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cite ori vorbim despre suc- 
portului nostru nu se poate 
; gindim cu un sentiment de 
cunoștință și la acei care. 
muncă neobosită, entuziastă 
tentă, contribuie ca mișcarea 
de la noi să progreseze in 
elelalte domenii de activitate. 
1 capitala patriei noastre își 
ă activitatea un număr de 
20000 de activiști obștești, 
ai consiliilor asociațiilor 
grupelor și secțiilor, ai co- 

raionale și orășenești pe ra- 
sport. arbitri și profesori 

iție fizică. Tot mai mulți 
ai muncii își manifestă do- 
aisprijini activitatea sportivă 
ica. uzină, instituție, școală, 

sau chiar din întreg orașul, 
uccese au fost obținute cu 
Comitetului orășenesc P.M.R. 
fanizațiilor de partid din în- 
i și instituții, 
r locale ale 

din plin acest
. de pildă, au fost aleși pînă 
it 4925 de membri în consi- 
iațiilor sportive. 5191 în gru- 
țive, 7464 în birourile secți- 
amură de sport, 420 în cb- 
aionale și 500 în comisiile
i pe ramură de sport. Dintre 
vidențiem, in primul rind, pe
unor comisii orășenești pe 

le sport ca Marin Zamfirescu 
sleriu Buzea (natație), Petre 
(fotbal). Paul Goreti (tir), 

seu (tenis), Gh. Mănăilescu 
Cr. Bruno (handbal), 1. Ber- 

șah), E. Demschî (rugbi), 
(lupte), I. Paraschivescu 

I, Cr. Popescu (baschet), 
obert (ciclism) ș.a., precum
ii instructori coordonatori ai 
ii in producție cum sint llie 
Fabrica de confecții și frico- 
-na lonescu (Tableta), Geor-

(Tricotajul roșu) etc. 
rodnică și prețioasă este con
vivului obștesc la dezvolta- 

MRJTsportive se vede și mai 
din desfășurarea calendarului 
onal. In majoritatea cazuri- 
reșteanul iubitor de spori 
atisfăcut atit de nivelul teh- 
itrecerii Ia care asistă, cit și

de condițiile optime pe care organi
zatorii le oferă pentru a viziona spec
tacolul sportiv. Și întreceri sînt multe 
de organizat. In campionatul pe Ca
pitală la întreceri participă peste o 
mie de echipe. Ca niște adevărate al
bine, activiștii sportivi 
grupe, secții și comisii 
sport muncesc cu rîvnă 
șurarea la timp și cu 
lend arid ui sportiv atit 
cazul orașului București. Dar aceasta 
este doar una din laturile activității 
lor. Nu trebuie omis faptul că tot cu 
sprijinul neprecupețit al activului ob
ștesc se realizează o serie de obiective 
principale privind dezvoltarea mișcării 
de cultură fizică și sport din Capi
tală (înscrieri de noi membri în 
U.C.F.S.. introducerea pe scară largă 
a gimnasticii în producție, trecerea 
normelor G.M.A.), precum și multe 
alte acțiuni privind munca organiza
torică, educativă și tehnică.

Desigur că unei asemenea dovezi 
de dragoste față de sport de atitu
dine socialistă față de mișcarea noa
stră sportivă ce o oferă zi de zi lar
gul activ obștesc, consiliile U.C.F.S. 
trebuie să-i răspundă printr-o prețuire 
și grijă deosebită. Consiliul orășenesc 
U.C.F.S. nou ales se străduiește 
facă cit mai bine, folosind metode 
cele mai variate. Recent a avut 
in sala Dinamo o adunare la care 
luat parte peste 300 de activiști ob-

Alegerile
U.C.F.S. 

lucru. In

in consi-

dm asociații, 
pe ramură de 
pentru desfă- 
succes a ca
de bogat în

s-o 
din 
loc 
au

• IN 49 DE ASOCIAȚII din ora
șul Reșița se desfășoară campiona
tele asociației sportive. Tineri și ti
nere se întrec la tenis de masă, șah, 
popice și fotbal... atunci cînd vremea 
le permite. In aceste tradiționale com
petiții sint angrenați peste 20.000 de 
membri U.C.F.S.

Toate asociațiile sportive reșițene

Concursul atletic republican de sală

mai buni juniori in întrecere
ăptămîni de intensă pregătire 
'tini atleți juniori din întreaga 
intîlnesc astăzi în sala Flo- 

din Capitală. Concursul re- 
pe teren acoperit constituie 
nerii noștri atleți și pentru 

lor un foarte nimerit prilej 
face o temeinică trecere în 
muncii desfășurate pînă a- 

lumina cerințelor actuale și

a obiectivelor propuse pentru apropia
tul sezon competițional.

Și cum în atletism rezultatele obți
nute sînt, de cele mai multe ori, ar
gumentul principal al muncii depuse, 
este limpede că performanțele '„care 
vor fi realizate în întrecerile de la 
Floreasca vor arăta ceea ce s-a făcut 
pînă acum și ce a mai rămas de făcut 
în lunile următoare.

Concluziile vor fi în
tărite și de rezultatele pe 
care tinerii participant! 
le vor obține in normele 
de control a calităților 
fizice programate pentru 
duminică dimineață.

Așa cum am mai anun
țat, la acest concurs vor 
lua parte cei mai buni 
atleți juniori din întreaga 
țață a căror evoluție este 
așteptată eu mult inte
res pentru că rezultatele 
de astăzi reprezintă un 
„aconto" a) performan
țelor din vară. Iată că, 
in cursul unui ușor an
trenament de joi, record
manul nostru de juniori 
la lungime, Mihail Cal- 
nicov a obținut un pro
mițător 7,20 ml...

Cățărarea pe frîngliie 
face parte din probele de 
control a calităților fi
zice, la care vor participa 
atlefii noștri juniori.

ștești din cadrul comisiilor pe ramură 
de sport, unde sau dezbătut prin
cipalele probleme legate de dezvolta
rea ramurilor de sport și stilul de 
muncă cel mai eficace. A fost o con
sfătuire plină de învățăminte ale că
rei roade sintem siguri că nu vor in- 
tirzia să se arate. De asemenea, după 
alegerile organelor locale ale U.C.F.S. 
•n întreaga Capitală au avut loc șe
dințele de instruire ale celor noi 
aleși. Activul ConsHiuiui orășenesc 
U.C.F.S. Bucu.-ești este prezent în 
permanență în mijlocul cadrelor 
obștești, 
ajutorul necesar 
problemelor. Un 
această direcție 
consiliul nostru 
licări corespunzătoare a activului ob
ștesc, a competenței acestuia, în toate 
problemele ce le are de 
Am dori ca rind urile

în mijlocul cadrelor 
acordindu-le îndrumarea și 

in rezolvarea tuturor 
obiectiv de seamă in 
îl constituie pentru 

asigurarea unei cati-

rezolvat, 
de față 

să-i stimuleze pe miile de activiști 
obștești din București la o muncă 
și mai rodnică, de calitate, in folosul 
dezvoltării necontenite a culturii fizice 
și sportului.

99Titlul mondial se află în mîini bune“
Turneul international de handbal în 7 masculin. încheiat Joi seara 

cu frumoasa victorie a reprezentativei Bucureștiului, a prilejuit unor con
ducători și tehnicieni ai echipelor oospe o serie de interesante observații. 
Cei mai mulți dintre ei au fost intru torul de acord că cele două formații 
romine (seniori și juniori) au demonstrat din plin posibilitățile handbalului 
rominesc, care iși întărește, de la an la an. tot mai mult prestigiul in 
arena sportivă internațională. Iată citeva din declarațiile oaspeților noștri :

și-au întocmit bugetele. S-au avut în 
vedere prin prevederile din bugete, 
dezvoltarea activității sportive de
mase, angrenarea unui număr sporit 
de oameni ai muncii in activitatea 
sportivă.

• CU PRILEJUL aniversării în
ființării miliției, asociația sportivă 
Dinamo Victoria a organizat o com
petiție la care au participat 16 echipe. 
Acestea s-au întrecut la următoarele 
discipline: tir, tenis de masă și șah. 
Cu acest prilej s-au evidențiat urmă
torii : tenis de masă — Aurel Ihm și 
Traian Jianu, șah — Iosif Burtu- 
reanu și Emil Midoveschi, tir — 
Dumitru Acîî și Gheorghe Bădoiu. 
Clasamentul pe echipe este următo
rul: 1. grupa 23, 2. grupa 22. 3. 
grupa 21.

• CONSILIUL ASOCIAȚIEI spor
tive din cadrul Combinatului de cau
ciuc sintetic Onești- acordă multă a- 
tenție activității compefiționale a 
membrilor U.C.F.S. Recent, de pildă, 
în cadrul secției 
s-a organizat un 
care au participat 
diu — coresp.).

• DE CURIND a avut loc o ședință 
a consiliului asociației Tricotajul, de 
pe lingă I. S. „Bela Breiner", din 
București. Cu acest prilej au fost dis
cutate o serie de probleme privind 
bugetul pe anul 1961 — realizări, 
venituri, cheltuieli, proiectul de buget 
pe anul 1962 și calendarul competi- 
tional al asociației, pe anul în curs.

„baza de utilaje", 
concurs de șah, la 
18 sportivi. (N. Ghi-

Echipa Steaua susține astăzi un nou joc la Atena
26 (prin telefon de la cores- 
nostru), — Echipa de fot-

ATENA 
pondentul 
bal Steaua București va susține sîm- 
bâtă (n.r. azi), la Atena, cel de-al 
doilea și ultimul joc din cadrul tur
neului său. Jucătorii romîni vor primi 
replica unei formalii a clubului Pana- 
tbinaikos. In echipa gazdă vor evolua 
mai mul(i jucători noi pe care campi-

Jucătoarele selecționatei de handbal în 7 a Berlinului, la citeva minute după 
sosire, zimbesc în fața obiectivului fotografic.

Foto: T. Roibu

După numai două zile de pauză, 
amatorii de handbal în 7 din Capitală 
vor avea din nou prilejul să urmă
rească o competiție internațională. 
Este rindul echipelor feminine de a 
se întrece în cadrul celei de a IV-a 
ediții a „Cupei Orașului București".

După cum am mai anunțat la tur
neu vor fi prezente — in afara echi
pelor de senioare și junioare ale ora
șului București — formația Berlinului 
și o puternică selecționată a regiunii 
Slavonia din R.P.F. Iugoslavia.

• Cele două reprezentante ale hand
balului nostru s-au pregătit cu aten
ție în vederea acestei competiții. Joi, 
in deschidere la ultimele meciuri ale

■ ZILELE TRECUTE membrii aso
ciației sportice Electra din Capitală 
au avut ca oaspeți in mijlocul lor spor- 

tivi fruntași de la clubul STEAUA. 
Sportivii militari au vorbit celor de 
la Electra despre drumul lor spre 
performanță, despre felul cum se pre
gătesc pentru întreceri. Scrimerii, prin
tre care I. Drîmbă și A. Bădescu, au 
făcut o reușită demonstrație în fața 
tinerilor prezenți la intîlnire.

In fotografie, maestrul sportului 
la rugbi, AL Penciu, vorbind membri
lor U.C.F.S. de la Electra despre fru
musețile sportului cu balonul oval.

oana Greciei îi încearcă cu acest prilej 
ia vederea legitimării lor. Este vorba 
de o serie de fotbaliști tineri, valoroși, 
care în această perioadă sînt în veri
ficarea clubului.

Meciul este așteptat cu interes, de
oarece echipa Steaua a făcut o bună 
impresie în primul său joc.

ELIE SPORIDIS

turneului masculin, ele au susținut o 
ultimă partidă de verificare. Rezulta
tul meciului (11 —10 pentru junioare) 
a contat mai puțin pentru cei doi 
antrenori. Constantin Popescu (la se
nioare) și Va-leriu Gogiltan (la juni
oare). care au urmărit în deosebi sta
diul de pregătire a fiecărei jucătoare 
mtrebuințate. precum și omogenizarea 
ambelor formații cu handbalistele now 
promovate in acest sezon.

lală și loturile pe care le vor folosi 
reprezentativele noastre la acest tur
neu : BUCUREȘTI I : I. Hector, E. 
Farcaș, M. Constantinescu, A. Boțan, 
J. Ștefânescu, A. Leonte, A. Oțelea- 

(Continuare in pag. a 3-a)

MADARASZ — secretar 
federației de handbal a 

Jocul de joi seară 
meciul București—Budapesta) a

și organizatori din cei mai 
Este pentru prima oară 

aflu \a o competiție inter-

defect de organizare.

ISTVAN 
general al 
R. P. Ungare:

dovedit o dată in plus că titlul mon
dial se află in mîini bune. I-am vă
zut pe jucătorii dv. fruntași juci-nd 
și mai bine. Totuși formația Bucu
reștiului a ciștigat cit se poate de 
clar acest joc. Echipa de juniori — 
o adevărată incintare. Pentru mine a 
fost o deosebită plăcere să pot urmări 
pe acești tineri combinind in atac 
atit de rapid și spectaculos, adică 
tocmai așa cum trebuie jucat hand
balul modern.

NOVAK MARKOVSKI - conducă
torul delegației din Skoplje : „Tur
neul a fost minunat. Sinteți gazde 
excelente 
pricepuți. 
cind mă .
națională căreia nu-i pot găsi nici cel 
mai mic —

Prima dv. echipă ? Un colectiv o- 
mogen, cu jucători rapizi, unii deo
sebit de inventivi, iar alții cu o pu
tere de șut de-a dreptul senzațională. 
Cel mai bun jucător al turneului: . 
Ivănescu".

GEORG HANS SCHOTTE - pre
ședintele Secției berlineze a federa
ției de handbal din R.D.G. : „Dacă 
prima dv. formație ar juca mereu așa 
cum a jucat în ultimele 10 minute 
ale meciului cu Budapesta, ea ar ti 
foarte greu de învins. In ceea ce pri
vește echipa de juniori, am numai 
cuvinte de laudă. Intr-un an, doi 
se va vorbi serios de această forma
ție".

JAN DOLEZAL - arbitru din 
R.S.C. : „Deși n-a jucat la valoarea 
cunoscută, formația Bucureștiului a 
dominat autoritar acest turneu. Păcat 
că federația noastră nu a trimis la 
București nici o echipă. întâlnirile cu 
handbaliștii romîni nu ne pot fi decit 
folositoare. Publicul bucureștean ? 
Entuziast, bun cunoscător al acestui 
joc și extrem de obiectiv".

In numărul de azi:
LOV1TURA DE PEDEAPSA

Călătoriile fotbalistului Ticușor
★

Cu Dinamo București 
în Cipru și Grecia 

— note de drum —
★ 

Magazin sportiv 
★

Actualitatea sportivă 
internațională



Spartachiada de iarna a tineretului 

Piuă acum: 50.695 
de concurenți 

în regiunea Maramureș
Din cei 50.695 de concurenți care 

și-au disputat întîietatea pînă în pre
zent în primele întreceri ale Sparta- 
chiadei de iarnă, 11.165 sînt fete- Ce
le mai frumoase rezultate le-au obți
nut asociațiile sportive din raioanele 
Satu Mare, Sighet, Căpuș și Cărei, care 
au reușit să mobilizeze un mare nu
măr de tinere și tineri la startul con
cursurilor acestei tradiționale compe
tiții sportive de mase.

In fotografie, un grup de copii din 
Baia Mare la joacă pe gheață.

V. SÂSÂRANU — coresp. regional

ION MUNTEANU— profesorul, antre
activistul SpO/ik..

Așa cum șade bine sportivului: fruntaș in producție

Inc

in
r

ile

sini, sâ consulți panourile cu graficele 
de producție și sâ stai de vorba cu 
oamenii. După aceea sâ tot scrii, to
varășe—

_ Avea dreptate președintele. Despre 
rii mai întii? Poate despre 
Ion Bogdan si Ion Roman, 
ini rotative. Muncesc în a- 
:e și sînt colegi de echipă 

cj talentatul boxer Florian Pătrașcu, și 
el un bun lăcătuș Toți trei au făcut 
-arte din se.’ecționata orașului, care a 
cisrca: .C’4» Eliberării". Sau

>pre maistru ! Titu Dia-
nult prestigiu se bucură el 
ie. Cu pasiunea și răbdarea 
er’ze2ză pe un comunist, 
nu se preocupă permanent 
i în meseria de turnător a 
i mijlocul cărora lucrează.

cme 
conn

C2

Pe urinele materialelor nepublicate
DESPRE PROMOVAREA TINERILOR 

FOTBALIST!

risnp in urmă ne-a s 
L. Nicola, care 

serie de aspecte legate 
tinerilor fotbalist: 
scrie toc. Nicoia 

echipele Dinamo și Voința 
fost un meci f-umos. in- 

un rezultat just de 1—1. 
vreau să fac filmul meciu- 

vă aduc la cunoștință nu- 
jucători care m-au impre- 
pe mine dt și pe cei peste 

meci

publicau n-am venit niciodată 
de locul 3. laiiua echipei a 
crească și mica familie a juci 
oină: de la 10—12 cîți eram 
la 44 — astăzi. Cu atîția 
mai avem necazuri în formari 
Mai ales că începătorii — pr 
și strădania profesorului 
ridicat repede la nivelul

Discuția noastră s-a 
sosit antrenorul. Cîteva 
de un ris sănătos —
crearea unei bune dispoziții ! 
la treabă !

Oră de educație fizică la școala ele-. 
mentară din comyna Frasin, ra
ionul Gura Humorului. Protago

niști — elevii clasei a Vil-a. Tema 
lecției — săritura peste capră. Aceeași 
temă ca și în ora precedentă. Și totuși 
elevii mani festă încă multă stîngăcie. 
Profesorul nu-i mulțumit.

— Nu așa, băieți... Uitați, am să 
execut eu, încă o dată... Fiți atenți... 
Bătaia se face cu amîndouă picioarele...

Elevii sînt numai ochi. Profesorul 
își ia elan, bqle puternic pragul, sare 
degajat și aterizează spectaculos.

— Ei, cine încearcă ?...
Cinci copii ies simultan din rînd.
— Nici chiar așa ! N-o să puteți 

sări toți o dată !...
Exemplificarea făcută de profesor a 

fost de bun augur. Execuțiile sînt mult 
mai bune. Elevii lucrează mai atent. 
Dovedesc mai mult curaj. Pînă și fetele 
— în majoritatea lor — se descurcă 
destul de ușor.

în partea a doua a lecției, ca deobi- 
cei, un joc sportiv.

— Pentru astăzi 10 minute de hand
bal. anunță profesorul.

Cit ai bate din palme s-au și alcă
tuit două echipe de 7. După felul cum 
se mișcă elevii ne dăm seama că acest 
sport se practică în școală de o bună 
bucală de timp. Mai exact — așa cum 
aveam să aflăm — de aproape, doi ani. 
Adică de cînd a venit în școală, pro
fesorul de educație fizică Ion Mun
teanu. O dată cu venirea lui cei aproa
pe 400 de elevi din Frasin au învățat 
nu numai handbalul, ci și voleiul, atle
tismul și mai ales oină.

nosli 
celor

acea.

Seara, la clubul muncitori 
Frimu*...  Ne-a îndemn] 
trăm afișul de la in/raJ 

întreceri în cadrul Spartachiadl 
la șah și tenis de masă. înăunl 
Ne strecurăm cu greutate, d 
„ciorchinele*  diir jurul mesei 1 
măsurau... forțele, perspicacitaA 
torul Octavian Săhleanu și I 
Vasile Bucur. Piesele sînt nil 
infinite precauții, după multi 
clipe de gîndire. Ne

— Asta o să dureze... Esl 
tidă cheie...

Nu rezistăm ritmului. Mal 
de undeva, dintr-o încăpere I 
se aud țăcănelile în sarabanda 
mingi de celuloid. Și în „tab\ 
torilor acestui sport o sumed 
spectatori. Admirau schimbul 
de mingi dintre doi tineri, cei 
tați în materie: Florin Caracî 
sile Jimnea.

— Cine ne poate da> cîtevaI 
legătură cu desfășurarea Spari 
ne adresăm înainte de plecare, 
răș din conducerea clubului.

— Puteți să stafi de vor6d 
fesorul Ion Munteanu, dînsul\ 
maiorul sportului de la noi...

Aceleași cuvinte de laudă pentru labo
rantul T. Anghel și lăcătușul E. Pău- 
nescu, din echipa de fotbal, sau volei
balistul V. Bălănuță, un apreciat 
strungar.

Doi jucători buni de tenis de masă 
obțin rezultate valoroase și... victorii 
in producție. Sînt Mihai Motancea, 
controlor tehnic de calitate și planifica
torul V. Ploscaru. Candidatul de partid 
C. Agafiței lucrează la secția mașini 
rotative. El se comportă la fel de bine 
și in producție ca și pe terenul de 
sport unde joacă rugbi. Și lista ar 
putea continua. Ai de unde alege!

Asociația sportivă Electroputere are 
peste 3.000 de membri U.C.F.S. și zeci 
și zeci de sportivi grupați in 8 secții 
pe ramură de sport care reprezintă 
uzina și pe harnicii ei muncitori în 
sălile de sport și pe stadioane.

In producție, majoritatea sportivilor 
se străduiesc să obțină rezultate bune, 
să fie fruntași. Și, spre cinstea lor, 
mulți au reușit Ei se străduiesc să fie 
alături de fruntașii uzinei, comuniștii 
Pavel Fănică de la mecanică. Floarea 
Mihalache — mecanizatoarea de la 
mașini rotative, lăcătușii Dumitru Moise 
și Nicolae Stanică, oameni cu multă 
experiență în producție.

★

In secțiile uzinei „Electroputere" lu
crează și multe fete. Le-am găsit aple
cate deasupra strungului, a mașinii de 
șlefuit la sudură, pe altele la planifi
care și contabilitate. Zi de zi ele obțin 
succese însemnate în producție. Multe. 
foarte multe, sînt fruntașe. Pe cind. 
însă, fruntașe și in sport? Noi am dori 
cit mai curind. Asociația sportivă are, 
desigur, datoria să le angreneze în ac
tivitatea care pulsează pe stadioane.

CONSTANTIN ALEXE

y n după amiaza aceleiași zile, la 
ț un antrenament de oină pe sta

dionul din Frasin. 15 băieți voi
nici — to/i muncitori la întreprinderea 
-.Constantin Ivănuș' din localitate —■ 
își așteaptă antrenorul. Unul dintre ju
cători, Vasile Tanu, ne povestește 
crimpeie din viața tinerei echipe Avîn- 
tul Frașin.

— Oină a prins la noi încă din 1952. 
Eram cîțiva tineri care aicătuisem o e- 
chipu, așa, mai mult din dorința de a 
face putină mișcare după orele de mun
că. In 1956 însă a poposit la Frasin, 
profesorul Ion Munteanu. A venit într-o 
zi la teren. Ne-a văzut cum lucrăm. 
Ne-a rugat din modestie, să-l primim și 
pe el în echipă. Ne-am dat seama re
pede că profesorul Munteanu se pri
cepe la oină mai mult decît noi toți, A 
devenit antrenorul nostru. îndrumați de 
el, în același an ne-am clasat pe pri
mul loc la finala Spartacliiadei de tară 
a tineretului. Avîntul Frasin a ajuns 
astfel să fie cunoscută in întreaga fără.

— O performantă care vă obliga...
— D-apăi cum ! Și uite-așa ne-am 

hotărît să participăm la toate competi
țiile. Chiar și la republicane. De atunci 
încoace am cunoscut multe 
ne-am clasat mereu 
„Cupa regiunilor* ,
„Cupa agriculturii'.

T1BERIU

novată A. S. Metalurgistul, care nu 
a luat masuri pentru efectuarea vizi
tei medicale de către jucătorii săi".

ABONATUL PRIMEȘTE DIN NOU 
ZIARUL

.Sint abonat al ziarului .Sportul 
popular". Am plătit abonamentul pe 
6 luni prin oficiul poștal Ciucereasa. 
reg. Pitești In tot acest timp ziarul 
mi a fost adus cu întârziere și de multe 
ori nici nu l-am primit", ne-a scris 
I. Sorescu din comuna Davidești, satu! 
Voroveni. raionul Pitești. Răspunsul 
primit de ia Oticiui raional P.T.T.R. 
Pitești arată câ vinovat de distribui
rea cu întîrzîere a ziarului este Ion 
Damasch:n, care face distribuirea în 
satul Voroveni. Pentru aceasta a fost 
sancționat cu observație, iar în viitor 
se vor lua măsuri mult mai severe. 
In același timp, s-a atras atenția și 
dirigintelui oficiului Ciucereasa.

Cu cttva ti 
din Oradea tov 
rdaL?. o 
pnxnovarea 
asistat ne 
meci intre 
Oraoca A 
cheiat cu 
Dar eu nu 
U. Ci să 
meie unor 
tiocat aîrt 
500 de spectatori prezențî la 
De la Dinamo am remarcat apărarea, 
care a fost la înălțime. Am văzut la 
jucătorii Pădureanu. Tudorache, Sze- 
fedi și Tudoran dorința de a se afir
ma. De la Voința s-au evidențiat Her- 
cuț, Crempanschi și Bentze. Și mă 
întreb: de ce nu promovează cele 
două echipe de categoria B din Ora- , 
dea acești jucători si aleargă după* ’ 
.Mele-? In regiune sînt foarte multe*  _
talente, dar putini se ocupă de pro--» Q OBIȘNUINȚA 
inovarea lor“ * T »

Scrisoarea a fost trimisă consiliu- 
lui regional U.C.F.S. Crișana. care 
ne-a răspuns printre allele: „Depista
rea și promovarea elementelor tinere, 
cu perspective, a fost in special in 
1961, in centrul preocupării comisiei 
regionale de fotbal și a consiliului re
gional U.C.F.S. Rezultatul s-a văzut: 
C.S.O. Crișana are și o echipă de 
tineret care participă in campionatul 
regional, alcătuită din jucători între. 
17—21 de ani, ca și două echipe de*  
juniori. In ceea ce privește jucătoriil 
Mnintiti în scrisoarea tov. Nicola, unii*  
dintre ei. ca Bentze și Crempanschi,! 
au peste 30 de ani și deci perspecti-*  
vele lor sint mai reduse. Dintre cei 
bMi. tinărul Hercuț este luat în evi-i 
dență pentru a fi promovat la C.S.O.Ț 
Crișana Noi ne vom ocupa și in viitor Ț q 
de promovarea jucătorilor tineri, talen * 
ta ti și de perspectivă" J

’ ARBITRII AU PROCEDAT BINE ♦
+

Din Tg. Jiu ne-a scris mai demultf 
tov. Gh. Sanda, care s-a referit laȚ. 
meciul Panduri Tg. Jiu — AJetalurgis-f‘sportivă Firul Alb (Bumbăcăria Romînă 
tul din cadrul campionatului regional^ .-i ' • o , > KT n irfs... . - - . . liluval ci Sonulu lie contort Nr Z lă

de
.Am 

Ia un

• • •

Tot mai des vei în t îl ni astăzi în insti- 
V iuții 

clară 
venit 
unde 
bine
drăgit-o, iar în prezent simt nevoia de 
a o practica zilnic.

In fotografie un aspect din timpul 
exercițiilor de gimnastică în producție 
desfășurate într-o secție a între prinderii 
de produse zaharoase „București".

și întreprinderi, oameni care-ți de- 
că gimnastica în producție a de- 
pentru ei o obișnuință. Da, acolo 
gimnastica în producție a fost 

pregătită, oamenii muncii au în-

Foto-text: T. Roibu

succese, 
printre primii în 

„Cupa jubiliară*,  
în campionatul re-

☆ ☆ ☆☆☆☆☆☆☆

extinde gimnasti a
in producție

curind. In Capitala, gimnastica înDe 
producție a fost introdusă Ia asocia [ia ☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

IN 6 LUNI — 6.206 DE EX
N1ȘTI

De la înființarea sa, filial 
„Carpați" din Bîrlad a orga 
teresante excursii prin țară, 
tru vizitarea unor locuri 
ca Valea Prahovei, litoralu 
Negre, Cheile Bicazului etc., 
marilor șantiere de COIiMț 
București și alte localități^ 
excursii au 
ai muncii, 
lectiviști.

In luna
— printre 

^.a doua excursii dintre care 
4-zervată colectiviștilor care 
xviziteze Capitala, iar cealalt 
I muncitorii din întreprinderii 
T triale bîrlădene, care vor vi 
Țșele Sinaia, Predeal și Brad

luat parte 6.20^ 
dintre care 2.82

ianuarie filiala s- 
altele — de orJ

Solomon Eliade

CONCURSURI DE TENIS D| 
REZERVATE TINERET!

comisia di 
o serie d« 
masă la

La Satu Mare, 
■litate a organizat 
;suri de tenis de
■ participat numai tineri pînă I 
de 20 de ani. In urma unoi 
interesante și viu disputate, 
•mele trei locuri s-au clasat 
;dan, O. Kiss și E. Czirmai 
■E. Terebessi, Al. Ardelean ș 
;gel la băieți. Un alt concur
■ rezervat pionierilor. La sta
; aliniat peste 30 de participan 
;care Mihai Moldovan, Iosif 
și Vasile Ligeti au fost pre 
diplome. i

•Ș
Augustin Verba —

Ohenia. Și anume, la faptul că arbi
trii au refuzat să conducă jocul fiind
că echipa .Metalurgistul nu ar fi avut 
vizate de către medic cîteva legitimații, 
in legătură cu aceasta, consiliul re
gional U.C.F.S. Oltenia ne-a' răspuns; 
unnăfoarele: „Conform regulamentului, 
de desfășurare a campionatului regio-- 
nai de fotbal, echipele sint obligatei 
a face vizita medicală din 6 in 6 luni- 
pentru ca jucătorii să aibă drept de; 
joc. Arbitrii au procedat bine cînd nu- 
au permis desfășurarea partidei, pen
tru că Metalurgistul nu avea 7 jucători; 
cu viza medicală pentru a începe me-- 
ciul. Jocul a fost omologat cu 3—0Ț ridicat la 2.060. 
în favoarea formației Pandurii Tg. 
Jiu. De această situație se face vi-

Jilava) și Școala de comerț Nr. 2, Ia 
care iau parte 300 de muncitori și res
pectiv 120 de elevi. Pe lingă acestea, 
în unele întreprinderi unde gimnastica 
se practica mai de mult, ea a fost ex
tinsă. Astfel, la Talpa (întreprinderea 
N. Bălcescu), în momentul de față 
gimnastica în producție este practicată 
de 1.082 de muncitori față de 865 cîți 
erau în trecut. La Dîmbovița (fabrica 
Kirov) ea a fost practicată de 1.826 
muncitori iar acum numărul lor s-a

N. TOKACEK — coresp.

Pag. a 2-a.

Gimnastica a fost îndrăgită 
cu prilejul Spartachiadei
în cadrul asociației sportive teritoriale 

Voința București întrecerile Spartachia- 
dei de. iarnă sînt în plină desfășurare. 
Pînă în prezent s-au înregistrat aproa
pe 12.000 de participări. De un succes 
deosebit s-au bucurat întrecerile de te
nis de masă, șah, patinaj și gimnastică. 
Datorită popularității crescînde de care 
s-au bucurat exercițiile de gimnastică 
în cadrul Spartacliiadei, într-o serie de 
noi unități a fost introdusă gimnastica 
în producție. Astfel, la cooperativele 
Arta aplicată, Artă și precizie, Avîn-

*

INSTRUIREA ORGANEI
U.C.F.S. NOU ALEȘI

* In zilele de 15 și 16 ian 
Gherla, a avut loc instruirea 

tul îmbrăcăminte, Chimica, întrecerea,T]or nou alese în cele 97 de 
Metalica, Radio progres și Soarele nu-> sportive din raion. Membrii 
mărul celor ce practică gimnastica deT r . . , ,, z-r-
angrenare și pauza de gimnastică spo- ^.consiliului raional U.C.F.S. Gl 
re.ște necontenit. ♦tov. Ion Bența — președinte.

In prezent, se studiază introducereaIcău — tehnician ș.a. au ținut’ 
gimnasticii în producție, in alte coope-țcu privjre ]a sarcinile actii 
rative. Asemenea exemple ne oferă coo-T , , . .... .perativele Arta încălțămintei. Incahă.țconducere al asoctațnlor sport 
mintea manuală, Borangicul și Electro-țtode de antrenament, folosirea 
bobinaj. In aceste unități numărul ce-^rilor asociațiilor sportive etc. 
lor care vor practica gimnastica în pro- 
duejie se va ridica la aproape 2.000. Aurel Anton —



Fază din meciul București (juniori) — Skoplje
Foto : P. Romoșan

Pentru a 3-a oară consecutiv 
ndbaliștiS romlni învingători 
n „Cupa orașului București"

★ ★

izFTtmlunoase subliniau, joi seara 
Floreasca, ultimele minute de 

partida București — Budapesta,
i în lupta pentru cucerirea tro- 
„Cupa orașului București*.  Nu-

(Urmare din pag. 1)

Vasile, I. Neako, C. Constarrtinescu, 
C. Dumitrescu, T. Frantz, A. Nemetz ; 
BUCUREȘT1-JUNIOARE : L. Anca, 
H. Konicek, H. Ziegler, R. Bain, G. 
Vîrlan, G. Floroianu, F. Gheorghiță, 
E. Hedeșiu, F. Ciosescu, L. Olaru, 
A. Nemeș, W. Keul, V. Melinte.

• Selecționata regiunii Slavonia al
cătuită din jucătoare de la Lokomotiv 
Virovitica, Slavonka Nova Gradiska și 
Graficiar Osijek, toate echipe din prima 
categorie, participă pentru prima oară 
la această competiție. Din lotul for
mației fac parte: Maria Grbici, Te

mai bun ? Im Ga'ați ! Și ială-l peste 
puțin timp, jucînd la Știința Galați. A 
lăsat el puțin ochii în jos cînd Știința 
a trebuit să se întîlnească în campionat 
cu Oituz, nu prea s-a simțit în apele 
lui tiUllnind privirea fratelui său Lam- 
bru, care juca, bineînțeles, la Oituz, 
dar aceste mustrări de conștiință n-au 
durat decît 90 de minute, cît a ținut 
meciul. Pe urmă....

De Galați, Ticușor nu s-a plictisit 
atît de repede. Dar s-a plictisit de Știin
ța și atunci a trecut la Dinamo Galați. 
Cum însă antrenamentele de... pocher 
Și *21* nu-l ajutau pe Ticușor să-și 
eanete forma sportivă, iată-l pe marele 
fotbalist din Tg Ocna scos din echipă 
ca necorespunzător.

Ce era de făcut ? Ticușor și-a pre
gătit o autocritică teribilă, care să facă 
să plîngă și pietrele — și a luat trenul 
spre... Tg. Orna. Cîteva lacrmi (de 
crocodil), un jurămînt „solemn* că nu 
va mai părăsi niciodată orașul său na
tal și totul s-a aranjat.

...Pentru scurt timp însă. într-o zi, 
tovarășii din consiliul asociației spor
tive Oituzul s-au pomenit cu Ticușor, 
care le-a spus că vrea să plece la Cra
iova la Electroputere ! Firește, oame
nii n-au fost de acord Dar Ticușor nu 
s-a dat bătut. A pîndit cînd nu era ni
meni la sediul asociației, a spart un 
sertar, și-a luat carnetul, și-a făcut •* 
dezlegare, a ștampilat-o și... dus a fost.

Ce s-a întîmplat la Craiova, nu știm. 
Fapt este că după vreo doua luni, ini
mile celor de la Oituz băteau din nou 
cu putere: se întorsese Ticușor. Din 
nou au curs lacrimi multe de o parte 
și de alta, atît de multe că erau gata- 
gata să inunde străzile orașului, Ti
cușor iar a jurat, ceilalți iar au crezut 
și fotbalul din Tg. Ocna era din nou 
salvat: putea conta pe Ticușor !

Prinzînd slăbiciunea oamenilor, după 
ce și-a mai șters cîteva lacrimi, Ticu
șor și-a exprimat și unele mici dorinii.

spectatori își manifestau ast- 
uria de a vedea echipa noastră 
uă învingătoare. Satisfacția lor 
atît mai mare cu cît lupta pen- 

torie i-a ținut încordați pînă cu 
imp înainte ca arbitrul Jan Do
lt. S. Cehoslovacă) să fluiere 

1 partidei.
ria jucătorilor romîni este, în 
merale, meritată, mai ales pen- 
»tul că în ultima parte a întîl- 
*înd handbaliștii maghiari spe- 

obțină dacă nu o victorie la 
cel puțin un meci egal, repre-
ii noștri au avut posibilități să 
k,ze ritmul și să-și depășească ad-

ria. Au înscris: Ivănescu (10), Hnat 
(7), Moser (3), Covaci, Bădulescu 
(București), Adorjan (5), Pfeifer (4), 
Sudar (3), Vajna (3), Drobnics, Hal- 
mos (Budapesta).

în deschidere formația București (ju
niori) a reușit o frumoasă performanță 
de a învinge echipa Skoplje și de a 
ocupa în acest fel locul III în clasa
mentul general. în prima parte a me
ciului tinerii handbaliști romîni au jucat 
mai slab (min. 20 scor: 7—3 pentru 
Skoplje) dar ei s-au regăsit și au ter
minat prima repriză în avantaj (9—8). 
Apoi, evoluînd rapid și cu șuturi puter
nice, au obținut victoria : 19—13.

Clasamentul general : 1. București; 2. 
Budapesta; 3. București (juniori); 4. 
Skoplje; 5 Magdeburg.

CĂLIN ANTONESCU
umina celor arătate pînă acum 
tea spune că o victorie obținută 
el de condiții de echipa noastră 
■st turneu în fața unei se
te care la ultima ediție a cam- 
lui mondial a fost scoasă din 
ncă din preliminarii nu trebuie 

nud lumească. într-o astfel de 
î este bine însă să ținem seama 
serie de factori ; 1. echipa ma- 
S^jirezintă acum în evident pro- 
^rtie ultima ei evoluți - în țara 
: 2. handbaliștii romîni nu sînt 
lentul de față în forma care le-a 
itlul de campioni ai lumii.
te două lucruri erau evidente 
ainte de a începe partida și ele 
it la iveală cu mai multă preg- 
în primele minute de joc. Cei ce 
it inițiativa au fost handbaliștii 

care au condus cu 2—0 (min. 
torită unor frumoase combinații 
icerc, care au depășit prin rapi- 
lor apărarea noastră. în aceste 

te echipa noastră ne-a păruț in- 
hil de... timidă. Verva de șut a 
ne seu (care a înscris trei goluri 
iele 10 minute) a determinat ca 
să nu ia proporții în favoarea 

lor și a dat posibilitate forma- 
astre să egaleze și să echilibreze 
Din min. II (scor: 4—4) și 

i sfîrșitul primei reprize am a- 
la o aprigă dispută pentru vie
ri care inițiativa a fost mai mult 
tea handbaliștilor noștri. Ei au 
mereu (7—5, 8—6. 9—7) pînă 

n timp înainte de încheierea re- 
cînd oaspeții au reușit să ega- 
chiar să conducă (min. 26 : 
în această perioadă Mihai Redl 

? lovitură de la 7 m și echipa 
se regăsește, egalînd : 11—11. 
pauză lupta pentru victorie este 

d<- Tfînamică. Echipa Budapestei 
tză în atac prin folosirea „8“-uri- 
viteză care scot din dispozitiv 
Horii noștri. Scorul se menține 
(min. 41 : 15—-14 pentru Buru
dar nu multă vreme. Șuturile 

it, Ivănescu și Moser încep să 
precise, toată echipa joacă mult 

ie. Acțiunile sînt rapide, apăra- 
ită. Handbaliștii romîni fac acum 
valorii lor, depășindu-și net ad- 
și obținînd în mod clar victo-

JOC INTERNAȚIONAL 
ANDBAL IN 7 LA REȘIȚA

a masculină de handbal în 7 
pestei va evolua astăzi la Re- 
i va intîlni în localitate o se
tă a orașului Timișoara.

Călătoriile fotbalistului Ticușor
Toată lumea vorbește de Pele, se 

spun cite și mai cite despre cunoscutul 
fotbalist brazilian, se publică tot felul 
de știri în legătură cu ofertele care i 
se fac de către zeci și zeci de cluburi 
din diverse țări. Deh, cine n-ar vrea să 
aibă un înaintaș ca Pele, un adevărat 
artist al balonului, un șuter în fața 
căruia tremură și portarii și... plasele.

Și totuși, vă rugăm să ne credeți, nici 
pentru Pele nu e alîta... bătaie ca pen
tru Ticușor Bogdan, înaintaș la echipa 
Oituz din Tg. Ocna. Să ne înțelegem 
însă de la început, ca să nu spuneți 
după aceea că v-am pus pe drumuri : 
dacă în momentul cînd citiți aceste rîn
duri, Ticușor al nostru nu mai e de 
găsit în Tg. Ocna, nu e vina noastră 
Și nici a d-voastră, că n-ați știut să-l 
căutați. Dar cum să-l găsești vreodată, 
cînd Ticușor e tot timpul călător ?

Grozav îi place... drumeția. Dar el 
nu se aseamănă cu ceilalți turiști, care 
privesc din goana trenului munții și 
cimpiile. Ca să se... documenteze ca 
lumea, el face popasuri de cîteva luni, 
cînd într-o localitate cînd într-alta, In 
calitate de folba'ist.

Dar, să pornim pe urma lui. Cum 
era și firesc, a început să joace fotbal 
la el acasă, la Tg. Ocna. Totul a mers 
cum a mers pînă la meciul dintre Oituz 
și Flacăra Moinești. din cadrul campio
natului regional Victoria a fost de 
partea Oituzului. învinșii s-au necăjit 
nițel, dar pînă la urmă au gă
sit soluția să le-o... plătească celor 
din Tg Ocna : l-au convins pe Ticușor 
să vină la Moinești. Și acesta a fost 
primul... zbor al lui Ticușor Bogdan, 
tn noua lui postură de „pasăre călă
toare* *:  de la Tg. Ocna la Moinești.

Dar, ,exact ca berzele care se duc șl 
se întorc, după un campionat Ticușor a 
venit din nou acasă. Și-a dat seama 
însă imediat că nu-i mai... priește aerul 
din Tg. Ocna. Unde putea găsi unul

VĂ PREZENTĂM SELECȚIONATA FEMININĂ 
A ORAȘELE! BERLIN

Federația de handbal din Repu
blica Democrată Germană a primit cu 
plăcere invitația federației de specia
litate din R. P. Romină ca o echipă 
feminină din țara noastră să participe 
la tradiționala întrecere handbalistică 
dotată cu „Cupa orașului București". 
Specialiștii noștri au considerat că 
prezența selecționatei orașului Berlin 
la concursul din capitala Romîniei va 
constitui un eveniment important 
pentru tinerele noastre liandbaliste, că 
el va oferi prilejul unui util schimb 
de experiență, unor prețioase învăță
minte.

Echipa orașului Berlin care va evo
lua in „Cupa orașului București", 

rezervată formațiilor feminine, repre
zintă o formație de certă valoare, al
cătuită din jucătoare cu multă ex
periență care activează în echipe 
fruntașe din R. D. Germană. In lot 
predomină jucătoare dintre cele mai 
bune de la cluburile Rotation Berlin 
și Lokomotive Rangsdorf. Este im
portant de menționat că echipa Ro
tation se află în prezent pe primul 
loc în prima categorie a campiona
tului, în timp ce Lokomotive Rangs
dorf, cunoscută iubitorilor de handbal 
din R. P. Romină după jocul disputat 
în cadrul C.C.E. cu Rapid București, 
se află pe la mijlocul clasamentului. 
Printre cele mai bune jucătoare se 
numără Noack, Scholtz și Grbpler, de 
asemenea vechi cunoștințe ale publi
cului bucureștean. Alături de acestea, 
din selecționata orașului Berlin vor 

Mîine, primele jocuri din cadrul turneului feminin

mai face parte ci te va jucătoare tinere, 
talentate, adevărate speranțe ale hand
balului din R. D. Germană, și anume 
Parlow și Zacharowski, care pină 
anul trecut au făcut parte din forma
ția Z.A.B. Dessau. Din lotul care a 
făcut deplasarea la București lipsesc 
unele jucătoare cunoscute pe plan in
ternațional (ca de pildă Forster, 
Nocka, Biener și Zwinzscher), deoa
rece concomitent cu intrecerea de la 
București are loc la Rostock o con
fruntare intre selecționatele R. D. 
Germane și Iugoslaviei.

Echipa feminină a orașului Berlin 
va fi -însoțită de antrenorul Werner 
Wyczisk. Iată, de altfel, componența 
completă a lotului : Heidelind Gropler 
(Lok. Rangsdorf), Gisela Krause 
(S.C. Rotation Berlin), Christa Nau
mann (S.C. Rotation Berlin), Edith 
Noack (Lok. Rangsdorf), Monika 
Parlow (S.C. Rotation Berlin), Ingrid 
Pawlowski (S.C. Rotation Berlin), 
Erika Scholz (Loir. Rangsdorf), Use 
Schulz (S.C. Rotation Berlin), Edda- 
Christa Seifert (S.C. Rotation Berlin), 
Rosemarie Weinhofer (Lok. Rangs
dorf), Iutta Worpel (S.C. Rotation 
Berlin), Karin Zacharowski (S.C. Ro
tation Berlin), Renate Crlerik (S.C. 
Rotation Berlin).

HEINZ ABRAHAM
redactor al ziarului „Deutsehes 

Sport-Echo"

reza Balen, Anica Zivkovici, Kaja lies, 
Janja Milcovici, Hermina Roncevici. 
Tereza Vira, Andjeika Vukelici, Mira 
Tomici, Vera Prpici, Maja Târle și 
Vesna Grosici. Antrenorul echipei este 
Ivo Petramovici.

• Selecționata Berlinului a sosit în 
Capitală vineri seara.

® Iată și programul meciurilor de 
duminică din sala Floreasca : ora 
16.45 ; Știința București—Dinamo 
București („Cupa de iarnă") ; ora 
18,15: Festivitatea de deschidere: 
ora 18,30: București—București juni
oare; ora 19,30: Berlin—Selecționata 
Slavoniei.

— E cel mai bun client al meu ; datorită 
planul.

în primul rind voia o slujbă mai acă
tării atît pentru el cît și pentru solia 
sa, căci omul se căsătorise între timp. 
Nici n-a apucat Ticușor să termine vor
ba, că slujbele au și fost găsite: el la 
EG.O. Tg Ocna, soția lui la sfatul 
popular.

$i cu asta, povestea pare că s-a sftr- 
șit, nu e așa ? Dacă dv. credeți așe 
ceva, înseamnă că îl... subapreciați pe 
Ticușor. In timp ce făcea antrenamente 
la Oituz, el ducea tratative cu... Rapid 
Focșani. Cînd să înceapă campionatul, 
ia-l pe Ticușor de unde nu-i. Plecase la 
Focșani I Acolo a găsit alți gură cască, 
care l-au primit cu brațele deschise. Ba 
l-au trimis două săptămîni și la Slănî'c 
Moldova, să se refacă mititelul după 
atîta zbucium ! Tocmai cînd calculau 
cite goluri va înscrie Ticușor pentru 
Rapid Focșani în campionatul categoriei 
B, a venit și răspunsul Federației de 
fotbal: negativ !

Ce-a urmat? Ați... ghicit: Ticușor a 
venit din nou la Tg. Ocna I Și iar au 
plîns de bucurie cei de la Oituz. L-au 
p păit să vadă dacă nu cumva e numai 
o arătare și apoi, fericiți, l-au strîns 
la piept ca pe un copil drag care fă
cuse o poznă, dar tot băiatul mamei ră- 
mînea... în amețeala care îi cuprinsese 
cînd l-au văzut din nou în mijlocul 
lor pe Ticușor, cei de la Oituz n-au 
mai știut cum stau lucrurile cu legiti
marea acestuia și — deși nu era nevoie 
— O4i dat fuga la București, la Fede
rație, pentru a fi siguri că Ticușor 
poate juca la Tg Ocna. Cînd și-au arun-' 
cat ochii pe carnetul lui Ticușor, iovu

’ 18 contra 1!
Simultanul maestrului internațional

V. Ciociltea cu ziariștii bucureșteui
„...In finalul partidei, însă, maestrul 

Ciociltea n-a reușit săr$i valorifice a- 
vantajul, trebuind să se mulțumească 
doar cu o jumătate de punct..."

„...Neinspirat de această dată, cam
pionul țării a ales o variantă ale cărei 
fincți nu le stăpîncște suficient și a 
intrat într-un final dezavantajos".

„...Fără a fi manifestat superioritate 
în prima parte a partidei, Ciociltea a 
reușit să obțină totuși o victorie nespe
rată după întrerupere..."

Tată cîleta pasaje <le cronici șahiste 
pe care maestrul international Victor Cio
ciltea pare să și le fi amintit prea bine, 
joi tlupă-amiază, dud a venit in mij
locul gazetarilor pentru a-și susține si
multanul. In spațioasa sală a Casei 
Ziariștilor, mesele — Iff ia număr —- 
păreau niște planșe de scrimă, pe care 
urma să se desfășoare duelurile (di
recte, de dala aceasta) dintre condeieri 
și eroul preferat al reportajelor lor.

„Riposta- maestrului a fost conclu
dentă : 17—I. Singurul punct cedat nu 
provine dinlr-o tnfrlngere, ci este rezul
tatul a două remize, se țtare, totuși, „de 
salon ... .4 fost rîndul gazetarilor să 
fie „nei iispirați“, „insuficient pregătiți 
teoretic-, „să comită greșeli inexplica
bile 1 printre care și aceea — decisivă 
— de a fi acceptat confruntarea cu cel 
uneori criticat, prea aspru, în coloanele 
de specialitate !

Emoția, tensiunea caracteristică în
trecerii au durat însă numai o oră și 
jumătate, atita cit a ținut și lupta la 
tablele cu ()4 de pa trate albe și negre. 
O dată tranșată rivalitatea, clipe plă
cute de destindere, felicitări și aplauze, 
au făcut ca între campion și gazetari 
să fie restabilite cele mai bune raporturi 
de prietenie...

Asta nu înseamnă că în cronicile de 
șah ale „Romîniei libere*,  „Sein teii ti
neretului*,  „Apărarea patriei*,  „Lupta 
C.F.R.*,  „Informația Bucureștiului*  și 
„Sportul popular*  — prezente la simul
tanul de la Casa Ziariștilor — nu vor 
mai apare rinduri critice la adresa în
vingătorului de joi... Deocamdată, însă, 
nu avem nimic să-i reproșăm triplului 
campion republican. Ba da, un sin
gur... reproș: a jucat prea „tare*  I

V. M.

lui, în ultimele luni am depășit mereu

rășii de la Federație n-au mai știut cțg 
să creadă. Să fi vrut să apl'ce o nauăi 
stampilă și tot n-ar fi putut. Pe car
netul lui Ticușor nu mai era nici un 
loc liber. De sus pînă jos, de la stingă 
la dreapta și de la dreapta la stingă, 
numai vize și ștampile ! Ca să-i taie 
... aripile acestei „păsări călătoare*,  
Federația l-a suspendat atunci pe 2 ani. 
Disperați, cei de la Oituz au început 
să se tînguie, au prezentat f declarație 
scrisă a lui Ticușor că nici pînă la ba
riera orașului nu mai iese și... treaba 
s-a făcut. Suspendarea a fost ridicată. 
. Și un tur întreg — mare minune ! — 
Ticușor a jucat la Tg. Ocna D ir ce 
chin a fost pe el l Trei luni la t» 
echipă? Era peste puterile și mai ales, 
peste... obiceiurile lui. Și iată că, de 
cîteva zile, aUă echipă bate la noarta 
Federației, milogindu-se pentru Ticușor 
Bogdan: Ceahlăul Piatra Neamț, din 
categoria B. Ca argument: de la B ia
nuarie, Ticușor se află la Piatra Neamț!

Firește, federația îl va „liniști*  ne 
Ticușor, cel puțin pentru doi ani, atît 
cît a fost prima sancțiune. Dar această 
specie, a „păsărilor călătoare*  în fot
bal ar dispare repede de tot dacă in 
drumul lor n-ar întîlni diverși „binevoi
tori*,  gata să le ofere un „cu b*  căl
duț, ba la Galați, ba la Focșani, ba te 
miri unde !

JACK BERARIU 
VASILE GODESCU
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Rapid București se pregătește pentru al trei’ea
Așadar, in campionatul de hochei, 

totul s-a petrecut, pină acum conform 
așteptărilor. Steaua, Voința Miercurea 
Ciuc, Știința Cluj și Știința București 
s-au calificat pentru turneul din mar
tie (locurile 1—4) iar — dintre aceste 
patru echipe — Steaua s-a impus ca

ța București. Este fără îndoială meritul 
antrenorului Paul Sprencz care, intr- 
un timp relativ scurt, a reușit să o- 
mogenizeze această formație, aducînd- 
o pe locul secund al clasamentului. 
Pentru mulți, înfrîngerea la scor su
ferită de Voința in fața echipei Steaua

L»pli penlru ptK i»tr, Io** tea (St*aaa) fi Olios (Știința Cluj)
Foto: T. Roibu

unei sensibile egalități) și au pierdut 
(5-2) în fața Științei Cluj, o partidă 
căreia i-au făcut față cu brio pină 
în final. Turneul încheiat miercuri 
seara a consacrat echipa studenților 
bucureșteni, ca una din echipele noas
tre de bază. Dintre jucătorii săi, cei 
mai buni au fost Tiriac (care spre 
sfirșit a dat însă semne de oboseală), 
Ciobotaru, portarul Tulbure și Antal. 
Din cauza accidentului de la gleznă, 
suferit înainte de turneu, Ferenczi a 
jucat reținut și n-a dat tot ce se aș
tepta de la el. Florescu și Niță, jucă
tori cu reale perspective, n-au făcut 
in acest turneu pasul înainte pe care-1 
așteptam de la ei. Primul se mena
jează prea mult iar secundul trebuie 
să se deprindă să gîndească mai mult 
pe teren. Oricum însă, tinerețea aces
tei echipe ne îndreptățește să aștep
tăm mai mult de la ea pentru viitor...

RADU URZ1CEANU

in „Cupa Campionilor Europeni"

cea maj indreptățitâ să aspire la im
bricarea tricourilor de campion. De 
altfel, eunoscind loturile echipelor și 
ținind seama de evoluțiile lor ante
rioare. iubitori: hocheiului puteau an
ticipa rezultatul turneului, care — de 
fapt - a fost doar o «repetiție*  In ve
derea veritabilei lupte pentru titlul de 
campion, care se va d*  peste două 
luni.

Indwmtabil. cea mai bură echipă 
a noastră la ora actuală este Stea
ua. Prima garmtură a acestei e- 

chipe este, de altfel, alcătuită numai 
dm titulari ai echipei reprezentative: 
Pușcaș — CZaka. lone&cu — Szabo II, 
Calamar. Szabo I, cărora li se adaugă 
jucător: ea Varga, Peter (care a avut 
in acest campionat o formă foarte bu
nă). Balint L Zografi. Ciorba. Cn bun 
debut și-a făcut tinârul Ștefanov. pe 
care antrenorul Raduch ar trebui să-1 
utilizeze cu mai mult curaj. Hocbeițtii 
militari s-au impus prin omogenitate, 
viteză și siguranță in patinaj. Ei au 
o tehnică avansată in minuirea croșet 
șuu să fructifice situațiile favorabile 
de poartă, pregătirea lor fizică le per
mite să mențină un ritm de joc susți
nut în tot timpul partidei. Comporta
rea echipei a fost foarte bună și sub 
aspectul disciplinar.

0 adevărată revelație a constituit-o 
V'o:n;a Miercurea Cnc. din rir. Gu
rile căreia s-au distins Andrei, 

Takacs I. Varga. Hollo Coloman și por
tarul Boghean. care a făcut o partidă 
excelentă in ultimul meci, cel cu $ti in

ii—12) a apărut ca inexplicabilă. Ade
vărul este că in acest med Voința n-a 
dat tot ce putea, rezervindu-se pentru 
jocurile următoare, cu Știința Cluj 
și Știința București, in care mergea la 
victorie. Această tactică de competiție 
a dat rezultate. Voința reușind să ciș- 
tige partidele respective (e drept, la 
mare luptă) și clasindu-se astfel pe 
locul II. De subliniat disciplina tactică 
a acestei echipe.

ptmifa Cluj a Început tare, dar a 
j slăbit pe parcurs, vădind o pregă- • 
» tire insuficientă. Punctele slabe ale 

echipei le-au constituit apărarea ime
diată și... nervozitatea unor jucători. 
In această privință, un prost exemplu 
l-a constituit însuși căpitanul echipei, 
Nagy. Portarul Stafie, sub nivelul 
comportărilor sale in alte ocazii, are 
scuza lipsei totale de antrenament. Un 
alt ora de bază al echipei. Cazan I, 
a jucat incomplet restabilit după icte
rul de care a suferit nu de mult. Cei 
mai buni jucători ai formației au fost 
Biro, Cazan TI și Otvdș, lucru îmbucu
rător dacă ținem seama că este vorba 
de componer.ți ai lotului reprezentativ 
și care s-au dovedit intr-o formă co
respunzătoare.

Acest turneu a constituit un exa
men botăritor pentru Știinfa 
București. Un examen dificil, pe 

care studenții l-au trecut cu succes. 
Ei au reușit cel mai strins rezultat 
in compania echipei Steaua (14). au 
cedat la mare luptă Voinței (cu 4-2, 
după un joc desfășurat sub semnul

TURNEUL
PENTRU LOCURILE 5-8

Incepind de ieri, echipele Steagul 
roșu Brașov, Tirnava Odorhei, Meta
lul Rădăuți și Surianul Sebeș parti
cipă la un turneu pentru desemnarea 
locurilor 5-8 ale campionatului re
publican.

în prima partidă, Tirnava Odorbei 
a întrecut conform așteptărilor pe 
Metalul Rădăuți cu 8-2 (3-0, 2-2, 
3-0).

Steagul roșu Brașov a învins apoi 
pe Surianul Sebeș cu 7—3 (3—0, 3—2, 
1-1).

Programul de azi cuprinde jocurile: 
Steagul roșu — Metalul Rădăuți (ora 
9) și Tirnava — Surianul (ora 19,30). 
Miine se dispută ultimele partide : 
Metalul — Surianul (ora 18), Tirnava 
— Steagul roșu (ora 20).

La 25 februarie, la Anvers, in Bel
gia, echipa noastră campioană la vo
lei masculin și câștigătoarea ultimei 
ediții a „Cupei Campionilor Europeni", 
va lua startul pentru a treia oară in 
această competiție. Excelentele com
portări de pină acum ii obligă pe 
feroviari. De aceea, ei se pregătesc 
cu asiduitate in vederea acestui joc 
ca și, in caz de calificare, a turneu
lui de la Budapesta.

— Țelul nostru este să păstrăm 
cupa cucerită anul trecut, ne spune 
maestrul emerit al sportului Ștefan 
Roman, care se ocupă de pregătirea 
formației noastre campioane. Pentru 
aceasta nu am intrerupt pregătirile 
după înclieierea primei părți a cam
pionatului. După cum vedeți, toți ju
cătorii sînt preocupați de aceste me
ciuri și iși dau toată osteneala la 
antrenamente.

Intr-adevăr, în sala Giulești, acolo 
unde avea loc convorbirea noastră, 
jucătorii Rapidului iși făceau „încăl
zirea", in vederea antrenamentului ce 
tocmai incepea. Erau prezenți Horațiu 
Nicolau, Plocon, Fieraru, Pavel, Gri- 
gocovici, Timirgazin (care și-a reluat 
antrenamentele) și juniorul Daniel Bă- 
răscu. Lipseau motivat — aveau exa
mene la facultate — Drăgan și Costi- 
nescu.

Așadar, antrenamentele n-au încetat 
nici un moment De cinci ori pe săp- 
tămină pot fi văzuți voleibaliștii in 
sală, la Giulești. „In această perioadă 
s-a pus accentul pe îmbunătățirea 
pregătirii fizice generale și speciale. 
In același timp, s-a lucrat foarte mult

și pentru punerea la punct I 
scheme tactice noi, atît in atal 
în apărare", ne spunea Ștefani 
In timpul discuției ii vedeaml 
leibaliști executind exerciții pel 
bunătățirea detentei.

•— Ne-ar fi fost de mare I 
pregătire o competiție organ! 
acest timp. De la 17 decembr 
mai jucat decit meciuri de vl 
în compania voleibaliștilor del 
greșul. Și antrenorul Rapidul 
tinuă: Aceasta cu atît mai I 
cit va trebui să facem față și u 
neu dificil, cum este cel de 11 
pesta. Cred că ar fi fost utilă 
petiție organizată în trei zilJ 
cutive, adică așa cum va fi 
din capitala R. P. Ungare.

Timpul de „încălzire" a tr 
Roman dădea semne de na 
Voleibaliștii săi începuseră jl 
mingea, Nicolau se instalase 
terenului și începuse seria z« 
servicii pe care le execută la 
antrenament.

— O ultimă întrebare: J 
antrenamente speciale pentru 
tățirea serviciului ?

— Toți cei care „serveau" 
așa cum erau Grigorovici. Tir 
Costinescu, Bărăscu, serves 
puternic. Doar Plocon a rărna 
viciul lui, mai moale, dar-^'tJ 
riculos.

l-am lăsat pe voleibaliștii d< 
pid și pe antrenorul lor conții; 
pregătirea in vederea jocur 
„Cupa Campionilor Europeni"

MIRCEA TUD

Scrima rom încasai in ajunul unui bogat progr
de competiții internaționale

Miorul Lupeni a ciștigat un interesant concurs in Paring
Comisia de schi a regiunii Hunedoa

ra a organizat cu sprijinul comisiei 
de specialitate a orașului Petroșeni. 
un interesant concurs desfășurat pe 
pirtiile Paringului. La întreceri au luat 
parte schiorii asociațiilor Minerul Lu
peni, Voința, Știința și Parir.gul din 
Petroșeni. precum și sportivi din ra
ionul Hațeg și din orașul Hunedoara- 
Probele de fond au furnizat dispute 
dirze. in deosebi la 10 km seniori. Re
marcabilă a fost comportarea junioa
rei Margareta Ceavlovici. care a rea
lizat un timp mai bun decît senioa
rele. Iată rezultatele : fond 3 km ju
nioare : 1. Margareta Ceavlovici (Mi
nerul Lupeni) 18 : 27.0 ; 2. Margareta 
Bakoș (Paringul Petroșeni) 20 :24,0 ;

Schisrii școlari d n regiunea
București se intilnesc 

miine la Predeal
; Școala sportivă de elevi din București 

organizează miine dimineață, pe Valea 
Poliștoacă din Predeal, întrecerile de 
fond din cadrul fazei regionale a cam
pionatului republican școlar de schi, 

k Concursul este așteptat cu mult inte
res de schiorii elevi din regiunea Bucu
rești, care s-au pregătit cu multă aten
ție în vederea acestor importante în
treceri.

3. Olga Zborovschi (Minerul Lupeni) 
26 : 26.0 ; 3 km senioare : 1. Terezia 
Kato (Minerul Lupeni) 19 :23,0 ; 2.
Margareta Gerștembrein (Voința Pe
troșeni) 21 : 15.0 ; 5 km juniori : 1. Zol- 
tan Ambruș (Minerul Lupeni) 32 : 42,0; 
2. Zoltan Hegheduș (Minerul Lupeni) 
33 : 30.0 ; 3. Mihai Bucur (Corvinui Hu
nedoara) 34 : 40,0 ; 10 km seniori: 1. 
Gh. Lupaș (Minerul Lupeni) 48 : 31.3 ; 
2. Ion Learopă (Minerul Lupeni) 
48 : 32,5 ; 3. Petru Ambruș (Minerul
1. upeni) 51 :36.0 : slalom special se
niori : 1 Gh. Niță (Minerul Lupeni) ;
2. Adalbert Katto (Minerul Lupeni) ;
3. Alexandru Acs (Minerul Lupeni) ; 
slalom uriaș seniori : 1. Adalbert Katto 
2. Gh. Niță ; 3. Alfred Schmidt (Mi
nerul Lupeni).

Primul loc pe echipe a revenit schio
rilor asociației Minerul Lupeni care 
au realizat cel mai bun punctaj.

STAICU BĂLOI — corespondent

Fondiștii romînî participă 
la „Cupa Kurikkala“

Azi și miine, schiorii Petre Dinu, 
Gh. Bădescu, Stelian Drăguș, Gh. Cin- 
cu și Gh. Vilmoș participă, în locali
tatea Delnice din R.PF. Iugoslavia, 
la importantul concurs internațional 
de schi-fond „Cupa Kurikkaia". Aceas
ta este a Xl-a ediție a competiției, or
ganizată pentru cinstirea memoriei 
sportivului finlandez Juho Kurikkaia, 
fost campion mondial și olimpic.

Și în acest an. scrimerii noștri frun
tași vor fi prezenți la numeroase între
ceri internaționale.

Dornici si aflăm o serie de amănunte 
interesante legate de confruntările pe 
plan internațional ale scrimei romînești, 
ne-am adresat tovarășului VAS1LE 10- 
NESCU, președintele Federației romîne 
de scrimă, cu rugămintea de a ne răs
punde la cîteva taitrebări.

— Am dori să aflăm, în primul rind, 
care este principala mn»»-. n'ție a anului, 
la startul căreia vor Ji prezenți și scri
merii noștri ?

— Este vorba de campionatele mon
diale programate în intervalul de la 
16—28 iulie la Buenos Aires (Argenti
na). Noi vom participa doar cu echipa 
de floretă fele, care, așa cum se știe 
a ocupat — la ediția de anul trecut a 
mondialelor" — locul HI, iar la o 

altă confruntare cu caracter mondial — 
Universiada de la Sofia — locul I.

— Ce ne puteți spune despre parti
ciparea țării noastre la tradiționala în
trecere internațională rezervată schimbu
lui de miine — Criteriul Mondial de 
Scrimă al Tineretului ?

Vom fi prezenți și la această impor
tantă întrecere, care va avea loc la Ca
iro între 18—22 aprilie, hotăriți să rea
lizăm rezultate valoroase în toate cele 
patru probe ale competiției. Contăm pe 
un lot valoros de trăgători, printre care

★
Interviu cu tovarășul VASILE 
IONESCU, președintele Federa

ției romîne de scrimă
★

Ana Ene și Ionel Drîmbâ, doua auten
tice speranțe ale scrimei romînești.

Nu trebuie uitat că avem de apărat și 
de consolidat succesul obținut in 1960, 
la Leningrad, cînd am cucerit, prin Adal
bert Guraih, titlu) la spadă.

— Ce noutăți aveți In legătură cu 
9tri unghiularul*  feminin de floretă R. P. 
Romînă—R. P. Ungară—Italia ? •

— Anul acesta, „triunghiularul" va 
fi organizat de federația de specialitate 
din R. P. Ungară Dala : 31 martie. Fe
tele noastre au, desigur, o misiune di
ficilă, avantajul fiind — cel puțin prin 
prisma calculului hîrtiei — de partea 
floretislelor maghiare, care dețin titlul 
de vicecampioane mondiale. Totuși, repre
zentantele țării noastre sînt decise să-și 
pună în valoare toate cunoștințele lor pen
tru a reedita frumoasa comportare din e- 
dijia precedentă a concursului: atunci am 
învins cu 9—7 echipa Italiei și am făcut 
meci egal cu cea a R. P. Ungare, 8—8, 
victoria surîzînd totuși redutabilelor 
noastre adversare, cu un tușaveraj mai 
bun.

— Ce proiecte speciale ere 
în legătură cu concursul interna 
scrimă al R. P. Romîne ?

In acest concurs (21—27 m 
Încerca mulți tineri în vederea 
tării loturilor noastre pent ni 
1961 de la Tokio. In principiu, 
vita aproximativ 30 de trăgători 
hotare, dintr-o serie de țări cu 
nică tradiție în acest sport.

— Ce alte competiții inter 
vor mai avea loc în țară 
tare și în care vor evolua^P 
romi ni ?

— In țară vom organiza un 
de tineret și juniori în compani 
vilor din R. D. Germană ; de a 
un alt concurs la nivelul junior 
neperfectat.

Peste hotare vom participa la 
nalele concursuri de la Como- 
Karl Marx Stadt — R D. Ger 
probabil — Varșovia ?i Paris.

— Ultima noastră întrebare
vreo recomandație de făcut
noștri fruntași, acum,
bogat program de confruntări 
(ionale ?

— Firește, le-aș recomanda 
feste mai multă perseverență în 
să treacă cu toții la adoptare, 
ofensive și în general, să dc 
mai multă încredere în forțele l<

Concursul internațional de scrimă al R. P. Romîne din anul trecut a fost un 
prilej de evidențiere pentru numeroși trăgători tineri, printre care și Ionel Drîmbâ. 
In fotografia noastră, Ionel Drîmbâ intr-unui din cele mai spectaculoase asalturi: 

cel cu reprezentantul R. D. Germane, Horst Junicke.

JLpto; Ciobanu

In mod special cerem de Ia spa 
desfășoare o activitate mai 
pentru a lichida actuala ră minere 
față de celelalte arme. Cred că 
tele noastre care vor fi prezent 
acesta 
să ne 
pentru 
teâscă 
să facă noi și noi eforturi pen 
vîrșirea măiestriei lor sportive.

la „mondiale**  au mari p 
reprezinte cu cinste. Se 
aceasta vor trebui să : 

în continuare, cu jon.știii

Interviu luat de T.

,,CUPA ORAȘULUI BUCHI
Ultimele etape ale „Cupei 

București" la scrimă vor avea 1 
și miine, în sala de la stadion 
blicii.

Astfel, astăzi începînd de 1 
se vor întîlni, în ordine, ur 
echipe: S.P.C.—C.S.S., Steauf
și C.S.S.—Univ. „C. I. Parhoi 
începînd de la ora 9 sînt pi 
meciurile: S.S.E.—Progresul,
Steaua și S.P.C.—S.S.E. Meci 
Progresul și Știința va avea 
ceeași zi la ora 17t



ÎNTÎLNIRE CU DOI ANTRENORI... Trei zile în mijlocul fotbaliștilor echipei Steagul roșu
• Noutăți de la Metalul Tîrgoviște • Progresul susține mîine 

primul joc de verificare

Zilele trecute ne am intilnit cu doi 
dintre antrenorii din categoria A.

Primul : V. Stănescu, antrenorul e- 
chipei Metalul Tîrgoviște, venit intr-o 
scurtă vizită la federația de fotbal. Su
biectul discuției, bineînțeles, pregăti
rile în vederea returului.

— In ce stadiu se află aceste pre
gătiri ?

— Ne găsim după 25 de antrena
mente (uneori două pe zi) și la ora 
actuală sint satisfăcut de modul cum 
se prezintă jucătorii din punct de ve
dere fizic. Am lucrat tot timpul in aer 
liber, mărind progresiv numărul antre
namentelor. In prezent ținem cite șase 
pe săptămină. De marți, in programul 
de pregătire am introdus și exerciții 
de tehnică, iar simbătă 27 ianuarie vom 
face o primă verificare la două porți. 
Vor urma și alte jocuri-școală. in com
pania unor adversari ,a început de ca
tegorie regională, apoi treptat din ca
tegoria B și A. Ne gindim să perfectăm 
asemenea partide cu Flacăra Moreni, 
Poiana Cimpina, Carpați Sinaia, Trac
torul, Rapid, Dinamo Pitești etc.

— Urmăriți obiective speciale în 
cursul acestor pregătiri ?

— Fără îndoială. La baza planului 
de pregătire au stat concluziile anali
zei comportării echipei in toamnă. In 
mod special, ne îndreptăm atenția spre 
realizarea unui ritm mai susținut, a 
unei circulații mai mari a balonului, 
și a unei colaborări mai strînse intre 
compartimente, precum și spre îmbună
tățirea jocului apărării ca plasament 
și marcaj. In general, urmărim o mai 
bună organizare a jocului și cursivi
tate în acțiuni; cu accent principal pe 
calitate.

— Sint ceva schimbări în lotul de 
jucători ?

— Nu. Avem același lot, care parti
cipă cu regularitate la antrenament, in
clusiv Cazacu și Matei, restabiliți după 
operația de menise. Sintem „descope- 
riți" insă, in postul de portar, unde 
nu avem o rezervă corespunzătoare pen
tru Andrei. Această lipsă am simțit-o 
din plin in toamnă, cind Andrei — mult
44444444 ♦44444444444444444♦♦♦♦♦♦44444444444444444♦♦♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ r4ti4i4»444444444444444444»ăă»lăl*<****»ăf»**»

tr-un labirint in care nu este tocmai 
ușor să te descurci*—

Realitatea ce o aveam in fată era 
ilustrarea vie și fidelă a tabloului 
schițat cu otita plasticitate in aceste 
cite va rinduri, la care am adăuga a- 
măn untul, poate neinteresant, că stră
zilor le lipsesc trotuarele.„

PRIMUL ADVERSAR: PLOAIA—

3 IANUARIE. — Autobuzul ne 
poartă spre Limassol...

Jocul era programat pentru ora 
14.45. Insă, cu un sfert de oră îna
inte a inceput să plouă. Organizatorii 
au decis aminarea meciului. In aceas
tă situație, ne-am mulțumit si facem 
timp de 45 de minute o acomodare 
cu terenul, după care am plecat să 
vizităm ruinele unui templu închi
nat lui Apolon, la 18 km de Limas
sol. Așezat pe un deal, lingă mare, 
templul — construit in urmă cu vreo 
2500 de ani din mari blocuri de pia
tră (2—3 m) — s-a dărimat acum 20 
de ani in timpul unui cutremur.

Am revenit seara la Nicosia. Aici, 
organizatorii ne-au anunțat că a doua 
zi vom intilni o combinată a clubu
rilor Olimpiakos și Omonia din Ni
cosia.

...51 PRIMA VICTORIE

4 IANUARIE. -
Jocul cu combinata Olimpiakos- 

Omonia a fost anunțat de ziar abia 
in dimineața zilei. De aceea au asis
tat numai 4000 de spectatori. Local
nicii au folosit aproape 18 jucători, 
ceea ce le-a permis, de fapt, să pre
zinte cite o formație nouă in fiecare 
repriză. Prima a jucat modest, a 
doua destul de bine. Am cîștigat cu 
4—2 ((3—1), golurile fiind marcate de 
Țircovnicu (2), Ene și Eftimie, ca 
urmare a unor acțiuni bine construite 
și spectaculoase. In jocul echipei

2 IANUARIE. — La București, ză- 
g?ndă abundentă : aproape jumătate 
de metru. Totufi, e senin și condițiu- 
nile atmosferice sint favorabile zbo
rului cu avionul. Și iată-ne instalați 
intr-un confortabil și elegant IL-14, 
cu care plecăm in cursă regulată, di
rect Atena și de aici Nicosia, fără 
escale la Sofia fi Belgrad.

Călătoria a decurs in condițiuni 
foarte bune și după patru ore de 
zbor, fără „scuturături", ne-a intim- 
pinat panorama spectaculoasă a Ate
nei, un oraș foarte întins. așezat in
tre munfi tocifi. eu clădiri albe, intre 
care apar din cind in cind petice de 
verdeață. Lingă Atena se zărește Pi- 
reul. Din avion, aceste două orașe par 
unite.

IN ORAȘUL CU STRĂZI 
FARA TROTUARE...

Cind aterizăm la Nicosia e noapte. 
La aeroport sintem așteptați. Se face 
protocolara fotografie a sosirii și apoi 
avem de răspuns primelor întrebări 
ale ziariștilor, care, voiau să stabi
lească mai ales ciți jucători interna
ționali avem in echipă.

In aceeași seară, gazdele ne-au 
fixat ordinea celor cinci jocuri pro
puse să le disputăm. O ordine insă, 
care nu va putea fi respectată, pen
tru că ploaia s-a înverșunat să cadă 
in această perioadă, mai mult ca 
de obicei. Dar, in seara sosirii nu 
aveam de unde să știm, așa că aștep
tam cu nerăbdare meciul de a doua 
zi cu A polon din Limassol, o locali
tate situată la aproximativ 90 km de 
Nicosia.

Nicosia am văzut-o mai bine de- 
cit in ajun, deși tot fugar, in dimi
neața cind am plecat spre Limassol. 
Păstram despre capitala Ciprului a- 
mintirea unor rinduri din notele de 
călătorie ale publicistului sovietic I. 
Ugolkov, apărute tn noiembrie I960 in 
revista „Timpuri Noi“: „Nicosia este 
un mic oraș de tip european... Casele 
nu prea înalte, vilele scăldate in ver
deață, scuarurile drăguțe și palmierii 
zvelți de pe străzi te duc cu gîndul 
la o stațiune balneară. O mulțime de 
ulițe scurte și înguste se Împletesc în- 

prea emotiv și, în plus, și in formă 
slabă uneori — a primit prea multe 
goluri... Sperăm însă ca în retur s-o 
înlăturăm.

A doua întîlnire a fost cu Gică Ni- 
culae (Progresul).

— Jucătorii noștri au atins un sta
diu destul de avansat de pregătire. De 
altfel, duminică dimineață vom putea 
trage concluzii valabile: susținem pri
mul joc de verificare cu formația de ti
neret

Pentru cei care doresc să vadă la lu
cru, acum, pe jucătorii echipei Progre
sul, notăm ora și terenul acestei prime 
verificări: 10 dimineața, pe terenul Vul
can de la Ghencea. (p. g.)

Lotul echipei Dinamo București fi-a reluat pregătirile, după scurta racanși 
luată, la înapoierea tn tară din turneul In Cipru fi Grecia.

Dinamovișlii se antrenează cu regularitate pe stadionul din șos. Ștefan cei 
Mare, cu participarea tuturor jucătorilor. La antrenamente, antrenorii 0. Teașcă 
fi D. Niculae-Nicușor lucrează pentru continua îmbunătățire a pregătirii fizice 
generale.

Lecțiile de antrenament se desfășoară aBt tn sală, cit și tn aer liber.
In fotografie : aspect de la unul din aceste antrenamente.

Foto: P. Romoțan

Cl DINAMO BUCUREȘTI ÎN CIPRU ȘI GRECIA (I)

Săptămină trecută am avut posi
bilitatea să urmăresc timp de trei 
zile pregătirile echipei Steagul roșu 
și, în același timp, să constat că mun
ca de instruire la această echipă se 
desfășoară in concordanță cu princi
piile noii metodici de antrenament

Ea prima din lecții, care a avut ca 
sarcină îmbunătățirea rezistenței în 
regim de viteză, s-a lucrat timp de 
60 de minute cu o intensitate maximă. 
Deși timpul era rece și terenul aco
perit cu zăpadă, antrenamentul s-a 
desfășurat in aer liber. In antrena
ment jucătorii au folosit ca teren •- 
nexă pe cel de baschet iar ca apara
te ajutătoare greutăți mici și... bulgări 
de zăpadă. Echipa I a lucrat cu an
trenorul S. Ploeșteanu, formația de 
tineret cu N. Proca, iar cei trei por
tari cu Tică Constantinescu (voluntar). 
Portarii au lucrat pentru mobilitate ți 
suplețe, folosind exerciții de gimnastică

NOTE DE DRUM

noastre insă, au apărut — ca aspecte 
neoatice — multe ratări, o oarecare 
confuzie in apărare și tendințele in
dividualiste ale unor jucători, in jcopui 
de a marca goluri (Ene, Varga etc.).

5 IANUARIE. - Zi de pauză. Di
mineața am folosit-o pentru a colinda 
orașul Ky-enia. un mic dar pitoresc 
port la circa 27 km nord de Nico
sia, mult agreat de excursioniști. In 
drum ne-am abătut pe ta castelul Sf. 
Hilarion (construit in sec. XI—XII), o 
fostă cetate, azi in mină, care pe 
timpuri forma baza de retragere tn 
caz de război, avind provizii și rezer
voare cu apă (instalații care există și 
azi). Apoi, la Kyrenia (oraș cu 8— 
10.000 locuitori) am vizitat faleza ți 
vechiul castel (ultima din marile for
tărețe ale „cruciaților'), care domină 
portul

INTILNIM O VECHE CUNOȘTINȚA!

După-amiază, in Nicosia, ocupațiile 
au fost mai variate, dar condiționate 
de ploaia care n-a încetat decit seara.

Vizită la clubul Omonia. Din dis
cuții am desprins citeva date asupra 
fotbalului cipriot. In divizia A tint 
13 echipe, de a căror pregătire se 
ocupă antrenori străini: doi englezii 
doi greci, un austriac etc. La 
Omonia, campioana pe 1961, an
trenor este o veche cunoștință a noas
tră : fostul antrenor federal bulgar 
Ceâkmakov. Echipele sint din orașele 
Nicosia (cele mai multe), Famagusta, 
Limassol. Larnaca etc. Ele se găsesc 
in plin campionat; au terminat turul 
și au început imediat returul.

UN MECI DE POMINA

6 IANUARIE. - Ziua jocului eu 
Cetin Kaya, la Nicosia. Am pierdut 

și exerciții specifice ea mingea de 
fotbal.

Atit echipa primă, cit și cea de 
tineret s-au pregătit după același con
spect adaptînd intensitatea și com
plexitatea exercițiilor după nevoile și 
particularitățile jucătorilor celor două 
loturi. Referitor la această problemă 
trebuie să precizez, insă, că pregătirea 
după același conspect se poate tace 
in comun numai pînă la etapa a dona, 
precompetîțională. a perioadei pregăti
toare, cind fiecare tot iși va continua 
drumul separat conform obiectivelor 
fixate.

Dintre exerciții am reținut în mod 
special trei, complexe, care au fost 
folosite in mod judicios:

I. Joc de baschet, cu accent pe vi
teza de execuție și pe viteza de de
plasare, sub formă de demarcări, ast
fel incit jucătorii ao fost permanent 
in mișcare.

î. Exercițiu de fracțiune, pentru dez
voltarea forței și a atenției. Jucătorii 
se prind mină in mină, lormind un 
lanț. Antrenorul, plasat In spatele 
tar, comandă șî jucătorul strigat 

proptMu-se bine pe picioare, caută 
să tragă cu ajutorul brațelor pe coe
chipierii aflați in dreapta și in stingă 
lut Apoi, antrenorul numește alt jucă
tor care procedează la fel. In felul 
acesta, toți jucătorii sint solicitați de 
mai multe ori și in mod neașteptat, să 
exerseze acest exercițiu, repetăm, de 
torță și atenție.

3. Alergare variată (pe 50 m). sub 
tormă de ștafetă. Jocătorii se așază 
in două grape, avmd in nuini greutăți 
mici (gantere). Exercițiul are trei as
pecte: a) alergare m viteză, poziția 
miindor fiind eea normală din timpul 
alergării; b) alergare în viteză cu 
miiniie întinse lateral; e) alergare in 
viteză ca mtînfle ridicate in sus.

Acest exercițiu, prin tagreunarea a- 
lergării prin diferite forme ji exersat 
in anumite antrenamente, poate coo- 
tribtri la dezvoltarea forței, a rezisten
ței generate și a rezistenței In regim 
de viteză.

Ca o coodnzie generală a acestei 
lecțu de pregătire, notez că a fost 
bine condusă de ambii antrenori 
(Ptoeșteaan și Proca), ceea ca a făcut

Turneul balcanic intercluburi

Primii meci Oliepiskos Pireu —Steagul roșu la 21 feb;uarie
Tratativele dintre duburite Olimpia- 

kos Pireu vt St carul roru Brasov pen
tru otabSirea dotei primului tor med 

ea 3—L Partida a fost e continui 
luptă tatre fwrinfenra noastră și apă
rarea aduersl. Arbitrajul a fost foar
te pirtiuUor. A acordat localnicilor in 
mod gratuit «a II n, care • fost 
transformat, iar nouă ne-a anulat trei 
goiwri înscrise txttabO, a oprit o su
medenie de acțiuni fluiertnd ofsaid 
și a admis „tratarea*  pe teren a ju
cătorilor de la Cetin Kayo, care si
mulau atxideuUri sau pe care ti apu
cau etreeii de oboseală. Efectiv. In 
repriza a doua daci s-a jucat 29 de 
minute— Dar cktar in aceste eondi- 
țiunl, echipa uoaetrd tot ar fi putut 
Și ar fi tretrait să cîștioe. Atit de 
mare a fost Aferenta de joc dintre 
cele două formații. Arbitrul, cu toate 
„năzdrăvăniile*  lai, n-ar fi reușit să 
neutralizeze superioritatea jucătorilor 
noștri, dacă aceștia și-ar fi păstrat 
oalmuL Ei, Insă, s-au lăsat cuprinși 
de o stare ie enervare care le-a 
anihilat toate posibilitățile. Au trecut 
la sta fee tndtoidualist, ta care fie
care voia «d infre tn plasă ca minge 
ca tot (Varga, Frătilă, V. Anghel In 
prima repriză, Eftimie, Țircovnicu. 
Ene, Ptreilab la a doua), fit plus, ei 
au inceput să-și facă observații unii 
altora, hs loc să se preocupe de joc.

DIN NO<J INTERVINE PLOAIA 1..

7 IANUARIE. - Plecăm la Fama
gusta (64 km. de Nicosia) unde tre
buie si jucăm. Călătorim cu auto
buzul.

Dar meciul n-a avut loc 
pînă ia urmă. Si de data aceasta 
a intervemt^. ploaia, iar organizatorii 

ca să-și atingă scopul propus. S-a' 
pus accentul pe factorul fizic și s-as 
folosit elemente tehnice ca mijloace 
de relaxare, ceea ce a dat antrena^ 
mentului o bună cursivitate și varia
ție. Durata lecției însă — și această 
a constituit o lipsă — a fost mult prea 
mică față de perioada în care ne gă-, 
sim.

A doua zi am asistat la o lecție de 
învățămînt politic la care au 
participat jucătorii echipelor Stea- , 
gul roșu și Tractorul. Tema — „Siste
mul socialist mondial” — cu punctele 
și subpunctele ei, a fost dezbătută j 
printr-o participare destul de largă a 
jucătorilor. Zbircea, Nagy, Campo și | 
Proca au discutat despre sistemul so
cialist mondial; Petrea, Zaharia, Moar- 
căș. Filimon, Zbircea și Proca au > 
vorbit despre condițiile care au deter- • 
minat formarea sistemului socialist 
mondial, iar Frîncu, Constantinescu, . 
Campo, Zaharia și Zbircea despre I 
principiile care stau Ia baza colabo- ; 
rării și ajutorului reciproc in sistemul 1 * 3 4 
socialist mondial. In concluzie, discu
țiile s-au ridicat Ia un nivel satisfă
cător. iar participarea jucătorilor a ' 
fost destul de numeroasă.

In ultima zi la care am asistat 
Steagul roșu a făcut un antrenament ; 
specific, încheiat cu un joc-școală in t 
compania formației de tineret. Tere- > 
nul era acoperit cu zăpadă bătătorită, j 
dar bun de joc. Durata antrenamentu- , 
lui a fost de 90 minute, iar intensî- > 
tatea medie. Jucătorii au participat ' 
conștient și activ la toate exercițiile de j 
gimnastică, alergare (variată ca for- j 
mă și ritm). Ia exercițiile de pase 
(pe trei grupe) cu sarcini speciale^ 
la jocuri 2 contra 1. In timpul jocu- 
lui-școală, lucătorii au alcătuit o for-, ) 
mafie omogenă și au manifestat pre- 1 
ocupare pentru continuitatea acțiuni- > 
lor, care in mare parte s-au terminat ) 
cu șuturi la poartă.

Un antrenament la fel de reușit că 
toate celelalte.

ANGELO NICULESCU
antrenor federal

i

cluburi — seria I. au fost dise la 
bun sfirșit Cluburile au căzut de 
acord să dispute meciul la 21 februa
rie la Pireu. i

s-au căzut nevoiți să-l amine. Astfel 
că noi am devenit... simpli turiștii <’ 
Am vizitat orașul vechi, cel care -ț 
de fapt — se numește Famagusta (cel i 
nou poartă numele de Varosia in Um- j 
ba turcă și Amohostos in greacă)! ' 
Este o cetate mare din zid, păstrat ■ 
si acum, care a avut o dezvoltare 1 
deosebită în evul mediu. Urmele I 
multora din edificiile cetății se văd ! 
Și azi. alături de „Turnul lui Othello"! j 
care a inspirat cunoscuta tragedie a f 
lui Shakespeare. ț

l
IN FINE. JUCAM Șl LA LIMASSOL! I

10 IANUARIE. — Am avut două j 
zile libere. In prima, echipa a făcut j 
antrenament; in a doua am continuat !
să vizităm Nicosia. Printre cele cd- . 
rute se află și Muzeul Ciprului, în- I 
ființat de aproape 80 de ani, bogat > 
in colecții de olărie, sculptură și bi
juterii, din diferite epoci. Se spune 
că sint printre cele mai frumoase diii 
Orientul Mijlociu, tn ultima sală se 
află exponate din aur și argint.

Azi sintem programați din nou la
Limassol. Timpul e foarte frumoși 
soare, căldură chiar. Capriciile vremii 
insă, și-au spus din nou cuvîntuL 
După două ore de la plecarea din 
Nicosia spre Limassol a inceput să 
plouă. $i a ținut-o așa pînă la ora 
14.15, cind soarele a reapărut și decU 
puteam juca, in sfirșit! Ciștigăm în- 
tilnirea eu Ațșolon cu 10—1, rezultat 
care ne mulțumește, insă tot atit de 
bucuroși sint și organizatorii, cu gini 
dul la rețetele viitoarelor meciuri,

CONSTANTIN TEAȘCÂ
antrenor



Lucruri mărunte, aman
dar cu efecte mari (II) Azi și miine, CARE-I EXPLICAȚIA?

RESPIRAȚIA

sportivă cere o cantitate 
oxigen. Oxigenul ajunge 
plămîni. Cu cît inspirăm 
cu atît primim mai mult 
natural deci să acordăm 
mare respirai iei corecte, 

plămînilor

Activitatea 
mai mare de 
în sînge prin 
mai mult aer, 
oxigen. Este 
o importanță 
Pentru mărirea capacității 
putem executa exerciții speciale de gim
nastică și exerciții de respirație abdo
minală. Piocedînd astfel se ajunge la 
rezultate bune. Trebuie să respirăm 
lung, intr-un tempo încet, avînd grijă 
ca după ridicarea coastelor să se ridice 
și abdomenul. Acest lucru îl putem în
văța cel mai ușor, stînd culcat pe spate 
cu ridicarea lentă a brațelor. Să inspi
răm cu tot plămînul aerul curat. în 
felul acesta putem 
mări și capacitatea 
bronhiilor pulmona
re, deci în timpul 
concursului vom pri
mi mai mult oxi
gen, circulația va fi 
mai intensă șî se 
va anula astfel excesul de acid lactic 
care apare în mușchii obosiți. Inspira
ția s-o executăm încet, iar expirația r«- 
pid, în așa fel îneît să expirăm aerul 
viciat în totalitatea lui. Pentru un litru 
de aer viciat primim numai un singur 
litru de aer curat, iar dacă expirăm 4 
litri primim tot patru litri de aer proas
păt. Am văzut mulți concurenți care 
respiră foarte rapid dar nu se gîndesc 
să facă loc aerului curat printr-o expi
rație adîncă. In timpul nopții și i plim
bărilor să respirăm prin nas deoarece 
astfel aerul ajunge încălzit în plămîni 
și nu ni se usucă gîtul. In timpul con
cursului și antrenamentului să respirăm 
în același timp prin nas și prin gură. 
In timpul plimbărilor în aer curat există 
nn exercițiu foarte bun pentru plămîni 
și pentru dezvoltarea voinței: să facem 
o inspirație adîncă și să reținem aerul 
în plămîni efeetuînd anumite distanțe 
mai mici sau mai mari.

COLTUL
SPECIALISTULUI

BAIA
Orice sportiv cunoaște importanța igie

nei corporale. După antrenament, 
praful ajuns în pori trebuie curățat cu 
apă călduță și săpun. Omul respiră și 
prin piele. Am văzut uneori școli și 
săli de gimnastică unde nu funcționa 
baia, astfel că tinerii sportivi, rezervele 
sportului de performanță, după lecții 
rămincau imbrăcați, fără să facă baie... 
Pentru ei voi povesti următorul episod: 
ta iarna anului 1954, la Budapesta a 
înghețat instalația de apă. Un sportiv 
a încercat să dezghețe țevile cu o lampă 
de benzină, însă țevile s-au spart și ie- 
pararea instalației a durat să plămîni 
întregi. în acest timp nu am avut apă 
caldă. Unii atleți nu au mai venit atunci 
la antrenament. Eu însă am continuat 
să-l antrenez pe Szentgali. După antre
nament am adus în prosoapele noastre 
să padă, ne-am dezbrăcat lingă soba 
.fierbinte, am topit zăpada și am încăl- 
rft apa deasupra sobei.

Dacă există numai apă rece, sportivii 
se pot spăla cu un burete și după aceea 
să se fricționeze cu un prosop uscat. 
Acest automasaj este foarte sănătos.

DE

Atletul
de acele

CE TREBUIE SA NE
DEZOB1ȘNUIM

trebuie să se dez.obișnuiască 
deprinderi care au influență

Rccrcați-vă practicfnd
sporturi de iarnă I

O.N.T. CARPATI
organizează

î — Tabere la munte pentru 
— Concedii de odihnă de 

zile
— Excursii de sfirșit de

; mină cu trenul sau autocarul
Condițiuni foarte avantajoase, 
înscrieri la orice agenție sau fi

lială O.N.T. Carpați.

tineret
3—12

săptă-
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 44 De la I. E. B. S. |

Pentru turneul internațional de + 
handbaj în 7 feminin „Cupa orașului > 
București" care va avea .loc în salay 
Floreasca iritr'e 28 și 30 ianuarie 1962,y 
sînt valabile următoarele categorii de T 
permise •. ., . T
- albastre și roșii în piele. al-J 

bastre în dermatib care poartă stăm- Ț 
Pila „Sala Floreasca", albastre și gri a 
în der matin care poartă stampila .Ț. 
„Handbal" șj verzi de ziariști inso-x 
țite de delegații, în limita locurilor 4. 
repartizate, fiecărui ziar, ia masa pre-4*  
sel. 4-

FIORENTINA : 3—1 Internazionale 
(a), 1—1 Lanerosi (d), 1—0 Bologna 
(a).

IX. LECCO : 1—2 Torino (d), 0—0 
Spăl (a), 2—2 Juventus (a).

MANTOVA: 1—0 Udinese (d), 2—0 
Sampdoria (a), 0—2 Internazionale 
(d), I—0 Venezia (a).

X. BAR! : 2—0 Modena (a), 
Novara (d), 4—2 Catanzaro (a).

PARMA: 0—0 S. Monza (d), 
Como (d), 2—3 Novara (a).

XI. VERONA: 0—0 Messina 
1 — 1 Lazio (d), 0—0 Napoli (d).

GENOA: 4—2 Lucehese (a), 2—1, 
Reggiana (d), 4—2 Sambenedettese 
(a).

XII. NOVARA : 2—2 Prato (d), 3—1 
Bari (a), 3—2 Parma (d).

NAPOLI: 0—1 Sambenedettese (d), 
2—1 Prato (a), 0—0 Verona (a).

Joi 25 ianuarie s-a disputat întilnirea 
restanță Udinese — Mantova, care s-a 
terminat cu victoria în deplasare a e- 
chipei Mantova (1—0).

Iată acum pronosticurile întreprin
derii TOTOCALCIO din Roma în le
gătură cu meciurile cuprinse in acest 
program:

1, x; III: x, 2; IV: 1, 
x; Vil: 1; * “
x, 2; XII:

Programul concursului 
din 4 februarie 1962.

I. Lokomotiv Sofia -
Vama (camp. r. p. Bulgaria).

n. Botev Plovdiv — Spartak 
(camp. R. P. Bulgaria). 
Spartak Varna — Levski 
(camp. R. p. Bulgaria). 

Milan - Internazionale 
italian A.)

Torino — Juventus (camp, italian a) 
ita-
ita-

PREMIILE CONCURSULUI PRONO 
SPORT nr. 3 din 21 ianuarie 1962

Teren: categoria I : 2 variante a 
18,220 lei; categoria II: 113,30 varian
te a 385 lei; categoria III: 1.100,80 
variante a 59 lei.

Fond premii: 145.766 lei.
Urnă: categoria II: 3 variante a 

3.239 lei; categoria 111: 19 variante a 
767 lei; categoria IV: 233,80 variante 
a 83 lei.

Fond premii: 80.811 lei. Report: 
37.082 lei.

Rubrică redactată de Loto Prono
sport.

Biletele pentru acest turneu se gă-4' 
sesc de vînzare la casa de bilete din 4*  
str. Ion Vidu iar în zilele competiției 4" 
la casele sălii. +•f 

dăunătoare asupra organismului. Aces
tea sînt următoarele: alcoolul, cafeaua 
neagră, tutunul, pierderea nopților etc.

Alcoolul chiar și în cea mai mică can
titate este otravă 1 Toți atleții, activiștii 
sportivi și antrenorii cunosc acest lucru, 
totuși trebuie să vorbim despre el, de
oarece există unii antrenori care nu 
numai că trec cu vederea, dar chiar în
curajează „prietenia"... După părerea 
mea procedează în felul acesta numai 
acel antrenor care n-are încredere în cu
noștințele proprii și care — pe această 
cale — vrea să-l atragă pe sportivul 
tânăr,

Alcoolul nu are valoare nutritivă, nu 
întărește organismul și nu „încălzește*  
așa cum au crezut 
Dimpotrivă, el are

unii mai de mult, 
o influents' dăună
toare asnpra activi
tății creierului, slă
bește voința, afec
tează inima, ficatul, 
rinichii și plăminii 
și în special siste
mul nervos
Este contraindicată.Cafeaua neagră.

Cofeina din cafea dăunează foarte mult 
organismului.

Pierderea nopților în cele mai multe 
cazuri este legată de consumul de al
cool. 0 dată cu sistarea acestuia, în 
mod automat încetează și pierderea nop
ților.

Fumatul. Nu este suficient să nu 
fumăm, dar trebuie să ocolim și ca
merele pline de fum. Nicotină duce la 
lipsa poftei de mîncare, are o in
fluență dăunătoare asupra sistemului 
nervos (mulți cred în mod greșit că li
niștește), duce la creșterea setei (alt 
rău). In loc de țigară să luăm cite o 
bomboană deoarece aceasta are și va
loare nutritivă.

ÎMBRĂCĂMINTEA Șl ECHIPAMEN
TUL ATLETULUI.»

fie comode și curate. Echipa- 
incomod provoacă 

senzație neplăcută.
întotdea-
In pro- 

să ținem sea-

start. Cine se îmbraci 
să aibă avantaj față 

și comozi. înaintea 
ne controlăm bine echi-

... să 
men tul 
una o 
blema îmbrăcămintei, 
ma de condițiile atmosferice. Să nu ne 
uităm la calendar ci cum e vremea : ră
coroasă, rece, ploioasă etc. Răceala este 
foarte periculoasă, deoarece din cauza 
bolii atletul ușuratic rămîne în urmă 
cu pregătirea. Iarna: fularul, căciula, 
mănușile, flanela, ciorapii groși sînt in
dispensabili. întotdeauna să avem echi
pament de rezervă. Pe timp ploios să 
ne schimbăm chiar și de două ori echi
pamentul. Echipamentul ud și rece dău
nează. Chiar și cînd e mare căldură re
comand pantaloni de ieger sub trening, 
pe care să-i scoatem numai cu clteva 
clipe înainte de 
în acest fel o 
de cei ușuratici 
concursurilor să
pamentul (șireturile de la pantofi, elas
ticul de la chilot etc.).

Despre pantofi ar trebui să scriu 
foarte mult Este necesar — ta special 
la concursurile mari — ca atletnl să 
aibă două perechi de pantofi eu enie 
de diferite lungimi, deoarece pentru 
pistă tare se folosesc cuie mai scurte, 
iar pentru o pistă moale — cuie mai 
lungi. Echipamentul să nn fie prea 
strîns ca să nn împiedice circulația sta- 
gelui.

Dacă prin cele de mai sus am ajutat 
numai un singur atlet junior să-și îm
bunătățească doar cu o secundă t 
tatul — nu am muncit în zadar !

rezul-

LASZLO HIRES
antrenor de atletism

UNDE MERGEM?
SIMBATA

ATLETISM: sala Floreasca II, de la 
ora 8,30 și de la ora 13: concurs re
publican pe teren acoperit pentru juniori 
Și junioare.

CĂLĂRIE : manejul din cal. Plevnei, 
de la ora 17: concurs în cadrul „Cupei 
de iarnă".

SCRIMA : sala de la stadionul Repu
blicii, de la ora 17 : întreceri în cadrul 
„Cupei orașului București*.

la

Fia-

HANDBAL : sala Floreasca, de 
ora 16,30: meciuri în „Cupa de iarnă 
și în „Cupa Sportul popular: 
căra roșie — I.T.R. ; Metalul 
C.S. Școlar; Steaua — Rapid; Dina
mo — Rapid (juniori) ; Șc. Sp. elevi 
nr. 2 — Voința (juniori).

»» CUPA DE IARNĂ"
o frumoasă

și utilă competitis
Călăreții noștri fruntași vor evolua 

din nou în fața spectatorilor bucureș- 
teni. Prilejul li-1 oferă etapa I a 
„CUPEI DE IARNA", competiție orga
nizată de clubul sportiv Știința Bucu
rești. întrecerile se vor desfășura la 
manejul din calea Plevnei și vor ară
ta desigur în ce măsură călăreții noștri 
fruntași au știut să folosească timpul 
care s-a scurs de la întreruperea ac
tivității competiționale 
și pînă acum.

Astăzi concursurile au 
17 și continuă miine de

în aer liber

loc de 
la ora

la ora
10.

„Călăreții sînt gala pentru întrecere !“ Aspect de la festivitatea de deschidere 
a concursului de primăvară desfășurat anul trecut la manej

PRONOSPORT

0—4

(d).

(d).
1—0

(d)
(d).

In legătură cu concursul Pronosport 
de mîine, dăm cîteva date documen
tare. Iată ultimele trei rezultate înre
gistrate de echipele cuprinse în pro
gramul acestui concurs :

I. INTERNAZIONALE : 1-4 Fioren
tina (d), 2—0 Mantova (a), 0—0 To
rino (d).

PADOVA: 1—4 Bologna (d), 
Juventus (d), 3—1 Lecco (a).

II. CATANIA: 0—0 Palermo
1—4 Sampdoria (d), 2—0 Lanerosi (a)

ROMA: 3—3 Juventus (a). 0—0 Pa
lermo (d), 1—0 Sampdoria (a).

III. SAMPDORIA : 0—2 Mantova
(d), 4—1 Catania (a), 0—1 Roma

MILAN: 3—0 Bologna (a), 
Udinese (d), 3—0 Palermo (a).

IV. BOLOGNA: 0—3 Milan 
4—1 Padova (a), 0—1 Fiorentina

TORINO: 2-1 Lecco (a), 1—0 Ve
nezia (d), 0—0 Internazionale (a).

V. JUVENTUS : 3—3 Roma 
I—1 Atalanta (a). 1—0 Mantova

SPAR: I—1 Venezia (a), 
Lecco (d), I—1 Atalanta (d).

VI. VENEZIA: 1—1 Spal (d). 
Torino (a), 0—1 Mantova (d).

PALERMO: 0—0 Catania (a), 
Roma (a), 0—3 Milan (d).

VH. LANEROSSI : 1—1 Fiorentina 
(a), 0—2 Catania (d), I—1 Torino 
(a)-

ATALANTA: 2—1 Udinese (a), 
1—1 Juventus (d), I—1 Spal (a).

VIII. UDINESE : 0-1 Mantova (a), 
1—2 Atalanta (d), 0—1 Milan (a).

(d). 
(d).

0—0

0—1

0—0

DUMINICA

din cal. Plevnei, 
în cadrul „Cupei

Floreasca, de fa

ATLETISM : sala Floreasca II, de la 
ora 8 : concurs republican pe teren aco
perit pentru juniori și junioare.

CĂLĂRIE : manejul 
de Ia ora 10 : concurs 
de iarnă*.

NATAȚIE : bazinul 
ora 11 : jocuri de polo în cadrul „Cupei 
16 Februarie”.

SCRIMĂ : sala de la stadionul Repu
blicii, de la ora 9 : întreceri în cadrul 
„Cupei orașului București*.

HANDBAL : sala Floreasca, ora 16,45*  
Știința Buc. — Dinamo Buc. („Cupa 
de iarnă*);  ora 18,15: Festivitatea de 
deschidere a competiției feminine 
orașului București"; ora 18.30: 
rești —r- București junioare ; ora 
Berlin — Select. Slavoniei.

BOX : sala clubului Grivița 
de la ora 10: campionatul de calificare.

„Cupa 
Bucu- 
19,30:

Roșie,

Intr-un colț al sălii de sport din 
Craiova pot fi văzuți antrenindu-se, 
in fiecare seară boxerii clubului spor
tiv orășenesc. Unii fac box cu „umbra", 
alții se „bat" cu sacii de nisip. Dar, 
curios, antrenorul care ar trebui să 
se ocupe de pregătirea acestor spor
tivi, lipsește. Și nu lipsește de azi, 
de ieri, ci de mai bine de un an ! De 
un an de zile, boxerii de la C.S.O. 
Craiova se pregătesc singuri, fiecare 
cum crede de cuviință. Dar problema 
antrenorilor 
veche decit 
in 1961 „au 
craiovene...
Popescu, Ion Mihăilescu, Ion 
Gheorghe Lttngu și Gheorghe Axioti !

Se pune in mod firesc întrebarea : 
de ce nu rămine nici un antrenor de 

de box de aci este mai 
se crede. Din 1958 
trecut- prin sălile 

cinci antrenori:

și pînă 
de box 
Lucian 
Pintea,

1—3

1—1

(a).

X;
VIII: 2; IX: 1, 
1, x;
Pronosport nr.
Cemo More

5

HI.

I: I; II:
V: 1; VI: 1, 
x; X: 1; XI:

Pleven

Sofia

(camp.IV.
V. _ __ „_______ _

VI. Fiorentina — Catania (camp. 
Ilan A.)

Palermo — Sampdoria (camp. 
Han A)

Bologna — Spal (camp, italian 
__ Roma — Lanerossi (camp, italian A)
X. Atalanta — Lecco (camp, italian A) 

XI. Udinese — Venezia (camp. Italian 
A)

XU. Padova - Mantova (camp, italian 
A).

vn.
vin. 

IX.
A).

box la Craiova? Iată o întrebare la 
care sintem curioși, atit noi, cit și 
iubitorii boxului din această locali
tate, să aflăm răspunsul.

A TREIA REUNIUNE OFICIALA

Miine dimineață începînd . de la
10 va avea loc in sala clubului

reuniune in

•
ora
Grivița Roșie o nouă
cadrul concursului republican de cali
ficare seniori și a campionatului in
dividual de juniori.

Curs de instructori și arbitri 
la Birlad

In orașul Birlad, numărul celor care 
practică rugbiul este în permanentă 
creștere, fapt care a determinat pe 
membrii consiliului raional U.C.F.S. 
Bîrlad să organizeze un curs de instruc
tori și arbitri. Programul cursului cu
prinde o serie de lecții ce sînt predate 
de profesori de educație fizică, antre
nori, arbitri și jucători fruntași.

FLOREA PANAIT
corespondent

„CUPA 16 FEBRUARIE" 
PRIMA COMPETIȚIE A AXULUI

Ca în fiecare an, „Cupa 16 Februa
rie" deschide activitatea competițio- 
nală a natației bucureștene.

Anul acesta primele întreceri se 
desfășoară la polo. Șase echipe de ju
niori, împărțite în două serii, își în
cep mîine la bazinul Floreasca dis
puta pentru întîietate. Prima etapă 
programează două jocuri cu începere 
de la ora 11 : Dinamo — Școala sporti
vă de elevi nr. 1 și Steaua — Școala 
sportivă de elevi nr. 2. Etapa urmă
toare se dispută miercuri 31 ianuarie 
tot la bazinul Floreasca-

nr. 2
Spicuim din cuprins ; •

— Sparta ch iada de iarnă a tineretului
la Pitești.

— Zilele de vacantă ale școlarilor.
— Clubul speranțelor
— Faceți cunoștință cu maestra eme

rita a sportului, handbalista MA
RIA CONSTANTINESCU.

— FOTBAL : Finalistele campionatu
lui mondial ; BULGARIA pentru 
prima oară în turneul final. Cam- < 
pionatul categoriei a în... statis
tici. a VlII-a ediție a turneului 
U.E.F.A. rezervat juniorilor: «an- j 
didați pentru „ll-le" nostru. 'i

— Seminarul sculptorilor pe viu. In-
terviu cu antrenorul sovietic K. I 
s. karakasianț. 7

— Un nou gen de „morișcA*  In cf- J
clism.

— MAGAZIN SPORTIV ; „Studentele ’
scrimere", ^Ciclocrosul pe sta- ? 
dion", Caleidoscop, Cuvinte în- i 
crucișate etc. ț

— ZAKOPANE — probele nordice, ț
CHAMONIX - probele alpine și ț 
cițiva favoriți ai campionatelor ț 
mondiale.

Procurați-vă din timp acest intere
sant număr al revistei ilustrate 
SPORT !
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De la hochei

Echipei Steaua

Foto: V. Bageac ...In

Vasile Rutlan în două roluri. O dată ca halterofil 
(ridiclnd o bară de 130 kilograme) și a doua oară, 
în rolul comisarului din piesa „Sus Tudorache, jos 

Tudorache"

adunate...

♦
♦

❖
♦

In vara anului 1958, pe 
plaja de la Vasile Roaită 
se adunase multă lume 
in jurul unui tînăr care, 
nestingherit de admira
tori, continua să... „sculp- 
teze“. In locul lutului el 

, folosea nisipul umezit de 
apa mării, ceea ce nu-1

l-am văzut pe Vasile Ru- 
dan în diferite concursuri 
și l-am admirat în mod 
special cu prilejul cam
pionatelor republicane din 
1959 șl 1960, cînd S-a 
clasat pe locul al doilea 
la categoria mijlocie. La 
finalele pe echipe de a-

♦

<-

♦
♦

♦♦ ♦

împiedica să execute cu nul trecut, a reușit 
repeziciune 
bust.

i Pînă atunci 
că halterofilul 
dan, din lotul

. — căci de el e vorba — 
are certe înclinații spre 
artă. Ii cunoșteam numai 
palmaresul sportiv, bo
gat în succese. De-atunci,

nu știam 
Vasile Ru- 
republican

♦
❖

♦ ♦ ♦♦

"W5.

♦
♦ 
<$>

♦

♦♦♦

O
un reușit performanță și mai bună: 

locul I cu formația sa 
„Steaua" !

Dar, halterele Și sculp- 
, tura n.u sînt singurele 
pasiuni ale lui Vasile Ru- 
dan. O atracție la fel de 
puternică în viața lui o 
reprezintă și scena. Ta
lentul său teatral a fost

formanțele actuale au de
al 
a 

ce

pășit punctajul maxim 
tabelei internaționale, 
cărei valoare este din 
în ce mai relativă.

I. OLTEANU, GĂIEȘTI. 
— 1) înainte de a veni la 
Steaua, Tomes a jucat la 
C.S.O. Crișana, în catego
ria B. — 2) Legătura de ru
denie dintre gimnasta Ele
na Niculescu și baschetba
listul Emil Niculescu? Sint 
soț și soție : și unul si al
tul sînt maeștri al sportu
lui. Nici nu se putea alt
fel : ca să nu existe dis
cuții în familie i

OPRICA PREDA, BUCU
REȘTI. — ionică Bogdan a 
jucat de 12 ori în piima 
reprezentativă de fotbal a 
țării, iar Iuliu Baratki de 
20 de ori. — 2) La execu
tarea unei lovituri de la 
poartă, mingea se consi
deră în joc după ce a de
pășit cu întreaga ei circon- 
ferință linia care mar
chează caieul de 16 metri. 

•— 3) „O extremă este în 
jcursă vijelioasa spre poar- 
|ta adversă. Un fundaș pu- 
ine piciorul (blocaj) tocmai 
cînd înaintașul trage. Min- 
igea iese dincolo de linia 
iporții. Cum faza a fost 
greu de apreciat, ambii ju
cători atingînd în același 
timp balonul, ce decizie va 
da arbitrul? Corner sau 
aut de poartă? in caz de 
dubiu se favorizează echi
pa în apărare?*,  să vă 
spun drept, la asemenea 
faze, orice fluieră nu e... 
bine » Dă aut se supără o 
parte din galerie, dă cor
ner — se supără cealaltă 
parte • Ce*  mai frumoasă 
urare pe care

VIOLETA MUNTEANU, 
FOCȘANI. - 1) Lucrarea 
„Jocurile Olimpice de la 
Roma*, de Tudor Vornicu 
și Radu Urziceanu, va a- 
pare in februarie. Și, cum 
ne aflăm la sfirșitui lui 
ianuarie, numai trebuie 
decit „puțintică răbdare ț. 
i- 2) Sanda Gîțâ, de la 
C.S.O. din Galati, este 
campioana țării ia proba 
de 500 metri, categoria ju- 
nioare-mici (intre 15—16 
ani). Ea n-a participat la 
Jocurile Balcanice de ju
niori care s-au ținut in 
1961. la Cluj. De altfel în 
cadrui acestor întreceri nu 
s-a disputat nici o probă 
pe 400 sau 500 m.

IOAN FERENTZ, ONEȘ
TI. — Un răspuns... deta
liat la întrebările pc care 
ni le-ați pus In legătură 
cu „pasărea călătoare* Ti- 
cușor Bogdan din Te. Oc
na, n găsiți in corpul zia
rului, la rubrica „Lovitura 
de pedeapsă". Aici n-ar fi 
fost spațiu pentru aseme
nea... note de drum 1

IOAN MORARU. SIBIU.
— i) Apolzan împlinește la 
C februarie 35 de ani. La 
„Steaua* a jucat neîntre
rupt din 1545 pină in 1561. 
Înainte jucase la Rapid. 
Apolzan este originar din 
Sibiu, unde a și debutat 
ca fotbalist. - 2> Și Gheor- 
ghe Negrea este un ...re
prezentant al orașului dv.! 
Are 28 de ani. a cucerit 
de 6 ori titlul de campion 
al țării, iar in 1857, la 
Fraga, a ciștigat titlul de 
campion european.

(DUMITRU STOIANOV, 
TIMIȘOARA. — Cifra maxi
mă de pe tabela interna
țională de punctaj Ia atle
tism este 1.400. La multe 
probe — la disc, suliță, cio
can, greutate etc. — per-

face 
1962 
face 

i-o putem 
deci unui arbitru pe 
este să nu aibă de-a 
cu astfel de faze !

ION POSTAȘU

remarcat, de altfel, 
numeroși spectatori, 
prilejul spectacolelor pre
zentate de echipa de tea
tru a Casei Centrale a 
Armatei : „Take, Ianke și 
Cadir", „Oameni care 

tac", „Partea leului", „Sus 
Tudorache, jos Tudora
che", „Eseu", „Casa din 
livadă" etc. După cum 
vedeți, un repertoriu bo
gat, în care Vasile Ru- 
dan susține roluri din 
cele mai importante.

Un ultim amănunt: 
profesiunea lui Vasile 
Rudan are și ea afini
tăți cu arta : el este foto
reporter și ochiul 
„prinde" 
frumoase, 
artistice.

La „Steaua" ce s-a pregătit 
E-o cale atît de lungă... 
Că pucul rar a reușit 

poartă, să ajungă
Adesea pauzele în
tre meciuri se pre
lungesc foarte mult.

După cum s-a constatat 
S-ar putea conchide deci 
Că se fine citeodaC
Intre pauze... un meci !

ION C0SM1N

In meciul cu Steaua, 
Storoj, portarul echipei 
Metalul Rădăuți, a pri
mit... 24 de goluri.

Cînd în sfîrșiț arbitrii flu
ierară, 

Era săracul obosit la 
toartă...

Deh, nu este o treabă prea 
ușoară

Să... scoți de-atîtea ori pu
cul din poartă î
V. D. POPA

Zăpada artificială de-a lungul deceniilor

de
și 

des- 
an-

In coloanele publica
țiilor sportive citim 
seori — primăvara 
toamna, în special —, 
pre schiorii care se 
trenează sau chiar se în
trec pe piste și trambu
line de sărituri acoperite 
cu zăpadă artificială.

Schiul fără zăpadă însă 
nu este o noutate. Cu 
zeci de ani în urmă s-a 
încercat . înlocuirea zăpe
zii. Unele dintre aceste 

LL1

încercări și în special 
cele din săli au avut un 
aspect mai mult comer- 

. cial decît sportiv. Astfel, 
; în urmă cu 50 de ani, în 
i Sala Porte de Versailles 
(din Paris s-au făcut ex
hibiții de „schi-fond". Pe 
iun covor lung de 60 de 
Metri, cu o țesătură dea
să din fire de păr de 
animale amestecate cu

Tînărul schior austriac 
Willi Egger, săritor de pe 
trambulină, a obținut un 
mare succes cu prilejul 
unui concurs organizat la 
Innsbruck, întrecînd o se
rie de sportivi renumiți și 
clasîndu-se pe primul loc.

Zi de zî, de dimineața 
pînă seara, factorii poș
tali i-au adus apoi sute de 
telegrame de felicitare din 
toate colțurile țării.

rafie, (aceste fire țesute 
oblic în urzeala covorului) 
alunecau tălpicele. Acest 
procedeu, de a schia... pe 
covor a fost abandonat 
însă repede.

In 1927 se inaugurează 
la Berlin „Palatul zăpe
zii". S-a schiat pe un 
strat de zăpadă artificială, 
fabricat din naftalină, 
sodă, amoniac și diverse campion olimpic din 1956 
alte chimicale, dar rezul
tatul a fost egal cu zero.

înlocuirea zăpezii a 
fost o problemă care i-a 
preocupat pe specialiști, 
atunci cînd natura n-a 
fost binevoitoare. In ul- 

încercat 
înlocui- 
pantele 

trambu- 
S-au 

cetini de brad,

timii ani s-au 
prin alte metode 
rea zăpezii pe 
.munților și pe 
linele de sărituri, 
folosit 
snopi de paie, nuiele și 
material plastic legate 
între ele și așezate în 
straturi ca șindrilele pe 
acoperișul casei. Aseme
nea piste au fost folosite 
cu destul succes pentru 
antrenament de către 
schiorii din multe țări 
europene.

să dau

„De fiecare dată — po
vestește Egger — cînd pri
meam cite o felicitare 
trebuia, firește, 
factorilor poștali ctfiva și
lingi drept compensație 
pentru faptul că succesul 
meu îi punea de atîtea ori 
pe drumuri. Dar pînă la 
urmă am rămas fără nici 
un ban ! Cum s-ar spune 
a fost un succes care m-a... 
costat scump. Dar a și 
meritat*.

urmă cu cinci ani, 
parcul de distracții

In 
în 
Toshimaen din Tokio, in
tr-un fost hangar s-a a- 
menajat o pistă de schi 
acoperită cu zăpadă ar
tificială, fabricată de in
stalații frigorifice. La a- 

;Ceastă demonstrație de 
.schi in sală, a participat 
ca spectator, și triplul 

schiorul austriac Tony 
Sailer. El a apreciat cali

tatea zăpezii artificiale a 
japonezilor, dar a ținut 
să specifice că — totuși 
nu e zăpadă...

Experiențele continuă. 
Rezultatele insă sînt a- 
celeași : zăpada artificia
lă este un mic „aperi
tiv" în așteptarea celei 
adevărate, pe care o pre
feră schiorii de pretutin
deni.

Neuitat? va rămîne în 
mintea fotbaliștilor petro
liști turneul pe care ei 
l-au făcut peste mări și 
țări, în îndepărtata și fru
moasa Indonezie. Cu pri
lejul celor 5 partide sus
ținute, jucătorii Petrolului 
iau făcut cunoștință cu fot
balul indonezian, care se 
pregătește pentru marile 
Jocuri Asiatice, ce se vor 
desfășura anul acesta la 
Djakarta, au împărtășit 
din experiența lor în ma
terie de fotbal. Amintirile 
însă, după o vreme, se 
șterg, devenind în minte 
vagi. De aceea au imor
talizat pe pelicula filmului., 
numeroase aspecte de 
viață și sport din lungul 
turneu.

Iată în fotografia de sus 
pe Dridea, șutind. Portarul 
echipei indoneziene Per- 
sidje, e prins pe picior 
greșit și... gol. Ploieștenii 
au cîștigat meciul de o 
manieră categorică, cu 
7—1.

| Cealaltă imagine ? Nu, 
nu sînt doi localnici, ci 
doi fotbaliști ploieșteni, 
frații Munteanu, feblețea 
spectatorilor și jurnaliști
lor indonezieni. O mică a- 
mintire de pe insula Bali 

în fața templului vetust, 
e cît se poate de plăcută. 
Ea va fi prinsă însă cu 
grijă în albumul de amin
tiri.

In 4 rinduri
Bilanțul fotbalului a- 

merican in 1961 ; 29 de 
jucători morți.

Celebrul atacant Red John 
Fugea năuc după balon. 
Nu că-l tenta țintirea 

porții 
Insă fugea... de frica 

mortii !

S. M. RUSU

0 MINGE (NU) CA TOATE CELELALTE,
Afi auzit de „ciclo-bal“? 

Este un sport original în 
care sînt reunite ciclismul 
și jocurile cu... mingea. 
„Joncțiunea" n-ar părea 
justificată logic, deși — 
dacă ne gîndim bine — 
mulți dintre fotbaliștii care 
stau prost cu viteza au 
poate nevoie de ajutorul 
unei... biciclete !

După experiențe încunu
nate de succes în 
multe țări europene, 
clo-balul este acum la 
dinea zilei în India, 
cîțiva ani în urmă a avut 
loc la Delhi prima demon
strație experimentală de 
ciclo-bal și interesul stîr- 
nit la noul sport s-a do
vedit atît de mare, încît 
el a căpătat repede popu-

mai 
ci- 
or- 
Cu

...Ingemar Johansson nu 
mai vrea să boxeze în A- 
merica? Recent el a de
clarat reprezentanților 
presei sportive din Stock
holm că în viitor vrea să 
lupte pentru titlul euro
pean. „Nu am făcut o a- 
facere bună în meciurile 
cu Patterson — a declarat 
Johansson — deoarece 
m-am ales cu o suină 
mică. Grosul l-a luat per
cepția americană".

...sir Stanley Rous, pre
ședintele Federației Inter
naționale de Fotbal Aso
ciație a fost în tinerele 
jucător de... rugbi XV ? 
Actualmente, el nu numai 
că nu se dezinteresează 
de sportul cu balonul oval 
dar duce o intensă acti
vitate pentru a-i con*-*?  
pe conducătorii rugbiului 
insular să iasă din „splen
dida izolare**  în care se 
mențin față de țările eu
ropene și să adere la 
F.I.R.A. (Federația Inter
națională de Rugbi, din 
care fac parte 13 |ări, 
fără de cele britanice).

...vizitatorii eăre vor 
teriza cu ocazia J.O. 
aeroportul din Tokio vor 
fi transportați in oraș în- 
tr-un tren monorail (pe o 
singură șină) ? Acesta re
duce timpul de transport 
de la o oră și jumătate, 
cît se face în mod normal 
cu mașina, la 15 minute 
și poate transporta 49.000 
de călători pe zi.

a-

a- 
pe

...înainte de a se con
sacra șahului, disciplină 
sportivă în care avea să 
cucerească de trei ori 
titlul de campion repu
blican, Victor Ciocîltea a 
fost un bun jucător de... 
tenis de masă? El a fă
cut parte, de altfel, din 
lotul de juniori al țării.

la aruncarea 
Kock, (50,22 
una din cele 
jucătoare de

...actuala recordmană a 
Danemarcei 
suliței, G. 
m) este și 
mai bune 
handbal din această ța
ră ? Ea face parte din 
echipa de handbal în 7 
H. G. Copenhaga, cîști- 
gătoarea primei ediții a 
„Cupei orașului Bucu
rești".

' ...zilele trecute, maes
trul emerit al sportului 
Nicolae Linca, a susținut 
la I.C.F. examenele pen
tru obținerea titlului de 
antrenor de box ? Linca 
a trecut cu succes toate 
examenele, devenind ast
fel antrenor de categoria 
a IlI-a.

...printre studenții de 
la I.C.F. se numără și 
doi dintre boxerii noștri 
care au îmbrăcat de nu
meroase ori tricoul na
țional — Mihai Trancă 
și Mircea Balaș ? Tran
că este student în anul 
III, iar Balaș în anul I.

laritate. Există azi în In
dia mai multe echipe de 
ciclo-bal, care iau parte 
și la competiții oficiale.

Un amănunt interesant. 
Ca și in Europa, ciclo-ba- 
lul indian se joacă pe un 
teren mare (cu porți ca 
la hochei pe iarbă) echipe
le fiind formate din cîte 
patru jucători — bineîn
țeles urcați pe biciclete. 
Numai că forma asiatici a 
eiclo-balului prezintă și 
o inovație. Nu se joacă cu 
mingea de piele ci cu una 
din... bambus. Mai exact, 
din rădăcina acestei plan
te, care este poroasă și e- 
lastică, putînd fi comod 
manevrată cu piciorul și 
roțile bicicletei.

Alte țări, alte mingi...



Ji

HOWUlMfM® *

Luptătorii noștri au lăsat o marc impresie în franța
Joi seara s-au reîntors in Capitală, 

venind din Franța, campionul mondial 
Valeriu Bularca, medaliatul olimpic 
Ion Țăranu și antrenorul emerit Ion 
Corneanu. Cu acest prilej am pus 
citeva întrebări tovarășului Ion Cor
neanu.

— Cum s-au comportat sportivii 
noștri in această primă competiție 
internațională a anului ?

— Deși s-a observat lipsa de contact 
cu salteaua de lupte (să nu uităm 
că am fost în plină „vacanță" com- 
petițională) ne putem declara mulțu
miți. In ceea ce privește capitolul 
tehnic s-a vădit o oarecare nesiguranță 
dar care a fost suplinită de o bună 
pregătire fizică și tactică.

— Valeriu Bularca l-a învins la 
puncte pe Cape de Pont. Apoi a ob
ținut o spectaculoasă victorie la tuș 
în dauna talentatului Munoz. Intilnind 
pe participantul la campionatele mon
diale de la Yokohama, Beaudonat, 
cîștigător al recentului turneu inter
național de la Lyon, sportivul nostru 
a obținut o frumoasă victorie la punc
te. In cea de a patra 
realizat încă o victorie 
dauna lui Bauvet.

— Ne-au rugat să le împărtășim 
cunoștințele noastre. In mod special 
i-a impresionat procedeul aplicat cu 
mult succes de Valeriu Bularca, cosi- 
rea laterală din picioare. Ei au ascul
tat cu multă atenție explicațiile și 
n-ar fi exclus ca intr-un viitor apro
piat să întilnim acest procedeu la 
luptători străini, la francezi în primul 
rind.

Campionatele internaționale de tenis de masă 
ale R. S. Cehoslovace

ECHIPA NOASTRĂ FEMININĂ IN FINALĂ
R. R. ROMINĂ A ÎNVINS FORMAȚIA MASCULINĂ A SUEDIEI

întîlnire el a
la puncte în

b

PRAGA 26 (prin telefon).
Joi, sportivii romîni au sosit la Fra

ga unde vineri, sîmbătă și duminică par
ticipă la campionatele internaționale ale

— Cum a obținut 
Țăranu ?

victoriile Ion

ne-oit 
transmis doar rezultatele seci, fără 
comentarii. Puteți să ne spuneți 
cum au obținut victoriile luptăto
rii noștri ?

Agențiile de presă

— Două victorii la puncte în dauna 
lui Piano și Manusachis. Apoi a învins 
la tuș pe Rambourdain și l-a depășit 
la puncte pe medaliatul olimpic Sha- 
maier, cel mai talentat luptător pe 
care îl are Franța la ora actuală.

— Care aru fost părerile tehni- 
cienilor francezi ?

„Cupa Campionilor Europeni**  la volei 
după un sistem nou

Dc vorba cu BENEDIKT MENEL, președintele comisiei 
pentru €.€.E. din cadrul Federației Internaționale de Fold
Anul acesta, „Cupa Campionilor Euro

peni" la volei se dispută după un sis
tem inedit, neîntânit pînă acum la com
petițiile de acest gen, și anume faza 
de mijloc a cupei este dominată de or
ganizarea unor turnee numai tur, fapt 
relatat la timpul potrivit în ziarul nos
tru. Acest sistem de disputare a fost 
privit cu oarecare neîncredere din par- 
ițea unor tehnicieni din tara noastră, 
'fiindcă s-a renunțat la un vechi prin
cipiu al C.C.E. și anume acela al me
ciurilor duble, tur-retur. Cel mai în 
măsură să ne explice motivele care au 
determinat comisia pentru „Cupa Cam
pionilor Europeni" din cadrul Federa
ției Internaționale de Volei să modifice 
sistemul de disputare folosit nînă acum, 
era BENEDIKT MENEL (R P. Po
lonă), președintele acestei comisii și 
cunoscut arbitru interna ționat. care se 
află de cîtva timp la București.

— Elementele care au determinat m *-  
dificarea formulei din 1961. a început 
B. Menel, sînt trei, și anume; în pri
mul rind, anul acesta, în toamnă, la 
'Moscova vor avea loc camp:analele mon
diale. de volei. Or, cum fiecare echipă 
campioană are cîte 5—6 jucători in re
prezentativă, era necesar ca întrecerile 
din cadrul C.C.E. să se încheie mai re
pede. Anul trecut, în desfășurarea 
G.C.E. au intervenit foarte multe mo
dificări de dale, care au lunci’ com
petiția Rostul celor patru turnee — 
două feminine și două masculine — este 
tocmai acela de a limita timpul de des
fășurare Apoi, toate marile manifesta- 
ții internaționale de volei sînt organi
zate sistem turneu și noi, comisia res
pectivă, am socotit că orgonizind
Ceste turnee vom face o necesară repe
tiție generală în vederea campionatelor 
mondiale. In sfîrșit, actualul sistem 
elimină în mare măsură rezultatele sur
prinzătoare —0—3 și 3—0— care att 

i avut loc anul trecut Cînd se joacă in 
turneu, aceste rezultate 

I dtît de întîmplătoare.
— Cum s-a ajuns 

turnee masculine și 
Budapesta și Varșovia ?

— Mai întîi, comisia a stabilit «<i 
: nu se organizeze aceste turnee în tarile 

care, anul trecut au avut echipe semifi- 
naliste, adică R. P. Romînă, Uniunea 
Sovietică, R. S. Cehoslovacă și R. P. 
Bulgaria. Apoi, locul de disputare a 
fost tras la sorți. Turneul de la Buda
pesta în care — în caz de calificare — 
va juca și Rapid București, ar putea 
să aibă loc tot atit de bine și la Berlin, 
pentru că locul va fi determinat 
sulfatul meciului tur-retur Dozsa 
pesta — Dynamo Berlin.

— De ce s-a renunțat la 
tragere la sorți a C.C.E., cea 
Budapesta ?

— Agențiile de presă au transmis în 
mod greșit că la Budapesta a avut loc 
tragerea la sorti a actualei ediții. 
'Acolo a fost doar o întîlnire între mine 
și tov. Holvay, alt membru al comisiei.

BENEDIKT MENEL

n-

nu mai sini

de re- 
Buda-

☆

continuă să rămînă
GENEVA 26 (Agerpres). — TASS 

transmite: Reprezentanții U.R.S.S.,
R. D. Germane și R. S. Cehoslovace, 
care au participat la ședințele de la 
Geneva ale Ligii internaționale de ho
chei pe gheață, și-au rezervat drep
tul de a cere transferarea campiona
tului mondial intr-o altă țară, dacă 
va fi refuzată viza de intrare în
S. U.A. echipei R. D. Germane.

In declarația oficială a Ligii, dată 
publicității după încheierea ședințelor 
de la Geneva, se spune că John 
Aheam, vicepreședintele 
mis, potrivit statutului, 
pentru organizarea 
mondial comitetului 
continental, condus de 
(Canada). Totodată în
arată că orice proteste urmează să fie 
adresate de acum înainte acestui co
mitet.

Dacă echipa R. D. Germane nu va

ligii, a trans- 
imputernicirile 
campionatului 
organizatoric 
dl. Le Beli 
declarație se

obține vizele necesare, fapt ce se va 
afla la 30 ianuarie, atunci, după cum 
a declarat Ahearn, comitetul organi
zatoric va programa totuși, neținînd 
seama de eventualele proieste, cam
pionatul mondial în S.U.A. Liga con
sideră 
Praga 
ga, în 
acordă 
organizează 
urmează să
țară) nu ar privi Departamentul de 
Stat al S.U.A., deoarece echipa R. D. 
Germană urmează să obțină actele 
necesare deplasării din partea Birou
lui aliat pentru călătorie din Berlinul 
occidental.

Reprezentanții U.R.S.S. și R. 8. Ce
hoslovace au protestat împotriva a- 
cestei interpretări a rezoluției de la 
Praga.

că rezoluția congresului de la 
(potrivit rezoluției de la Pra- 
cazul
viza

cînd unei echipe nu i se 
de intrare în țara care 
campionatul, competițiile 
fie transferate în altă

„Memorialul Tony Mark" la schi
Joi s-a disputat în localitatea Saal- 

bach (Austria) proba de coborîre din 
cadrul concursului internațional de schi 
«Memorialul Tony Mark", la care par
ticipa sportivi din 11 țări. în întrece-

seniorilor, desfășurată pe o plrtie
4.000 m lungime, victoria a revenit

Turul ciclist
al Egiptului

rea 
cu 
austriacului Martin Burger, cu 3:11,8. 
Reprezentantul țării noastre. Comei Tă
băraș, a avut o comportare bună, clasîn- 
du-se pe locul 15 cu timpul de 3:20,7. 
Concursul se încheie duminică.

Vineri a avut Ioc proba de slalom 
special pentru fete. Primul Ioc a revenit 
austriecei Brauer cu 100,6, urmată de 
reprezentanta Uniunii Sovietice, Gorsu- 
kina cu 103,5. Pe locul 3: Diegruber 
(Austria) cu 107,00.

<le-a

cu scopul de a pregăti tragerea la 
sorți,

— Acest sistem de desfășurare va 
sta și la baza ediliilor viitoare ?

— Noi așa am stabilit. Adică, In 
1963 vor fi excluse de la organizarea 
turneelor, finalistele de anul acesta îm
preună cu cele patru orașe în care se 
vor disputa acum turneele.

— în încheierea convorbirii noas
tre, v-am ruga să ne spuneți dacă 
meciurile din cadrul C.C.E. vor fi 
arbitrate după ultimele modificări 
ale regulamentului de volei.

— Aceste modificări intră în vigoare 
pe plan internațional o dată cu campio
natele mondiale de la Moscova. Cupa 
va fi deci arbitrată după vechiul regu
lament, pentru că nu a fost timp su
ficient ca federațiile naționale să ia 
cunoștință de modificările regulilor de 
joc. Și mai notați un lucru: finala nu 
se va disputa în trei meciuri, așa cum 
se hofărîse anterior, ci numai în două, 
luîndu-se în considerație setaverajul și 
puncta verajul.

Intervin luat de MIRCEA TUDORAN

CAIRO
11-a etapă
Iui, desfășurată între orașele Tanta și 
Damieta, a fost cîștigată de alergă
torul iugoslav Frâne Skerlj, care a 
parcurs 128 km in 3 h 15:57,0. Cu ace
lași timp au fost cronometrați în or
dine Kazmirc2ak (R.D. Germană) și 
Kowalski (R.P. Polonă).

Etapa a 12-a, Damieta—Damanhur 
(160 km), care a trecut prin delta Ni
lului. a fost cîștigată de irezistibilul 
sprinter Lothar Appier (R.D.G.), care 
poartă tricoul galben de la începutul 
cursei. In urma lui au sosit la sprin
tul final Krolak, Zirovnic și Komu- 
newski, toți cronometrați cu timpul de 
5 h 30:55,0. înaintea ultimelor două e- 
tape, în clasamentul general individual 
conduce Appler cu un avans de 4:43,0 
asupra iugoslavului Sebenic. Appler, 
învingător în 8 din cele 12 etape con
sumate pînă acum, are astfel mari 
șanse să cîștige cea de-a 9-a ediție a 
turului Egiptului.

(Agerpres). — Cea 
a Turului ciclist al Egiptu-

(Agerpres)

R. S. Cehoslovace. Competiția este foarte 
interesantă și poate fi asemuită cu un 
mic campionat european. Concurează, 
în afara echipelor romîne, jucători și 
jucătoare cu renume de pe continent ca: 
Eva Foldi, Diana Rowe, Hevesi (Ilei- 
rits), Lukacs (Mathe), Kalweit, 
Szmidt, Berczik, Peterfi, Fahazi, 
sas, Harrison, Alser, Larsson, 
trom, Lemke, Schneider, Kalinski, 
zinski, Kusinski, Miko, Stanek, 
kovic, Andreadis, Grafkova etc. Pe 
cele cinci probe individuale, se desfă
șoară și probele pe echipe masculine și 
feminine. In cele două probe pe echipe 
se joacă sistem eliminatoriu, după for
mula „Cupei Corbillon" de la campio
natele mondiale.

Vineri, în primul meci, echipa noa
stră masculină a obținut o frumoasă 
victorie asupra puternicei formații a 
Suediei cu 3—2: Negulescu—Larsson 
2—0, Giurgiucă—Alser 0—2, Negulescu, 
Rethi—Larsson, Mdstrtîm 0—2, Negu
lescu—Alser 2—0, Giurgiucă—Larsson
2— 1. Apoi, în semifinale, R.S.Cehoslova
că (B) a întrecut selecționata romină eu
3— 1: Stanek—Giurgiucă 0—2, Miko— 
Negulescu 2—1, Miko, Stanek—Negu
lescu, Rethi 2—0, Miko—Giurgiucă
2— 0. Alte rezultate: R.P.U.— R.P.P.
3— 0, R.S.G. (A)—Anglia 3—1, Finala 
dintre R.P.U. și R.S.G. (B) a început în 
momentul cînd are loc convorbirea tele
fonică. Tot acum se joaeă și partida 
pentru locurile 3—4: R.P.R.—R.S.C. (A). 
Sportivii romîni conduc cu 2—0: Giur
giucă—Svarc 2—1, Rethi—Schvab 2—0.

La fete, reprezentativa țării noastre 
a eliminat în prima partidă echipa
R. P. Polone cu 3—0: Pitică—Szmidt 
2—0, Alexandru—Legutova 2—0, Ale
xandru, Pitică—Szmidt, Legutova 2—0. 
în semifinale, sportivele romînce au 
dispus tot cu 3—0 de formația R.S.C. 
(B): Pitică—Luzova 2—0, Alexandru—■ 
Kalnîkova 2—0, Alexandru, Pitică —
Luzova, Kalnîkova 2—0. în momentul 
transmisiei telefonice finala la echipe 
femei are loc între R.P.R. și R.P.U. 
Primele rezultate: Eva Foldi—Geta Pi
tică 2—0, Maria Alexandru—Șarolta
Lukacs (Mathe) 2—0, Foldi, Lukacs— 
Alexandru, Pitică 2—1. In cea de a 
patra partidă, Foldi a eîștigat primuL 
set Ia Alexandru.

Sîmbătă și duminică se dispută pro
bele individuale.

Roz- 
Mels- 
Garc- 
Pola- 
lîngă

Echipa U.R.S.S. pentru apropia- 
campionate europene de patinajtele

viteză care vor avea loc la Oslo va 
fi alcătuită din Boris Stenin, campion 
unional absolut, Eduard Matusevici, 
Robert Merkulov, Valeri Kotov, 
gheni Grișin și Vladimir Gurov.

Ev-

• Cunoscuta echipă de fotbal 
narol Montevideo, campioana 
guayului, și-a început turneul în Eu
ropa jucînd la Liege cu echipa locală 
Standard. Jocul s-a încheiat cu sur
prinzătoarea victorie a echipei bel
giene la scorul de 3—1 (1—1).

Pe- 
Uru-

• In „Cupa campionilor europeni" 
la baschet masculin, echipa ceho
slovacă Iskra Svit a eliminat pe Hon- 
ved Budapesta, cîștigind meciul retur 
cu 73—58 (40—37). In cadrul ace
leiași competiții, Ia Anvers, campioa
na Belgiei, B. C. Antwerpse, a dis
pus cu 87—61 de campioana Franței, 
Alsace de Bagnolet.

nid Stein au plecat la Stockholm 
pentru a participa la turneul interzo
nal de șah, care se va deschide as
tăzi în capitala suedeză. Secundanții 
jucătorilor sovietici vor fi marii 
maeștri A. Kotov și I. Boleslavski

• In cel de-al treilea meci din ca
drul turneului pe care-l întreprinde în 
Columbia echipa de fotbal Steaua ro
șie Belgrad a întîlnit în orașul Caii 

a dispus 
Cele două 
Sekularac-

echipa Deportivo, de care 
cu scorul de 2—1 (0—0). 
puncte au fost realizate de

de tenis de• Federația italiană 
cîmp a anunțat că la campionatele 
internaționale ale U.R.S.S. pe teren 
acoperit vor evolua Sergio Jacobini 
și Lea Pericoli. Campionatele se vor 
disputa la Moscova între 24 februa
rie și 5 martie.

Căldura stînjenește desfășurarea 
campionatelor mondiale de bob

GARMISCH-PARTENK1RCHEN, 26 
(prin telefon). — Săptămîna acea
sta, sportivii participa nți la campio
natele mondiale de bob nu au putut 
îndeplini programul de antrenament în 
vederea manșelor pentru bobul de 4 
persoane. Motivul? Din cauza timpu
lui foarte călduros s-au produs multe 
spărturi în pistă. Boberii romîni nu 
au putut efectua decît 3 coborîri din 8 
planificate, lucru petrecut de altfel și 
cu echipajele Elveției, Austriei și Sue
diei.

locLa antrenamentul care a avut 
miercuri, reprezentanții țării noastre au 
realizat al Vlll-lea timp, din 18 echi
paje.

Deoarece starea pistei este foarte 
proastă, comisia de organizare a ho- 
tărît ca titlul de campioană mondială 
să fie decernat echipei care va în
truni cel mai bun timp după două 
manșe. Aceste manșe se vor desfășura 
sîmbătă și duminică, dar este proba
bil ca disputarea lor să fie amînată, în 
caz că pista va fi tot impracticabilă.

• Cel de-al 31-lea raliu automobi
listic Monte Carto s-a terminat cu 
victoria neașteptată a echipajului sue
dez-" 
curs 
Oslo

Karllson-Haggbom, care a par- 
fără nici o penalizare traseul 
— Monte Carlo.

• Intr-un meci internațional de te
nis de masă disputat la Vlasim, e- 
chipa Angliei a învins cu 7—l echipa 
locală Spartak. Din echipa oaspete au 
făcut parte, printre alții, Jan Harrison 
St Diana Rowe.

• Marii maeștri 
Korcinoi, Tigran 
Gheller și maestrul

sovietici Viktor 
Petrosian, Efim 
internațional Leo-

Competiția de sărituri cu schiu- 
„Cele trei trambuline" desfășu- 
la Moscova, Kirov și Gorki a 
ciștigată de Vladimir Sergheev

rile 
rată 
fost 
cu 627,5 puncte (cele mai bune sări
turi au măsurat 82,5 și 76,5 m). Al 
doilea s-a clasat Vladimir Kapitonov 
cu 620,5 puncte.

• La Belgrad s-a disputat întîlni- 
intemațională masculină de bas-rea

chet dintre reprezentativele Iugosla
viei ......... "
toria cu scorul de 89—77 (42—30).

și Italiei. Gazdele au obținut vie-

• Pe stadionul „Ulevi" din Gote- 
borg a avut loc un concurs interna
țional de motociclism, pe o pistă de 
gheață. învingătorul acestei originale 
întreceri a fost motociclistul sovietic 
Boris Samorodov.
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