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PRIM SPORT, OAMENI SĂNĂTOȘI Șl PUTERNICI
■Cunosc oameni 
Biferiți. Cunosc ti- 
Beri puternici, cu 
Bbrajii rumeni, care 
Bu se dau bătuți 
Biului obstacol, care nu fug de trebu- 
■ile unde răzbați mai greu, dar prin 
■ceasta și satisfacția e mai mare. 
Kind i-am întrebat cu ce se îndelet- 
Bicesc în orele libere, mi-au răspuns : 
■facem sport !“ Cunosc tineri — din 
Bericire puțini la număr — cu obrajii 
■upți, care se împotmolesc la cele mai 
Biici greutăți. Nici nu i-am întrebai 
■gțS unde-și pierd timpul liber, dar 
Hint convins că aceștia ocolesc sălile 
Hi terenurile de sport.
H Și nu-i de mirare că tinerii care-și 

țelesc trupul pe pistele de atletism, 
î ringul de box, pe terenurile de tot
al, pe salteaua de lupte, in sălile 
e gimnastică sau pe povîrnișurile 
îunților noștri, dau un randament 
lai bun și la locurile de muncă. In 
ntrecerea sportivă se călește nu 
umai trupul ci și voința. Iar in 
tapa construirii socialismului avem 
evoie de oameni care știu să învingă 
late obstacolele, care nu se lasă in- 
■înți de greutăți, care merg mereu 
îainte, mereu spre culmi!
Din cadrul clubului nostru sportiv 

ot enumera multi sportivi care sint

NICOLAE VASU
Erou al Muncii Socialiste, 

Vicepreședinte al clubului sportiv 
raional Metalul „23 August"

în fața pri-

0 victorie comodă a echipei București 
și un meci extrem de disputat, în care 
învingătorul a fost decis în ultimele secunde
Ca și duminică, deschiderea programu

lui de aseară a fost făcută cu o par
tidă din cadrul „Cupei Sportul popular*. 
S-au întîlnit echipele Voința și S.S.E. 1, 
victoria revenind primei formații cu sco
rul de 14—10 (9—4). A urmat jocul 
dintre formațiile de seniori și juniori 
ale orașului București. Desigur rezulta
tul final al partidei nu a stat nici 
un moment sub semnul întrebării, dife
rența de valoare dintre cele două for-

niorij hucureșteni au fost nevoiți pînă 
la urmă să; cedeze pasul, pierzînd la o 
diferență de 8 puncte.

Prima reprezentativă a Capitalei a câș
tigat această întîlnirc cu scorul de 
23—15 (13—7). Atacul a combinat de

REZULTATE TEHNICE:

București I — București juniori 
23—15 (13—7) ; Skoplje — Magdeburg 
20-19 (12—11) ; Voința—S.S.E. I 14-10 
(9-4).

PROGRAMUL DE MARTI 
Șl MIERCURIin frunte și în mun

ca profesională. A- 
tletul Dan Vlădes- 
cu, boxerii Andrei

Olteanu și Dumitru Gheorglie, fotba
liștii Paul Popescu și Ștefan Malschi 
etc. etc. sint muncitori apreciat! la 
locurile lor de muncă. Rezultatele 
obținute de acești sportivi fruntași in 
muncă constituie un imbold pentru 
toți ceilalți tineri. Dar, ca să ai 
corpul oțetit nu e neapărat nevoie 
să te numeri printre virfurile spor
tive : trecerea normelor G.M.A., gim
nastica în producție, excursiile turis
tice de sfîrșit de săptămină cons
tituie mijloace minunate pentru fortifi
carea sănătății. De aceea, mă adresez 
tinerilor noștri din fabrici și uzine, de 
pe ogoare, din instituții și școli, in- 
vitîndu-i să vină pe terenurile de 
sport pentru a-și întări sănătatea, 
pentru a deveni mai puternici.

Partidul și guvernul ne-au pus la 
dispoziție condiții minunate pentru 
practicarea sportului. Avem terenuri 
și săli bine utilate, bazine de înot, 
material și echipament sportiv din 
belșug. Să ne folosim de aceste po
sibilități și să facem sport pentru 
a ne căli trupul și voința, pentru a 
putea fi și mai folositori patriei noas
tre dragi.
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► 3
► Această frumoasă fază, luată de J
► fotoreporterul nostru la meciul dintre J
► cele două selecționate ale Capitalei, 4
► disputat în cadrul „Cupei orașului j
► București* este grăitoare în ceea ce 3
► privește dinamismul acestui sport. « 

Costache II (București I) a „scăpat*1 3 
de sub supravegherea lui Samuzi și 3 
Angliei trage, în timp ce portarul *

Bogolea încearcă să blocheze. 4
Foto: P. Romoșan Jl

Turneul final al

MARȚI -. ora 17 : S.S.E.I.—Rapid 
(„Cupa Sportul popular"); ora 18,15: 
Budapesta—Magdeburg; ora 19,30: Bucu
rești,—Skoplje.

MIERCURI: ora 17: Dinamo—Voința 
(„Cupa Sportul popular"); ora 18.15: 
Budapesta—Skoplje; ora 19,30: Bucu
rești juniori — Magdeburg.

multe ori, 
primit mai multe min"’ 
apărarea s-a 
rînduri.

Arbitrul V. Pelenghian (Buc.) 
dus bine un meci care

rapid, pivoții și extremele au 
_:î ca deobicei, dar 

lăsat surprinsă în cîteva

a con-
nu i-a pus pro-

mâții fiind mult prea mare. Dar, spec
tatorii prezenți aseară în sala Floreasca 
au putut urmări o întrecere în care mo
mentele spectaculoase au abundat.

In prima parte a meciului, tinerii 
handbaliști bucureșteni au opus o re
zistență dîrză selecționatei de seniori 
a Capitalei, reușind adesea faze aplau
date la „scenă deschisă-. Lipsiți însă 
de o pregătire fizică pentru a putea 
face față valoroșilor lor adversari, ju-

CĂLIN ANTONESCU
ADRIAN VASILIU

(Continuare în pag. a S-a)

In ultimul meci, jucătorii noștri

campionatului de hochei

chiorii romîni
ooooocxxjoooooocxxx»:

Kuriimala

Probele senioarelor 
din cadrul „Cupei Vo
ința* și „Cupei Olim
pia*, concursuri desfă
șurate săptămîna tre- 

Paring, au fost 
dominate de Mihaela 
Stoenescu-Ghioarcă (Vo
ința Brașov). Ea a cu
cerit de cinci ori locul 
întîi.

Astă-seară pleacă in localitatea Delniee 
in R.P.F. iugoslavia cinci schiori romîni 
are vor participa la tradiționalul con- 
urs de fond dotat cu „Cupa Kurikkala". 
ac deplasarea Petre Dinu, Gh. Bădescu, 
telian Drăguț, Gheorghe Vilmos și 
rheorghe Cincu. întrecerile pentru „Cu- 
a Kurikkala-, concurs la care iau parte 
runtași ai schiului mondial, se vor des- 
Ișura în zilele de 27 si 28 ianuarie. Spor
irii romini concurează la 15 km si la 
tafeta de 4xio km seniori.

--

In numărul de azi:

Echipele de fotbal se pregătesc 
pentru reluarea campionatului

Consfătuirea pe tară 
a atletismului

UN SUBIECT DE SEZON; 
PATINAJUL ARTISTIC 
ne vorbește antrenorul cehoslovac 

Karel Yosatka

singurele echipe neînvinse
Etapa de ieri a campionatului re

publican de hochei s-a caracterizat 
printr-o creștere a interesului suscitat 
de această competiție. Lucru explica
bil : a început seria partidelor dintre 
echipele apropiate ca forțe și ca poziție 
în clasament, ceea ce a făcut ca rezul
tatele partidelor să fie mai greu de 
prevăzut. Seria meciurilor „cheie" au 
deschis-o Steagul roșu Brașov și Me
talul Rădăuți. După rezultatele și com
portările anterioare, „stegarii" aveau 
prima șansă, dar meciul nu putea fi 
socotit dinainte jucat, mai ales că 
Steagul roșu se întrebuințase serios 
în partida anterioară, cu Steaua, iar 
rădăuțenii marcaseră evidente progre
se de la meci la meci. Victoria a re
venit echipei din Brașov, cu 5-3, după 
o partidă echilibrată, mai ales spre 
sfîrșit.

In minutul 5 al jocului, Steagul roșu 
a înscris de două ori, prin Farcaș și

C. Antal. Se părea că brașovenii vor 
ciștiga ușor, dar in min. 15 Marchie- 
vici a redus handicapul. In același mi
nut insă, un gol al lui 
brașovenilor avantajul 
Repriza secundă s-a 
semnul unui sensibil 
tabela de marcaj n-a 
modificări. Cea mai pasionantă parte 
a jocului a fost a doua jumătate a ul
timei reprize. După ce C. Antal (unul 
din cei mai buni jucători ai Steagului 
roșu) a mărit avantajul echipei sale. 
Metalul Rădăuți a pornit mai hotărit 
la atac și in interval de numai un mi
nut Chirilă a marcat de două ori, re- 
ducind scorul la 4—3. Au urmat cîteva

Szocs a readus 
de două goluri, 
desfășurat sub 
echilibru, dar 

mai înregistrat

(Continuare în pag. a 3-a)

Jocurile de aseară
Cluj si 
cei mai

Știința Bucu- 
dinatnic joc al

120 de elevi la startul concursului de schi
dotat cu „Cupa Luceafărul"

Asearâ Știința 
rești au furnizat 
turneului. Superiori în final, clujenii au 
învins cu 5-2 (1-0. 1-1, 3-1). Au marcat : 
Nagy (2), Utvos, Cazan n, Vacar res
pectiv Ferenczi și Ciobotaru.

In al doilea meci Steaua a întrecut 
Voința M. duc cu 12-1 <1-0. 4-1, 4-0).

au ciștigat cu 3-2
Duminică, echipa de fotbal Steaua 
susținut la Bagdad ultimul său 

în Irak, 
romîni au întiinit selec-

a „
meci din cadrul lurneului 
Fotbaliștii 
ționata Armatei irakiene. La meci au 
asistat 6000 de spectatori. Victoria a 
revenit echipei Steaua la scorul de 
3—2, după ce la pauză fotbaliștii ro
mîni an condus cu 2—1

Cele trei goluri ale echipei Steaua 
au fost înscrise în ordine de Con
stantin, Creiniceanu și Voinea.

BRAȘOV, 22 (prin telefon). 120 de 
elevi și eleve, aparținînd școlilor me
dii și elementare din Brașov, au par
ticipat duminică la concursul de schi 
dotat cu „Cupa Luceafărul". întrece
rile s-au desfășurat pe Sulinar la 
proba de slalom uriaș. La sfîrșitul 
competiției s-au decernat două cupe, 
una revenind schiorilor de la Școala 
medie nr. 2 iar cealaltă Școlii de 7 
ani nr. 2.

Dintre participant! s-au evidențiat 
Visarion Moldovan (Șc. medie nr. 2). 
Teofil Blaj (Șc. medie nr. 2), Virgil 
Brenci (Șc. de 7 ani nr. 2), Con
stanța Mîzgăreanu (Șc. medie nr. 2) 
și Carmen Clipea (Șc. de 7 ani nr. 2).

Iată rezultatele: fete categoria 
10—13 ani: 1. Carmen Clipea (Șc. 
de 7 .ani nr. 2) ; 2. Raluca Pantea 
(Șc. de 7 ani nr. 2) ; 3. Mariana Mol- 
doveanu (Șc. 
goria 14—16 ani: 1. Constanța Mîz
găreanu (Șc.
Blebea (Șc. med. nr. 2) ; 3. Gizela 
Moretz (Șc. med. nr. 1).

Băieți, categoria 10—13 ani: 1. 
Virgil Brenci (Șc. de 7 ani nr. 2);
2. Mircea Tocanie (Șc. med. Rîșnov) ;
3. loan Bobiț (Șc. de 7 ani nr. I);

categoria 14—16 ani: 1. Teofil Blaj 
(Șc. med. nr. 2); 2. Dorin Munteanu 
(Șc. med. nr. 2) ; 3. Sorin Trocan 
(Șc. med. nr. 1); categoria 16—18 
ani: 1. Visarion Moldovan (Șc. med 
nr. 2) ; 2. Mihai Ciora (Șc. med. 
nr. 5) ; 3. Lotar Fitler (Șc. med. 
nr. 1).

CAROL GRUIA — coresp. regional
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PROGRAMUL DE AZI :

9: Steagul roșu—Șurianul. 
11 : Tîrnava—Metalul.
18 : Steaua-știlnța Buc. 
20 ; Știința Cluj—Voința.

MÎINE :

9 : Șurianul—Metalul.
11 : Steagul roșu-Tîmava. 
18 ; Steaua—știința Cluj.
20 : Știinta Buc.—Voința.

Echipa de fotbal 
se înapoiază astăzi 
turneu în Indonezia 
nam, unde a susținut nouă partide 
fi a cucerit fot atîtea victorii, lă- 
sînd pretutindeni o impresie din cele 
mai bune.

Fotbaliștii ploieșteni silit aștep
tați să sosească în Capitală cu avio
nul la ora 11,40.

de 7 ani nr. 4) ; cale-

med. nr. 2) ; 2. Liana

Petrolul Ploiești 
din lungul său 
și R. D. Viet-

Portarul Sofian se uită cu spaimă după puc. Este gol sau nu ? Fază din me ciul Steagul roșu Brașov—Metalul 
Rădăufi,



Vreți sâ. deveniti sportivi fruntași?
In uzina noastră sportul are mulți 

șrieteni. Și ne mindrim cu acest lu- 
-ru, gindindu-ne nu numai la faptul 
că la meciurile pe care le susține 
echipa de fotbal vin 1-— 
spectatori. ci j*.~* —- — 
mare t— 
de mase, 
cele mai frumoase, în viața cloco
titoare a uzinei, ca întrecerile sporti
ve de mase să stîrnească an de an 
un interes din ce în ce mai mare în 
rîndurile muncitorilor, tehnicienilor 
și funcționarilor. Dintre ci foarte mulți 
participă cu bucurie la frumoase com
petiții sportive, organizate in bune 
condițiuni pinâ nu de mult de consi
liul asociației sportive, iar acum, de 
curind, cum este cazul cu Spartachia
da de iarnă, de consiliile celor 23 de 
asociații sportive din diferitele sec
toare de producție ale uzinei.

De o largă popularitate se bucură 
campionatul asociației, care se desfă
șoară în fiecare an, începind din pri
măvară, cu participarea echipelor se
lecționatei din fiecare sector de pro
ducție. Această tradițională întrecere 
sportivă de mase este dotată cu „Cupa 
Steagul roșu“ oferită de ziarul uzinei 
și cuprinde in desfășurarea ei întreceri 
la atletism (fete și băieți), fotbal, vo
lei (fete și băieți), tenis de masă (fete 
și băieți), șah (fete și băieți). Fiecare 
selecționată a sectoarelor de producție 
trebuie să participe la toate sporturile, 
deoarece „Cupa Steagul roșu“ se atri
buie echipei învingătoare prin adițiu- 
nea punctelor realizate în toate compe
tițiile Un astfel de sistem de desfășu
rare a asigurat popularizarea în uzina 
noastră a unor sporturi mai puțin cu
noscute și depistarea unor elemente 
tinere și valoroase care au fost promo
vate în secțiile de performanță ale 
asociației cum este cazul șahistelor 
Aurelia Constantinescu și Rozalia 
Bleau.

„ț ,l.i mii și mii de 
„ .1 mai ales la numărul

de participanți la competițiile 
A devenit o tradiție dintre

in cadrul 
de lupte 
Boldizsar 
„capo ta j“

La tei s-au petrecut lucrurile și în 
alte secții de performanță ale aso
ciației. Spre exemplu în secția de 
lupte, din care fac Și eu parte, au 
fost promovați după întrecerile de 
trintă ale Spartachiadei de iarnă, de 
anul trecut, o serie de tineri, dintre 
care unii au și inceput să urce pe 
treptele măiestriei sportive. Astfel, 
lăcătușul Gh. Mureșan, evidențiat în 
cadrul întrecerilor de trîntă organi
zate cu prilejul Spartachiadei de iarnă 
a tineretului, a reușit ca in cursul a- 
nului 1961 să progreseze destul de re
pede și să se impună in competițiile 
mai mari, ocupînd locul III 
campionatelor republicane 
libere. De asemenea, tinârul 
Fazekaș, tinichigiu în secția
6-a evidențiat la trintă și după ce a 
fost promovat în cadrul secției noastre 
de lupte a realizat frumoasa perfor
manță de a ieși campion republican 
de lupte libere la juniori.

Un rol deosebit de important insă 
in descoperirea elementelor tinere cu 
prilejul competițiilor de mase îl au 
antrenorii și sportivii fruntași. Pen
tru aceasta este necesar ca ei să ur
mărească cu atenție întrecerile și chiar 
să contribuie la buna lor organizare 
și desfășurare. In acest sens vreau sâ 
precizez că sportivii din secția de 
lupte a clubului nostru sportiv și-au 
făcut o sarcină de onoare din a con
tribui la buna orgănizare a întreceri
lor de trintă din'cadrul Spartachia 
dei de 
preună 
reșarr,
au funcționat ca .arbitri. Alături de 
Dumitru Pîrvulșșcu, Ion Baciu, Fran
cisc Harry mi-am .adus și, eu contri
buția la buna desfășurare , a întrece
rilor, ca arbitru. îmi amintesc astfel

că am arbitrat prima intîlnire a tî- 
nărului Gh. Mureșan. Cu acest prilej 
i-am dat și o serie de indicații teh
nice, atrăgind apoi atenția asupra lui 
antrenorului nostru Ion Mureșan, care, 
l-a selecționat pentru secția noastră.

Anul acesta Spartachiada de iarnă 
a tineretului se bucură de o largă par
ticipare, peste 250 de concurenți dis- 
putîndu-și intîietatea in cadrul în
trecerilor de trîntă. Acești tineri spor
tivi vor trece toți pe sub ochii unor 
luptători fruntași cum sînt Francisc 
Harry, Ion Radu, Ion Baciu, care ca 
arbitri ai întilnirilor vor putea să 
depisteze cele mai talentate elemente. 
Sint convins deci că organizarea aces
tei mari și tradiționale competiții de 
mase va oferi și in acest an unui 
număr mai mare de tineri ocazia de a 
se evidenția, de a face primii pași 
pe drumul creșterii măiestriei spor
tive, a afirmării lor pe plan republi
can și, intr-un viitor apropiat — în 
principalele competiții internaționale.

VALERIU BULARCA 
maestru emerit al sportului 
campion mondial de lupte
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iarnă. La ediția trecută, im- 
cu antrenorul nostru, Ion Mu- 
mulți diatrp membrii secției

Spartachiada de iarnă a tineretului 
în raionul Nicolae Bălcescu

Zilele trecute am făcut o vizită la I 
Clubul I.T.B., al raionului Nicolae Băl- < 
cescu. Tovarășul Mihai Vîlceanu, se- I 
cretarul clubului, ne-a dat o serie de i 
amănunte interesante în legătură cu 1 
desfășurarea întrecerilor Spartachiadei ( 
de iarnă a tineretului, în asociațiile 
din raion.

— Tinerii și tinerele din raionul nos
tru, participă cu multă Însuflețire la ‘ 
întrecerile acestei tradiționale competi- , 
ții de mase. Din foile de concurs care 
ne-au sosit, reiese că, pînă acum, la 
întreceri au participat peste 22.000 de 
sportivi și sportive Concursurile de 
gimnastică, schi, săniuțe și haltere au j 
atras pe cei mai mulți dintre pârtiei- ( 
panți. Credem că pînă la data de I 
februarie vor îi cuprinși in întreceri ( 
peste 24.000 de participant!, 
presupune, insă, mai multă 
din partea consiliilor unor 
sportive, care nu au acordat 
resul cuvenit organizării acestor con
cursuri.

Asociații fruntașe pe raion, în ce 
privește popularizarea și organizarea 
întrecerilor, sînt Constructorul, Combi
natul de cauciuc Jilava, 
Decembrie" și Dîmbovița 
tul" a fost dat incă de la

Aceasta 
inițiativă 
asociații 
tot inte-

Argeșul „30 
unde „star- 

1 decembrie.

La C.C.J. și Constructorul cu prilejul 
deschiderii festive, șahiștii fruntași Vic
tor Ciociltea și Elisabeta Pollhroniade 
au dat simultane ce s-au bucurat de un 
viu interes, 
concludente: 
te 2.000 de 
1.184 iar la 
succese au inregistrat și asociațiile Fi
rul Alb, Industria Bumbacului. Taipa, 
Xutobuzul etc.

Ne-ar fi plăcut să spunem același 
lucru și despre asociațiile Săgeata, 
Butoiul. I.C.M. Filaret și Viață nouă- 
Popești Leordeni, unde există 
rați tineri dornici de a lua parte la 
întrecerile Spartachiadei de iarnă a 
tineretului, dar .unde există . și consi
lii lipsite de inițiativă și interes Con
siliile asociațiilor amintite nu au depus 
toate eforturile necesare organizării in 
bune condition:’ și la timp a întreceri
lor. Sintern convinși, însă — a înche
iat tov. Atihai Vîlceanu — că în curînd 
și in aceste asociații lucrurile vor lua 
un alt curs, iar la faza a ll-a a Spar
tachiadei se vor prezenta și campionii

Și acum, iată citeva cifre 
la C.C.J. s-au intrecut pes- 
spoftivi, la Constructorul 

Dîmbovița 1600. Frumoase

nenumă-

In treceri fin ale
pe asociație

Duminică dimineața au avut loc în 
sala clubului Voința din Capitală în
trecerile finale ale asociației Voința 
Higiena la tenis de masă, în cadrul 
Spartachiadei dc iârnă. Competiția a 
fost bine organizată și a scos în 
evidență o serie de noi talente. Astfel, 
putem evidenția la fete pe Elena Măr- 
giineanu și Gherghina Popa, iar la 
băieți pe Mihai Lorincz, Petre Po
pescu ’ " ' ~
ca în 
acești 
rențâ. . , __  ___
nice și tactice.

Rezultatele obținute în cadrul aso
ciației Voința Higiena, la tenis de 
masă, nu sînt întîmplătoare. Ele se 
datoresc in bună măsură organizării 
permanente a antrenamentelor și în
trecerilor la care au participat pînă 
.acum 225 de fete și 118 băieți.

fate text; TEODOR &01BU

și Petre Popa. Nu este exclus 
viitor să mai auzim de ei, dacă 
tineri vor munci cu perseve- 
însușindu-și noi cunoștințe teb-

MUNCITOR DES
TOINIC — SPOR

TIV FRUNTAȘ

Muncind cu perseve
rență, matrițerul loan 
Keffer execută lucrări 
de preciziei apreciate 
pentru calitatea lor. 
Dar utemistul loan Ke
ffer este cunoscut în 
Uzinele de vagoane 
„Gheorghi Dimitrov* 
din Arad nu numai ca 
muncitor destoinic ci și 
ca un sportiv fruntaș 
care reprezintă cu cins
te culorile uzinei în 
feritele competiții 
publicane de lupte 
bere. în 1959 el a
venit campionul tării 
iar anul trecut a ocu
pat locul II în campio
natul R.P.R. la cate- 
g oria semi mi jlocie.

St. lacob — coresp.
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ÎNSEMNĂRI DIN REȘIȚA
puțin pe gîhdurtjAșezat pe o parte și pe alta a Bina-. torțe sau sudaj-Jorjă. Vin mii de spec- Ion Holici a stat 

• ’ țatprj fei,' de ce să ft-o spunem,: deși apoi zis:
poale nivelul tehnic ăl particrpanților' — Știu eu ntia. 
nu-i prear•ridicat, , ..
doarea ctf care își încearcă forțele băieții

........ ......... .............. _.______ ; noștri idiepășesc de•’ multe ori pe cel<f
Cineva Pe-a spus-, ta secția laminorul ale' jocurilor din iCOmpetițiile cu carac-' 

de bandaje, că Nicolae Hokn — plecat ter orășenesc sau regional. 
de vreo trei -ani Ta pensie — poate- Printre-forjorii, care ...... 
să închidă- capacele'vnui ceas de buzu-. -rile mdșinii de metal am cunoscut 
nat Ta presa de 2000 tone, fără să le rițiva dintre fotbaliști: Gh. Vință, Nic. 
„șifoneze" nici cu o miime de milime
tru. „Supracalificare, — a cbmpletat

vei, orașul reșițenilor își - trăiește viața 
intr-o întrepătrundere organică cu ma
rele combinat siderurgic. Oameni dîrzi, 
aspri in „bătălia" ^cu metalul, reșițenii 
fac din meseria lor o artă: ■

sportivitatea 9î ar- ' Care? Dar dacă nu-i place să 
joace popice?

—- Ba, că doar și lui taică-su îi. 
t place.

— Spune o dată, nu ne mai fierbe 
ațîța._ »•

— E fata mea. Regulamentul campio
natului ne permite.

Si așa, Gertrude Holici a devenit com- 
« ___ _____ - - _____ r-- - ponentă a echipei de la laminorul de

dînsul cu vădită mîndrie — execuție ire- șahist. Zvelt, aproape subțire, șe mișcă., bandaje. 
proșabilă, 'arta: Aceasta e garanția pro- 
duselor noastre, 
lucrează acum, __ - _____
caragiii sau țircsatbriî’' de aici' își 
meseria la cel mai uialf’ nivel"...

\ . 1 munca
precizie, pentru frumos, o , .

fiecare secție a combinatului
fi mai bine scris ; în fiecare 
combinatului), la foraje, la 
la oțelărie sau la motoare

sentiment ii duce pe reșițeni
lor liber la repetițiile corului

Nicolae ITohh nu' mai 
dar oricare dintre ma- 

fac

de 
poli

Aceeași pasiune pentru 
mare / 
întilni în 
(poate ar 
fabrică a 
turnatorie, 
electrice

Același 
I în timpul 

vestit în toată țara, la repetițiile artis
tice sau pe stadioane. în zilele de sport

Electricianul Sorin Mihăilescu lu
crează de 13 ani în combinat. E înalt, 
bine legat Sorin Mihăilescu e unul din
tre „mhtoarele* sportului de mase din 
combinat

— înainte aveam predilecție pentru 
activitatea culturală. Ani de-a rîndul 
am făcut parte din echipa de dansuri, 
într-un an echipa a cîștigat locul î 
pe |ară. Spectacolul de gală ' T-afn 
dat la Arenele Libertății din Bjifurești... 
Apoi m-a atras stadionul. La noi ,.în 
combinat Aportul are nenumărâți prie
teni Numai în întrecerile din cadrul 
campionatelor pe asociație sînt în aprigă 
dispută peste 3500 de tineri și vîrstnici: 
23 echipe de fotbal, 16 echipe mixte de 
popice, asta ca să nu amintesc decît 
de ramurile de sport cele mai îndrăgite.

— Cine e campioană la fotbal în pre
zent ?

— Turnătoria. Pacăt că n-ați asistat 
la un meci ca cel dintre forjă și turnă-

„rafinau" lingou-
pe

Mureșan. Alex. Fischer, Dumitru Rață. 
Nicolae Mureșan pare mai degrabă

Dar după o vreme situația s-a com
plicat dip nou. De ce? Pentru simplul 
motiv că Gertrude, juried din ce in ce

tent și-.zîmbește mereu. Băieții spun că 
p^e tereniil de "folbal e „spirt*.

— în ‘campionatul trecut rre-â' scăpat . , „ . . . ,
titlul piriMYe ■degete, dar acum o -să vă- mai bine,‘ liiînd parte și la alte con

cursuri, a căpătat categorie de clasi
ficare și jiu mai avea dreptul de a 
participa în campionatul asociației.

— Ce facem, iar ne-am poticnit ?
- Nu vă , speria ti, bă iet», le-a zis 

Holici. Mai am două fete. Una. e ade
vărat. nu poate juca încă popice, nu are 
decît trei ani. dar cealaltă abia aș
teaptă.

$i echipa popicarilor de la bandaje e 
din nou completă, nemaivorbind că are 
asigurat și schimbul de miine...

Sînt însemnări . fugare despre viața 
vrednicilor muncitori de la combinatul 
metalurgic reșițean. Pled nd de la o 
secție la alta, Sorin Mihăilescu ne spu
nea surîzînd: „Pentru a trece numai 
prin toate .secțiile combinatului ar tre
bui cel puțin 2—3 zile, iar pentru a 
scrie despre toate cele cile sînt de scris, 
nu știu cîlc luni". Fără îndoială că avea 
dreptate. Bogată în împliniri și satisfac
ții, viața oamenilor muncii din Reșița 
poate fi conținutul multor tomuri de 
lurtie brăzdată de rîndurile negre ale 
slovelor. ■ ?

trimitem, o poza.,de la. festivitatea dc 
pretrifere. spune el, făcînd cu ochiul 
șpr,e lan Ciolpan, unicul reprezentant al 
fotbaliștilor de, la secția llala nouă . 
Toată lumea ride, inclusiv Ciulpan, care 
ufeasă riposteze dar apoi zîmbește. E 
în vădită inferioritate.

De la forjă ne întoarcem la laminorul 
de bandaje. Aci lucrează macaragiul Ion 
Holici. Ca și Ion Martin., Francisc 
Gotesgăaber, Ștefan ■ Nagy sau Vasile 
Stoica, Ion Ilolici e un pasionat popi
car Cițd a început campionatul pe aso
ciație la popice* echipa de la bandaje 
s-a aflat în fața unei probleme a cărei 
dezlegare puțini o întrevedeau. In scopul 
atragerii fetelor în activitatea sportivă 
organizatorii competiției stipulaseră in 
regulament obligația ca fiecare echipă 
AS'prezinte în concurs și două fete In- 

._ secția bandaje nu lucrează decît cinci 
reprezentante ale sexului feminin, dintre, 
care una singură s-a arătat 
pătrundă in tainele lansării

.eboiut. ‘
— Ce ne facem, fraților, 

■concura, ofta necăjit Ștefan 
că nu hiai avem și noi măcar o fată...

dornică să 
bilei de

rin putem
Nagy. Uf,

VALENTIN paunescu

N. TOKACEK-coresp.

Tinăra Elena Mărgineanu de la unitatea „Higiena* nr. 45 a cîștigat întrecerile 
iftmls E^crvj^te fetelor

NOI

Din toată țara
ARBITRI

sediul
U.C.F.Ș. Birlad
unei școli de arbitri de rugbi, la care 
s-au înscris 12 tovarăși. Durata școlii 
este de trei luni și cuprinde 16 lec
ții predate de profesorul Vlad Dumi
tru și antrenorul Niculae Balc.an. In 
partea finâlă a școlii, unele lecții 
vor fi predate de specialiști de la Fe
derația Rorhînă de Rugbi.

■ • Pînă la sfîrșitul acestei luni, pe 
lîngă consiliul raional U.C.F.S. Bîr- 
lad se vor deschide încă cinci școli 
de arbitri și instructori sportivi de 
volei, fotbal, handbal, șah și gimna
stică în producție.

consiliului 
au început

raional 
cursurile

tive. Aceiași colectiviști au prestat alte 
sute de ore de muncă voluntară pentru 
ridicarea clădirii vestiarului, formată 
din patru camere. In această acțiune 
s-au evidențiat Marin Filip, președin
tele gospodăriei agricole colective, Ion 
Filip, președintele asociației sportive, 
Petre Filip, Ion Pîrvan, Gh. Șerban, 
Ion Sardu ș.a.

AL. C. POPESCU — coresp.

NOI ASOCIAȚII SPORTIVE 
IN RAIONUL RM. VILCEA

ELIADE SOLOMON — coresp.

PRIN MUNCA VOLUNTARA

. Șute de ore de muncă voluntară au 
prestat colectiviștii din comuna Beli- 
torî, regiunea București, membri 
U.C.F.S. din cadrul asociației sportive 
Teleormanul, la lucrările de amenajare
gi împrejmuire cu gard a. bazei lorspoț-..,.

De curînd, . în raionul Rm. Vîicea 
au fost înființate încă două noi aso
ciații sportive, astfel că totalul lor 
se ridică acum la 84. Asociațiile nou 
înființate își -desfășoară activitatea pe 
lîngă școlile din comuna Brezoi și 
orașul Călimăneșfi. Amîndouă au pri
mit denumirea de Știința. Și secțiile 
pe ramură de sport sînt aceleași: 
gimnastică, volei, șah și tenis de 
masă. Știința Brezoi numără 140 de 
membri U.C.F.S., iar Știința Călimă- 
nești, 120.

DRAG0M1R ROȘIANU j-f^resg



nd muncești cu pasiune
pîntesc foarte bi- 
| cinci ani in urmă 
h sediul coinitetu- 
f.M. al institutului 

asistentul Ștefan 
ku. II cunoscusem 
mai înainte. Era 
Intre tinerii absot- 
[ai Institutului de

Fizică, reparti- 
tedrei de educație 

L institutului. Spe- 
ea sa — handba- 
«na impresie — un 
puziast, dornic să 
scă. Venea la noi 
solicite sprijinul : 

varăși, intenționez 
nez aici, in cadrul 
iii ui, o echipă de
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NOTE-COMENTARII
FAPTE SEMNIFICATIVE

La începutul pregătirilor echipelor 
fruntașe am reținut un fapt care, prin 
frecvența lui, este deosebit de semni
ficativ. De altfel, el a fost propriu și 
sezonului de toamnă, astfel că se poate 
spune că se continuă.

Este vorba de promovarea elemente
lor tinere, de care fotbalul nostru nu 
duce lipsă. Dimpotrivă. Numeroase 
sînt echipele care și-au completat lotu
rile cu tineri fotbaliști, dintre care — 
și acest lucru este mai îmbucurător — 
cei mai mulți sînt proveniți din cadre 
proprii. Asemenea „remanieri" s-au a- 
nunțat Ia Dinamo Galați, U.T.A., 
C.S.M.S. Iași, C.S.O. Baia Mare și alte 
echipe.

Preocuparea în această privință este 
generală. Exemplul echipei Precizia Să- 
cele (din camp, regiunii Brașov) de 
care ne-am ocupat într-un număr tre
cut al ziarului, este concludent. Lui îi 
pot ii adăugate alte zeci de cazuri, lată 
încă unul, semnalat de corespondentul 
nostru din Brașov, I. Hîrșu. Este al e- 
chipei Metrom, care în vara anului tre
cut a încercat o mare decepție, ratînd 
calificarea în categoria B, în barajul 
disputat la Sinaia. „Imediat după ter
minarea barajului — scrie corespon
dentul nostru — au fost analizate cau
zele care au dus la ratarea promovării 
și s-a ajuns la concluzia că, în prin
cipal, determinant a fost felul in care 
s-au prezentat o parte din jucători, mai 
virstnici, depășiți de elanul tineresc al 
celorlalte formații. De aici și soluția:

întinerirea echipei, hotărîre care a fost 
imediat pusă în practică. La reluarea 
pregătirilor pentru campionatul pe 
1931—62, in formația Metromului si au 
făcut apariția o serie de tineri, mulți 
ridicați din echipa de juniori, ca de pil
dă Petru Stoian și Nicolae Parate.

Și după un inceput modest echipa 
și-a revenit. Cîștigind toate jocurile, ea 
s-a clasat pe primul loc la sfirșitul 
turului, la egalitate de puncte cu tex
tila Sf. Gheorghe, dar cu un golaveraj 
superior: 51:5! Dar nu aceasta este 
partea cea mai importantă, ci faptul 
că s-a schimbat stilul de joc al echi
pei o dată cu introducerea jucătorilor 
tineri. Față de jocul lent din trecut, 
acum se joacă în viteză, cu acțiuni mai 
dinamice și mai eficace la poartă. Nu
mărul mare de goluri înscrise este ex
presia acestor caracteristici de joc, care 
vor asigura și pe viitor aceeași com
portare a echipei pe care o pregătește 
un fost jucător, ca instructor voluntar. 
Dumitru lancu".

Și acest exemplu dovedește că jos, 
în masa vchipelor de categorie B și 
regională, de unde însă se ridică 
cu regularitate numeroase elemente ta
lentate, îmbogățind cadrele fotbalului 
nostru, triumfă acest principiu sănătos.

Explicația nu-l greu de găsit. Tinerii 
fotbaliști sind dornici să se afirme și 
șă-și impună calitățile cu care sînt 
înzestrați. In asemenea condițiuni, ei 
fac față cu succes cerințelor sporite ale 
unui antrenament mărit ca volum sau 
durată, depun e'orturi pentru însușirea 
unei bune pregătiri, nu sint blazați și 
nici refractari unei cantități mari de 
lucru la antrenament. Aceasta, pe de 
o parte. Pe de altă parte, ei imprimă 
jocului echipei ritm, dinamism.

In promovarea lor insă, antrenorii 
ca și instructorii voluntari trebuie să 
fie foarte atenți. In mod special ei 
trebuie să-și îndrepte atenția asupra 
a două lucruri:

1. promovarea să se facă cu mult 
discernămint, in momentul in care sint - 
convinși că tinerii fotbaliști aleși dis
pun de pregătirea necesară unor jocuri 
grele.

2. o dată promovați, jucătorii să nu 
ajungă să facă tușă (promovare for
mală). ci să fie folosiți in meciuri, dîn- 
du-li-se posibilitatea să joace cit mai 
mult in folosul dezvoltării lor mai de
parte.

Procedind astfel, antrenorii și in
structorii vor evita pierderea pentru fot
bal a unor tineri jucători cu talent și 
posibilități de progres. Și aceste lucruri 
sînt valabile în primul rind pentru e- 
•-•hipele fruntașe.

Echipele se pr
Indiferent de ,.cartea de vizită" a adversarilor lor, 
handbaliftii de la Știința București dovedesc multă 
tenacitate. Așa cum ilustrează și fotografia noastră 
in care experimentalul Moser nu poate trece de Jianu. 
(Fază din meciul Dmamo-Știința, din codrul „Cupei 

de iarnă")
Foto: P. Romașan 

iar Alexandru Simescu a absolvit cu 
bine institutul.

După trei ani de zile, echipa pro
mova in campionatul republican ! Dar, 
promovarea intr-o categorie superioară 
comporta o serie de obligații: o pre
gătire conștiincioasă, o viață sportivi, 
ordonată, un spirit de înțelegere deplin 
intre componenții echipei. Dar nu tre
buie uitată nici învățătura, firește I 
Toate aceste deziderate se cereau a fi 
armonizate. Cum a făcut «cest lucru 
antrenorul ? Adopți iui metoda cea mai 
eficace: aceea de a sta cit mai mult 
in mijlocul elevilor lui. împreună s-au 
aplecat asupra diferitelor lucrări de 
specialitate; împreună au mers la 
spectacole, au vizitat muzee, expoziții 
La fel, in deplasările făcute in țară, la 
Brașov, la Iași, la Galați, la Bacău, 
antrenorul și jucătorii au fost nedes- 
părțiți. Intre jucători și antrenor s-au 
creat relații de respect, dar și de sin
ceră afecțiune. In echipă nu s-au mai 
înregistrat „accidente". Nici la învăță
tură, nici la disciplină. Toți cei 9 
Jucători ai institutului care intră in 
componența echipei clubului Știința 
București (cea mai tinără echipă din 
campionatul republican, media de virstă 
fiind de 20 ani) sînt conștienți de în
datoririle lor. Exemple in această pri
vință sînt Radu Tănăsescu (Chi
mie), Șerban Chica (Metalurgie), 
Ion 
bază 
mat 
care 
colae 
Mircea Roman (Tehnica construcții
lor de mașini), Silviu Sirghi (Chimie) 
pe cale de a promova cit de curind in 
prima garnitură. La toți există dorința 
fermă de a colabora cu antrenorul, de 
a statornici in institut și pe mai de
parte frumoasa tradiție pe care și-a 
cucerit-o handbalul.

prea dove-

Be, comitetul U.T.M. 
Bit cu bucurie inî- 
B tinărului asistent. 
Bitat. Și peste pu- 
Bp. asistentul Ște- 
Bidreescu începea 
Bi de selecționare 

nților. N-a fost, se 
, o treabă ușoară, 
intre cei care ur- 

acțiunea erau 
de sceptici, și a- 

>le păreau să *e 
sptate : marea ma- 

a studenților nu
Knități cu handbalul. Pină a- 
inii jucaseră baschet, alții fot- 
iă ; cel mai mulți n-aveau insă 
icar cunoștințe sumare în do- 
varîat, complex, al acestei 

te sportive.
uși, asistentul Ștefan Andreescu 
indonat proiectul, inițiativa sa. 
a îndrăgostit de handbal, prea 
de utilitatea acțiunii sale. A 

mult, a dovedit nu numai pri
ci, înainte de toate, stăruință, 
■ență.
reușit. A pus „pe picioare* o 
Modestă la început, anonimă, 
leități. Poate această modestie 
o să cunoască destul de repede 
: succese în întrecerea eu dife- 
lipe din Capitală.
a, cu timpul, băieții noștri au 
Dovadă, calificarea în regiune, 

rmanță frumoasă — după nu- 
an de la înființare — dar, din 
însoțită și de unele fenomen» 

î. Concret: o serie de studenți, 
>amenii de bază ai echipei, au 
să lipsească de la antrenament, 
iZ^cordat suficientă atenție in 

au devenit îngîmîați. Est* 
Adrian Jianu și Alexandru

i, 
te

de făcut ? Unii au fost de 
fie scoși definitiv din eclii- 

„Nu ne fac nici o

■a
să 
ineau ei:
N-avem nevoie de codași 1“..

norul Ștefan Andreescu a venii 
i să ceară sprijinul comitetului

sint Radu
, Șerban Chica
Braga (Energetică), jucători de 
ai echipei. Exemplul lor este ur

și de alți jucători tineri, printre 
Constantin Niță (Mecanică), Ni- 

Liclliardopol (Electrotehnică),

pentru reluarea campionatului

ărerea mea este să încercăm 
Ireptăm. Poate că ii vom rea- 
: drumul cel bun...
tat de vorbă cu cei doi studenți, 
it apel la o serie de asistenți 
-i ajute in pregătirea lucrărilor, 
area strinsă dintre cadrele di- 
comitetul U.T.M. și antrenori 

is roadele: cei doi studenți au 
pe linia de plutire... Astăzi, A 
ianu este integralist in anul V,

asistent DUMITRU ȘERBAN 
secretarul comitetului U.T.M, 

de la Institutul Politehnic 
București

Vesti
AȘOV. INTENSĂ ACTIVITATE 

LA PATINAJ

JIUL PETROȘENI...
Fotbaliștii de la Jiul, cu gindul la 

campionat, și-au început pregătirile 
dornici de a lua startul in retur mai 
bine pregătiți.

Unele detalii asupra reluării pregă
tirii lor le-am aflat de la antrenorul 
echipei, Bazil Marian, cu care am 
stat recent de vorbă.

— Drept să vi spun, nu e vorba de 
o RELUARE a pregătirilor. Cu ex
cepția celor in tratament, jucătorii AU 
CONTINUAT antrenamentele și după 
sfirșitul turului, bineînțeles, ele fiind 
micșorate ca durată și intensitate. In 
sală sau, cind timpul a permis, in aer 
liber, întregul lot a participat la... 
„odihna activă".

La 8 ianuarie tot lotul s-a prezen
tat la vizita medicală, după care an
trenamentele au inceput să sporească 
ca număr și durată.

— Care este stadiul actual?
— In prima săpiâmini am efectuat 

cinci antrenamente, iar din a doua 
șase și apoi șapte, eu jocuri-reduse la 
două porți la sfirșitul fiecărui antre
nament. Am pus accentul, cum era și 
firesc, pe pregătirea fizică generală, 
insistind asupra rezistenței, forței și 
mobilității jucătorilor. Tot lotul ma
nifestă un interes deosebit la antre
namente. Prezența, cu excepția lui Ga
bor (are o ușoară întindere care îl re
ține de la pregătiri pentru două săp- 
tămîni) este de sută la sută.

— Citeva cuvinte despre returul 
campionatului...

— Este, de fapt, scopul pregătirii 
noastre asidue. Locul ocupat la sfir
șitul turului, ne cam dă emoții. Va 
fi o întrecere pasionantă. Dar, ne vom 
preocupa să practicăm un fotbal bun, 
așa cum am reușit in unele partide 
din prima parte a campionatului. Și 
mai este un lucru: tinerii introduși in 
lot (Martinovici, Ciomoavă, Pavlavici) 
au inceput să se mai maturizeze, să 
capete încredere in forțele lor.

La antrenamente iau parte și jucă
tori noi, elemente talentate, care să 
poată inlocui pe viitor pe cel „bă- 
trini“. Așa sint de pildă portarul 
Henzel (20 de ani), halful Ghiță, îna
intașii Melinte (21) și un junior care 
promite, Sardi. Unii dintre ei au par
ticipat la jocurile echipei de tineret. 
De asemenea, vrem să mai completăm 
lotul cu cițiva jucători remarcați în 
campionatul regional.

Timișoara a efectuat 11 antrenamen
te: trei în sală și opt în aer liber. 
La antrenamente participă întreg lo
tul, mai puțin Manolache. care este 
accidentat Cu toții manifestă poftă 
de lucru.

In lotul formației studențești au fost 
introduși doi tineri jucători: Ciachir 
(mijlocaș dreapta sau inter dreapta), 
provenit din echipa de tineret și Ră- 
celescu (stoper) fost jucător la Re
șița. în momentul de față student Ia 
Timișoara. In a doua jumătate a lunii 
februarie Știința Timișoara va juca 
la două porți cu formația sa de ti- 

o 
ii

neret, apoi 
echipă din 
cu C.S.O.

UN

cîte două meciuri cu 
Oravița, Jiul PetrOșeni 
Reșița.

P. VESELI N — coresp.

PRIM JOC DE VERIFICARE 
LA PROGRESUL

Pentru săptămina aceasta, antre 
norii echipei Progresul — Gică Ni- 
culae și C. Drăgușin — au planificat 
șase antrenamente, la capătul cărora 
vor supune lotul la un joc de veri
ficare a stadiului de pregătire. Acest 
joc va avea loc 
la ora 10, pe 
Staicovici, între 
mația de tineret.

duminică dimineață, 
terenul din str. dr. 
prima echipă și for-

HOCHEIgaa

Turneul final
(Urmare din pag.

I

P. GAȚU

al
i)

porțide gol la ambele 
insă la poarta lui Sofian) 

minu 18 C. Antal a risipit

campionatului republican

(mai 
pinS 
orice

C. ALEXE 
PROGRAMUL DE MECIURI

AL ȘTIINȚEI TIMIȘOARA
De la 8 ianuarie, data primului 

antrenament și pină în prezent. Știința

de la corespondenți
Magda Gheorghiu, 2. Anca Sîngeor- 
zan, 3. Lelia Constanda; categoria 
13—16 ani: 1. Rodica Cărpinișan, 2. 
Eva Miculici, 3. Magda Gheorghiu; 
băieți, categoria 10—12 ani: 1. Dan 
Săvescu, 2. Romeo Gheorghiu. 3. Ro
mulus Gruia; categoria 13—16 ani: 
Radu lonescu; patinaj viteză, juni
oare, 1.500 m: Crista Tracher; juniori. 
1.500 m: Constantin Gonț&a; juniori 
17—18 ani (3.000 m): 1. Atila Toros, 
2. Andrei Ocoș.

Concursurile de verificare vor con
tinua cu regularitate pentru ca pati
natorii din Brașov să se prezinte la 
întrecerile oficiale în 
bună.

ui favorabil a permis amatori- 
patînaj artistic și de viteză 

așov să-și continue pregătirile 
:re.a întrecerilor oficiale ce se 
;fășura în a doua jumătate a 
nuarie. Duminică, pe patinoa- 
mpia au avut loc primele în
de verificare, urmărite cu mult 
de sute de spectatori. In pri
de s-au îhtîlnit reprezentanții 

Olimpia la patinaj artistic 
obligatorii), apoi viteziștii, iar 
ul concursului au evoluat din 
tinatorii artistici, la figuri li- 
el mai mult au plăcut pati- 
artistic: care au arătat o evi- 
creștere valorică, mai multă 
|ă și eleganță în execuția fi- 
Cît privește viteziștii, în spe- 

liorii de categoria a Il-a, au 
Lat o bună pregătire, obținînd 
uni. 
rezultatele tehnice: patinaj ar- patinoar pe bulevardul Republicii. Ti
de, categoria 10—12 ani: L cerii patinatori din oraș se pot mîa->

formă cit mai

Carol Gruia,

O DUMINICA

coresp. regional

PLĂCUTĂ

Din inițiativa olubului orășenesc Ga
lați, în localitate a fost amenajat un

dri acum cu o bază sportivă frumoa
să. modernă, amenajată și cu insta
lație de iluminație electrică care per
mite practicarea patinajului 
cursul serii.

Pentru popularizarea acestui 
în rîndurile tinerilor gălățeni, 
sportiv orășenesc a organizat 
nică un concurs de viteză între copii 
avînd vîrsta de 10—14 ani. Pe dis
tanța de 100 metri cei mai bine s-au 
clasat Alex. Psegaliuschi, Gh. Aghi- 
dan și Florian .Botez. In general, în
trecerea s-a bucurat de un deplin 
succes în rîndurile tinerilor patinatori.

Ce păcat că această duminică plă
cută pentru patinatori nu a fost rod
nică și pentru hocheiști, care, deși au 
materialele necesare, nu au activitate 
din cauza lipsei de preocupare a co
misiei regionale de specialitate.

și în

sport 
clubul 
dumi-

_ C. Ungureanu, coresp.

ocazii 
multe 
ce in 
dubiu asupra rezultatului, marcind 
dintr-o acțiune personală. In orice 
caz, victoria brașovenilor este meri
tată și dacă ei n-ar fi avut doi ju 
cători (Farcaș și din nou Csaba Hollo) 
eliminați pe cite zece minute pentru 
nesportivitate. poate că n-ar fi trecut 
prin atitea emoții pină să obțină cele 
două puncte puse in joc.

In cel de-al doilea joc de ieri dimi
neață, Tîrnava Odorhei a repurtat 
prima victorie din campionat, intrecind 
cu 14-1 (5-0, 5—0, 4—1) pe Șurianul 
Meciul a fost la discreția formației 
din Odorhei, care a marcat prin Tar- 
csi (4), Torok I (4), Torok II (2), Gyor- 
gy (2), Gali și Covaci. Unicul punct 
al echipei din Sebeș a fost înscris de 
Petrașcu, același care a înscris — de 
altfel — toate cele trei puncte ale echi
pei sale în acest campionat. De men 
ționat, în legătură cu acest meci, ma
rele număr de eliminări de pe teren, 
provocate nu atit de durități cit de 
neîndemînarea tehnică a unor jucători.

ASPECTE... ASPECTE...
• Un amănunt pe care ținem să-l 

subliniem în legătură cu partidele 
de pină acum este apariția unor ju
cători tineri, talentați, care se deta
șează prin valoare, in formațiile re* 
pective, și care ar putea intra in ve
derile lotului de tineret. Este vorba 
de Tarcsi de la Tîrnava Odorhei, Csa
ba Hollo și Carol Antal de la Steagul 
roșu Brașov, care cu un antrenament 
mai regulat pot deveni jucători da 
suprafață.
• Primele patru etape ale campio

natului au arătat că echipele noastre 
se prezintă bine și la capitolul spor
tivității. Nu se mai înregistrează nici 
pe departe numărul mare de eliminări 
de pe teren pe care arbitrii îl con
semnați pe t°ile lor in alți ani. Este,

de sigur, meritul 
buri ți secții care 
aspect. In același timp, scăderea nu
mărului de infracțiuni denotă și o 
mai atentă preocupare pentru cunoaș
terea regulamentului de către jucă
tori. Am înregistrat focuri in cam 
echipele (Steaua si Voința, de exem
plu) n-au avut nici un eliminat l

• Cu atit mai neplăcut a fost in
cidentul petrecut ieri dimineață la 
cabine, unde — după meciul Steagul 
roșu—Metalul Rădăuți — jucătorii Lw- 
kacsfi de la Brasov și Chirilă de la 
Rădăuți s-au lovit reciproc. Ce părere 
au conducerile secțiilor respective si 
federația ?

9 Steagul roșu Brașov se prezintă 
bine in acest campionat, dacă ținem 
seama de timpul minim de pregătire 
pe gheață pe care l-a avut. Un lucru 
ne surprinde insă : ținuta necorespun
zătoare a jucătorilor brașoveni din 
punct de vedere al echipamentului. Nu 
numai că au un echipament vechi, de
teriorat dar mulți jucători n-au nici 
echipamentul de protecție (apărătoare, 
umerare etc.) care se impune la acest 
sport. Credem că chipa de hochei a 
puternicului club brașovean s-ar putea 
prezenta intr-o ținută mai corespusș- 
zătoare in fața publicului bucures- 
tean...
• Antrenorii echipelor participante 

la turneul final sint : Eugen Raduch 
(Steaua), Sorin Pascu (Știința Cluj), 
M. Flamaropol și Costi Țico (Știința 
București), Paul Sprencz (Voința), I. 
Racoviță (Steagul roșu), S. Tomovict 
(Metalul Rădăuți), Ernest Torok (Tir- 
nava Odorhei) și Culcear (Șurianul). 
Ultimii doi sint și jucători în echipele 
respective.

• In sfirșit, a fost rezolvată pro
blema asistenței medicale. Medicul de
legat este cunoscutul internațional de 
volei, dr. Gabriel Cherebețiu.

conducerilor de ciu
te preocupă de acest

RADU URZICEANU
SPORTUL POPULAR
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DIN CUVINTUL PARTICIPANȚILOR
Cerințe sporite față de sportivii 

fruntași

PROF. MARIUS B1RJEGA, inspector 
în departamentul Îiivățâinîntului supe
rior din MIC.: „în munca tuturor ca
drelor care lucrează în atletism trebuie 
să intervină o cotitură însemnată. Tre
buie să se renunțe la „declarații* și să 
se treacă concret la traducerea în viață 
a măsurilor ce vor fi elaborate de con
sfătuire. în realizarea multora din ele 
o contribuție însemnată pot și trebuie 
să o aducă, în primul rînd, atleții. Ei au 
datoria să muncească cu mai multă dra
goste, cu mai multă pasiune, să se stră
duiască necontenit să-și ridice măiestria 
la nivelul cerințelor actuale. In ceea ce 
privește întrecerile internaționale, spor
tivii noștri trebuie să nu uite nici un 
moment că ei reprezintă culorile țării 
și prin întreaga lor comportare, prin 
performanțele pe care le obțin, ei să 
dovedească că merită pe deplin această 
încredere, această prețuire. Pentru a- 
ceasta cred că trebuie intensificată 
munca de educație. Astăzi, trebuie să 
avem pretenții mai mari față de spor
tivii noștri fruntași !

Universitățile ar trebui să dea atle
tismului nostru cel mai mare număr de 
recordmani, cei mai mulți campioni. Dar, 
din păcate, nu este așa. De ce ? După 
părerea mea în facultățile noastre nu 
există suficientă preocupare pentru 
atletism. Totul pornește de la asistenții 
de educație fizică, care se cam lasă 
„greu* în ceea ce privește atletismul. 
Activitatea în acest sport este mai pre
tențioasă decît, să zicem, la handbal 
sau volei. Aici există cifre și rezulta
tele vorbesc cît se poate de clar des
pre munca depusă ! Va trebui ca asis
tenții noștri să-și revizuiască complet 
felul de a munci și să traducă în viață 
directivele primite din partea M.I.C. în 
ceea ce privește dezvoltarea atletismu
lui, ca sport de bază. Cu mai multă pa
siune pentru profesiune, cu mai multă 
inițiativă și spirit de răspundere din 
partea lor, succesele nu vor întîrzia să 
se vadă*...

Numai trei antrenori 
nu pol rezolva toate problemele

PROF. MERICĂ, asis-
^^ffeaucație fizică la Universitatea 
A. I. Cuza, președinte al comisiei re
gionale de atletism din Iași: „în ul
timii ani activitatea atletică din Iași a 
înregistrat o scrie de succese: este ade
vărat încă departe de posibilitățile pe 
care le avem. în regiunea noastră nu 
se poate vorbi însă de atletism decît la 
C.S.M.S. și Ș.S.E. din Iași și la Com
plexul școlar din Bîrlad. Și atît ! Tre
buie să recunoaștem că e mult prea 
puțin pentru o întreagă regiune cum 
este lașul. Pentru atletism nu lucrează 
însă decît 3 antrenori care, bineînțeles^ 
nu pot rezolva toate problemele aces
tui. sport. Trebuie mult mai mult in
teres din partea tuturor profesorilor de 
educație fizică din școli pentru a dez
volta activitatea atletică la înălțimea 
așteptărilor. Dar. în același timp, tre
buie ca și organele și organizațiile locale 
U.C.F.S. să se ocupe mai serios de 
acest sport. Iată, de pildă, situația ac
tuală a stadionului „23 August* din 
Iași. Deși a fost Inaugurat abia de doi 
ani, pista și instalațiile pentru atle
tism, nefiind îngrijite, s-au deteriorat. 
Pentru a „menaja* gazonul fotbaliștii 
se antrenează (cu ghete cu crampoane) 
chiar pe... pista de atletism, astfel că 
atleții nici nu mai au unde să se an
treneze !“.

Punem accent
pe îmbunătățirea calității muncii

SEVER PADURF.ANU, președintele 
consiliului regional U.C.F.S. Brașov: 
„Avem satisfacția să constatăm că atle
tismul a înregistrat în regiunea noas
tră succese frumoase. La realizarea a- 
cestdra o contribuție importantă și-a 
adus-o un larg activ obștesc care lu
crează în domeniul atletismului.

La ora actuală tehnicienii noștri (32 
de antrenori și tot atîția instructori) pun 
nn accent deosebit pe îmbunătățirea ca
lității muncii. în Brașov am organizat 
Un centru special de pregătire pentru 
atletism, încadrat cu trei antrenori care 
lucrează fiecare în specialitatea respec
tivă. Avem convingerea că, în scurt 
timp, roadele acestei activități se vor 
vedea limpede de tot.

Pentru vara acestui an nc-am propus 
organizarea unei tabere de pregătire 
atletică, la care vor fi chemați cei mai 
talentați tineri din regiunea noastră".

„Planul" zilei de muncă - 
secretul succeselor

IOLANDA BALAȘ, maestru emerită 
a sportului, recordmană a lumii la să
ritura în înălțime: „Trebuie intensifi
cată munca de propagandă a atletismu- 

care trebuie să îmbrace aspectele

cele mai variate, cele mai convingătoare. 
Rezultatul acestei munci să sc vadă 
în numărul tinerilor care vor ieși pe sta
dioane.

Pentru ca atleții noștri fruntași, dar 
nu numai ei, să-și îmbunătățească de 
la an la an performanțele, este nevoie 
de mai multă disciplină în muncă, de 
mai multă pasiune pentru tot c«_ea ce 
fac. Un program al zilei de muncă, • ’• 
didos întocmit și, mai ales, respectat 
cu strictețe este „secretul* succeselor, al 
marilor performanțe. Cunosc foarte bine 
exemplul săritorului sovietic de triplu* 
salt, Vladimir Gorveaev. El a avut o 
perioadă de timp foarte încărcată cu 
treburile sale profesionale. Credeți însă 
că a renunțat să sc mai antreneze ? Nu ! 
Pentru că nu avea alte ore disponibile, 
Gorceaev se antrena de la ora 22 pînă 
spre miezul nopții. Așa a și ajuns la 
rezultatele pe care le-a obținut !

Un asemenea exemplu trebuie să stea 
viu în fața alleților noștri fruntași. 
Avem datoria să muncim și mai mult 
pentru a răspunde prin rezultate înalte 
condițiilor create de partid mișcării 
noastre sportive*.

Profesor despre care nu se mai 
vorbește

EUGEN BRAN, conferențiar univer
sitar, șeful catedrei de atletism de la 
Institutul de Cultură Fizică : „în ana
liza activității atletismului din țara 
noastră nu s-a vorbit nimic despre 
munca desfășurată în cadrul catedrei 
de la I.C.F. Ar fi trebuit analizată și 
activitatea noastră, a acelora care pre
gătim pe specialiștii atletismului.

Mulți dintre studenții noștri, atunci 
cînd termină I.C.F., pornesc plini de 
entuziasm la locurile de producție unde 
au fost repartizați. Dar avem surpriza 
ca după 1—2 ani să nu mai auzim ni
mic despre unii din ei, despre munca 
lor. Ce se întîmplă ? După părerea noa
stră entuziasmul li sc „stinge*. încep 
să se delase în munca pentru care au 
fost pregătiți, nu sc mai ocupă de at
letism ci dc alte probleme. Sub pretextul 
unor „greutăți* ei își ascund de fapt 
lipsa de activitate, pasivitatea lor...

în ceea ce privește pregătirea atle
tică, practica a dovedit că abia după 
un antrenament sistematic de 7 ani un 
tînăr poate ajunge la „maturitate*, 
poate fi capabil de rezultatele cele mai 
înalte. De aceea este nevoie ca această 
pregătire să se facă cu toată atenția

și tinerii să nu fie obligați să obțină re
zultate imediate. Este nevoie deci de 
multă răbdare, de mult tact pedagogic".

Școala - izvor nesecat de cadre

PROF. CORNEL IOVANESCU, pro
fesor emerit: „Mă oeup de aproape 30 
de ani de atletism. Am satisfacția că în 
aceste trei decenii am crescut și format 
numeroase elemente de frunte ale atle
tismului nostru. După părerea mea școa
la reprezintă pentry, atletism un izvor 
nesecat de cadre. Tocmai dc aceea tre
buie lămurită problema sporturilor care 
trebuie predate la orele de educație fi
zică din școală. Este foarte greu ca 
un profesor dintr-o școală să se ocupe 
în același timp de pregătirea elevilor 
săi în mai multe sporturi. Cred că atle
tismul și gimnastica pot asigura cel 
mai bine pregătirea sportivă multilate
rală a elevilor".

Mai mult control 
al muncii profesorilor

DUMITRU COSTEA, directorul Di
recției de educafie a tineretului școlar

ar... încurca procesul de învățămînt. 
Este complet greșit, mai ales că prac
tica dovedește astăzi că între procesul 
de învățămînt și activitatea fizică e- 
xistă o armonie perfectă.

Pentru anul 1962 vom extinde orga
nizarea concursurilor de atletism pentru 
elevii claselor 1—IV și mai ales pen
tru cei din clasele V—VII, ca și tabe
rele școlare în timpul verii. Cerem spri
jinul F.R.A. în acțiunea de depistare 
a celor mai talentați tineri care să fie 
chemați în aceste tabere. De asemenea 
vom lua măsuri pentru activizarea secți
ilor existente, pentru înființarea altora 
noi și vom studia posibilitatea înfiin
țării unor școli cu program de educație 
fizică în care accentul să fie pus pe 
atletism".

Despre unitatea 
în procesul de instruire

PROF. VLADIMIR SIMIONEȘCU, 
inspector în M.I.C., membru în biroul 
F.R.A. : „Transferările nejustificate ale 
unor atleți de Ia un club la altul de
termină o lipsă dc unitate în procesul 
de instruire. Aceasta este mult mai 
gravă atunci cînd este vorba de atleți

mai întîi, o intensă muncă 
gandă a atletismului".

Să „reactivăm' 
pe toți specialist

PROF. SORIN PASCU, cit 
al consiliului regional U.C. 
„Deși în Cluj își desfășoară 
un mare număr de antrenor 
sori de educație fizică cu 
în atletism, totuși rezultate 
pe măsura posibilităților și 
tiilor existente. Se lucrează 
la „suprafață" și nu se iuti 
în școli și facultăți. Pe viit 
bui „reactivați" mulți dintre 
clujeni care au cam uitat de

Grijă pentru 
instructorii volun

PROF. MIHAIL IONESCI 
viciului de educație fizică « 
mental învăfămiiituhu su 
M.I.C. : „Pentru formarea 
cît mai mare de instructo 
cred că este bine ea antre 
cei mai prieepuți să-și mute 
teva luni pe an, „cîropul" <

:CONSFĂTUIREA PE ȚAR 
: A ATLETISMULUI
din M.I.C.: „Programele de învățămînt 
elaborate de M.I.C. sînt foarte clare în 
privința atletismului. Numai respecta
rea lor de către profesorii de educație 
fizică și ar fi constituit o puternică 
impulsionare a activității atletice din 
școli. Dar, după cum dovedesc faptele, 
profesorii noștri nu înțeleg să-și facă 
datoria și nu respectă linia indicată de 
aceste programe. Aceasta dovedește că 
nici controlul efectuat de inspectorii 
M.I.C. n-a fost prea exigent. Pe viitor 
va trebui să alcătuim echipe de la M.I.C.
și U.C.F.S. care să controleze activii a-
tea profesorilor <le educafie fizică din
școli, ,

Unii directori de școli nu susțin ac-
tivitatea sportivă pe motiv că aceasta

juniori. In cazurile în care totuși se 
fac transferări, schimbîndu-se deci și' 
antrenorul, atletul trebuie să prezinte 
noului antrenor un caiet de antrenament 
bine întocmit și ținut la zi, pentru ca 
acesta să-și poată da seama mai ușor 
de programul de pregătire efectuat de 
elevul său".

Vom desfășura o intensă muncă 
de propagandă

ANTON B1RO, profesor de educafie 
fizică la Satu Mare: „Cadrele tehnice 
din regiunea Maramureș s-au ocupat în 
prea mică măsură de atletism. Din a- 
oest motiv nici nu avem atleți suficîenți 
în regiune și nici vreun rezultat de re
ținut. La noi trebuie să desfășurăm,

în diferite centre ale țării. / 
putea desfășura o muncă 
îndrumare și dc formare a 
promoții de instructori, cari 
iniția apoi mii și mii de tine 
atletismului*.

Vom forma

THEODOR CONSTANT! 
ședințele consiliului regioi 
Ploiești: „Atletismul, în rt 
tră, este practicat mai mu; 
și la Cîmpina, dar avem j 
multe alte centre muncitori 
strădui să ne formăm un I
ștesc care să ne ajute în 
răspîndire a acestui sport 
șele regiunii*.

Avem. toate condițiile 
sa cunoască o larga

In încheierea lucrărilor consfătuirii 
pe țară a atletismului, a luat cuvintul 
tovarășul AUREL DUMA, președintele 
Consiliului General U.C.F.S. Vorbi
torul a subliniat faptul că problemele 
care au stat in centrul preocupărilor 
consfătuirii au fost analizate multi
lateral, cu simț de răspundere și com
petență, că — printr-o participare 
activă la lucrările consfătuirii .— cei 
prezenți au adus o contribuție sub
stanțială la îmbunătățirea materialelor 
prezentate și ia stabilirea celor mai 
corespunzătoare măsuri care să asi
gure atletismului din țara noastră o 
dezvoltare la nivelul cerințelor actuale.

Ca rezuitat direct ale excelentelor 
condiții creaie de partid și guvern 
mișcării noastre de cultură fizică și 
sport, al sprijinului permanent ce-1 
primim, activitatea atletică a repurtat 
in ultimii ani — in ansamblul acti
vității de cultură fizică și sport — o 
serie de succese. Astfel, mii și mii 
de tineri participă la activitatea com- 
petițională in fazele preliminare a'e 
campionatelor republicane de juniori 
și senior), la tradiționalele crosuri de 
primăvară și toamnă, la diferite com
petiții de masă Din rindurile parti- 
cipanților la acesle întreceri s-au ri
dicat mulți dintre campionii noștri de 
astăzi.

Au crescut rezultatele atleților frun
tași, fapt oglindit de locurile bune 
cucerite de ei la marile concursuri 
internaționale ca: Jocurile Olimpice, 
Campionatele europene, Universiada. 
Jocurile Balcanice etc. Merită a fi 
subliniată și comportarea bună a e- 
chipei noastre feminine care de 5 
ani deține consecutiv titlul de cam
pioană balcanică. Cele mai bune atle
te ale noastre au situat in 1961 țara 
noastră pe locul VI in clasamentul 
mondial etc.

Aceste succese sint, desigur, cu
noscute și se bucură de aprecierea 
tuturor iubitorilor de sport din țara 
noastră. Trebuie însă să avem in ve
dere că in activitatea atletică, in spe
cial ia unele probe, s-au manifestat și 
lipsuri serioase care trebuie grabnic 
lichidate. Astfel, nu avem încă sprin
teri cu o pregătire la nivelul perfor
manțelor internaționale, nu ne pot 
mulțumi nici rezultatele aruncătorilor 
de ciocan, ale săritorilor cu prăjina

etc. Sint deficiențe care arată că nu 
pretutindeni și nu întotdeauna au fost 
folosite in modul cel mai judicios con
dițiile existente, că dacă s ar fi lucrat 
mai bine și, în unele cazuri, cu mai 
multă exigență rezultatele ar fi fost, 
fără îndoială, superioare. Tocmai de a- 
ceea, toți activiștii U.C.F.S., cadrele 
tehnice, profesorii de educație fizică, au 
datoria să situeze in centrul preocupă
rilor lor problema dezvoltării atletis
mului, să-și unească eforturile in di
recția lichidării situației necorespunză
toare care mai există la unele probe 
atletice, să desfășoare o muncă de 
perspectivă pe baza unui plan concret 
și a unui țel precis.

In fața noastră, a tuturor, a spus 
vorbitorul, stă sarcina atragerii tine
retului in practicarea atletismului și 
ridicarea acestei activități la nivelul 
sarcinilor trasate de partid, al con
dițiilor create, pentru a putea repre
zenta cu cinste culorile patriei noas
tre in întilnirile internaționale.

Analizind, in expunerea sa, stilul 
de muncă al activiștilor sportivi, to
varășul Aurel Duma a insistat asu
pra faptului că s-au observat o serie 
de lipsuri in ceea ce privește contro
lul muncii, asigurarea perspectivei ac
tivității atletice etc., deficiențe izvo- 
rîte din stilul necorespunzător de 
muncă al unor consilii U.C.F.S., clu
buri și asociații sportive. Nu este ad
misibilă situația ca din 453 de secții 
de atletism afiliate, numai circa 80 
să participe la activitatea centrală, 
celelalte limitindu-se la o activitate 
foarte redusă, la nîveh‘1 asociației 
sportive și, în multe cazuri, nici Ia 
atît Secțiile de atletism ale clubu
rilor și asociațiilor sportive trebuie să 
devină unități de bază in activitatea 
noastră; ele trebuie să aibă obiective 
precise, un calendar competițional pro
priu care să angreneze intr-o activitate 
continuă pe toți tinerii care iubesc 
acest sport. Acest aspect, al conti
nuității in activitate, este deosebit de 
important și iui trebuie să i se acor
de atenția cuvenită pentru că prin 
continuitate se asigură caracterul viu 
al întrecerilor, o selecționare judicioasă 
a elementelor tinere, talentate, de 
perspectivă. Firește, la aceste întreceri 
cu larg caracter de mase trebuie să 
fie angrenați și sportivii fruntași

care, prin sfaturile și experiența lor, 
pot da un ajutor serios tinerilor în
cepători.

Pentru a asigura o creștere per
manentă a numărului de practicant! 
ai atletismului, pentru a dezvolta ne
contenit baza de mase a acestei im
portante ramuri sportive, este necesar 
să se studieze, împreună cu Ministerul 
invățămintului și Culturii, măsurile 
ce trebuie întreprinse pentru ca școala, 
acest izvor nesecat de tinere talen
te, să fie folosită mai bine pentru dez
voltarea atletismului in lumina sar
cinilor trasate de partid mișcării noas
tre sportive.

In ceea ce privește atletismul de 
performanță, toate cadrele din atletism 
au datoria să muncească cu mai mult 
simț de răspundere și perseverență 
pentru ridicarea nivelului performanțe
lor la nivelul corespunzător cerințe
lor pe plan internațional. Să nu 

uităm că în fața noastră stau com
petiții deosebit de importante cum sint 
Campionatele Europene precum și 
Jocurile Olimpice din 1964. Dar, pen
tru a răspunde sarcinilor importante 
ce le revin, activiștii sportivi trebuie 
să-și îmbunătățească stilul de mun
că, să acorde atletismului un loc de 
frunte in activitatea lor de fiecare 

i La rindul lor, pentru a putea face 
față cu succes muncii de răspundere 
pe care o îndeplinesc, aceea de a 
contribui Ia formarea unui tineret să
nătos, viguros, antrenorii trebuie să 
dovedească mai multă pasiune in ac
tivitatea lor, să cunoască toate aspec
tele legate de procesul complex al 
istruirii si educației. Antrenorul tre

buie să fie un bun pedagog, psiholog, 
să aibă cunoștințe din toate științele 
ajutătoare. El trebuie să dea dovadă 
de principialitate, de exigență, să lupte 
pentru aplicarea cu curaj a tot ceea 
ce este nou si valoros, să înlăture 
empirismul si rutina din activitatea 
sa. Realizarea mul țiplelor sarcimi 

privind dezvoltarea pe baze de mase 
a atletismului nu poate fi insă re
zolvată numai cu ajutorul antrenori
lor. Ei trebuie să simtă in fiecare 
clipă sprijinul permanent al tuturor 
activiștilor sportivi, in același timp, 
este necesar să se îmbunătățească 
munca desfășurată cu activul voluntar, 
cu instructorii sportivi al căror rol

In activizarea maselor de 
praoiicanea exercițîilor fi 

deosebit de însemnat
Avem toate condițiile pei 

semenea lipsuri să fie lichid 
grabnic, pentru ca aHetisn 
noască o dezvoltare la nii 
țelor actuale.

Participant!! la consfătuii 
in evidență o serie de lip 
în dorința sinceră de a c 
îmbunătățirea muncii pe tă 
tismului — au criticat deși 
care s-au făcut vinovați dt 
stări de lucruri. In aceste 
drele tehnice, profesorii d 
fizică, activiștii din orgar 
ganizațiile sportive trebuii 
un puternic îndemn penfri 
tate mai susținută 
mobilizarea 
desfășurării 
nice.

Lucrările 
continuare 
interesul 
însuflețirea cu care s-au 
cutiile, ne-au întărit conv 
există înfr-adevăr toate [ 
pentru a asigura atletism: 
voi tare continuă. Avem a 
o bază materială cores 
condiții superioare. Trebuie 
ridicăm la nivelul acestor 
îmbunătățim necontenit m 
nizatorică și de educație, 
instruire. întreaga noastră ;

Consfătuirea pe (ară a 
lui a stabilit o serie de sai 
îndeplinirea cărora sînt ne 
suri temeinice. Asemenea < 
buie desfășurate și la nix 
nai, raional și orășenesc, 
principalele probleme ale 
lui nostru să fie dezbăfuh 
in asociațiile și cluburile 

De-acum înainte începe 
munca noastră, a tuturor 
am dezbătut împreună, 
consfătuire, problemele maj 
ietismului nostru. întorși 
lor de muncă, activiștii 
datoria să lămurească k 
probleme, să ia măsurile 
toare și, angrenând pern 

larg activ voluntar, să 
îndeplinirea lor. Această m: 
desfășurată cu mult simț

in vii
tuturor forțelor 
unei munci ci

consfătuirii — 
tovarășul Aurel 

manifestat de |



„Cupa Progresul" la atletism
za problemelor de bază ale at- 
ui nostru, prilejuită de consfă- 

țară care a avut loc vineri în 
, a dus la concluzia că miș- 
e cultură fizică și sport are as- 
gurate toate condițiile necesare 
îirii sarcinilor de răspundere ce-i 
In cadrul acestora dezvoltarea 
ului la nivelul condițiilor create 
id ocupă un loc important, 
tivele importante pe care fre- 

le îndeplinească atletismul în 
sistemului nostru de cultură 

în lumina sarcinilor trasate 
umentele de partid mișcării de 
fizică și sport — impun luarea 

îăsuri menite să asigure acestei 
sportive o necontenită dezvol- 
azei sale de mase, creșterea con- 
nivelului performanțelor.

U ASIGURAREA CARACTERULUI 
DE MASE

olidarea organizatorică a sec- 
e atletism și înființarea de noi 
urmărindu-se în perspectivă ca 

i anul 1964 toate asociațiile noa- 
ortive să aibă secții de atletism, 
st an numărul secțiilor de atle- 
filiate la federația de speciali- 

a crește de la 454 la 1254. Este 
menea necesar ca încă în acest 
se organizeze secții de atletism 

te școlile medii, pedagogice, pro- 
ale, tehnice și în toate institu- 
e învățămînt superior.
n 1962 vor fi înființate secții de 
m in asociațiile sportive din în
fieri, instituții și sate unde există 

.alt de 1000 de membri U.C.F.S.; 
ul viitor vor li cuprinse asocia- 
u peste 500 de membri U.C.F.S., 

1964 restul asociațiilor.
e recomandă ca fiecare asistent 

ucație fizică din învățămîntul su- 
, indiferent de specializarea pe 

are, să contribuie la promovarea 
muluî în rîndurile studenților, 
n colaborare cu secțiunile de in- 
înt ale sfaturilor populare, con- 
regionale U C.F.S. vor asigura 

ul gratuit al elevilor pe bazele 
ve amenajate pentru atletism, 
e din preajma acestor baze vor 
itate să desfășoare, cu precădere, 
ivitate atletică.
Se va studia posibilitatea înfiin- 
unor școli medii cu program spe- 
de educație fizică, cu accent pe 
;m, în acele regiuni unde atle- 
1 cunoaște o rămînere în. urmă. 
Este necesară introducerea unor 

pe categorii de clasificare spor- 
în invățămîntiil mediu, proiesio- 
ehnic, pedagogic și superior, prin 
cadrele calificate să-și aducă con- 
ia la răspîndirea atletismului în

mase, la creșterea nivelului rezultate
lor. Se recomandă ca fiecare profesor 
de educație fizică să pregătească —- 
începînd chiar din acest an — un nu
măr de atleți clasificați egal cu 10 la 
sută din numărul total al elevilor sau 
studenților cu care lucrează la orele 
de curs.

• Fiecare asistent de educație fizică, 
indiferent de specializare, care pri
mește în anul 1 studenți cu clasificare 
sportivă în atletism, are sarcina ca în 
decurs de doi ani să ridice cu o cate
gorie clasificarea acestor atleți.

PENTRU CREȘTEREA CALITATIVA 
A PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCAT1V

ul
s-
n spirit creator, cu competență, 
iție deosebită va trebui acor- 
nuncii educative în rindul atle- 
Imbunătățirea necontenită a a- 
activități, împletită cu selecțio- 
exigenlă a cadrelor, va rezolva 
ine decît pînă acum problemele 

de pregătirea atleților care ne 
intă în diferitele intilniri in- 
onale. Munca de instruire tre- 
desfășurată în strinsă legătură 
■nea educativă, aceasta fiind baza 
pregătiri temeinice a sportivilor, 
area lipsurilor semnalate in 
i de educație, cu consecințe di- 
in obținerea unor rezultate la 

1 condițiilor create, va trebui 
eocupe in viitor atit Federația 
etism, cit și cluburile, asociațiile 
te și, în general, toate organeie 
anizațiile sportive. O muncă mai 
izată va trebui să desfășoare 
iția de specialitate care pină 
s-a întrunit sporadic și nu a 

at conducerea și orientarea în 
i a comisiilor și colegiilor 
nu a exercitat un control 

it al îndeplinirii obiectivelor 
ză.
m toate condițiile pentru a 
atletismului o dezvoltare 
largi de mase, pentru ca acesta 
iregistreze o continuă creștere 
ea ce privește conținutul prece
de antrenament, ridicarea cali- 
nuncii, îmbunătățirea pertorman-

în procesul de pregătire a atleților 
vor fi predate procedeele tehnice cele 
mai moderne care pot asigura perspec
tiva muncii și creșterea rapidă și ne
contenită a rezultatelor.

La baza orientării în principalele 
aspecte ale antrenamentului se va ține 
seama de următoarele indicații:

— perioada pregătitoare durează în
tre 4—6 luni, iar cea de tranziție apro
ximativ patru săptămîni, în care timp 
nu se va întrerupe activitatea ci se va 
schimba natura și intensitatea efor
tului.

— va trebui să se mărească sub
stanțial numărul, intensitatea și vo
lumul antrenamentelor și să se treacă 
într-o măsură mai mare la efectuarea 
antrenamentelor în aer liber în perioada 
de iarnă, astiel incit cel puțin 50 la sută 
din activitatea în acest sezon să se des
fășoare în aer liber, folosindu-se ca 
mijloc principal de lucru alergarea în 
teren variat.

— în antrenamentele de sală din 
tirripul iernii se va urmări cu precădere 
pregătirea multilaterală, punîndu-se ac
cent pe dezvoltarea forței generale. Vor 
fi folosite cele mai variate aparate aju
tătoare : mingi medicinale, haltere, ex- 
tensoare, helcometre, bănci înclinate 
etc

Pentru realizarea de rezultate supe
rioare este necesar să se acorde o aten
ție deosebită sistemului ccmpetițional 
în atletism. Pentru o mai mare eficiență 
a competițiilor cu caracter de masă, 
fiecare asociație sportivă din întreprin
deri, instituții și de la sate, va alcătui 
un calendar competițional pentru sec
ția de atletism, asigurind membrilor 
acestora minimum 6 concursuri pe an 
(iu afara celor prevăzute ca etape ale 
campionatelor republicane). Să se stu
dieze posibilitatea îmbunătățirii calen
darului competițional al elevilor, ast
fel ca el să fie axat pe structura anu
lui școlar. Se recomandă organizarea 
a cel puțin 8 concursuri, iar în loca
litățile unde există cel puțin 4 școli 
medii și profesionale să fie organizat 
un concurs de atletism pe echipe de 
școli, avînd mai multe etape. întrecerile 
vor avea loc toamna și primăvara. Ju
niorii de categ. I vor concura la triat
lon, iar cei din categ. a Ii-a vor avea 
în program un număr de 6 probe.

Fiecare regiune va organiza în acest 
an campionate raionale de atletism (în 
minimum 2 raioane) cu mai multe 
etape.

Pentru popularizarea atletismului și 
pentru asigurarea continuității con
cursurilor desfășurate in fața specta
torilor, organele U.C.F.S. vor lua mă
suri ca la toate meciurile de fotbal, în
cepînd de la nivel raional pînă la ca
tegoria A inclusiv, să fie organizate 
concursuri atletice înainte și in pauza 
acestor intilniri.

în scopul asigurării pregătirii fizice 
generale și pentru descoperirea de noi 
elemente de perspectivă, in fiecare ta
bără sportivă a elevilor (pe plan re
gional și central) se vor organiza con
cursuri de atletism.

Se va studia organizarea în 1963 a 
unei competiții atletice în genul Spar- 
tachiadei sau al Jocurilor Olimpice 
la care să participe reprezentativele 
tuturor regiunilor.

rilor și asociațiilor, precum și birourile 
secțiilor vor trebui să se preocupe mai 
intens de creșterea contribuției antre
norilor în desfășurarea muncii edu
cative cu sportivii, antrenorii fiind în 
primul rînd un permanent exemplu pen
tru elevii lor.

Vor trebui combătute prin toate for
mele agitației și propagandei sportive 
acele manifestări străine sportului nos
tru, luîndu-se măsuri energice împotriva 
actelor de indisciplină, de vedetism etc.

Trebuie intensificată munca de pro
pagandă in domeniul atletismului, in 
sensul ca aceasta să îmbrace forme cit 
mai variate, accesibile, care să ajungă 
pînă la fiecare colectiv de muncă, școa
lă, familie. Este necesar ca fiecare an
trenor, profesor de educație fizică, in
structor, maestru al sportului, sportiv 
fruntaș să devină un agitator, un pro
pagandist al atletismului la locul în 
care-șl desfășoară activitatea profesio
nală.

Sala Floreasca II din Capitală a 
fost pur și simplu „luată cu asalt" de 
numeroșii participant la întrecerile con
cursului dotat cu „Cupa Progresul". La 
această competiție, in afara atleților 
bucureșteni, au luat parte și 24 de ti
neri sportivi, elevi ai S.S.E. din Con
stanța (antrenor V. Andronic).

Iată rezultatele tehnice înregistrate : 
SENIORI; 50 m: V. Jurcă (Șt.) 5,9; A. 
Diaconu (D) 6,0; S. Nitu (D) 6,1; 55 mg:
L. Preda (Șt.) 8,0; T. MoscaliUc (Șt.) 8,2; 
V. Răuț (Șt.) 8,4; lungime: V. Jurcă 7,10: 
H. Albrecht (Șt.) 6,77; I. Leu (Șt.) 6,68; 
greutate: D. Serafim (D) 13.08: Ad. Io- 
nescu (Șt.) 11,40: SENIOARE: 50 m: G. 
Luță (R) s8; I. Petrescu (R) 6,9; G. Pa- 
lade (Șt.) 7,0; 40 mg; I. Petrescu 6,5;
M. Budan (Șt.) și G. Luță 6,5; lungime:
Ol. Borangic (St.) 5,35; M. Budan 5,20; 
E. Protopopescu (V) 5,10: greutate: A. 
Gurâu (P) 13,47; M Wittgenstein (P)
12,77; I. Szabo (Șt.) 12,26; JUNIORI CAT. 
1: 50 m: S. Aîtenliu (SSE I) Si M. Cor-

cioavă (D) 6,2; M. Niță (SSE I) 6,3; lun
gime ; R. Radoslav (Șt.) 6,51; M. Zaharia 
(R) 6.10; L. cristian (SSE I) 5,96; JUNI
OARE CAT. I; 50 m; M. Miliades (Șt.) 
6,9; M. Predescu (P) 7,0; M. Popescu
(Șt.) 7,0; lungime ; m. Miliades 5,24- p. 
Mărgăritescu (SSE C-ta) 4,93; C. Pittop 
(ITB) 4,87; JUNIORI CAT. A H-a; 50 m; 
Gh. Bălasa (SSE 11) și H. Iliescu (SSE I) 
6,5; C. Grigorescu (D) 6.6: JUNIOARE 
CAr. a II-A: 50 m: V. Mărculescu (I>) 
7,2 . D. solea (SSE I) 7,2; M. Truscă (CSS) 
7,3; lungime: M. Prodea (D) 4.90; D. So
lea 4,75: P. Nedelea (D) 4.73; COPII; 
băieți: 50 m: s. Gheorghiade (D) 6,8; 
Gh. Manea (SSE I) 7,0: M. Vlad (SSE I) 
7,0; lungime: R. Cristian (SSE II) 4,08; 
I. Șerban (R) 4,90; Gh. Manea 4,75; fete- 
50 m; El. Scarciu (SSE II) 7,1; El. Tudor 
(SSE II) 7,5; M. Vulcan (R) 7,6.

tn urma totalizai ii ounctajelor reali
zate la fiecare probă clasamentul gene
ral pe echipe se prezintă astfel: 1. ști
ința 117,5 p; 2 Progresul 76,5 p: 3. S.S.E. I 
67.5 p; 4. Dinamo 60.5 p; 5. S.S.E. n 
50 p.

NICOLAE D NICOLAE, coresp.

PENTRU ÎNTĂRIREA BAZEI 
MATERIALE

Cluburile și asociațiile sportive vor 
acorda cea mai mare atenție întreține
rii și dotării bazelor sportive cu tot 
inventarul corespunzător activității at
letice. Se va urmări in mod perma
nent executarea judicioasă a bugete
lor, combătindu-se orice manifestări, 
de risipă. Realizarea de venituri 
proprii trebuie să constituie un obiectiv 
important în activitatea tuturor orga
nelor și organizațiilor U.C.F.S.

Secțiile de atletism vor lua măsuri 
ca în decurs de 1—2 ani să-și procure, 
în mod eșalonat, inventarul necesar, 
atîț cel specific diferitelor probe at
letice cît și cel destinat pregătirii fizice 
multilaterale și speciale.

Se vor lua măsuri ca fiecare școală 
să-și amenajeze în curte o groapă cu 
nisip pentru sărituri, un ioc pentru 
aruncări și — in funcție de posibili
tăți — o pistă de alergări.

★
Organele și organizațiile U.C-F.S. au 

datoria să se ocupe cu toată răspun
derea și priceperea de aplicarea acestor 
masori îndreptate spre continua îmbu
nătățire și dezvoltare a atletismului 
nostru. Ele trebuie să asigure îndru
marea și controlul permanent al secții
lor de atletism din asociații și cluburi, 
să analizeze periodic activitatea aces
tora, nivelul performanțelor obținute 
în anul respectiv.

Muncind cu mai multă perseverență, 
angrenind in îndeplinirea importante
lor obiective ce le stau în față un larg 
activ obștesc, bizuindu-se în mod deo
sebit pe cadrele voluntare și stimulind 
continuu inițiativele membrilor U.C.F.S., 
activiștii sportivi își vor aduce astfel 
prețioasa contribuție la ridicarea at
letismului nostru la nivelul sarcinilor 
actuale.

Bogată activitate în școala medie nr. 1 din Brașov
VacaDța de iarnă a luat sfîrșit. Să

lile de clasă, atelierele și sălile 
de sport cunosc din nou atmosfera plină 
de entuziasm a elevilor.

în primele zile după vacanță an 
găsit și la școala medie nr. 1 din Bra
șov totul pregătit pentru ca elevii să se 
simtă cît mai bine. In sala de sport a 
acestei școli, prima oră de educație fi
zică an avut-o elevii și elevele din clasa 
a IX-a. -In această oră, ne-a spus pro
fesoara Matilda Czoppelt, facem exer
ciții mai ușoare, pentru acomodare, și 
treptat vom intra în programul normal. 
Punem 
care să 
vederea 
înțeles,

accentul tn deosebi pe exerciții 
întărească mușchii picioarelor in 
mersului pe schiuri, insă, bine- 
nu neglijăm nici celelalte exer-

cifii necesare altor discipline sportive".
Do la bun început, elevii ji 

elevele fcolii medii nr. 1 din Brașov 
ne-au dovedit interesul pe care îl au fată 
de orele de educație fizică. De altfel, în 
această școală, activitatea sportivă este 
la înălțime, obtinîndu-se rezultate fru
moase în diferite competiții.

I mpletind din nou învățătura cu spor
tul, elevii și elevele de la școala medio 
nr. 1 din Brașov, au pornit cu avînt la 
munca chiar din prima zi după plă
cuta vacanță petrecută. Desigur, in d»- 
rînd vom avea prilejul să scriem despra 
noile lor realizări.

GH. CORCODEL-coresp.

Aspect din timpul orei de educație fizică a elevelor din c'asa a Xl-a G de la 
Școala medie nr. 1 din Brașov

Foto : Gh. Corcodcl

cen- 
per- 
salc

asi-
pe

vitatea atletică nu este și ca 
nu poate fi privită ca un scop 
ie. Practicarea exercițiilor atle- 
onstituie in primul rind o con- 
e ia întărirea sănătății oarneni- 
îuncii, la căiirea lor fizică, la 
irea unor calități morale care-i 
să muncească cu rezultate tot 

bune pe frontul construcției so- 
e, pentru îndeplinirea cu suc- 

sarcinilor trasate de partid.
• necesar ca toți cei care mun- 
in domeniul atletismului să se

Ia nivelul sarcinilor trasate de 
mișcării noastre sportive, să 

oare cu pasiune o muncă susți- 
să contribuie cu toate forțele lor 
eplinirea Directivelor celui de al

Congres al P.M.R., pentru de- 
irea construcției socialiste in 
'a noastră patrie.

CREȘTEREA PERFORMANȚELOR 
SPORTIVE

Atletismul si
9

Cunoaștem mulți mari campioni care 
au debutat intr-o disciplină sportivă, 
ca pînă la urmă să se consacre altei 
discipline în care au cules laurii glo
riei. Așadar, exemplul Elenei Leuș- 
teanu care, înainte de a se consacra 
gimnasticii, a practicat atletismul, nu 
este un caz izolat..

— Intr-adevăr, primii mei pași in 
sport i-am făcut pe terenurile de 
atletism. Prima mea victorie, primul 
meu succes in sport a fost consemnat 
la... o oră de educație fizică: 1,25 m 
la săritura in înălțime. Și ținînd 
seama că abia în acel an împlineam 
14 ani, performanța mea a atras 
atenția profesorului care m-a îndru
mat spre terenul de atletism.

— Care performanțe i-au făcut însă 
Pe iubitorii atletis-

să regrete
i-ati...

performanțele la... gimnastică
dut, după cum arătau primele dv. 
rezultate o viitoare performeră. Dar 
ca să răspundem la o altă întrebare 
care interesează pe cititorii noștri, să 
ne spuneți in ce măsură au contribuit 
calitățile fizice dobindite la atletism 
la desăvirșirea măiestriei sportive la 
gimnastică ?

— Practicarea atletismului a fost 
un factor hotăritor in ceea ce pri
vește inițierea mea in gimnastică și 
desăvirșirea pregătirii mele in această 
ramură sportivă.

— Concret ?
— Să luăm de exemplu săritura in 

lungfcne. Cunoașterea acestei probe 
de atletism a făcut ca să-mi pot în
suși cu ușurință elementele necesare 

săritura Trambulina

i
In acest an, datorită condițiilor exis

tente, vor putea fi pregătiți 30 de noi 
maeștri ai sportului și 120 de noi spor
tivi de categoria 1; numărul atleților 
de categoria a 11-a va crește la 1.500, 
iar al celor de categoria a IlI-a la 
15.000; vor fi pregătiți in școli 30.000 
de atleți juniori (din care 40 la sută 
fete) ; vor fi îmbunătățite recordurile 
republicane la 20 de probe de seniori și 
senioare și 50 de noi recorduri la ju
niori. Vor fi îmbunătățite recordurile 
regionale, raionale și orășenești și se 
va ține o strictă evidență a acestora.

1
PENTRU ÎNTĂRIREA MUNCII 

DE EDUCAȚIE $1 PROPAGANDĂ
3

In îndeplinirea importantelor sarcini 
ce le revin pe linia educării comuniste 
a sportivilor, consiliile cluburilor, bi
rourile de secții și activul salariat vor 
trebui să controleze cu deosebită exi
gență activitatea acestora în producție, 
la școală, participarea lor la învățămîn
tul politic și felul în care se realizează 
latura educativă a procesului de in
struire.

Organele U.C.F.S., consiliile clubu-

mului 
faptul că 
„părăsit" și ați ales 
o altă disciplină 
sportivă ?

— In 1949, adică 
în anul debutului 
meu în atletism, 
m-am clasat pe lo
cul trei în finala 
campionatelor repu
blicane de juniori. Peste patru ani nu
mele meu a figurat pe lista campioane
lor ți recordmanelor țării la triatlon — 
junioare și pentatlon — senioare. Și, 
cred că rezultatele de 1,43 m la înăl
țime, 5,55 m la lungime, 10,62 m ia 
greutate și 31,75 m la suliță, obținute 
la o virstă destul de fragedă și cu pu
țină pregătire (între timp am început 
să practic și gimnastica) au făcut pe 
unii specialiști să creadă că voi putea 
obține rezultate remarcabile la atle
tism... Poate că au avut dreptate, dar 
eu totuși m-am 
acest sport care...

— ...Care cere 
grație în mișcări, 
severență și chiar 
țrerupt-o noi.

ELENA LEUȘTEANu

dedicat gimnasticii,

atita îndeminare și 
multă, multă per
și forță — am în- 

Deoi atletismul a pier-

de la cal corespunde cu pragul de 
bătaie de la săritura in lungime. 
M-am simțit deci „acasă" cind tre
buia să fixez elanul. Astfel nu e in- 
tîmplător că primul titlu de cam
pioană republicană Ja gimnastică l-am 
obținut la... sărituri.

— Dar săritura in înălțime ?
— Experiența acumulată în această 

asemenea, 
cal și exe- 
artistice și 

de pildă, 
bîrnă folo-

probă mi-a ușurat, de 
munca la săritura peste 
cutarea unor elemente 
acrobatice la sol ca, 
„foarfecă înainte". Și la 
sesc aproape aceleași elemente de 
tehnică ca la săritura în înălțime, 
doar elanul diferă. Chiar și calitățile 
fizice dobindite prin aruncarea suliței 
îmi sint folositoare la .acele exerciții

la paralele care necesită răsucirea 
umerilor (rotările). Mobilitatea arti
culației umerilor îmi ajută să execut 
cu mai multă ușurință răsturnările 
înainte-înapoi.

— Argumentele care dovedesc că 
atletismul v-a netezit drumul spre 
titlul de maestră a sportului ia gim
nastică sint mai mult decît convin
gătoare. in continuare — și ca o ul- 

. tiniă întrebare — știind 
ficat și alte sporturi, 
aflăm cit de folositoare 
in disciplina sportivă 
dedicat ?

— Schiul mi-a dezvoltat simțul de 
echilibru atit de necesar ia bîrnă. De
prinderile acumulate la volei și handbal 
m-au ajutat să

că ați prac- 
am dori să 
v-au fost ele 
căreia v-ați

mă descurc în multe 
situații critice 
sol. Practicînd 
ceste sporturi 
învățat cum să 
mortizez șocurile la 
aterizarea din sări
turi. Dezvoltarea 
calităților de mo-, 
rală și voință și a 
spiritului de echipă 
— iată și alte cali
tăți pe care le ca-, 

diferite jocuri sportive.

la
a-

am
a-

peți practicînd diferite jocuri sportive. 
De aceea și azi le practic ca sporturi 
complimentare. Nu m-am lăsat nici 
de schi. Și acum vă destăinuiesc un 
secret: am rămas fidelă și atletismu
lui. Vara, in timpul liber, mă puteți 
întîlni pc stadionul Tineretului lingă 
gropile de sărituri. Ultimele mele 
performanțe: 5.31 m la lungime și 
1,40 ni la înălțime.

In concluzie, recomand tuturor ti
nerilor care pășesc pe terenurile de 
sport să practice mai îritîi atletismul, 
mijloc de bază pentru realizarea pre
gătirii fizice generale, condiție prin
cipală în atingerea măiestriei sportive 
în toate ramurile de sport

interviu luat de
AU JNOVAN



Parîngul, o splendidă bază
pentru schiorii fruntași

Haide, dă-ne mina!

Din cauza lipsei de zăpadă din 
Bucegi și din Postăvar, schiorii frun
tași au plecat in masivul Paring, unde 
au participat ’a două importante con- 
cursuri cu caracter republican : „Cupa 
Voința" și „Cupa Olimpia". Intîmpi- 
nată la început cu neîncredere, ideea 

' «mutării" centrului de greutate al ac- 
, tivității — pe o scurtă perioadă — 
i în Paring, s-a dovedit fericită, schio
rii avind aici la dispoziție o pîrtie bună 
din toate punctele de vedere. Și acest 
lucru se datorează in primul rind ca- 

i tedrei de schi a Institutului de Cui- 
i tură Fizică și personal prof. Virgil 
i Teodorescu. Studenții de la LC.F. au 
depus mii de ore de muncă patriotică 
pentru a realiza această bază, fapt 
pentru care merită felicitați.

Pe Paring se află acum o pîrtie 
modernă, care poate fi folosită pen
tru toate cele trei probe alpine: co- 

' borire, slalom uriaș și slalom special. 
I Săptămina trecută, schiorii fruntași

De doui iile vresaea s-a mei Irit din :
nou in n-giunra de OMale. astfel e* 
zăpada cănită in nirsnl săpUBiaii tre
cute a început să se topească rob 1800 : 
m altitudine, iar pe ren antele sndiee 
și estice st ratai de răpadi a seăsat ero- 
•iderabii. derenind peticit.

In zilele urmii oare, vresea se ra I 
Mken(ine cald* $i vrlativ însoriți. Noap
tea se va proU n't nrbcL iar ziua dez
gheț. Tcbb pers iar a ti urca siaa p!ni 
la -~6 grade ■ zana de apnlc ea al
titudine cuprinsă taine 800 și 1600 ■ 
După 26 ianuarie, vremea se va răci 
ușor și cerul va fi mai asalt novas. Vor 
cădea ninsori slabe. Stratul de zăpadă 

. va crește in grosime satisfăcătoare pen- 
î tru sporturile de iarnă dc abia de 1» 

1600 m în sus. Peste zăpada veche.
■ Cu crustă groasă, se vee așterne câțiva
■ centimetri de zăpadă proaspătă, pe- , 
foasă.

între 23 și 27 ianuarie în zaea alpină ! 
țeste pericol de atalaașe.

*------------------- -- ----------------------------------------

PRONOSPORT
Concursul de duminică 21 ianuarie, 

al treilea din aces* an, a programat 
12 meciuri din diviziile A și B ale cam
pionatului italian de fotbal, lată, pe 
scurt, cum s-au desfășurat cele 9 me
ciuri de divizia A :

FIORENTINA - INTERNAZIONA- 
EE: 4—1. Fiorentina a eiștigat detașat 
Bcest derbiu al campionatului.

MILAN — BOLOGNA: 3-0. Toate 
Rolurile marcate de Danova (min. II, 
18 și 39).

ROMA — JUVENTUS: 3—3. Meni- 
thelli de la Roma deschide scorul pen
tru ca Rosa să egaleze. Juventus preia 
apoi conducerea printr-un gol înscris 
'de Nicole, pentru ca, de data aceasta 
Roma, să f’e aceea care egalează. Din 
nou Nicoie înscrie un goi dar Lojacono 
de la Roma aduce egalarea (3—3).

PALERMO — CATANIA: 0—0.
PADOVA - LANEROSSI: Din cau

za unei ninsori abundente, meciul a tre
buit să se întrerupă.

TORINO - LECCO: 2-1. Scorul a 
fost deschis de echipa gazdă prin Law. 
Lecco egalează prin Pasinato, însă 
Torino obține victoria la limită prin
tr-un șut de la distanță executat de 
halful Bearzot.

MANTOVA — SAMPDORJA: 2—0. 
Goluri marcate în ordine de Recagni 
și brazilianul Sormani.

SPĂL — VENEZIA: 1 — 1. Echipa 
din Ferrara nu a putut obține victoria 
cu toate că avea mari șanse.

■ ATALANTA — UDINESE: 2—1. 
Victorie la limită, în fața ultimei cla- 

i sate.

★

Iată acum Programul Concursului de 
j duminică 28 ianuarie:

I. Internazionale — Padova
II. Catania — Roma

III. Sampdoria — Milan
IV. Bologna — Torino
V. Juventus — Spăl 

/ VI. Venezia — Palermo

SPORTUL POPULAR
R-ag. a 6-a Nr. 396S 

au avut posibilitatea să încerce ca
litățile acestei pirtii, convingîndu-se 
că ea oferă condiții excelente de pre
gătire și de concurs. Pornind din Vîr- 
ful Paring (peste 2.000 m), pirtia șer
puiește in jos prin pădure pînă Ia 
aproximativ 1.500 m, creind prin va
rietatea el, prin „hopurile" presărate 
pe tot traseul, prin „căderi" și traver- 
eee, probleme dificile pentru orice 
categorie de schiori. Traseul se află 
pe versantul nordic al masivului, este 
apărat deci de soare și in felul acesta 
zăpada este ferită, păstrîndu-se chiar 
în perioade călduroase. De altfel, în 
Paring s-au putut ține probe de slalom 
și slalom uriaș, in zile in care in Bu
cegi și în Postăvar mai erau doar 
petice de zăpadă.

Concurenții au apreciat toate aceste 
calități, exprimindu-și satisfacția pen
tru condițiile oferite de pirtia Pa
rângului.

CE SE INTIMPLA CU TINERETUL ?

Am așteptat cu legitimă curiozitate 
concursurile din Paring unde, alături 
de schiori experimentați, au partici
pat și numeroși tineri, considerați 
speranțe ale acestui sport Dar, tre
buie să mărturisim, tinerii au dezamă
git Nu ne așteptam ca Mircea Ene, 
Spiridon și Constantin Bălan. Aurel 
Stroe, Ion Postolache. Puiu Dan ? a. 
să învingă pe Gh. Bălan, Horst Ha- 
nich, Gh. Cristoloveanu, Mircea Ena- 
ct>e, Niculae Iovici ș.a,, a căror teh
nică și experiență de concurs le asi
gură locuri fruntașe. De aci insă și 
pină la slaba comportare a tineretului 
este o deosebire mare, oglindită de 
altfel in maniera de parcurgere a 
traseelor și implicit in rezultate. 
Se pare că tinerii au pornit pe panta 
periculoasă a automulțumirii, consi
derând că au învățat totul in domeniul 
tehnicii și că de acum nu mai au alt
ceva de făcut decit să asalteze locu
rile fruntașe. Și, in consecință, la 
concursurile din Paring au pornit vi- 
jeiios in fiecare manșă, fără a ține 
seama de stadiul loc de pregătire, de 
gradul de dificultate a traseului, de 
numeroasele probleme tactice ivite pe 
parcurs. Ca urmare, puțini au foot

VII. Lanerassi — A taianta
VIII. Udinese — Fiorentina

IX Lecco — Ma-ntova
X Bari — Parma

XI. Verona — Genoa
XII. Novara — Napoli

★

După cum știți, începind cu primul 
concurs din acest an, regulamentul 
Pronoexpres a fost modificat In urma 
acestor modificări, datorită faptului că 
sumele nedistribuite la categoria I și 
a Il-a, in cazul cînd nu există variante 
ciștigătoare la aceste categorii, se dis
tribuie categoriei a Vl-a, premiile a- 
cestei ultime categorii au crescut sim
țitor. Astfel, numai la primele două 
concursuri ale anului (din 3 și 10 ia
nuarie) s-au alocat pentru premiile de 
la categoria a Vl-a 176.000 lei în plus, 
sume provenite de la categoria I, unde 
nu existau variante ciștigătoare.

Vă reamintim că astăzi este ultima 
zi în care mai puteți juca la concursul 
Pronoexpres de miine a cărui tragere 
va avea loc în București, Sala Clu
bului Ministerului de Finanțe din str. 
Doamnei nr. 2, începind de la orele 
19.

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES NR. 3 
din 17 ianuarie 1962 

27 lei.

Fond de premii : 499.840 lei.

Categoria 
lei

I 2 variante a cîte 29.990

Categoria
6.497 lei

a II-a 10 variante a cîte

Categoria
1.345 Iei

a III-,a 52 variante a cîte

Categoria
294 lei

a IV-a 306 variante a cîte

Categoria
69 lei

a V-a 1303 variante a cîte

Categoria a Vl-a 4588 variante a cîte

Rubrica redactată de Loto Prono
sport.

cei ce au terminat o cursă fără căză
tură sau fără a ieși din porți. Iar 
cînd li s-a atras atenția, au invocat 
diferite pretexte, total neserioase față 
de situația existentă (traseul prea 
greu, porți prea multe etc.). De fapt, 
traseele curselor au îndeplinit toate 
cerințele unui concurs modern, dar 
tinerii noștri schiori au considerat că 
vor suplini insuficiențele tehnice prin 
elan. Or, elanul, dorința de a învinge, 
își spun cuvintul, dar numai atunci 
cind sportivul respectiv are un ba
gaj de cunoștințe tehnice și tactice 
bogat. Iată de ce generația actuală de 
schiori tineri trebuie să muncească cu 
mai multă perseverență, conștiinciozi
tate în vederea îmbogățirii și stăpî- 
nirii temeinic a procedeelor tehnice, 
fără de care saltul calitativ nu este 
posibil.

D. STANCULESCU

Concurs la Prejba
Pe pirtia de la cabana Prejba, din 

munții Cîbinului, s-a desfășurat un 
concurs de schi, la care au participat 
82 de eleve și elevi din școlile medii, 
pedagogice și elementare din Sibiu. 
Tinerii sportivi s-au întrecut numai 
in probele de slalom rezervate celor 
trei categorii de concurenți Ia băieți 
și două la fete. Iată cîștigătorii: 
fete — începătoare: S. Cucu (Șc. 
medie nr. 1); avansate: E. Ver- 
mescher (șc. medie nr. 2), băieți — 
începători: V. Ltingu (școala medie 
nr. 1), avansați: N. lonușiu (șc. me
die nr. 1), perfecționați: G. Speck 
(șc. medie nr. 2).

ILIE IONESCU — coresp.

Abecedarul borului se învăță la cluburi șl asociații
1962 este un an în care din calen

darul A.1.BA. lipsesc competiții de 
mare amploare. Cu toate acestea, ac
tivitatea pugilistică internațională nu 
va stagna, iubitorii boxului avînd po
sibilitatea să urmărească în continuare 
numeroase inlilniri internaționale bi
laterale intre echipe reprezentative sau 
de club.

Este firesc să fie așa. Anul 1963, 
și îndeosebi anul olimpic 1964 vor 
supune din nou pe boxerii din toate 
țările lumii unor noi și severe exa
mene Experiența a dovedit că reali
zarea performanțelor deosebite s-a da
torat în cea mai mare măsură pre
gătirii din timp, temeinice, și pe baze 
științifice, a boxerilor. Mărirea volu
mului de antrenamente a fost factorul 
determinant în obținerea rezultatelor 
de prestigiu. Este deci normal ca de 
pe acum să ne gindim cu tot mai 
multă seriozitate la marile competiții 
ce se vor disputa în 1963 (campionatele 
europene de la Moscova) și 1964 
(J.O. de la Tokio).

- De fapt, unele măsuri pentru ridi
carea calitativă a boxului nostru au 
fost luate anul trecut. S-a simțit preg
nant nevoia de a se împrospăta lotu

Priviți această fotografie. Ce exprimă ea? O dublă eschivă ? Nu! Greșeli 
din ambele părți, lovituri imprecise. Autorii : M. Minea — Rapid (stingă) și 
C. Periețeanu — I.S.B. Ce au de spus antrenorii boxerilor respectivi: acesta 

este boxul tehnic spre care tindem ?

Vă amintiți 1 In I960 
a fost o primăvară! 
timpurie, cu pomi în
floriți pe neașteptate 
in lumina blinda a 
soarelui. Cerul se cu
răța de piele, deve
nind, tot mai sticlos. 
Aerul era cald și pă- 
mintul aburea. Și 
dintr-o dată totul s-a 
frint. A venit peste 
noapte un îngheț us
cat și natura a încre
menit, așteptind. A- 
poi florile pomilor au 
căzut și au murit.

Au murit înainte 
de a da rod.

★
Prin luna martie, la 

antrenamentele secți
ei de lupte de la „Se
mănătoarea" au venit 
doi tineri: S. Paras
chivoiu și P. Crin- 
gașu. Erau amindoi 
elevi U școala profe
sională. Antrenorul 
T. Gaiță i-a privit in 
felul său ciudat, o- 
prindu-se îndelung la 
linia umerilor și a g>* 
tului. Apoi i-a Intre- 
bal:

— Vreți să vă faceți 
luptători ?

— Vrem...
— Bine. Dezbrăcați- 

vă!
Peste cttva timp, 

T. Gaiță, care este 
de-a dreptul îndrăgos
tit de acest sport 
(dacă ați ști cum li 
scinteiază ochii cind 
vorbește despre el!) 

se arătă foarte mulțu
mit de noii săi elevi. 
Erau serioși, veneau 
la antrenamente fi 
prindeau extraordinar 
de repede.

Au urmat zile pline. 
Elevul preferat al lui 
Gaiță se întărise, a-

vea picioarele ca două 
arcuri de oțel. In fa
ța publicului încă nu 
apăruse. Învăța. Tran
spira, se ștergea cu 
prosopul și o lua de 
la capăt.

— încă o dată... în
că o dată...

Antrenorul tși pe
trecea cu el toate 
ceasurile libere.

Deocamdată acesta 
era un anonim: un 
elev ucenic care locu
ia la căminul școlii, 
care invăța conștiin
cios ca atiți alți colegi 
ai săi.

Peste un an, prin 
ianuarie — februarie 
1961, Paraschivoiu a 
participat la primul 
concurs. A fost un 
succes. Specialiștii l-au 
remarcat imediat. Ti- 
nărul avea mișcări 
studiate, atente, înșe
lătoare pentru adver
sar. Parcă ar fi îno
tat, atit de precis miș
ca brațele, trunchiul, 
picioarele. Și cind ni
meni nu se mai aștep
ta, se răsucea brusc 
și, in citeva clipe, ter
mina lupta.

Au fost felicitări 
pentru elevi și antre- 
nbri. La radio, in pre
să se vorbea despre 
Paraschivoiu ca des
pre o speranță.

Un timp a confir
mat așteptările. Cu 
ocazia verificării lo
tului R.P.R., campio
nul olimpic D. Pirvu- 
lescu l-a întilnit 
pe Paraschivoiu. A 
fost o întrecere in ca
re tinărul a demon
strat nu numai îndrăz
neală, ci și o tehnică 
bună: dublul nelson, 
turul de cap, podul

rile reprezentative și, în consecință, 
au fost promovați o seamă de tineri 
care au dat satisfacție. Acum insă 
credem că se poate pune problema 
conturării echipei care va repre
zenta boxul romînesc la aceste com
petiții. Anul trecut au fost încercați 
peste 60 de pugiliști în întîlnirile in
ternaționale. fapt care a dat prilejul 
antrenorilor să aprecieze posibi
litățile fiecărui boxer. Avem un lot 
numeros, alcătuit din boxeri tineri, 
chiar foarte tineri, mulți dintre ei au
tentice talente. Tinerii vor îmbrăca și 
anul acesta, alături de boxerii cu ex
periență, tricoul reprezentativ în multe 
întreceri internaționale bilaterale.

★
Nu încape discuție că multe dintre 

măsurile luate anul trecut de fede
rația de specialitate pentru ridicarea 
calitativă a sportului cu mănuși s-au 
dovedit bune. Dar, să o spunem pe 
nume: rezultatele remarcabile obți
nute de boxerii noștri în confruntările 
internaționale nu s-au datorat decît 
într-o foarte mică măsură pregătirii 
pugilițtilor la cluburile și asociațiile 
din care fac parte, ci mai ales an
trenamentelor temeinice, făcute în ul

Estet Beiha

— toate acestea le e- 
xecuta cu multă pri
cepere.

Toți așteptau însă 
mai mult.

Dar Paraschivoiu 
s-a oprit. Și antreno
rul său își amintea 
de primăvara aceea 
înșelătoare cind flo
rile pomilor au căzut 
de pe ramuri inainte 
de a lega rod...

Să se fi înșelat Șl 
el ?

Știți cum sint căde
rile : încep cu o min
ciună („Azi n-am pu
tut veni la antrena- 
menit, nu m-am sim
țit bine". In realitate 
fusese la film), con
tinuă cu citeva cer
turi la școală (cu cole
gii sau cu educatorii) 
și se termină printr-o 
apreciere exagerată a 
propriilor sale cali
tăți : îngimfarea.

Pe aceeași pantă a 
mers și Paraschivoiu.

La vîrsta de 17 ani 
trăiește din amintiri.

★
încercați să inocu

lați intr-un organism 
sănătos, microbul li
nei boli. Reacția este 
generală. Sint mobi
lizate toate forțete 
sănătoase ale corpu
lui pentru înlăturarea 
microbului.

Și Paraschivoiu fa
ce parte dintr-un or- 
oaniism sănătos.

Colegii săi, tovară
șii de muncă, educa
torii, antrenorul, î-au 
întins mina spunîn- 
du-i :

— Haide, dă-ne mi
na și fă un salt. 
Altfel, vei fi... tuș t

PAUL URDEA

tima perioadă de pregătire, pe baze 
științifice și conduse de antrenorii 
echipelor reprezentative. Au fost dese 
cazurile cînd, prezentidu-se înaintea 
confruntărilor internaționale la cursurile 
conduse de antrenorii loturilor, mulți 
boxeri au venit cu un bagaj extrem 
de sărac de cunoștințe tehnico-tactice, 
o vizibilă lipsă de pregătire fizică.

Ce arată aceasta decît faptul că la 
unele cluburi și asociații sportive (ca 
de pildă Corvinul Hunedoara, Pro
gresul București, C.S.O. Cluj, Marina 
Constanța^ ș.a.) pregătirea boxerilor 
nu s-a făcut conform indicațiilor co
legiului central de antrenori ? De altfel, 
problema pregătirii nesatisfăcătoare a 
unor pugiliști fruntași la cluburi și 
asociații nu se pune de azi, de ieri; 
De mult timp s-a tras semnalul de 
alarmă, dar puține lucruri s-au re
zolvat pînă acum în această privință. 
Este adevărat, pe alocuri unele săli 
de box_sînt conduse de antrenori cu 
o slabă calificare, Altele nu au de 
loc antrenori. Dar, în marea lor ma
joritate, sălile noastre de antrenament 
sînț încadrate cu tehnicieni-practicieni 
calificați. De ce atunci nu se iau mă
suri pentru ca pregătirea de bază a 
boxerilor fruntași să se facă cu mai 
mult simț de răspundere în sălile 
respective ?

Anul acesta, în calendarul federa
ției de specialitate, printre întrecerile 
internaționale la care vor participa 
boxerii echipei reprezentative este în
scrisă și ediția a doua a „Cupei ora
șelor balcanice". O competiție impor
tantă, la care probabil vor participa, 
cu unele excepții, boxerii ce vor îm
brăca tricoul reprezentativ și la viitoa
rele „europene" și J.O. Considerăm că 
este cazul ca de pe acum antrenorii 
federali să fie prezenți în sălile clu
burilor și asociațiilor unde se pregă
tesc sportivii susceptibil de selecție, 
să ajute și să îndrume efectiv pe 
antrenorii boxerilor respectivi, astfel 
ca atunci cînd aceștia vor fi selec
ționați, antrenorii loturilor să nu aibă 
de făcut decît mici retușuri. Iată, de 
altfel, unul din vechile deziderate ale 
sportului nostru cu mănuși.

R. CÂLĂRĂȘANU

® Miine seară, de Ia ora 19,30, 
va avea loc in sala clubului Gri- 
vița Roșie o nouă reuniune în ca
drul concursului republican de ca
lificare seniori și campionatul in
dividual de juniori.



subiect de sezon: patinajul artistic
csprc care nc vorDcștc antrenorul cehoslovac hard Vosatha
-o dimineață cînd 
metrul indica 
, l-am văzut
• de gheață a
ului artificial

,23 August" 
norul cehoslovac 

Vosatka. Lucra de 
lături de antrenorii 

Roman Turușanco 
la Horosz cu tinerii 
tj ai gheții". După 
narea ședinței de 
tire am stat de 

cu Karel Vosatka. 
mai intîi să vi-L.. 
ntăm. Are 32 de ani 

inginer. A fost de 
ori campion al 

Cehoslovace la pe- 
, a ocupat locul 2 
mpionatele mondiale 
rsitare de ia Viena, 
du-se pe locuri 

așe și in alte com- 
i internaționale, 
nd am început să 
tăm oaspetele no- 
mai era încă stâ- 
de atmosfera plă- 
intjmă, în care a 

s ședința de lucru 
portivii și antreno- 
mîiți.
Vă rog să notați, 

el, că deși mă aflu 
’cure ști

a zile mă 
, ca între

doar de 
simt ca 

buni pri-

Fotoreporterul nostru a surprins un moment de la un 

antrenament desfășurat pe patinoarul „23 August"

■ ,,.4?a ■ trebuie să execuți această mișcare *, l-a arătat 
ttharul antrenor cehoslovac Kărel Vosatka micuței 
hiena ' Moiș, în care oaspetele nostru vede s mare 

speranță.

Ne-ăți și
bări. Acum vă rugăm să ne re- 
primele impresii culese pe pati-

Știți nu se execută figuri obligatorii) 
destul' de reușit, cu perspective fru
moase. : . ' . .

r-- Ce credeți că se poate ; tace pen
tru perfecționarea tehnicii < patinato
rilor în sezdritii actual ? :

— Voi putea răspunde ... concret la 
această întrebare abia la sfirșitul 
schimbului de experiență cu instruc
torii și antrenorii romtni. După cit 
am observat pină acum, puzderia de 
copii talentați pe care-i aveți sini j 
încadrați intr-o „școală' unde se în
vață temeinic abecedarul alunecării 
cu patinele. De acum ei trebuie iii- 
grenați in întreceri, pentru a-i obiș
nui de mici cu concursurile publice. 
Cei mai avansați să-și perfecționeze 
bagajul de cunoștințe și îndeosebi să 
învețe să-și organizeze ei singuri 

ultură în patinaj.. Cred că peste ■ antrenamentele. Orice patinator care 
mult doi ani va putea participa 
șanse la campionatele mondiale 
juniori. Crenguța Humbdri și Ni-
& merg pe același drum. 

Despre campionii noștri Cristina 
■aulea și Radu Ionian, ce aveți 
spus ?
Pe ei .patinoarul artificial i a prins 

> virstă mai înaintată. Apoi, ten- 
de spectaculozitatea exercițiilor 

re, au neglijat figurile obligatorii, 
școală. In această situație timpul 
■ează in favoarea celor mai tineri, 
itina și Radu formează insă un 
lu (la această probă după cum

răspuns la una din

Ani fost entuziasmat de ceea 
m văzut pe patinoar. Am fost 
multe locuri, prin Austria, Ger- 

ia Occidentală și alte țări cu 
tradiție in acest sport dar n-am

t atiția copii ca la dv. inițiați 
rta patinajului artistic. Am fost 
tit mai plăcut surprins cu cit ■ am 
că patinoarul artificial și-a des- 
porțile cu numai patru ani in

Care din sportivii noștri 
talentați ?
Elena Moiș. E dotată cu 
deosebite și muncește serios la 

enamente. A învățat să... meargă 
iheață la cea mai potrivită virstă : 
ni. De aceea; acum, la virstă de 
ni se poate spune că e o sportivi... 
ură, că posedă, ș-ar putea spune

vă par

apțitu-

artistvrea să ajungă un adevărat 
trebuie să dăruiască studiului, fiecărei 
figuri in parte, ore întregi de muncă, 
in special figurilor obligatorii.

— Deci acordați o mai mare impor
tanță „impuselor", am remarcat.

— Da. pentru ci deși „liberele" iau 
ochii spectatorilor, strălucind mai mult 
prin fantezie, ca să ajungi campion 
trebuie să cunoști pe de rost, ca tabla 
inmulțirii, „impusele", care-ți dau cea 
mai mare siguranță, precizie Și stă- 
pinire pe patine.

TRAIAN lOANIȚESClJ

Casa Ofițerilor Brașov, pe primul Ioc 
in „întrecerea intre secțiile de alpinism pe 1961“

Comisia de alpinism din cadrul 
F.R.S.B.A. a omologat rezultatul final 
al „întrecerii între secțiile de alpinism 
pe 1961“. Această acțiune, desfășurată 
paralel cu „Alpiniada republicană" a 
avut unele obiective suplimentare, re
gulamentul angrenînd asociațiile și în 
munca de promovare a alpinismului în 
masele de tineret.

Clasamentul se prezintă cu unele mo
dificări față de cel al „Alpiniadei re
publicane" (care are ca obiectiv obți
nerea de performanțe), scoțînd în evi
dență faptul că unele asociații au tost 
preocupate mai mult de obținerea per
formanțelor, negii jind activitatea de 
mase.

Iată, de altfel, clasamentul fina] : 1. 
Casa Ofițerilor Brașov 4086 p : 2. Vo

ința București 4061 p : 3. Torpedo Zăr- 
nești 3503 p; 4. Corvinul Hunedoara 
2326 p; 5. Voința Brașov 1367 p; 6. 
Dinamo Brașov 1108 p ; 7. Metalul Cluj 
920 p; 8. Metalul București 792 p: 9. 
Petrochim Ploiești 618 p; 10. Știința 
București 586 p; 11. Carairnanul Buș
teni 545 p; 12. Voința Sibiu 511 p; 
13. Mătasea roșie Cisr.ădie 470 p: 14 
Jiul Petroșeni 468 p; 15 Voința Ora
dea 344 p: 16. Prahova Ploiești 331 
p; 17. Celuloza Zărnești 228 p; 18. 
Viscoza Lupeni 210 p; 19. Grivița Roșie 
București 194 p; 20. Carpați Ploiești 
182 p ; 21. Mureșul Tg. Mureș 132 pt 
22. Poiana Cimpina 120 pt 23. Caro
tajul Ploiești 115 p; 24. Voința Cluj 
101 p; 25. Cimentul Bicaz 100 p; 26. 
I.T.B. 14 p.

ț VIZITAJl JĂRIlf PRIETENE!

Agențiile $1 lliiaiclc

O. N. T. CARPAȚI

din întreaga țară

? primesc înscrieri pentru excursiile 
programate in primul trimestru al

< anului :
IN U.R.S.S. pe itinerariile
— Chișjnău — Kiev — Moscova,

■ cu trenul.
— Kiev — Leningrad — Moscova,

1 cu trenul (combinat cu avionul).
IN R.P. BULGARIA, pe itinera

riile

PÎNĂ CÎND ATÎTEA REBUTURI?
Problema calității popicelor a mai 

fost dezbătută în coloanele ziarului 
„Sportul popular". Cu toții așteptam 
ca cei vizați să ia măsurile cuvenite. 
Dar, n-au luat. Și iată că din nou am 
fost puși in situația să irosim banii 
asociației sportive.

In luna decembrie a anului trecut 
am cumpărat de la I.D.M-S. din stf. 
Șelari, două garnituri de popice pe care 
le-am achitat pe loc qq suma de 710 
lei. Conducerea asociației și popicarii 
noștri erau bucuroși pentru că am do
tat secția cu material nou. Dar ce cre
deți ? Nici una dintre cele două garni
turi n-a rezistat nici măcar- unui an
trenament. O serie de popice au crăpat 1 
De ce ? Popicele erau făcute din mal 
mblte bucăți. (!??) care fiind și prost 
încleiate, s-au dezlipit numai după 

rcițbva lovituri. Și uite așa s-au dus 
.banii și Iniei popice nu mai avem. A- 
’cum sintem nevoiți să > le-folosim pe 
cele vechi, care sint necorespunzătoare. 
Lemnul unora dintre ele avea noduri, 
care au sărit, iar holșuruburile care, 
prind placa metalică de pe tălpile po
picelor sint scurte și au început sa se 

.desfacă. La unele popice am constatat 
că șuruburile nu mai sint... înșurubate, 
ci pur și simplu bătute cu ciocanul. 
De asemenea, popicele nu rezistă din

cauza lemnului prost selecționat și pre
lucrat. Pe de altă parte, datorită fap
tului că nu se respectă greutatea și 
dimensiunile date, popicele sint fabri
cate neregulamentar Din cauza aces
tor defecțiuni de confecționare o garni
tură de popice, care in mod normal 
trebuie să dureze 5—6 luni rezistă, in 
cel mai fericit caz, 20—-30 de irîle

Cine smt âutorii acestor materiale 
care, pe bună dreptate, pert fi “conside
rate ca rebuturi? IPROFIL Măgura 
Codiși, prin unitatea sa din Tg. Secu
iesc. Și cinci te gindești că o garnitură 
costă 355 de lei, e cu atit mai de 

■neînțeles dezinteresul serviciului spe
cial din Ministerul Economiei Forestie
re, care, după cite știu, in consfătuirea 
organizată anul trecut in scopul îm
bunătățirii materialelor sportive. s-a 
angajat că va fa lemn tfd bimă cali
tate pentru confecționarea popicelor. 
Cred că a trecut suficient timp pentru- 
ca angajamentele lyate să prindă via
ță, iar cei carg,produc popice să le 
lucreze cit; grijă, și cp spiri), de răspun
de- <<

ROMAN DUMFTRIU 
președihtefe asociației sportiv? Bere 

Grivița din București

— Ruse — Tîrnovo — Plovdiv •— 
Sofia — Plevna, cu autocarul.

— Sofia, eu trenul.
— Ruse — Tîrnovo — Plevna, 

cu autocarul.
— Tolbuhin, cu autobuzul.
IN R.P.-UNGARA,
— La Budapesta, cu trenul.
IN R.D. GERMANA, pe itinera- 

riuD
— Praga — Karl Marx Stadt — 

Erfurt — Leipzig — Dresda' — Bu
dapesta, cu trebui. ; ■■Vv"*

IN R.S CEHOSLOVACA, pe iti- 
nerariu] " "VW

— Brno — Praga — KaHăvy 
Vary — Budapesta, cu trenul.

PROGRAME ATRĂGĂTOARE.
PRETURI CONVENABILE.

’ wil*Vr .- ■ ! i

—- Grozav 1 Șapte dintr-o bila !?.. Desen de S. NOVAC

Fabricate de LO. I. L. 

„METAL-LEMN” DIN ORADEA 
DE VTNZARE LA TOATE MAGA
ZINELE DE SPECIALITATE DIN 

TARA
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regătirea fizică generală este una 
problemele de actualitate ale teoriei 

practicii educației fizice. ConținU- 
scopul, sarcinile și mijloacele prin 

e se poate asigura au găsit cele 
diverse rezolvări, fără a se ajun- 

însă la o soluție unanim acceptată. 
Majoritatea specialiștilor in dome- 
I educației fizice admite că pregă- 
a fizică generală înseamnă dezvol- 
:a multilaterală a capacităților fi- 
: ale sportivului pe baza unei acti- 
iți continue, cu scopul de a obține 
narea unui volum bogat de deprin- 
i motrice și priceperea de a le fo- 
i in mod conștient în viața de toa- 
zilele și în practica sportivă. 
Rezolvarea pregătirii fizice generale 
supune.:
i) desfășurarea unei activități cu 
acter de continuitate, pe o perioadă 
timp îndelungată:

>) folosirea unui număr bogat și 
iat de mijloace ale educației fi- 
e;
) dezvoltarea și stăpînirea multila- 

ală a aparatului locomotor pe baza 
mării și perfecționării deprinderilor 
trice și a priceperii de a le folosi 
viața de toate zilele și in sport:

1) stimularea marilor funcțiuni vi- 
e ale organismului:
;) dezvoltarea și obținerea unor in- 
i mari de forță, viteză, rezistență și 
ieminare.
’regătirea fizică generală este o 
ză solidă, indispensabilă pentru dez- 
tarea corectă a corpului și pentru 
acializarea pe ramuri de sport: o 
ranție a posibilității obținerii unor 
rultate înalte în sport și în produc-

PREGĂTIREA FIZICA GENERALA STA FA BAZA
Asigurarea unei pregătiri fizice ge

nerale se pune deopotrivă atit în pro
ducție, unde muncitorul trebuie să-și 
asigure o sănătate naturală puternică, 
rezistență la oboseală, la efort și față 
de intemperiile atmosferice: pentru 
tînărul care dorește să înceapă sportul 
de performanță, ca și pentru sportivul 
consacrat care urmărește obținerea 
unor rezultate înalte.

Pentru toate aceste categorii, pregă
tirea fizică generală constituie funda
mentul pe care se bazează întreaga 
activitate viitoare.

Realizarea pregătirii fizice generale 
se obține prm cele mai diverse mij
loace ale educației fizice. Cel mai im
portant rol revine însă gimnasticii de 
bază și gimnasticii igienice. Pentru 
cei care activează la o ramură de 
sport se adaugă sportul practicat și 
sporturile complimentare. Pentru rea
lizarea acestei sarcini, în cadrul pro
cesului de instruire și antrenament se 
afectează în fiecare lecție timp special, 
care în anumite perioade de antrena
ment poate să meargă pină la rezer
varea întregii ședințe.

Condițiile de lucru în care se ob
ține pregătirea fizică generală au și 
ele importanță. In acest sens se re
comandă folosirea celor mai diverse 
condiții de pregătire: activitatea în aer 
liber în condiții naturale. în săli; lu-. 
cru în teren variat cu treceri peste 
obstacole naturale, escaldări, sărituri, 
aruncări, .transport de greutăți etc.; 

lucru cu obiecte ți aparate portative, 
cu haltere mici și mari, cu obiecte 
îngreuiate, în funcție de gradul de 
pregătire a colectivului.

Ca timp, pregătirea fizică generală 
precede specializarea pe ramuri de 
sport și se menține apoi paralel cu 
aceasta, dar cu un volum de muncă 
variabil, în funcție de perioadele de 
antrenament

Dintre perioadele de antrenament 
cea în care se pune cel mai mare ac-Coltul specialistului
cent pe pregătirea fizică generală este 
perioada pregătitoare. In celelalte pe
rioade, pregătirea fizică generală a- 
pare cu un volum de activitate mai 
redus.

Cerințele pentru pregătirea fizică ge
nerală sint în funcție de subiectul la 
care se aplică.

La sportivii de performanță pre
gătirea fizică generală trebuie să con
tribuie la realizarea unor indici în-alți 
la toate calitățile fizice de bază: 
forță, viteză, rezistență, îndernînare. In 
cadrul antrenamentelor, pregătirea fi
zică generală arg un. volum mai redus

ACTIVITĂȚII VIITOARE
decît pregătirea specială — care are 
caracter preponderent — dar nu poate 
fi înlocuită total cu pregătirea specială 
nici chiar în perioada concursurilor.

Pentru această categorie de sportivi, 
pregătirea fizică generală constituie 
fondul constant pe care se poate rea
liza forma sportivă, care asigură re
zultate înalte pe o perioadă de timp 
cit mai lungă.

In antrenamentul modern al sporti
vilor de performanță pregătirea fizică 
capătă o importanță tot mai mare. De 
altfel, în bună parte, datorită ei, unii 
sportivi reușesc să depășească cele 
mai bune rezultate. Importanța ce se 
acordă pregătirii fizice generale în 
antrenamentul sportivilor de perfor
manță a determinat majoritatea fede
rațiilor noastre să introducă în pregă
tirea sportivilor o serie de probe de 
control obligatorii, cu ajutorul cărora 
să se poată verifica, pe baza unor cri
terii obiective, modul de pregătire fi
zică al fiecărui sportiv.

Pentru sportivii începători, ca și 
pentru juniori, volumul de timp afec
tat pregătirii fizice generale depășește 
pe cel rezervat specializării. Această 
soluție este valabilă — cu~ unele di
ferențieri — și pentru învățămîntul de 
toate gradele, în cadrul căruia _ pro
cesul de educație fizică este orientat 
spre realizarea pregătirii fizice gene
rale, paralel cu dezvoltarea normală a 
organismului.

Pentru oamenii muncii, pregătirea 
fizică generală este, dg gsemenea^ 

foarte importantă. Ea contribuie la 
compensarea influenței unilaterale de
terminată de activitatea profesională 
șl la întărirea sănătății naturale a 
organismului.

In întărirea sănătății oamenilor mun
cii, un rol deosebit îl are gimnastica 
zilnică, făcută sub forma gimnasticii 
igienice (dimineața sau în cursul zi
lei).

Toată lumea este de acord că omul 
sănătos, puternic și rezistent va reuși 
să facă față mult mai bine cerințelor 
producției decit cel care nu dezvoltă 
aceste calități.

In practică se întîlnesc dese cazuri 
cînd pregătirea fizică generală este 
neglijată sau subapreciată, considerin- 
du-se că fiecare sport are posibilitatea 
să o asigure prin mijloacele sale pro-, 
prii. Ca urmare a acestei concepții, 
după terminarea școlii și a trecerii 
normelor F.G.M.A. și G.M.A., pregăti
rea fizică generală rămîne a fi rezol
vată aproape exclusiv prin mijloacele 
unei singure ramuri de sport — ceea 
ce este cu totul insuficient și unilate
ral. Numeroase cazuri de sportivi aa 
dovedit că în anii în care au pus ac
cent pe pregătirea fizică generală in 
perioada pregătitoare, ei au obținut 
cele mai înalte rezultate sportive.

Lector OCTAVIAN BĂNĂȚAN 
șeful catedrei de educație fizică 

de la I.M.F. București
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In preajma „mondialelor’’ 

de la Zakopane

Săritorii de la trambifină
din R. D. Germană 

manifestă o formă excelentă 
în cadrul pregătrrilor pentru apro

piatele campionate mondiale de schi 
care vor avea loc la Zakopane (R. P. 
Polonă), zilele trecute săritorii de la 
trambulină din R. D. Germană au 
participat la un nou concurs de veri
ficare. desfășurat pe trambulina de la 
Klingenthal. Toți participanții au ma
nifestat o formă excelentă, realizînd 
sărituri in jurul a 90 de metri. Pe 
primul loc s-a clasat tinărul Peter 
Lesser, care in prima încercare a 
realizat o săritură de 96 m, stabilind 
un nou record al trambulinei. In cea i 
de a doua săritură Lesser realizează I 
89 m. ocupind prunul loc cu 234.5 p. I 
Tinărul săritor a fost urmat de cam- I 
pionul olimpic Helmut Recknagel, 
care in ambele sărituri a aterizat la 
punctul care indica 89 m. Willi Wirth 
a demonstrat din nou forma exce
lentă pe care o deține, ciasindu-se 
pe locul III cu 224.5 p. (sărituri de 
89 și 90 m). Tinărul sportiv din 
Klingenthal Ditznar Klemm a rea
lizat in prima săritură performanța 
de 95.5 m, iar in cea de a doua 
84.5 m. dasndu-se pe locul IV.

(Urmare din pag. 1)

bleme prea dificile. Au înscris: Telman 
3, Radulescu 2, Nodea 3, lvănescu 2, 
Coman 2, Moser 5, Costache II, lones- 
cu 4, Oțelca pentru prima echipă a 
Buciireșțiului și Costache 1, Marinesen. 
Duca 3, Sansungi 4, Ef limit 2, Coran 2, 
Moldovan. Anghel pentru formația 
juniori.

Cel de al doila meci al etapei 
ieri a opus echipele Magdeburg

de

mult din lovituri de la 7 m. Cu 7 
minute înainte de terminarea primei 
reprize scorul a devenit egal (9—9), 
însă prima parte a acestui disputat 
joc s-a încheiat cu scorul de 12—11 în 
favoarea handbaliștilor iugoslavi.

In repriza secundă „istoria" s-a re
petat. După o scurtă perioadă de joc 
egal, jucătorii iugoslavi se detașează 
ajungind să conducă în min. 46 cu 
19—14. Se părea că victoria le va re
veni. însă handbaliștii din Magde
burg accelerează ritmul de joc și își

0 originală întîlnire între marii maeștri sovietici
M. Boivinnik

de 
•I

Skoplje, care din primele minute s-au sufocă pur și simplu adversarii prin 
angajat intr-o aprigă dispută pentru 
victorie. Cunoscând mai bine subtili
tățile jocului de handbal ta 7 jucă
torii iugoslavi au manifestat la înce
putul fiecărei repriae o oarecare su
perioritate. concretizând în special 
prin spectaculoase combinații pe se
micerc numeroasele ocazii pe care 
le-au avut Dar, de fiecare dată ei își 
epuizau resursele fizice și finalurile 
celor două reprize i-au găsit epui
zați, fără posibilitatea de a face față 
ritmului foarte rapid impus de 
tinerii handbaliști germani.

Se poate spune că cele două re
priza au avut o desfășurare identică, 
în prima parte a jocului scorul s-a 
menținut egal pină ta min. 18, cind 
a început .avalanșa* de goluri a 
handbaliștilor iugoslavi fin min. U 
conduceau cu 8—4). In ultima partea 
reprizei ymhrfe echipe au aruncat in 
luptt toate forțele. Fazde și-au pier
dut din claritate, inscriindu-ee mai

mai

iuțeala cu care joacă. Site adevărat 
că nici acțiunile lor nu au claritatea 
și spectaculozitatea specifică handba
lului în 7, dar le ajută cel puțin să 
reducă din handicap. Și astfel asis
tăm la o veritabilă cursă de urmă
rire. Scorul se modifică : 19-17, 19—18 
și în min. 56 devine egal : 19—19. 
Cine va cîștiga ? Ambele formații co
mit greșeală după greșală, se ratea
ză situații dintre cele mai favorabile.

Cu cîteva secunde înainte de sfîrși- 
tul jocului, într-o situație confuză, e- 
chipa din Skoplje beneficiază de o 
lovitură de la 7 m, pe care o trans
formă.

( A ger preș ). —
-k TASS transmite: Campionul mondial 

de șah Mihail Botvinnik și fostul 
campion Vasili Smislav „își vor în-

* l crucișa spadeleu în curînd, într-un
* med de două partide. Acesta însă 
- nu va fi un meci revanșă al celor doi

- - iluștri șahiști ai lumii și nici măcar 
, k o întîlnire în cadrul unei competiții.
* ’ De dala aceasta ei vor comanda „ar- 
' * maleu formate din „piese de șah viiu. 
->■ Originala dispută se va desfășura la
- - 26 și 27 februarie în uriașa arenă a 
. k Palatului Sporturilor din Moscova 
’ unde vor asista 15.000 de spectatori. 
' * Fondurile strînse cu prilejul acestui
* - meci, organizat de Comitetul Sovie-
- - tic pentru apărarea păcii și de Clu-

bul central de șah din U.R.S.S., vor
* fi vărsate Fondului păcii.

* “ Nu numai iubitorii de șah dar și

MOSCOVA 22 amatorii de artă sint interesați Jl 
această întîlnire. Mutările figuriloU 
și pionilor vor fi efectuate de spori 
tivi, iar pentru fiecare din piese rol 
„răspunde“ pe scenă artifti de cil 
nema fi de la teatrele din Moscowl 
Cind va fi luată o figură sau uri 
pion artistul respectiv va executa uri 
număr din repertoriul său. Se pre! 
supune că îfi vor da concursul cel 
mai populari artiști sovietici ca Zvârl 
Kozlovski, Olga Lepeșinskaia, Ivarl 
l’elrov, Maia Pliselkaia, Mihail Jal 
rov, Leonid Utiesov, Ilia Nabalovl 
Klavdia Șulejenko, Arkadi Raikinl 
Ninvdoroda, Piotr Alenikov, Tatiana 
Șniîga. I

Spectacolul este pregătit de Ni-| 
kolai Ruban, artist emerit al] 
R.S.F.S.R. Partidele vor fi comen-l 
late de cunoscuții crainici sportivi 
Vadim Siniavski și Nikolai OzerovA

IF O 1F IBI IL
FIORENTINA LIDER

Scrisoare
HOCHEIUL PE GHEATA 

IN PLIN PROGRES

Hocheiul pe gheață este o disciplină 
sportivă relativ nouă in R-P. Bulga
ria. înainte de eliberarea țării de 
sub jugul fascist el era practicat de 
un grup restrins de oameni, dintre 
acei care aveau posibilități, iar des
pre o activitate organizată nici nu 
putea fi vorba. După 1944, alături de 
celelalte sporturi, hocheiul a cunos
cut din an in an o dezvoltare mereu 
mai mare, cu toate că a avut de lup
tat cu unele dificultăți obiective: lip
sa antrenorilor calificați, lipsa bazei 
materiale. Din 1960. insă, o dată cu 
darea in funcțiune a patinoarului ar
tificial de la Sofia, activitatea bo- 
cheistKă a căpătat un caracter orga
nizat in R-P. Bulgaria, sportul cu 
crosa și pucul bucurindu-se de o ac
tivitate continuă din noiembrie și 
pină in aprilie. In afara campionatu
lui național, bocheiștii bulgari parti
cipă in fiecare an și la întreceri in
ternaționale.

Datorită eforturilor depuse de către 
antrenorul cehoslovac Miroslav Nitka, 
se poate vorbi in prezent de un evi
dent progres in comportarea hoche- 
iștilor noștri. Antrenorul cehoslovac 
s-a preocupat nu numai de pregătirea 
echipei naționale, ci și de formarea 
unui lot de antrenori in această dis
ciplină. O mărturie a saltului valoric 
înregistrat de hocheiul bulgar o con
stituie comportarea selecționatei bul
gare in intilnirile susținute la 16 și 
17 ianuarie in compania reprezenta
tivei R.P. Ungare. In primul meci 
hocheiștii bulgari au fost învinși, după 
un meci strins și echilibrat, cu 5—4, 
iar in partida revanșă oaspeții au 
ciștigat cu 7—3. E suficient să amin
tim că acum un an reprezentativa 
R.P. Ungare a ciștigat la Sofia cu 
7-1 și 11-0 !

Hocheiștii bulgari sint hotărîți să

din Sofia

CEI MAI BUNI SPORTIVI PE 1961

Antrenorul Ilelcnio Ilercrra declara 
recent că echipa sa, Intemazionale, va 
cîștiga cert actuala ediție a campiona
tului deoarece el a tras învățăminte din 
cele petrecute anul trecut. După cum 
se știe, după ce a condus,'uneori chiar 
detașat, timp de mai multe etape, în 
ultima parte a campionatului trecut In
temazionale a fost ajunsă și întrecută 
de Juventus. Se pare însă că Hererra a 
cam greșit socotelile... Pentru că dumi
nică, în cea de a XXII-a etapă Inter- 
nazionale a făcut dintr-o dată un „salt* 
pe locul 3 al clasamentului, datorită 
înfrîngerii severe (cu 4—1) suferită la 
Florența in partida cu echipa locală 
Fiorentina. Pe locul 2 se află o altă echi
pă milaneză, Milan, învingătoare dumini
că cu 3-—0 în fața Bolognei. Alte rezulta
te: Roma — Juventus 3—3, Palermo — 
Catania 0—0, Torino — Lecco 2—1, 
Mantova — Sampdoria 2—0, Spal — 
Venezia 1—1, Atelanta — Udinese 2—1. 
Medal Padova — Lanerossi nu s-a dis
putat. Clasament: Fiorentina. Milan și 
Intemazionale — toate die 32 p., Roma 
29, Torino 27, Bologna și Atolanta — 
ambele cu cite 25 p.

francez cunoșteau duminică infringer! 
severe : Reims — Stade Franțais 0—4. 
Racing — Lyon 0—4, Sochaux — Se
dan 2—0. Singura învingătoare din „plu
tonul" angajat în urmărirea lui Nîmes, 
Lens (4—1 cu Nancy) s-a apropiat la 
3 puncte de lider, lăsînd în urmă pe 
Sedan, Rennes, Reims și Nancy. Alte 
rezultate din etapa a XXVI-a: Metz — 
Toulouse 1—1, Rennes — Strasbourg 
1—0, St. Etienne — Angers 2—3, 
Nice —- Rouen I—1, Montpellier ■— Mo
naco 0—2. Reamintim că jocurile din 
etapele a XVII-a fi a XXII-a nu s-a.il 
disputat. In clasament: Nimes 33 p., 
Lens 30, Sedan și Rennes — cite 29, 
Reims și Nancy — cite 28 p, Racing 
27 etc

CONTINUA SA CONDUCĂ BURNLEY

MULTE SURPRIZE 
IN CAMPIONATUL FRANCEZ

TOMA HRISTOV
corespondentul nostru la Sofia

In timp ce Nîmes, liderul campiona
tului, obținea o dificilă victorie, cu 2—1, 
La Le Havre, printr-un gol înscris în 
ultimele minute, celelalte echipe aflate 
în fruntea clasamentului campionatului

Juniorii polonezi se pregătesc
pentru turneul U. E. F. A.

LoM de yttman al R.P. Pobme te află in plină etapă de pregătire 
pentnu turneul de fotbal care va avea loc in acest an in Republica
Populară Romini. In ciuda timpuhii friguros ?i a zăpezii, tinerii fotbaliști 
din tara prietenă manifestă mult interes și conștiinciozitate pentru perfec
ționarea măiestriei. Tb prezent atenția antrenorilor este îndreptată spre 
asigurarea unei pregătiri fizice superioare, din planul de pregătire nelip
sind insă nici exercițiile ou mingea. De aAtfel, după cum se știe, într-o 
recentă partidă de verifiatre, selecționata de juniori a R.P. Polone a înre
gistrat o surprinzătoare victorie in fața echipei de tineret: 4—3.

In fotografie; aspect de ta un antrenament.
Foto : M. Szymkowski 

„Przeglad Sportowy"—Varșovia.

A R

ultima etapă 0—1 cu F. C. Liege), q 
rezultate : St. Trond — F. C. Du 
2—0, Charleroi — Daring 3—0, 
Gilloise — IFaterschei 2—1, 
Beerschot 0—0, F. C. Bruges ■— Lq 
Bruges 1—1, Antwerpen — La Ganta 
2—1. Clasament: Anderlecht 34, St 
dard Liege 27, F. C. Bruges 23 e

BARCELONA — REAL MADRID 3

Fruntașele clasamentului campionatu
lui englez nu au reușit să obțină vic
toria în partidele disputate sîmbătă în 
cea de a XXV-a etapă. în deplasare. 
Bumley a terminat la egalitate (1—1) 
cu West Bromwich, iar Tottenham, ju- 
cînd pe teren propriu, a făcut meci egal 
cu Manchester United : 2—2. Wolver
hampton, una dintre echipele cu re
nume ale fotbalului englez, manifestă 
în acest sezon o eclipsă de formă, aflîn- 
du-se în prezent pe locul 19. Sîmbătă 
această formație a fost întrecută cu un 
scor categoric (7—2) de către Black
pool. Alte rezultate : Birmingham — 
Ippswish Town 3—1, Blackburn — Not
tingham 2—1, Bolton — Cardiff City 
1—1, Everton — Manchester City 3—2, 
Sheffield 
Sheffield
Ham — 
City —
Burnley, cu 35 p. continuă să aibă un 
avans de numai 2 puncte față de cea 
deKa doua clasată, Tottenham — 33 p., 
urmate de Everton 32, Ippswich Town 
și IFest Ham — fiecare cu cite 31 p.t 
Sheffield Wednesday 30 p.

Barcelona, deși 
participa Ia lupta 
pioană, a reușit 
XX-a etapă a campionatului spaniol 
învingă cu 3—1 pc Real Madrid, frJ 
taș-a clasamentului. Alte rezultat 
Real Sociedad — Saragoxa 1—0, Tel 
rife — Atletico Bilbao 1—1, Elche 
Osasuna 6—2, Sevila — Oviedo 3— 
Valencia — Espanol 4—2, Atletico ft 
drid —■ Malorca 1—1. In clasamen 
Real Madrid 32, Atletico Madrid 2 
Saragoza fi Barcelona cite 24 p., I 
lencia 22 p. etc

fără șanse de a î 
pentru titlul de ci 
totuși în cea de

SELECȚIONATA ETIOPIEI A CÎȘ 
GAT „CUPA AFRICII"

- -

În 
tape, 
vanș

Wednesday — Fulham 3—0, 
United — Chelsea 3—1, IT est
Aston Villa 2—1, Leicester 

Arsenal 3—2. In clasament,

CAMPIONATUL BELGIAN

campionatul belgian, după 19 
echipa Anderlecht are deja un 
de 7 puncte în fruntea clasamen

tului. în ultima etapă, disputată dumi
nică, liderul a întrecut cu 3—2 pe 
Lierse. Echipa campioană, Standard 
Liege, se află pe locuj 2 cu 27 p (în

e*
a-

„Cupa Africii“ la fotbal a fost cîș] 
gală la a 4-a ediție de 
care a învins în finala 
Addis Abeba cu 4—-2 
Republicii Arabe Unite, 
liștilor etiopieni apare de-a dreptul sul 
prinzătoare, dacă ținem seama că sclJ 
ționata R.A.U. învinsese recent cu 1—1 
reprezentativa Austriei.

în meciul pentru locurile 3—4, Tuni 
sia a întrecut cu 3—0 (1—0) 1 
Uganda. I

• în turneul internațional de fotbl
de la Mexico City echipa maghinl 
Ujpesti Dozsa (Budapesta) a învins 1 
scorul de 2—1 (2—0) echipa Americl 
prin punctele înscrise de Kuharski I 
Solymossi. Jocul a fost urmărit de pesl 
70.000 de spectatori. Tot în cadrul 1 
cestui turneu Flathengo—Brazilia a dil 
pus .cu 3—0 (1—0) de echipa „Ord 
din Guadalajara. I

• Echipa de fotbal „Millionariosl 
campioana Columbiei, a învins cu 2—I 
(2—0) formația iugoslavă Steaua III 
șie—Belgrad, oare se află în turneu îl 
America de Sud.

• Spartak Hradec Kralove și-a începd 
turneul în țările Asiei, jucînd la Kuan 
Lumpur cu selecționata Malayei. Gal 
dele au obținut victoria cu scorul q 
2—1 (0-0).

eejiipa Etiopil 
desfășurată 
(2—2) echij 
Victoria fotbl

• Pe scurt ® Pe scurt
• Knut Johannesen a ciștigat pen

tru a 7-a oară titlul de campion al 
Norvegiei la patinaj viteză. El a tota
lizat 190,400 puncte și s-a clasat pe 
primul loc la trei probe : 1500 m
(2:15,6), 5000 m (8:17,1) și 10.000 m 
(17 :01,8). Proba de 500 m a revenit 
lui Estvang în 42,7 sec.
• Intr-un meci contînd pentru sfer

turile de finală ale „Cupei Campioni
lor Europeni" la handbal în 7, dețină
toarea trofeului, F. A. Goppingen 
(R. F. Germană) a întrecut la Mul
house cu 11—8 (6—3) echipa GSI Join- 
ville, campioana Franței. Pentru se
mifinale s-au mai calificat Partizan 
Bjelovar (Iugoslavia), Aarhus Dane
marca și Dukla Praga.

• După 7 runde, în turneul inter
național de șah de la Beverwijk in 
fruntea clasamentului se află olande
zul Lengeweg cu 4[/2 puncte urmat de 
Donner cu 4 puncte și o partidă între

ruptă. In runda a 7-a Lengeweg a cîș 
tigat la Aaron, iar Bisguier la Ko 
batsch. Kotnauer și Trifunovici ai 
remizat.

In grupa maeștrilor, după 6 rundi 
pe primul loc se află iugoslavul Parmț 
cu 5 puncte, urmat de italianul Scafa 
relli — 4 puncte și Wade (Noua Zee 
landă) — 3 puncte.

• Cu prilejul unei reuniuni inter 
naționale de atletism pe teren acoperi: 
desfășurată la Los Angelesi recordma 
nul mondial în proba de săritură în 
lungime, negrul Ralf Boston, a realizai 
7,59 m. O surpriză a fost înregistrată 
în proba feminină de 60 yarzi, cîștl- 
gată de Jean Holmes cu 7,0 sec înain
tea campioanei olimpice, Wilma Ru
dolph.

Alte rezultate : 60 yarzi masculin : 
Budd 6,1 sec; 1 milă : Beaty 4:04,8. 
Francezul Jazy s-a clasat al doilea in 
4 : 04,8 : greutate : O’Brien 18,18 m ; 
înălțime : Faust 2,08 m. (Agerpres)
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