lui Valeri Bru
mei îi puteți scrie pe a- 
dresa ziarului „Sovietki 
Sport*, ulița Arhipova 8. 
Moscova. Scrisoarea îi 
va fi înmînată neîn- 
tîrziat. La drept vorbind, 
cînd e vorba de Brumei, 
poate că nid nu e nevoie 
de... adresă. Ajunge doar 
Valeri Brumei — Moscova. 
Nu sare oricine 2,25 metri 
în înălțime. Nici chiar... 
John Thomas ! - 2) Recor
dul mondial la săritura în 
lungime femei este de 6,48 
m. și este deținut de atleta 
sovietică Tatiana Șcelkano- 
va. Ea are și o săritură 
de 6,50 m. — neomologată.— 
3) La atletism nu se orga
nizează campionate mon
diale, deci nu există cam
pioni mondiali. Fără a avea 
această titulatură. întrece
rile de atletism din cadrul 
Jocurilor Olimpice, în ca
drul cărora concurează cei 
mai buni atleți din toate 
țările, pot fi considerate 
campionatele mondiale ale 
acestei discipline sportive.-

ION POSTAȘU



Fotbaliști romîni peste hotare La Santiago

ECHIPA PETROLUL PLOIEȘTI 
A TERMINAT NEÎNVINSĂ

SI TURNEUL ÎN R. D. VIETNAM
In ultimul meci: 5-1 cu Școala tehnică sportivă Hanoi

HANOI 19 (de la trimisul nostru spe
cial). — Joi. echipa Petrolul și-a în
cheiat turneul in R.D. Vietnam. In 
ultima partidă, fotbaliștii romîni au în- 
tilnit, in nocturnă și pe un timp frigu
ros. echipa Școlii tehnice sportive, care 
a fost întărită cu jucători de la Di
namo și din selecționata Armatei Popu
lare. Is meci au asistat 25.000 de 
spectatori.

Petrolul a obținut o nouă victorie, 
de data aceasta la scorul de 5—1 
(3—1). In felul acesta fotbaliștii ro- 
mini au terminat neinvinși și turneul 
în R.D. Vietnam In total. în Indonezia 
și in R.D. Vietnam, Petrolul a susți
nut 9 meciuri și le-a ciștigat pe toa
te, marcind 43 goluri față de cele 11 
primite.

Jocul de joi. a fost — in generai — 
bun. desfășurat intr-un ritm rapid, im
primat in special de echipa Petrolul, 
a cărei superioritate tehrJcă a fost e- 
videntă.

In prima repriză, inițiativa a apar
ținut majoritatea timpului fobaliș’ar 
ploieșteni. care au și deschis scorul in 
min. 3. prin A Munteanu, priatr-tn 
șut fulgerător de '.a 35 m. Un contra
atac al gardekr in min. 6 se soldează 
cu unicul lor gol. Autor: Phan. Petro
lul este superior in continuare, atacă 
des pe trout larg șj trage mult la 
poartă Drept consecință, in min. 21 
D. Munteanu tară scorul la 2—! prin-

In anul 1962

SPORTIVII SOVIETICI VOR PARTICIPA
LA 50 DE CAMPIONATE MONDIALE, EUROPENE 
ȘI ALTE ÎNTÎLN1RI INTERNATIONALE DE AMPLOARE

MOSCOVA (Agerpres). — Sportivă 
sovietici vor i^inicipa ta anul 1962 1* 
50 de camp-oaate moaliale. europene 
fi alte ntilairi iatere a tonale de aure 
amploare, a deelara: MîbaU Pesiiab. vice- 
președintele EnăaS «straie • asocia
țiilor și organoati^ar aporLve 4a 
U.R_S_S„ nani racr-psedeat al atenția 
TASS Pesl'ak a a»Latit d in anul 1961 
sportivii sovietic an evoluat cu mult 
■acces la campic-iatele aoaJiale și euro
pene. repună j 23 de victorii. Reprezen
tanții sportului sovietic au evoluat în 
numeroase țlri. întărind relațiile de prie
tenie cu sportivii din Europa. Asia, A- 
merica și Africa. In anul 1961 Uniunea 
Sovietică a fost vizitat! de aproximativ 
490 de echipe din diferite țări, cuprin- 
rind peste 5000 de sportivi. La rindul 
lor și sportivii sovietici au evoluat peste 
hotire. Ia diferite întreceri internaționale 
panicipînd 455 de selecționate sau e- 
chipe de dub In general sportivii din 
URS.S. s-au întrecut eu sportivi din 
alte țări la 30 de discipline.

In acest an sportivii sovietici an un 
bogat calendar. Echipa feminină a 
U.R.S.S. va debuta în campionatul mon
dial de handbal în 7 de la București. 
Halterofilii sovietici vor fi oaspeți' 
S.U.A de două ori: o dată cu ocazia 
tradiționalului meci U.R.S.S.—S.U.A. și 
apoi la campionatele lumii organizate de 
federația americană. Vîslașii vor parti
cipa la prima ediție a campionatelor 
mondiale de canotaj academic. Fotbaliș
tii vor fi prezenfi Ia turneul final al 
campionatului mondial din Chile, seri-

Appier (R.D.G.) este lider 

în „Torul [giptului“
CAIRO 19 (Agerpres). — Alergăto

rul Lothar Appier din echipa R.D. Ger
mane continuă să domine cea de a IX-a 
ediție a Turului ciclist al Egiptului. Ei 
a înregistrat două victorii consecutive 
în etapele a 5-a și a 6-a. Appier a par
curs distanța El Fayum-El Ghizeh (95 
km) in 2 h 30:47,0 sosind primul în 
orașul piramidelor. La aproape 3 mi
nute de lider s-a clasat polonezul Kro- 
lak, al doilea în clasamentul general. 
A doua zi, Appier a înregistrat cea de 
a cincea victorie în etapă ajungînd 
primul la Suez cu timpul de 3 h 29:05,0 
pe cei 135 km ai parcursului.

In clasamentul general individual, 
Appler continuă să fie urmat de Kro- 
lak (R.P. Polonă) la 3 min. 50 sec. 
Pe următoarele locuri în clasament se 
află Sebenik (Iugoslavia), Fessler 
(R.D.G.). Sciborek (R.P. Polonă). 

tr-im șut de la 20 m. Trei minute mai 
tîrziu, A. Munteanu trage în bară. Ju
cătorii vietnamezi revin în atac și în 
min. 25 și 26 pun la încercare apăra
rea Petrolului. Sfetcu intervine cu suc
ces. In min. 35, scorul devine 3—1. 
O combinație Zaharia—Badea—A Mun
teanu se încheie cu un gol marcat de* 
ultimul. Pină la sfirșitul reprizei jo
cul se desfășoară în nota de superio
ritate a Petrolului. La reluare, ritmul 
se menține vioi. Fotbaliștii romîni au 
inițiativa la început, apoi perioadele 
de dominare alternează. La un contra
atac al plo:eștenilcr A Munteanu—Ba
dea—Babone, ultimul pătrunde, și în
scrie din unghi dificil: 4—1 (min. 61). 
Gazdele preiau inițiativa și atacă in
sistent dar fără rezultat In schimb, 
Petrolul este mai eficace. A Munteanu 
interceptează mingea la un atac al e- i 
chipei adverse, și pasează ltd Badea. \ 
Acesta driblează doi apărători și mar
chează printr-o lovitură puternică : ] 
5—1. In final. Petrolul domină, dar ta- j 
bela de marcaj nu se mai modifică.

In acest ultim meci. Petrolul a ali
niat următoarea formație:

Sfetcu—Pahorrțti, Fronea. Pal — D. 
Munteanu, Tabarcea — Zaharia, Badea. 
Dridea. A. Munteanu, Babone.

Simbătă dimineață echipa Petrolul 
pleacă spre țară.

VASILE GRADINARU

merii li eampionatnl mondial dm Ar
gentina. iar pentatloniștn la „mondia
lele* dm Mexic. ?. ții sovietici vor *- 
vea fi ei un sezon bogat ia întîlniri : 
campionatele europene de la Belgrad, 
precum țî alte intonări la R. P. Polonă. 
R. P. Romini. R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Bulgaria etc. Echipa de baschet a 
U.ILS5. va lua parte la campionatele 
mondiale dm Filipine. Peste hotare vor 
pleca, de asemenea, boxeri, luptători, 
iar echipa de polo pe apă a U.R.S.S. va 
juca in R. P. Ungari fi Italia. Cicliștii 
sovietici se vor întrece cu rutieri din Da
nemarca, R. D. Germană, R. P. Polonă, 
Franța și alte țări.

In același timp ta U.R.S.S. se vor 
organiza numeroase competiții interna
ționale : campionatele mondiale de pati
naj viteză pentru bărbați 17—18 fe
bruarie ; campionatele mondiale de vo
lei în octombrie ; „Memorialul fraților 
Znamenski" la atletism ; «Premiul Mos
covei* la haltere; concursul de lupte 
clasice „Ivan Poddubnov* și altele.

AL PATRULEA SCANDAL...
Cercurile conducătoare politice din 

Italia sint zguduite de ctteva scandaluri 
care au stîmit indignarea profundă a 
întregii opinii publice italiene. In primul 
dintre ele, cunoscut sub numele de 
„procesul penicilinei', sint implicați, 
printre alții, doi înalți comisari guverna
mentali pentru igienă fi ocrotirea să
nătății, care au delapidat 440 de milioa
ne lire din fondul „pentru producția pe
nicilinei și streptomicinei*. Al doilea, 
în legătură cu construirea aeroportului 
Fiumicino, a adus în centrul atenției nu
mele foștilor miniștri Toni și Pacciardi 
și a actualului ministru de Război, An
dreotti. Aici delapidările s-au ridicat la 
sume de miliarde de lire. Cel de-al trei
lea scandal a costat viața a 70 de oa
meni care au căzut victime unui accident 
de tren provocat ca urmare a dezintere
sului societății „Straie. Ferrate de Me- 
diterraneo* de a moderniza calea ferată 
Soveria-Catanzaro.

Și iată că acum, tn fotbalul profesio
nist italian, a explodat ca o bombă cel 
de al patrulea scandal politic. Protago
niștii săi principali sînt fostul prefect 
al orașului Neapole și fruntaș al parti
dului monarhist, de tendință ultrareac- 
ționară, Achille Lauro, și actualul portar 
al echipei Internazioncde din Milano, 
Ottavio Bugatti.

Dar să prezentăm faptele așa cum au 
fost relatate de presa italiană. Dl. Achil
le Lauro, unul din marii milionari ita
lieni, a cumpărat, printre altele, și e-

Luptătorii romini 

in Franța
Joi, doi luptători romini, cam

pionul mondial Valeriu Bularca 
și medaliatul olimpic Ion Țăra- 
nu, au părăsit Capitala, îndrep- 
tindu-se spre Franța. Ei vor par
ticipa la un concurs internațio
nal ce va avea loc astăzi, la 
Lyon. Sportivii sînt însoțiți de 
antrenorul federal fon Corneanu.

0 FOTOGRAFIE DIH PRAGA

JINDRICH WAGNER este dețină
torul noului record al R. S. Ceho
slovace pe clasica distanță de sprint 
a înotului. El a parcurs 100 m — stil 
liber — tn 56,5 sec., performanță 
care îl situează printre fruntașii îno
tului mondial. Fotografia noastră a 
fost luată la 7 ianuarie, la Praga, 
imediat după stabilirea recordului.

Foto: C.T.K.

In 1961, pe stadionul ,,V. I. Lenin“ din Moscova

Trei milioane și jumătate de spectatori 
la fotbal!

Statisticile sportive de la sfîrșitul anu- 
lui trecut ne-au adus amănunte intere
sante asupra activității fotbalistice din 
capitala Uniunii Sovietice. In sezonul 
1961 stadionul central „V. 1. Lenta" din 
Moscova a fost vizitat de peste 3 milioa
ne și jumătate de spectatori la meciuri
le de fotbal. In total, stadionul a fost 
gazda a 55 întîlniri de fotbal, Cu toate 
dimensiunile uriașe ale stadionului (ca
pacitatea sa totală este de 106.000 spec
tatori), la 15 dintre aceste jocuri cererea 
de bilete a întrecut cu mult numărul 
locurilor din tribune. Deosebit de soli-

chipa de fotbal A. C. Napoli, prin inter
mediul căreia și-a făcut reclamă pentru 
a fi ales în postul de prefect al orașului 
Neapole. Acest politician reacționar și-a 
dat seama că alegătorii nu vor da nici 
o crezare promisiunilor sale electorale fi 
atunci, pentru a cumpăra voturile lor, a 
țintit la coarda sentimentală a napoli- 
tonilor — pasiunea lor pentru sportul 
cu balonul rotund. Scopul a fost atins. 
Cîțiva ani, mai precis atîta timp ât 
Â.C. Napoli a activat în divizia I a cam
pionatului italian, Achille Lauro avea a-

sigurat postul de prefect al orașului. 
Anul trecut însă, echipa a retrogradat. 
Rezultatul ? La alegerile municipale, 
Lauro... a pierdut 70 la sută din voturi 
Și, o dată cu aceasta, și postul de pre
fect.

Scandalul despre care scrie acum în
treaga presă italiană a izbucnit luna tre
cută, după ce Ottavio Bugatti, fost por
tar al echipei din Neapole, transferat a- 
cum la Intemazionale, a arătat într-un 
interviu acordat ziarului milanez ,„Sta- 
serra“ că la opt zile după încheierea se
zonului de fotbal, Achille Lauro i-a pro-

Au fost trase la sorți cele patru grupe
ale turneului fioal al campionatului mondial de fotbal
SANTIAGO DE CHILE 19 (Ager- 

pres). — In saloanele hotelului „Car
reras" din Santiago a avut loc joi 
scara tragerea la sorți a grupelor pre
liminare din cadrul turneului final al 
celui de-al 7-lea campionat mondial 
de fotbal. Au fost prezenți membrii 
conducerii Federației internaționale de 
fotbal și ai comitetului de organizare, 
reprezentanți ai țărilor participante la 
competiție.

Cele 16 echipe calificate la turneul 
final au fost împărțite în 4 grune 
după cum urmează:

Grupa I: Uruguay, Columbia, 
U.R.S.S., Iugoslavia.

Grupa a Il-a: Chile, Elveția, R. F. 
Germană, Italia.

Grupa a lila: Brazilia, Mexic, Spa
nia, R.S. Cehoslovacă.

Grupa a IV-a: Argentina, R.P. Bul
garia, R.P. Ungară, Anglia.

Intilnirile preliminare se vor des
fășura între 30 mai și 7 iunie in 4 
orașe: Arica — grupa I, Santiago — 
grupa a Il-a, Vina del Mar — grupa 
a ni-a și Rancagua — grupa a IV-a.

Primele două clasate în fiecare 
grupă se califică pentru sferturile de 
finală. In caz de egalitate de puncta 
va decide golaverajul, iar dacă două 
echipe sînt egale și la golaveraj cali
ficarea va fi decisă prin tragere la

PREGĂTIRILE JUNIORILOR 
POLONEZI

Selecționata de juniori a R.P. Polone 
și-a început pregătirile în vederea par
ticipării la Turneul U.E.FA care va 
avea loc în R.P. Romînă, în această 
primăvară. Recent, echipa juniorilor po
lonezi a susținut o partidă de antrena
ment cu selecționata de tineret a țării 
pe care a învins-o surprinzător cu sco
rul de 4—3.
PENAROL VA JUCA IN EUROPA
Peste cîteva zile va pleca într-un 

turneu în Europa cunoscuta echipă de

citat ■ fost stadionul din Lujniki ta 
zilele meciurilor internaționale, ctad iu
bitorii de fotbal moscoviți au urmărit 
evoluția reprezentativelor Argentinei, 
Austriei, Turciei, Norvegiei, precum și a 
unor formații de club din Anglia și Bra
zilia. Totalul spectatorilor care au luat 
loc în sezonul 1961 la meciurile de fot
bal de la stadionul „V. I. Lenin* este 
de 3.504.549, cu aproximativ 804.000 
mai mult decît în anul precedent. La 
cele 55 meciuri au fost difuzate progra
me de fotbal cu un tiraj total de 
1.375.500 exemplare.

mis o sumă mare de bani în schimbul 
căreia i-a cerut lui Bugatti să semneze 
o declarație în care să arate că a fost 
cumpărat de reprezentanții partidului 
creștin-democrat. Bugatti trebuia să 
menționeze că ar fi primit bani de la 
aceștia din urmă pentru a face ca 
A. O. Napoli să piardă mai multe jocuri 
și să retrogradeze. Milionarul napolitan 
a mers pină acolo incit i-a promis por
tarului echipei sale de fotbal că-i va 
asigura o situație bună pentru tot restul 
vieții în cazul cînd, din cauza recunoaș
terilor sale că a fost cumpărat, ar fi fost 
descalificat pe viață de federația italiană 
de fotbal.

Cum era de așteptat, interviul lui Bu
gatti a provocat comentarii aprinse în 
cercurile politice și sportive italiene. 
Achille Lauro l-a dat în judecată pe 
fostul portar al echipei sale pentru 
„calomnie'. Bugatti a declarat însă că 
își menține declarațiile. Monarhiștii îi 
acuză pe creștini-democrați de „falsifi
catori* și „bandiți*. Aceștia din urmă, 
prin presa lor, acordă epitete asemănă
toare adversarilor lor politici. Dar indi
ferent de deznodămîntul acestei afaceri, 
opinia publică și iubitorii de sport din 
Italia au putut trage de pe acum o con
cluzie : procesul dezvăluie în mod incon
testabil ât de putrezi și imorali sînt 
conducătorii politici burghezi, care nu se 
dau înlături de la nimic pentru a-și a- 
tinge scopurile lor murdare.

I. RETEGAN 

sorți. Sferturile de finală vor avea 
loc Ia 10 iunie. In caz de egalitate, 
după consumarea a 90 de minute de 
joc, meciul 6e prelungește cu 30 de 
minute. Semifinalele sînt programate 
la 13 iunie în două orașe: Vina del 
Mar și Santiago. Meciul pentru locu
rile 3—4 se va disputa la 16 iunie, iar 
finala la 17 iunie pe stadionul „Na- 
cional" din Santiago. Pentru finală 
ee prevede ca în caz de egalitate jocul 
să se prelungească cu 30 de minute. 
Dacă și după prelungiri scorul este 
tot egal finala se va rejuca a doua 
zi. Programul complet al partidelor 
în cadrul grupelor este următorul!: 
30 mai: Uruguay — Columbia; Chile
— Elveția; Brazilia — Mexic; Argenti
na — R.P. Bulgaria. 31 mai: U.R.S.S.’
— Iugoslavia; R. F. Germană -n Ita
lia; Spania — R. S. Cehoslovacă; 
R.P. Ungară — Anglia. 2 iunie: Uru
guay — Iugoslavia; Chile — Italia;' 
Brazilia — R.S. Cehoslovacă; Argen
tina — Anglia. 3 iunie: Columbia 
U.R.S.S.; Elveția — R.F. Germană; Spa
nia — Mexic; R.P. Bulgaria — R.P. 
Ungară. 6 iunie: Uruguay — U.R.S.S.; 
Chile — R.F. Germană; Brazilia — 
Spania; Argentina — R.P. Ungară; 
7 iunie: Columbia — Iugoslavia; Elve
ția — Italia; Mexic — R.S. Cehoslovacă; 
R.P. Bulgaria — Anglia.

fotbal din Uruguay, Penarol Monte-, 
video. In primul joc fotbaliștii tiruguaș 
ieni vor întîlni la 28 ianuarie la LiSge 
echipa belgiană Standard. în continua
rea turneului, Penarol va juca la Pa
ris, Barcelona, Roma, Milano și alte 
orașe.

IN „CUPA CUPELOR"
în sferturile de finală ale competiției 

europene rezervată echipelor câștigătoa
re de cupe naționale la fotbal, forma
ția vest-germană Werder Bremen a ter
minat la egalitate pe teren proprîtt ca 
Atletico Madrid: 1—1. Returul va avea 
loc la Madrid în cursul lunii februa
rie.
O NOUA VIGTORIE A REPREZEN

TATIVEI R.A.U.
într-o întîlnire contînd pentru „Cupa 

Africii" Ia fotbal, selecționata Repu
blicii Arabe Unite a întîlnit la Addis 
Abeba, reprezentativa Ugandei. Fotba
liștii din R.A.U. au obținut victoria cu 
scorul de 2—1.

LA HOCHEI:

R. S. cehoslovacă—
1. R. S. S. 3-2

Pe stadionul de iarnă din Praga s-a 
disputat cel de al doilea meci de hochei 
pe gheață dintre echipele reprezenta
tive ale R.S. Cehoslovace și U.R.S.S. 
Din nou victoria a revenit gazdelor, 
de data aceasta însă la limită: 3—2 
(1—0, 2—0, 0—2). Oaspeții au avut 
o puternică revenire în ultima repriză 
cînd au redus scorul.

Pe scurt jjjj
• Invingînd cu scorul de 21—19 

(14—13) pe Vikingarma Helsingborg 
(Suedia), echipa daneză A.GJE. Aar
hus Copenhaga s-a calificat pentru 
semifinalele „Cupei campionilor eu
ropeni" la handbail. In semifinale 
Aarhus va întîlni pe Partizan Bjelo 
var (Iugoslavia).

• Intr-un meci contînd pentru pri
mul tur al „Cupei campionilor euro
peni" la baschet, echipa masculină 
Honved Budapesta a învins cu sco
rul de 90—74 ( 39—29) echipa Iskra 
Svit (R. S. Cehoslovacă). Intîlnirea 
retur este programată pentru 25 ia
nuarie la Svit.

• Peste 20.000 de spectatori au ur
mărit la Sao Paulo meciul de boi 
pentru titlul mondial la categoria 
cocoș intre brazilianul Eder Joffre și 
irlandezul John Caldwell. Pugilistu 
brazilian a obținut victoria prin k.o 
tehnic în rundul 10.

LA ÎNCHIDEREA EDIțlEI

STEAUA—SEL BAGDAD 4-0 (0-0)
La Bagdad echipa de fotbal Steaui 

București a învins cu 4—0 (0—0) se 
lecționata orașului. Au marcat Raks 
(2), Tomeș și Crăciun. Duminică Steaui 
va juca cu reprezentativa armatei ira
kiene.
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