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PLENARA CONSILIULUI GENERAL AL U. C. F. S. j
In ziua de 29 ianuarie a avut ioc Plenara Consi

liului General al Uniunii de Cultură Fizică și Sport 
din R.P.R.

Plenara a analizat planul de venituri și cheltuieli

pe anul 1961
pe anul 1962. _
rința Uniunii de Cultură Fizică și Sport, la București, 
pentru ziua de 23 februarie ar.

și a aprobat bugetul mișcării sportive 
Plenara a hotărit să convoace Conte-

O frumoasă inițiativă 

SAREA LA ÎNTRECERE LANSATĂ DE ASOCIAȚIA SPORTIVĂ 
POIANA $1 COMITETUL U. T. M. PE UZINĂ CĂTRE TOATE 

ASOCIAȚIILE SPORTIVE DIN RAIONUL CIMPINA
I Consiliul asociației sportive Poiana- 
țîmpina și Comitetul U. T. M. pe 
uzină au organizat zilele trecute o șe- 
Bință comună de lucru. Cu acest pri
lej s-a pus în discuție și a fost apro
bată lansarea unei chemări la între
cere către toate asociațiile sportive din 
raionul Cimpina. Inițiativa a pornit 
pin dorința de a se mări continuu nu- 
nărul participanților la competițiile de 
nașe și al oamenilor muncii angre
nați în practicarea organizată a spor-

CHEMARE LA ÎNTRECERE
Asociația sportivă Poiana-Cimpina în colaborare cu organizația de 

bază U.T.M. a uzinei mecanice Poiana-Cimpina cheamă la întrecere, pe 
perioada 1 februarie—31 decembrie 1962, toate asociațiile sportive din 
raionul Cimpina pentru îndeplinirea următoarelor obiective :

1. Mărirea numărului de discipline sportive la care se organizează 
campionate pe asociație;

2. Mobilizarea unui număr cit mai mare de participant la aceste 
competiții;

3. Creșterea continuă a nivelului tehnic și de organizare al campio
natelor pe asociație.

. Consiliul asociației noastre sportive, in colaborare cu Comitetul U.T.M 
pe uzină, se va strădui să organizeze campionate pe asociație la toate 
disciplinele sportive practicate in uzkta noastră in așa fel incit să cuprindă 
in desfășurarea lor nu numai pe membrii U.C.F.S. ci și pe ceilalți oameni 
ai muncii. De asemenea vom asigura prin activiștii obștești și tehnicienii 
asociației noastre posibilitatea de pregătire a concurenților, precum și o 
organizare cit mai bună a întrecerilor.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI
ASOCIAȚIEI SPORTIVE

Ing. GH. NASTASE

„Cupa orașului București” la handbal in 7 feminin

Echipele Bucureștiului au obținut frumoase victorii 
in ziua a doua a turneului

Un joc deschis, spectaculos, cu 
schimburi de mingi rapide, o ploaie 
de... goluri și satisfacția unei frumoa
se victorii — iată ce ne-a oferit prima 
partidă de aseară din cadrul „Cupei 
orașului București", cea dintre repre
zentativa de junioare a Bucureștiului 
și selecționata Berlinului.

Invățind din greșelile comise in 
partida de duminică, tinerele noastre 
handbaliste au evoluat ieri lără nici 

tului. Chemarea cuprinde trei obiec
tive legate de una dintre cele mai 
populare forme ale activității de ma
se : campionatele pe asociație.

Fără îndoială că această inițiativă 
va avea un puternic ecou in rîndui 
asociațiilor sportive 
sportului din raionul 
țațele bune pe care 
ceasta întrecere vor 
deplini rea cu succes 
sate de partid și guvern mișcării spor
tive.

;i al iubitorilor 
Cimpina. Rezul

te va prilejui a- 
contribui ta in- 
a sarcinilor tra-

SECRETARUL COMITETULUI
U.T.M

PETRE JIANU

un complex de inferioritate, s-au con
centrat mai mult, punindu-și in va
loare frumoasele Iot posibilități. Ele 
au acționat în viteză, folosind cu 
multă eficacitate jocul pivoților și 
extremelor. Astfel, ele au depășit ca
tegoric, în dese rînduri, experimen
tata apărare a formației germane, a- 
vînd in permanență inițiativa.

Nu trecuseră nici 13 minute de joc 
și tabela de marcaj indica scorul de

Mine,
Rapid București și Chemie Haile

se intilnesc pentru a dou cară
in „C.C.E.” la baschet feminin
Raptd Bucure,tt Si Chemie Halle 

se vor intilni miine pentru a dotu. 
oară in cadrul primului tur al .Cupei 
Campionilor Europeni*  la baschet fe
minin. După cum se ști*.  iuvingdtoa- 
rea acestei dispute se va califica in 
sferturile de finală ale competiției.

Datorită lăvanlajului acumulat fn 
meciul disputat Ia Halle (15 puncte), 
campioanele noastre pornesc favorite 
in meciul de miine. Aceasta insă nu 
tnzeamnă ci jucătoarele de la Rapid te 
pot socoti calificate dinainte. Ele w 
trebui să joace cu toată atenția pentru 
a reprezenta cu cinste culorile clubu
lui lor ți, desigur, pentru a întări 
prestigiul baschetului nostru.

Antrenorul Sigismund Ferencz ne-a 
anunțat că va folosi aceeați formație 
pe care a intrebuințat-o ți in partida 
de la Halle. Echipa .germană este aș
teptată să sosească in Capitală in 
cursul zilei de astăzi. Ea va fi însoțită 
ți de o formație de junioare a clubu
lui. După meciurile de miine, ambele 
formații vor mai susține in Capitală 
citeva intUniri, după programul de ia 
anunțat.

Partidele de miine se vor desfășura 
in sala Giulețti, după următorul pro
gram : ora UM: Rapid București — 
Chemie Halle (junioare); ora 18.30 : 
Rapid București-Chemie Halie (meciul 
pentru „C.C.E."). Intilnirea va fi con
dusă de arbitrii Velkey (R.P.U.) ți 
Stoicev (R.P.B.).

6-2 pentru echipa noastră. Repriza 
s-a încheiat cu scorul de 8—4. Și în 
repriza secundă, jucătoarele noastre

CALIN ANTONESCU 
ADRIAN VASILIU

(Continuare in pag. a 4-a)

Mâriuca Rotaru, talentata înotătoare de la clubul Rapid București, surprinsă 
de obiectivul fotografic duminică la bazinul Floreasca parcurgind lungimi 
iu stilul ei preferat : fluture Foto : T. Roibu

*

Sute de spectatori au fost duminici dimineață pe terenul „Vulcan^ pentru 
a asista la primul meci de verificare al echipelor clubului Progresul. In 
fotografie: o imagine din cursul acestei partide. Cosma, portarul echipei de 
tineret, plonjează la picioarele lui Oaidă. core în aceeași clipă pasează spre 

V oi nea (dreapta).
Folo: P. Komo^an

„Cupa orașului București", competiție rezervată trăgătorilor de categoria a 
If-a, a III-a și începătorilor, care sa încheiat duminică, s-a bucurat de un 
frumos succes de participare. în fotografie: un asalt spectaculos între spa
dasinii M. Fomino (Steaua), primul clasat la „individuale“ și T. Sirbulescu 

(Știința).
Fotot.T. Chioreanu

Rodica Rain, una din cele mai bune jucătoare ale echipei București (junioare), 
a trecut de expert montata Noack (Nr. 2) și va arunca la poartă din plonjon.

Faza din meciul București (junioare) — Berlin.
__________ _ ._ l>______________ 1.' __ __ . -

■ FOLOSIND DIN PLIN frumoasele 
posibilități pe care le are, noul con
siliu al asociației sportive Tînăra Gar
dă din București desfășoară în ulti
ma vreme o activitate rodnică. Ac
centul principal se pune pe organi
zarea competițiilor de mase fapt ce 
va duce la mărirea substanțială a nu
mărului de membri U.C.F.S. care va 
atinge, în curînd, cifra de 600. De ase
menea, va fi sporit numărul echipe
lor de volei și vor lua ființă noi e- 
chipe de handbal și fotbal. O preo
cupare deosebită există și pentru ac
tivitatea turistică. Pînă în prezent, a- 
proape 200 de tineri și tinere au par
ticipat la 4 excursii organizate în di
ferite localități de pe Valea Prahovei, 
iar peste puțin timp circa 100 de mem
bri ai asociației vor lua startul intr-un 
concurs de orientare turistică. S-au 
evidențiat in această activitate, trico- 
tezele Elena Petre și Ca ținea Apolo- 
zan, strungarul Petre Rotaru, ajusto-

In atenția noului consiliu se află și 
gimnastica în producție. Peste 1-100 
de salariați din toate secțiile întreprin
derii participă zilnic la programele de 
gimnastică în producție. Dar, peste 
puțin timp și această remarcabilă ci
fră va fi serios depășită. Conducerea 
asociației sportive Tînăra .Gardă și-a 
propus ca în această activitate să fie 
cuprinși toți salariații.

• UN SPORT care cucerește tot 
mai multi tineri din regiunea Suceava 
este și planorismul. Datorită muncii 
susținute a instructorului Paul Mânu, 
șeful aeroclubului regional Suceava, 
aproape 40 de sportivi urmează cursuri 
teoretice pentru cunoașterea temeinică 
a zborului fără motor. Cele mai active 
asociații sportive în direcția populari
zării planorismului sint Străduința — 
Suceava Nord, Producția—Suceava, 
precum și cele de pe lingă I.R.I.C. 
Burdujeni si școala de meserii din Su- 
onn/o DrîraicA . mai huni niir&Q

se află mecanicii Gh. Costeniuc și S. 
Moraru, cismarul C. Popovici ș. a.

B ÎNTRECERILE din cadrul Spar- 
tachiadei de iarnă a tineretului — eta
pa I — cunosc un frumos succes și în 
rîndui membrilor asociației sportive 
Avîntul Frasin (raionul Gura Humo
rului). Pînâ acum, cei mai mulți par
ticipant au fost înregistrați la șah : 
75. De mult interes se bucură însă 
și întrecerile de tenis de masă (62 în
scriși), schi (60), gimnastică (24) etc.

Printre sportivii care au obținut 
cele mai multe victorii se numără si 
Octavian Săhleanu, Vasile Bucur, A- 
ristide Afanasie (șah), Vasile Cara- 
ciuc, Vasile • Jemna (tenis de masă), 
Vasile Babula, Gh. Șerbuleac (trîntă), 
Paraschiva Drelciuc, Alexandra Co- 
perza (gimnastică) ș.a.

Pentru buna desfășurare a întrece
rilor, membrii acestei asociații au la 
dispoziție o frumoasă sală de sport 
amenajată -în-incinta clubului munci- 

I -F'V'rimi*. 1' din localitate.



In cenfrul discuțiilor

îmbunătățirea continuă a activității sportive din Capitală
■ a Despre performanțe Și schimbul de msine

Muncind pentru traducerea in via
ță a sarcinilor prevăzute in Hotă- 
rirea C.C. al P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri al R.P.R din 2 iulie 1957, 
consiliul orășenesc U.C.F.S. Bucu
rești, îndrumat și sprijinit permanent 
de comitetul orășenesc de partid, s-a 
preocupat să asigure dezvoltarea con
tinuă a activității sportive de mase 
Datorită acestui fapt, un număr din 
ce in ce mai mare de oameni ai mun
cii au participat la tradiționalele 
competiții de mase cum ar fi Sparta- 
chiada de iarnă a tineretului. Concursul 
cultural-sportiv al tineretului, crosurile 
organizate in cinstea zilelor de 1 Mai 
și 7 Noiembrie, campionatele pe aso
ciații etc.

Darea de seamă a scos in evidență 
că in cursul anului trecut s-au înre
gistrat in orașul București peste 
700.000 de participări Ia aceste popu
lare competiții. La realizarea acestui 
succes un aport insemnat l-au adus 
consiliile asociațiilor sportive ajutate 
de organizațiile U.T.M și de comite
tele sindicale prin organizarea in bune 
ccndițiuni și prin mobilizarea concu- 
renților la primele etape ale întreceri
lor de mase.

Printre cei care au luat cuvintul

doar cu faptul că întrecerile au avut 
loc, fără insă să se intereseze de fe
lul in care ele s-au desfășurat, fără 
să acorde consiliilor asociațiilor spor
tive îndrumarea si sprijinul necesar. 
Asemenea atitudini au arătat in mun
ca lor tovarășii P. Vintilescu (raionul 
N. Bălcescu), Octavian Hamzea (ra
ionul T. Vladimirescn) și llie Con
stantin (raionul I. V. Stalin).

Dezvoltarea activității sportive de 
mase a influențat in mod pozitiv a- 
supra creșterii și întăririi prestigiu
lui organizației noastre in rindul ma
selor de oameni ai muncii. Datorita 
acestui fapt numărul de membri 
U.C.F.S. din Capitală este din ce in 
ce mai mare, ajungind la sFirșitul a- 
nului I96l la 288.962. ceea ce repre
zintă o creștere de 38.393 de membri 
față de anul I960. In realizarea aces
tui important succes s-au evidențiat 
consil ile raionale U.C.F.S. „?3 Au
gust" și „X. Bălcescu", care des- 
fășurind o largă muncă politică și 
organizatorică in rindurile salariațikr 
din întreprinderi și instituții au reușit 
să ridice 
U.C.F.S. 
24.87L

Consiliul

Un loc important in lucrările con
ferinței l-a ocupat discutarea proble
melor legate de activitatea sportivă 
de performanță. Lucru firesc dacă ne 
gindim că din Capitală provin aproa
pe 80 Ia sută din membrii loturilor 
reprezentative ale țării.

In fața antrenorilor și sportivilor 
din Capitală stau sarcini deosebite. 
După cum an subliniat mulți dintre

Conferința
o raseneasca

a U. C. F. S
București

sublinia că de o bună bucată de
23

numărul de membri ai 
la 27.650 și, respectiv, la

orășenesc U.C.F.S. n-a

CROSUL ..SĂ ÎNIÎMP1NAM1 MÂI*  
CROSUL .SÂ ÎNTÎMPINĂM

SPARTACHîÂDA DE IARNA
A TINERETULUI

•CONCURSUL CULT.-SPORTIV 7 NOIEMBRIE

1358 1959 1980 19S1
Ia discuții a fost și tov Ion (iheorghe. 
secrefaru) consiliului asociației spor
tive Griv ița Roșie El a arătat că in 
anul 1961 peste 2.500 de muncitori 
s-au i 
țiuni 
uzinei 
ticipă 
natele 
ganizare și mobilizare noi am reușit 
să asigurăm astfel o continuitate in
tre competițiile de mase. Ne propu
nem pe viitor să acordăm acestor ‘în
treceri un și mai mare interes"

Succese tot atit de frumoase in 
organizarea întrecerilor 
mase au fost obținute și de alie aso 
ciații sportive din Capitală Exemple 
pozitive in această privință sint aso
ciațiile sportive Semănătoarea. Ves
titorul, Spartac. P.TE, Sirena, C.P B . 
Recolta M.A., Constructorul. Acade
mia R.P R și altele

interesantă este inițiativa unor a- 
sociații sportive care au organizat cu 
rezultate dintre cele mai bune com
petiții populare legate și de speci
ficul muncii din cadrul unității de 
muncă respective, cum 
poștașului", organizată 
sportivă P.T.T., 
organizată de asociația 
pograful. Asemenea inițiative contri
buie la înviorarea activității sportive 
și duc la crearea unei tradiții tn ca
drul asociațiilor sportive respective.

întrecut in cadrul diferitelor ac- 
sportive de mase. .

i noastre — a spus 
cu mult interes la

i asociației Printr-o bt

„Muncitorii 
el — par- 

i campio- 
ă or-

sportive de

ar li „Cupa 
de asociația 

,Cupa tipografului4, 
sportivă Ti-

■ r . îllil

de muncă 
rori-

generalizat insă metodele 
și experiența pozitivă a acestor

-silii. raionale. PeiU.-u a*esl  motiv, in 
cadrul lucrărilor conferinței, s-a scos 
in evidență faptul că realizările tn 
această direcție nu silit pe măsura po
sibilităților și a condițiilor 
in Capitală.

Pe viitor, va fi necesar 
organ ales să-și îndrepte in 
sebit atenția spre o cit t 
organizare 
mase, ceea 
mijlocit la 
mai mare 
practicarea 
creșterea 
U.C.F.S

existente

noul 
deo- 

buoă 
a întrecerilor sportive de 
ce va duce n mod ne- 
atragerea unui număr 
de oameni ai 
sportului și. implicit, 

numărului de

ca 
mod 

mai

mu ru ii

membri

în 
la 

ai

cei ce au luat cuvintul — ei trebuie 
să muncească în așa fel incit rezul
tatele obținute în întrecerile sportive 
să ajungă in cel mai scurt timp la 
velul celor mal bune performanțe 
ropene și mondiale. Realizările 
pinâ acum, deși sînt numeroase, 
pot să mulțumească pe activiștii, teh
nicienii și sportivii cluburilor și aso
ciațiilor sportive din Capitală. Spre 
exemplu, s-a subliniat faptul că nu 
s-a dus o muncă susținută, perseve
rentă în direcția selecționării, creșterii 
și promovării elementelor tinere.

„Deși ne-am preocupat de înființa
rea unor • loturi de juniori pe lingă 
fiecare secție — a spus tov. Ion Si*  
mion, secretarul clubului raional Pro
gresul — totuși nu putem aprecia ca 
pozitivă activitatea noastră în această 
direcție. Spun acest lucru deoarece 
am constatat că pe antrenori i-a preo
cupat doar realizarea cifrică a sarci
nii, fără să asigure muncii lor și per
spectiva necesară, lucru cu atit mai 
necesar cu cit este vorba de juniori. 
Astfel, deși avem 400 de juniori legi
timați, «x mare număr dintre ei nu 
posedă calitățile necesare dobindirii 
unei clasificări sportive superioare. In 
această direcție propunem 
mai permită legitimarea 
fără un barem anumit".

„Și în cadrul clubului 
spunea tov. colonel Aurel 
reprezentant al clubului 
s-au manifestat serioase 
ceea ce privește creșterea elemente
lor tinere.

Dacă in orașul București mai există 
asemenea situații vina principală re
vine .consiliului orășenesc U.C.F.S., 
care nu a știut să popularizeze expe
riența pozitivă a unor cluburi în a- 
ceastă direcție. Chiar darea de

ni- 
eu- 
de 
nu

să nu se 
juniorilor

nostru — 
Budeanu, 
Steaua — 

lipsuri in

sea-

Folosind mstode științifice, să pășim
pe drumul rezultatelor inalte

întîmplăioare Ele se daforesc minu
natelor condiții create' de pattidul și 
guvernul nostru ; mișcării de cultură 
fizică și sport din țara,. noastră O 
contribuție de seamă au adus jțehrii- 

, __ _ , . cienii, care avînd e pregătire științifică
Desigur că rezultatele obținute in corespunzătoare au pregătit zi de zi 

acțiunea de angrenare a oamenilor, calea spre podiumul învingătorilor rne- 
muncii intr-o activitate sportivă de daliați'or o’împici și mondiali, Antre- 
niase ar fi fosl cu mult mai bune ’ îfifîî" ait irivățat și învață "in perma- 
dacă s-ar fi acordat o mai mare aj’ 
tenție desfășurării primei etape a a- 
cestor întreceri populare Lucrările 
conferinței au scos insă in evidentă 
faptul că munca consiliilor raionale 
U.C.F.S. s-a efectuat in multe cazuri 
superficial, urmărindu-se in mod deo
sebit realizarea doar cifrică a direcție 
velor și nu folosirea întrecerilor spor
tive de mase. în scopul întăririi sănă^„ 
lății, a creșterii capacității de mutică,' 
a dezvoltării multilaterale a oameni
lor muncii — sarcini ce reies din do
cumentele de partid. Acest fapt a făcut 
ca împrospătarea secțiilor pe ramură

Atit darea de seamă cil și numeroșii L. Popescu — box. St. Andreescu — 
vorbitori, au scos în relief o serie de handbal, ale căror preocupări se li- 
inalte performanțe. obținute de spor- mitează in general doar la rezolva- 
îivii noștri Aceste succese nri ai: fost rea^unor probleme strict administrative.

Un ait exemplu ni-1 oferă secția 
de atletism a clubului sportiv Știința, 
unde deși sînt încadrați antrenori ca
lificați, bine pregătit' profesional, me
dia performanțelor la semifond și 
torid, greutate și disc este sub media 
performanțelor republicane, ca să nu 
mai vorbim de cele europene și mon
diale. Asemenea cazuri avem și la 
Flacăra roșie. Voința. Metalul și I T.B

O vină in această privință o are 
șt , seelor;;! tehnic ai 
șenesc U.C.F.S., care

.nență dm bogata și profunda • expe- 
’rîeiiță a^tehnicienilor si sporlivilor so- 
viejici " 
acest 
dtipă
'„.«TI . ... . jț. , v ■ „U > U IlUIVOIta

■ore’ră....antrenorii : Silviu Duiiiitrescu. eărjif.antrenorilor bucureșteni. 
Dimiitru Gir’eanu. Ion Soeter la a.tle^ ’ 
tism losii Sirhu la tir,, Carol. Korcev' ,_____
— natatie, -. loan Kunst, Oprea Vlase țnuncii 
*- handbal. Dumitru Cuc. lupte, lot) f--5’ 
Cosmariescu. Dumitru îdiiesCu -*  , ........... ........,___
rugbi, Ștefan Acbim — haltere, Con- dice și științifice, intr-o ștrînsă cola- 
stanțjn Nour. Trăian Ogrinjanu — ‘

_  _________  _____ _ i)ox- ton Mureșan — pentatlon mo
de sport cu elemente' tinere ~și' “tajen- ^C. Jeașcă. I Kluge, 1. Urechiatu
tate, mărirea numărului de secții pe 
ramură de , sport șL a sportivilor legi
timați să fie, de asemenea. îndeplinite 
formal. •> ,

Toate aceste lucruri ar fi fost ușor 
de realizat dacă s-ar fi folosit com
petitive de mase in mod creator, prin 
generalizarea experienței pozitive a 
unor asociații sportive și prin spri-

consiliului oră 
nu a exercitat 

un control permanent asupra 
lății secțiilor și nu a dus o

Ei au prelucrat și au adaptat 
tezaur al experienței sportive 

caPlățile șl aptitudîmle sporii*.  _ ___ _ __ __
viior. noștri Astfel de. exemple ne- perseverentă pentru ridicarea

Pe viitor va trebui să cerem 
țrenorul i~

âetivi- 
muncă 
califi-

. pa an
să răspundă d? calitatea 

pe care o depune cu,- spor
tivii și să nu lucreze „după -ureche", 
ci după cele mai noi cuceriri meto-

jinirea organizării competițiilor, nu- 
mindu-se tehnicieni care să ajute con
siliile asociațiilor sportive și pe con
curent!. Unii activiști s-au mulțumit

— fotbal
Dar nu toți antrenorii înțeleg să 

muncească în mod științific. Mulți 
dintre ei se mulțumesc cu propria lor 
experiență, cu mult depășită de ani, 
lucrează empiric și de aceea 
ne miră faptul că nu obțin rezultate 
corespunzătoare. Ei pregetă să-și plani
fice munca și să folosească in acest 
sens documente de planificare alcă
tuite științific. Tn această direcție 
putem cita cazurile antrenorilor: N. 
Voicu — ciclism, C. Dumitrescu și

nici nu

borare cu speciali; Iii, cu medicul, in
tr-un cuvînt să fie un antrenor com
plet. Performanța începe o dată 
selecționarea viitorului sportiv, 
buie să se —* ----- ■
calitate.

Antrenorii 
cruri in vedere: să nu rămînă in urmă 
față de progresul vertiginos al teh
nicii diferitelor 
ducă o justă 
cadrelor și o 
lor, iar munca 
tuie o parte integrantă și esențială a 
acestui proces.

cu
Tre

pună serios accentul pe

trebuie să aibă trei lu-

discipline sportive, să 
politică de selecție a 
temeinică instruire a 
de educație să consti-

mă _______. _ _ _______
timp în cadrul clubului Metalul 
August se duce o intensă muncă de 
selecționare și promovare a cadrelor 
tinere, folosindu-se în acest scop com
petițiile de mase, Clubul Metalul a 
organizat o serie de întreceri pentru 
elevii școlilor profesionale din Capi
tală, selecționînd cu acest prilej o 
serie de tineri talentați, care au fost 
promovați în secțiile pe ramură de 
sport ale clubului. Atunci cum se ex
plică faptul că alte cluburi se preo- 
cupă superficial de această problemă, 
cum este cazul clubului Știința, care 
nu folosește o tradițională competiție 
de mase a studenților bucureșteni, 
„Cupa anilor I“, în vederea descope
ririi de elemente tinere și talentate? 
Evident ca explicația trebuie căutată 
și în lipsa de atenție 
de această problemă 
șenesc U.C.F.S.

De altfel, iot din 
unii antrenori și activiști din cadrul 
cluburilor sportive din București iau 
drept criteriu de apreciere a valorii 
performanțele republicane și nu per
formanțe de nivel european sau mon
dial. O asemenea tendință trebuie 
combătută cu tărie, deoarece, ea duce 
în mod direct la manifestări de auto- 
Iiniștire, de supraapreciere a forțelor 
ș, de naglijare a. sarcinilor de viitor.

In mod deosebit noul organ ales 
va trebui să-și îndrepte atenția spre 
îmbunătățirea activității sportive de 
performantă din orașul București. Fo
losirea cu mult simț de răspundere a 
marilor posibilități și a excelentelor 
condiții pe care partidul Ie-a pus lâ 
indemîna mișcării sportive este o sar
cină de primă importanță în această 
direcție. Este necesar să fie combă
tută tendința, de a privi activitatea 
sportivă de performanță numai. prin 
prisma unor principii înguste, legate 
de interesele clubului sau asociației; 
sportive respective. Noul organ a.lcs va 
trebui să îndrume cluburile și asociațiile 
sportive din orașul București spre rea
lizarea unui important salt calitativ 
în activitatea sportivă de performan
ță, prin promovarea cu curaj a unor 
elemente tinere 
tingerea într-o 
mare a nivelului 
tate europene și

i

manifestată tată 
de consiliul oră-

această cauză

și talentate, spre a- 
proporție mult mai 
celor mai bune rezul- 
mondiale.

Educarea
o sarcină de

Din propunerile
dclcgaților

OPREA MARIN - președin 
G.A.C. Sabarui - slobozia : „Pe a 
1961 am primit un marc ajutor 
partea echipelor bucureștene. Pro 
clubului raional Progresul să 
reascâ în acest an numărul ech 
lor care se deplasează la noi. în a 
fel, schimbul de experiențe pe < 
il vom face va fi utli sportiv 
noștri".

MARIN ZAMFIRESCU - comis! 
rășenească de box: „Presa de ! 
clalitate ar trebui să ne ajute 
mult, publicind articole eu pri- 
la activitatea pe care o desfășc 
unii antrenori în domeniu! 
de educație. Acest schimb 
riența va fi util celorlalți 
in munca lor".

mu 
de ex 
tehnic

GETA PITICA - maestrâ 
sportului: „Inițiativa

emerit 
sportiv 

fruntași de, a participa la dife 
competiții <|„ mase s-a dovedit t 
sebiț de bună. împărtășind expert 
ta noastră acelora care fac pri 
pași în sport nu ne facem deci 
datorie firească fată de mișca 
sportivă din tara noastră Fac ape 
roti fruntași» in sport de a m: 
în rindul fin-rtlor din llzir. 
brici, școli. S.M.T.-uri. G.A.S.-uri 
G.A.C.-uri <l.e a îndruma oe tineri 
tinere, contribuind astfel la îmbu 
lățirea activității sportive de mai

CONSTANTIN POPESC!! - Sec 
sportivi ue elevi nr. 2: .Dacă uri 
rim Deformante de nivel o’impic 
mondial\să nu considerăm titlul 
cațnpion republican de juniori, pi 
rit de sportivul nostru, deceit ca 
treaptă intermediară Astfel, să ne 
xăm întreaga pregătire, cu ochii s 
viitor. Pr>opun ca fiecare club frur 
să aib^ secții de eonii si tineret u 
pregătirea se tace de la bun înec 
>n mod științific, piin 
rului“.

prisma vi

ION TANASESCU -
„înalt? Performante nu_ _ __  .
decit avînd sportivi nregătiti din to 
punctele de vedere. De ace-a.
ne-am nropus ss găsim metodele t 
mai tun- pentru o apropiere si i 
mare intre antrenori si sportivi a 
fel, ne-am gîndit să organizăm 
schimb de experiență cu clubul 
namo. care a obținut succese 1 
sebite ne acest tăr:m. Credem *1  
aceet fel vom îndepărta men'a’iti 
învechite ne caVe le mal Sn t 
dintre sportivii noștri’.

clubul Raț 
se not o bl

*

sportivilor— 
mare răspundere

cu-O bună parte din cei ce au luat 
vîntul în cadrul lucrărilor conferinței 
s-au ocupat de problema educației 
sportivilor in spiritul unei inalte ți
nute morale, al unei comportări dem
ne de societate, al disciplinei în mun 
că și pe terenurile de sport. Pentru 
realizarea acestei importante sarcini, 
organele și organizațiile sportive din 
București, sub conducerea organiza
țiilor de partid și cu sprijinul organi
zațiilor U.T.M. și al sindicatelor, au luat 
mă3un eficace pentru a îmbunătăți 
pregătirea politică și ideologică a 
sportivilor lor pentru a lărgi orizontul 
cunoștințelor lor de cultură generală. în- 
drumindu-i să-și completeze studiile.

Cu toate acestea, cluburile și asocia
țiile sportive bucureștene șt în mod 
special consiliul orășenesc U.C.F.S. au 
rămas încă datoare in ceea ce privește 
îmbunătățirea muncii de educație. O 
serie de delegați au ridicat în fata con
ferinței numeroase probleme legate de 
educarea sportivilor, criticind lipsurile 
care se mai manifestă incă in această 
direcție. „Am întîlnit pe terenurile de 
sport tineri cu calități fizice excep
ționale, spunea tov. Ion Paraschives- 
cu, membru al comisiei orășenești de 
atletism, dar care nu au fost educați 
la timp, in mod corespunzător; din 
această cauză ei s-au înfumurat, nu 
și-au continuat cu aceeași perseve
rență pregătirea. Un rol important în 
această direcție revine antrenorilor, 
care nu trebuie să se mulțumească

pur teh: 
și de si 
formarea 

procize;
Ce .cont 
pi-sona 

iu'.Tu ; e

doar cu activitatea lor 
ci au datoria să se ocupe 
ția tineretului sportiv, de 
racterului lui. Vreau să 
fața conferinței că ceea 
mai mult este exemplul 
antrenorului. Spun acest
că mai sînt antrenori care prin < 
portarea lor constituie un rău ex 
piu pentru sportivi"

Deși s-au depus eforturi susții 
în domeniul îmbunătățirii educ,- 
comuniste a sportivilor lipsurile 
persistă in acest domeniu. Antrer 
trebuie să înlăture rămășițele spit 
lui mic burghez care mai dăinuit 
unii sportivi și se manifestă, fie 
timpul întrecerilor, fie in afara 
dioanelor. Astfel de exemple nega 
ne-au fost oferite de jucătorii de 
bal Nunioeiller III, Koszkc și Ti 
(Rapid), Soare (Progresul) și c 
O serioasă lipsă in această prin 
o are biroul consiliului orașe’ 
U.C.F'.S., care nu a tras la râspunc 
și nu a controlat in suficientă mă, 
felul cum cluburile și asociațiile s; 
tive iși îndeplinesc sarcinile prii 
munca de educație cu sportivii.

Noul organ ales va trebui să în 
nătătească substanțial procesul ed 
tiv, prin găsirea unor metode no 
variate, prin lichidarea formalism 
care se mai manifestă în această 
reefie Munca de educație cu spor 
cere multă dragoste, pricepere și 
mod deosebit, perseverență.

In anul 1961 mișcarea sportivă din Capitală a cunoscut o dezvol 
apreciabilă atit in ceea ce privește sportul de mase cit și sportul de 
forrrianță. Din darea de, seamă și din cuvintul numeroșilor participant! 
discuții a reieșit insă că rezultatele obținute nu sînt incă pe măsura p 
bilităților și condițiilor existente. Munca trebuie mai bine organizată, 
mm matele condiții create de către partidul nostru și puse la dispoi 
miș.ării sportive trebuie folosite cu mai multă chibzuință.

Xoul organ ales va trebui să-și planifice mult mai judicios activitatea 
asigure controlul îndeplinirii sarcinilor, să ajute din plin la dezvolți 
simțului de răspundere al activiștilor sportivi. In acest fel, va fi pos 
ca intr-un viitor apropiat, lipsurile manifestate in mișcarea sportivă 
Capitală să fie eliminate, ceea ce va duce la dezvoltarea activității spor 
bucureștene. In felul acesta vor fi îndeplinite cu succes sarcinile pe < 
partidul le-a pus in fața mișcării de cultură fizică și sport. Și atu 
oamenii muncii din Capitală vor avea satisfacția de a vedea pe spori 
bucureșteni realizind rezultate tot mai frumoase și contribuind, prin pa 
ciparea lor la marile întreceri internaționale, la creșterea prestigii 
scumpei noastre patrii, Republica Populară Romînă.



HOCHEI^ Recenzie

NOTE, Ș TIRI, COMENTARII •••

BzTIVITATEA TRE9UIE CONTINUATĂ I 

BCu excepția celor patru formații ca- 
B-și vor disputa la sfîrșitul lui mar- 
B> titlul de campioană republicană, 
Bhipele noastre de seniori nu mai au 
B piuă la sfîrșitul sezonului — nici 
I activitate competițională organizată
■ perspectivă. Pentru ele însă, sezo- 
ld de hochei nu trebuie să se încheie
■ sfîrșitul lui . ianuarie, mai ales că 
tonostrcurile meteorologice sînt în- 
feajuns de binevoitoare cu hocheiștii. 
Iluburi.ie, comisiiile locale, consiliile 
fcgionale U.C.F.S. pot organiza com- 
fcțiții amicale, întilniri inter-cluburi, 
leurte turnee prin țară, care să asigure 
licătorilor continuitatea atît de nece- 
lară în pregătire și activitate. Problema 
le pune în mod deosebit pentru echi
pele Voința Miercurea Ciuc și Știința 
biuj care — calificate în turneul pentru 
locurile 1—4 — trebuie să-și asigur; 
I activitate corespunzătoare pînă a- 
unci. In orice caz, activitatea nu tre- 

puie să cunoască nici un fel de stag
nare mai ales în Capitală, unde pa- 
inoarul artificial permite organizarea 
Ie competiții încă 2—3 luni de-acum 
înainte. Comisia orășenească și clu- 
îurile bucureștene au cuvîntul.

TOT PE MARGINEA FORMULEI 
DE CAMPIONAT

Formula de disputare a actualului 
:ampion-at republican a fost, în ultima

vreme, subiectul multor discuții, atît 
în presă cît și în rîndurile specialiști
lor. Obiecțiunea adusă — și pe bună 
dreptate — este aceea că reprezentarea 
regională strictă duce la o întrecere 
dezechilibrată și deoi la scăderea in
teresului pentru competiție. S-a arătat, 
de exemplu, că nu este normal să 
joace in turneul final al campionatu
lui republican echipe ca Șurianul sau 
Metalul Rădăuți (care beneficiază de 
avantajul de a nu avea contracandi- 
dați în regiunile respective) și să ră- 
mînă afară echipe unanim recunoscute 
ca mai bune. Este cazul unor formații 
din București sau regiunea Mureș-Au- 
tonomă Maghiară, a căror posibilitate 
de participare și deci de afirmare a 
fost îngrădită de actuala formulă. Pă
rerea noastră este că problema poate 
fi ușor rezolvată fie printr-o revedere 
a criteriilor de calificare, fie prin or
ganizarea întrecerii pe două categorii 
valorice, în 
de la alte
PREGĂTIRI

genul categoriilor A și B 
sporturi.
PENTRU „CUPA ORAȘULUI 

BUCUREȘTI"
de ieri, jucătorii
află in pregătire pentru

începînd 
fruntași se . . .
competiția internațională „Cupa orașului 
București", care se va desfășura pe pa
tinoarul „23 August” intre 6 și 11 fe
bruarie. După toate probabilitățile, la 
acest turneu

Torpedo Gorki (U.R.S.S.), Einheit Ber
lin (R.D.G.), selecționata Capitalei 
noastre și o echipă de tineret. Selec
ționata Bucure'-ti ului este antrenată 
de M. Flamaropol și I. Tiron. Se află 
în pregătire următorii jucători: Pușcaș, 
Sofîan, Czaka, lonescu. Varga, Pană, 
Nagy, Szabo I. Ferenczi, Szabo II, 
Biro, Andrei, Tacaci, loanovici, Cala- 
mar, Ciobotaru, Cazan II, Otvos. După 
cum se vede, a fost introdus in lot 
și Adalbert Nagy, un jucător tehnic, 
cu experiență, care poate fi utilizat 
atît ca fundaș cit și ca atacant.

Pregătirile lotului de tineret con
duse de antrenorii Tiron și Ganga, 
se desfășoară cu regularitate. Participă 
jucătorii: Crișan, Ta-nadi. Boghean, 
L. Vacar. Fogoroș. Balint I, Suliman, 
Cazimir Hollo. Peter. Cazan I. I. .An
tal, Z. Antal. Niță, Fiorescu. I. Hollo, 
Ștefanov, Ivănescu. Rigo. După cum 
se vede, un lot in care figurează și 
eițiva jucători cu mai multă experiență, 
necesari într-o astfel de echipă. Sim- 
bătă seara, cele două echipe vor susține 
un meci de verificare între ele.
TiRNAVA ODORHEI, UN ÎNVINGĂTOR 

MERITUOS
Cîștigînd si 

Timava C 
campionat 
chipe au 
tjo.avera L

Un ghid util și interesant 
pentru iubitorii schiului

Simbăta, trenurile care pornesc spre 
munți au mai mulți pasageri decît în 
alte zile. Călătorilor obișnuiți li se a- 
daugă grupurile numeroase ale iubito- 
rilor drumeției și sporturilor de iarnă. 
Rucsacurile predomină în portbagaj. 
Schiurile. dud nu mai au loc. sint depo
zitate și pe... coridor. Tineri și rirst- 
nici pleacă să-și petreacă sfîrșitul de 
săptămînă in decorul pitoresc al brazi
lor încurcați de zăpadă, să se 
de plăcerile unei zile trăite în 
curat și rece, pe pîrtii.

Unde să schiem ? Sînt in țara 
locuri nenumărate care oferă condițiile 
cele mai bune pentru practicarea acestui 
frumos sport. Atît de multe incit pinâ 
și obișnu'ții excursiilor duminicale au 
dificultăți in alegerea celui mai potrivit 
itinerar. Și mai greu le vine insă ace
lora care au prins de curind gustul mun
telui și al farmecului său.

Tuturor acestora li se adresează noua 
carte apărută recent in Editura Uniunii 
de Culturi Fizică și Sport, „UNDE SA 
SCHIEM*.  de M. GHEORGHE-

Lucrarea este destinată să servească 
| drept îndrumător tuturor amatorilor 

schiului, celor care vor să-l practice ca 
turiști sau ca schiori de performanță. 
In paginile ei sint descrise pe larg, 
alături de pirtiile special amenajate pen
tru mari competiții fi concursuri, fi cele

bucure 
aerul

noastră

noștri

C. ENEA

BLX PRIETEX 
LMN LESPEZI

SPORTUL — IN 
AL SĂTENILOR

Jn aceste zile, la 
Șiretul din Lespezi.

luptătorii Nichita Filimon. Ion Mihui
ași alții- întrecerile primei etape 

Spartachiadei de iarnă continuă

Iată, de 
al tumei

va Odortx 3
13

17 2 | bune terenuri sau pinii naturale,
I schiuri lor de diferite califi-
ț ctri. Autonri indici caracteristicile pir lata 4 ..

rum: * riilar (lunțim*.  înclinare, țtr.id de di fi
ll— | evitate). dă o serie de amănunte ~me-

I teorologice* , pricind zăpada ți perioa- 
I ma* favorabile pentru schial,
\ precum rial lele. .turistice-, arătind căile

U. l de acces p cabanele care le deservesc.

pe care l-a avut de prelucrat, M. Gheor- 
ghe a grupat descrierea pîrtiilor pe re
giuni, masive muntoase și localități. 
Cele mm multe dintre descrieri sint în
soțite de scheme, schițe și fotografii, 
astfel ca cititorul să-și poată forma o 
imagine cit mai apropiată față de ceea 
ce va tntilni în realitate.

Ghidul .l'NDE SA SCHIEM" se în
sene în rindul lucrărilor izbutite ode 
editurii, constituind totodată un îndemn 
pentru iubitorii turismului sportiv și al 
schiului de a vizita locuri noi, de a 
cunoaște alte și alte frumuseți ale pa
triei noastre, minunate.

V. CH.

Portarul Stafie reține pucul, protejat de Tompoș (Fază din meciul Voința 
Miercurea Ciuc—Știința Cluj).

Foto: T. Chioreanu

Spar tac hiada de iariă a tiaeretilii

Primii campioni pc asociație...
Zilele trecute, sala de sport a gru

pului școlar „N. Kretzulescu” din Ca
pitală a cunoscut o animație deosebită. 
Zeci de tineri din asociația sportivă 
„Spartac" evoluau în cadrul finalei 
pe asociație a Spartachiadei de iarnă. 
Pe saltelele de lupte și pe podiumul 
de haltere iși spunea cuvinful dirze
nia. Calificați în întrecerile grupelor 
sportive, finaliștii dovedeau in general 
o bună pregătire. Seara tirziu. cînd 
arbitrul concursurilor 
Bucur (el însuși

prof. Cornel 
sportiv de perfor-

mantă la 
încheierea
noare al campionilor pe asociație in 
întrecerile Spartachiadei de iarnă era 
complet. Le-am copiat pentru a le în
fățișa cititorilor noștri. Nu pentru a 
scoate în evidență nivelul tehnic al 
concursurilor, ci pentru a răsplăti efor
turile, dirzenia și dragostea cu care 
acești tineri și-au apărat șansele in a- 
ceastă populară competiție 
Iată tabloul campionilor.

haltere) — a consemnai 
întrecerilor, tabloul de o-

asociația sportivă 
__ ____r__  raionul Pașcani, 

se desfășoară o rodnică activitate. Cei 
400 de membri ai U.C.F.S. se perindă 
zilnic la căminul cultural, unde se re
creează citind, jucind șah sau tenis de 
masă. In jirul celor 10 mese de șah 
și a celei de tenis de masă domnește 
o animație deosebită pinâ seara tirziu. 
Au loc întrecerile din cadrul prime» 
etape a Spartachiadei de iarnă.

Dar tinerii săteni din această co
mună participă și la alte concursuri. 
Astfel. întrecerile de trintâ și schi au 
atras un număr mare de tineri. Pînă 
in prezent și-au disputat intiietatea in 
radrul Spartachiadei peste 250 de 
concurenți, remarcindu-se jucătorii de 
tenis de masă Constantin Buiuc, Ne- 
eulal Pepelea, Vasile Cercă. șahista 
Maria Florescu, schiorul Vasile Biter,

O ASOCIAȚIE SPORTIVA 
FRUNTAȘA

Asociația sportivă Avîntul din co
muna Cordăreni a devenit fruntașă in 
raionul Dorohoi. Cei 472 de țărani 
care s-au înscris pinâ acum în U.C.F.S. 
sint angrenați aproape în fiecare du
minică in diverse competiții. Sportivii 
din această comună sint cunoscuți și 
tn alte sate și chiar în întreaga regiu
ne. Echipele de volei s-au clasat pe 
locul II in campionatul raional iar 
formațiile de oină și fotbal sint vice- 
campioane regionale în cadrul „Cupei 
Agriculturii”.

Competițiile cu caracter de mase 
constituie o adevărată sărbătoare pen
tru sătenii din Cordăreni. La prima

de mase.

Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat 
Cat. 
Cat.

TRINTA

pînă la 55 kg: Grigore Dronciotu
55—61 kg : Vasile Lambe
61—68 kg: losif Mamiron
68—76 kg : Ion Boescu
76—84 kg : Alexandru Crisiea 
peste 84 kg: Ion Zamfir

HALTERE

Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat.

pînă la 55 kg : Grigore Droncioiu — 55 k; 
55—65 kg: Marin Borobeică — 65 kg 
65—75 kg : Iosif Maniiron — 70 kg 
pes-te 75 kg: Ion Zamlir — 75 kg

Este fără îndoială un titlu de cinste
acela de a fi cel mai puternic om din 
asociația ta sportivă mai ales cînd 
ea numără, cum este cazul asociației 
sportive Spartac, aproape 5.000 de 
membri ai U.C.F.S. Dar spre deose
bire de tinerii din grupele sportive 
O.C.L. Alimentara din., raionul Tudor 
VJadimirescu (organizator: Nicolae 
Roman), O.C.L. Alimentara din raio
nul Ghfeorghe Gheofghiu-Dej (organi
zator : Anton Chirlacovschi), O.C.L. 
Alimentara din raionul 23 August 
(organizator: Constantin lonescu) sau 
I.C.A.P. (organizator: Romulus Bo- 
teanu) cărora li s-a asigurat partici
parea la întreceri bine organizate, 
popularizate din timp și desfășurate 
în condiții optime, alți tineri n-au 
putut participa la întreceri din negli
jența unor organizatori ai grupelor 
sportive. Este cazul tinerilor din gru
pele sportive O.C.L. Alimentara din 
raionul Grivița Roșie (organizator: 
I. Niculescu) și O.C.L. Alimentara din 
raionul V, I. Lenin (organizatori

N. Constantinescu) care n-au organi
zat întrecerile de trîntă și haltere. La 
grupa sportivă O.C.L. 3 Produse in
dustriale. deși s-au organizat întrece
rile preliminarii, tinerii calificați pen
tru finală n-au putut participa din 
vina organizatorului sportiv A. Mau- 
riciu. care nu i-a anunțat și mobilizat 
din timp.

Competițiile din cadrul Spartachia
dei de iarnă a tineretului continuă să 
se desfășoare și în cadrul asociației 
sportive Spartac ca și în celelalte aso
ciații sportive din întreaga țară. Acum 
sint la rînd șahiștii, jucătorii de tenis 
de masă, gimnaștii ș.a. Activiștii spor
tivi din consiliul asociației sportive 
Spartac au datoria să popularizeze 
metodele bune 
organizatori de 
pe cei care nu 
nească sarcinile 
peste tot succesul întrecerilor.

întrebuințate de unii 
grupă și să-i sprijine 
reușesc să-și îndepli- 
pentru a se asigura

h.n, —.

Un aspect din întîlnirea de box disputată ieri dimineață la clubul Gr it ița Roșie. 
In fotografie, A. Manceriu (Dinamo) — stingă fi I. Zaharia (Grivița Roșie) 

Foto : T. Roibu

★ ★

FINALA FAZEI I LA BOX
• Miercuri seara începînd de la ora 

19,30 va avea loc, în sala clubului Gri- 
vi|a Roșie, finala fazei I a concursu
lui republican de calificare seniori și 
a campionatului republican de juniori.

• Duminică dimineață, la Cîmpina, 
echipa locală Energia a întrecut la mare 
luptă formația I.T.B. cu scorul de 21 — 
19,

etapă a Concursului cultural-sportiv au 
par:\ pat 596 de tineri. Numai în 
probele de atletism s-au întrecut 153 
de tinere și tineri. La volei și-au dis
putat întiietatea 4 echipe feminine și 
5 masculine, la oină au „luptat” 3 e- 
cliipe iar în turneul de fotbal s-au în- 
tilnit 6 formații, dintre care 2 de pi
tici. De asemenea, au devenit tradi
ționale concursurile locale dotate cu 
„Cupa Unirii". „Cupa 8 Martie", 
„Cupa secerișului" etc. Nici întîlnirile 
intercomunale nu lipsesc din calenda
rul competițional al asociației. Sporti
vii de aici s-au întîlnit în întreceri ti
nerești cu echipe din comunele Du- 
meni, Cracalia, Arborea, Havîrna ș.a. 
Întotdeauna echipele oaspete și cele 
din Cordăreni cînd întorceau vizita au 
fost însoțite de un mare număr de 
susținători care au ținut să-și încu
rajeze băieții și fetele.

După cum se vede membrii acestei 
asociații desfășoară o bogată activi
tate. Ei au la dispoziție echipament 
și material sportiv în valoare de peste 

] 3 500 lei, 2 terenuri de fotbal, 5 de 
I volei și unul de baschet Frumoasele 

rezultate obținute se datoresc în bună 
parte și pasiunii cu care muncesc to
varășii Aristotel Brinzilă, președintele 
asociației, loan Buțincu, moș Ioan Chio- 
rașcu, în vîrstă de 71 de ani și alți 
membri ai consiliului. Avînd în perina- 
hență sprijinul organizației de partid 
și al celei de U.T.M. •conducerea aso
ciației Avîntul din comuna Cordăreni 
va continua să atragă din ce în ce 
mai mulți tineri și vîrstnici pe tere
nurile de sport.

G. ALEXA

ASOCIAȚIA SPORTIVA 
DIN TODIRENI

In satul de centru al comunei Todi- 
reni, raionul Botoșani, există de mai 
mulți ani asociația sportivă Gloria, 
în cadrul căreia activează numeroși 
țărani colectiviști. Dornici de a-și pe
trece timpul liber cit mai plăcut, co
lectiviștii de aici și-au amenajat o 
frumoasă bază sportivă pe care se în
trec în pasionante concursuri de popi
ce, ciclism, atletism etc. La ora ac
tuală 386 de tineri și-au completat 
adeziunile de a deveni membri ăi 
U.C.F.S. Cu banii strînși din cotizații 
s-a cumpărat echipament sportiv și ma
teriale necesare unei bogate activități 
competiționale.

Consiliul asociației, în fruntea căruia 
se găsește colectivistul Iulian Giro»- 
dă, și-a propus să atragă toți tinerii 
din sat în concursurile care vor fi or
ganizate în acest an pe terenurile spor
tive. i

A. ABRAMOV1CI



După turneul internațional Coltul specialistult

Despre progresul juniorilor șl... tini iditatca seniorilor
Tradițional pentru activitatea hand

balului nostru, turneul internațional re
zervat echipelor masculine și dotat cu 
BCupa orașului București" a constituit 
un bun prilej de a verifica stadiul ac
tual de pregătire al handbaliștilor noștri. 
Din acest punct de vedere, competiția 
a fost mult mai folositoare selecționatei 
de juniori a Capitalei, care a avut oca
zia să întîlnească adversari puternici, 
diferiți ca stil de joc — ceea ce i-a 
supus pe tinerii noștri jucători la un 
serios examen.

Pentru acest motiv vom acorda întlie- 
tate în considerațiile noastre echipei de 
juniori a Bucureș țiului, pepiniera de 
cadre a primei noastre reprezentative. 
Să începem cu ce ne-a plăcut în jocul 
tinerilor handbal iști romîni. In primul 
rînd. felul în care și-au org mizat apă
rarea. Mobili, cunoscînd suficient de 
bine o serie de procedee tehnice ale jo
cului în apărare, destul de agresivi 
atunci cînd a fost necesar, componenții 
echipei de juniori au dat dovadă de un 
real progres. Ei au însă datoria de a-și 
perfecționa cunoștințele, în așa fel, in
ch aplicarea lor în joc să nu se facă 
timid, cu nesiguranță. Pentru că, tocmai 
din cauza acestei nesiguranțe, în 
unele jocuri (cu formația Skoplje), în 
apărare, echipa de juniori a Capitalei 
a avut momente de derută.

în privința organizării acțiunilor ofen
sive sini de -emarcat două lucruri. Mai 
tatii, prezența în lot a unor tineri care 
joacă bine în postul de pivot (Anghel, 
Marinescu, Samungi), care dacă ar fi 
fost folosiți mai mult rezultatele pu
teau fi, desigur, mai valoroase.

Cel dc-al doilea lucru care a ieșit în 
evidență în jocul echipei de juniori a 

, fost acela că îi lipsesc jucători cu forță 
> de șut, care să amenințe poarta de la 
9 m și care să (ragă rapid și precis 
de la această distanță, pentru a obliga 
apărarea adversă să „iasă în față", In- 

! troducerea lui Ilans Schmid după pri 
mul joc nu a rezolvat decu parțial a- 
ceastă problemă. Prezența lui în echipă 
a determinat pe tinerii noștri handba- 
liști să-și axeze tot jocul pe obținerea 
de lovituri de la 9 m pe care llanș 
Schmid încerca să le transtorr.iC. O 
asemenea tactică nu are in general 
perspective. în viitor este necesar să se 
îmbine folosirea jucătorilor cu foită 
de șut cu angajarea pivoți’or. Atunci, 
apărarea va fi pusă în dificultate, poarta 
fiind amenințată «le două ..pericole": 
șutul de la distanță și finalizarea prin 
pivoți.

în încheiere, cîlevi rnvînle despre 
prima noastră formație Scriam în cro
nica meciului cu Budaocsta că Iruidha- 

' lișlii acestei echipe nu sint în forma 
care le-a adus titlul Ic campioni ai 
lumii. Ceea ce a contribuit la scăderea

Echipele hticureștene eu
(Urmare din pag. I)

au avut un început foarte bun. con
ducing la un moment dat cu 13—7 

i (min. 32), dar spre sfîrșit — permi- 
l țîndu-și cîteva momente de relaxare 

au dat posibilitate adversarelor să 
se apropie și să piardă la o diferen
ță de numai 3 puncte. Scor final: 
>4—11 (8—4) pentru selecționata de iu- 
nioare a Capitalei.

REZULTATE TEHNICE ;
București (junioare) - Berlin 14-11 

.(8—4). Au jucat : București (junioare) : 
Farkaș (Konicek) - Ziegler 4, Melintc. 
,Bain 1, Hedesiu 2, Gheorghită 2, Keul 1, 
jFloroianu 4, Olaru, virlan : Berlin : Gto- ipler (Krause) — Noaek 1, Worpel, Nau- 
Imann, Pawlowski, zacharzowski 2, 
’Schulz 1, Weinboffer 2 Schoi 5; Bucu- 
|rești i - Slavonia 17-7 (10-4). Au jucat : 
^București : Anca — M. Constantinescu 4, 
Leonte 4, Ștefănescu 1, Neractz 3, Boțan 
1, Neak-o 1, Oțelea 2, Frantz 1; Slavonia : 
Balen-Tomiei 2, Milkovici 3, Roncevi-i 1. 
Zivkovicl i, Talie, lieș Vukeiici Virag, Prpici.

Meciuri pentru „Cupa de iarnă" : 
I.T.B. - Metalul 31-27 (13—14) : C.S. Șco
lar — Fiacâia roșie 23—21 (12—10).

La sfîrșitul intilnirii, antrenorul for
mației, Valeriu Gogiltan, avea însă 
destule motive să nu fie prea mul
țumit de evoluția jucătoarelor sale 
„Echipa a jucat destul de bine doar 
in prima parte a fiecărei reprize, după 
care — mulțumite parcă de rezultat — 
au început să urmărească mai mult 
acțiuni de mare efect. In plus, ele 
au tras de 10 ori in bară (!) și ou 
ratat un 7 metri" — ne-a declarat an
trenorul Gogiltan. Și dacă am adăuga 
Ja acestea și faptul că H. Konicek, 
care a apărat poarta selecționatei 
noastre în repriza secundă, a primit 
cîteva goluri parabile, putem accen
tua faptul că echipa romînă putea

Fazâ din meciul București (juniori) —Skoplje.
Foto : P. Rome*an

potențialului formației noastre a fost 
o inexplicabilă timiditate. Toate jocurile 
disputate în acest turneu jucătorii frun
tași le-au început slab, timoiat. De ce 
oare ? Echipa dispune de handbaliș'J 
cu multă experiență a jocurilor inter
naționale și tocmai pentru acest motiv 
am fost mirați de nesiguranța cu care 
începea ea meciul. In definitiv pentru 
ce era necesar să lupți în final și să

„CUPA SPORTUL POPULAR"-PRILEJ DE AFIRMARE
PENTRU NOI ECHIPE ȘI TINERI JUCĂTORI

S'întem în plin sezon handbalistic. Ac
tivitatea este extrem de bogată. După 
pasionantele întreceri masculine din ca- 

| drul „Cupei orașului București*,  au 
urmat alte întîlniri internaționale, de 
data aceasta feminine în cadrul aceleiași 
competiții tradiționale. Paralel, se des
fășoară jocurile din „Cupa (ie iarnă*.

Si totuși, amatorii de handbal în 7 
— și aceștia sint pe zi ce trece mai 
multi, cuceriți de spectaculozitatea a- 
cestui sport — nu au trecut cu vederea 

I partidele unei alte întreceri tradiționale: 
‘ aceea a echipelor de juniori și juni- 
| oare, „Cupa Spurt u! popular*.  Dimpo- 
j trirâ Sălile / T B. și — acum în urmă 
• — F! fireasca, care au snzduit jacuri!*  
I tinerilor liandbaliști din prima fază, au

obținut frumoase victorii
clștiga acest meci la o diferență mult 
mai mare. Și valoarea ei i-ar fi dat 
dreptul la aceasta pe deplin.

Formația berlineză a jucat mai bine 
ca in meciul de duminică, dar atacul 
s-a bazat din nou prea mult pe tră
gătoarele de la distanță. Singurele ju
cătoare care au corespuns au fost 
Erica Scholz și Karin Zacharzowski.

Din echipa de junioare a Bucu- 
reștiului o comportare meritorie au 
avut: Elena Hedeșiu, Rodica Bain, 
Fetida Gheorghiță, Hedwiga Ziegler 
și Marja Farkaș. Bun arbitrajul Iu- 
Hans Hawlowitz (Austria).

A doua partidă a programului. cea 
dintre echipele București I și Slavo
nia,_ a adus jucătoarelor noastre o 
nouă victorie: 17—7 (10—4). In urma 
acestui succes, reprezentativa de se
nioare a Capitalei se află neînvinsă 
pe primul loc în clasament.

După un început timid (echipa

J PROGAMUL DE AZI :

i Ora 15,45: Rapid — Știința? 
j(m); ora 17.00: Dinamo — Steaua)
i (m), meciuri pentru „Cupa de) j 
j iarnă": ora 18.30: București (ju- | I 
■ nioare) - Slavonia : ora 19.30:} 
’ București I — Berlin: ora 20.30: !
! Festivitatea de închidere.

Slavoniei a Eondus cu 1—0). handba
listele bucureștene și-au revenit, depă- 
șindu-și categoric adversarele. Ele au 
folosit cu mult succes contraatacurile, 
iar circulația mingii în atac a fost 
destul de bună. Diferența de scor pu
tea fi mai mare dacă apărarea ar fi 
fost mai atentă în prima repriză și 
dacă în atac extremele ar fi fost fo
losite mai mult. Bun arbitrajul lui 
Nikolai Suslov (U.R S.S.).

Astăzi se desfășoară ultimele me
ciuri ale turneului. 

probezi abia atunci valoarea cînd acest 
lucru se putea face încă din prima parte 
a întîlnirii?

Am reținut doar cele mai impertante 
aspecte legale de comportarea handba
liștilor noștri în acest turneu, avînd 
convingerea că ele vor folosi antrenorilor 
în scopul îmbunătățirii jocului.

CĂLIN ANTONESCU

fost bine populate. Un singur fapt con
cludent. Duminică seară, după consu
marea partidei feminine Berlin—Slavo
nia, spectatorii erau gata de plecare 
cînd au văzut că intră pe „teren- două 
echipe de juniori. Și atunci, majorita
tea și-au reocupat locurile asis'Jnd la 
întregul meci.

Intr-adevăr, fi duminica aceasta, fi 
sîmbătă fi în toate zilele în care an fost 
programate în cadrul „Cupei Sportul 
popular-, meciurile au izbutit să capti
veze pe spectatori, smulgind deseori 
aplauze frenetice. Competiția aceasta nu 
numai că a făcut să crească numărul 
echipelor participante (în București, de 
pildă; la juniori au participat 12 echipe), 
dar a constituit un stimulent puternic 
prilejuind afirmarea unei serii de echipe 
(S.S.E. nr. 2, Rapid, Dinamo, Voința) 
fi a unei întregi pleiade de elemente 
tinere talentate, ca urinare a muncii pri
cepute și entuziaste a multor antrenori. 
Ceea ce impresionează pe spectatori Ia 
aceste meciuri de juniori este disciplina 
(și fotbaliștii ar avea mult de învățat 
in această privință asislînd la ele) 
jocul organizat, orientat spre continuă 
mișcare, cu an ga jiu ea in special a pivo- 
/Hor și extremelor, cu pătrunderi spec
taculoase și șuturi de la semicerc. 0 
serie de jucători s-au remarcat în Bucu
rești. prin indemînare, fazilezie și chiar 
subtilitate, printr-un talent care le des- 
ch’dc frumoase perspective: tuner și 
dengoni ( R ipid-antrenor: l.iiiu Con- 
staritînescu), lura. Chiculescu, D<an 
(Dinamo-anlrenor llie Alex). Galii 
Zamfirescu (S.S.E. 2-antrenor Fr. Spier) 
Dragos l'ope-Scti. Marinesen. Roman 
(Voința-an/renor V. Pelenehian). l.im- 
bășescu. Bratiloveanu (S.SE. l-antrr- 
nor V Gogiltan) etc BarlP dintre el
— fapt concludent — au și fost în
cercați in formațiile de seniori (/furier 
Mcngoni. Chiculescu ele.).

Asemenea vești bune ne-aii parvenit 
și dhi țară, astfel că se poate afirma 
de pe acum că și această ediție — în 
curs de desfășurare — a „Cupei Spoitul 
popular- este menită unui frumos suc
ces, alingindu-fi scopul pe deplin.

•ăr

Aseară s-au desfășurat ultimele me
ciuri feminine din cadrul fazei orășe
nești a „Cupei Sportul popular". Iată 
rezultate'e înregistrate: S. S. E. II— 
S. S E 1 8-3 (4—2) ; C. S. Școlar
— Rapid 12—9 (6—4).

Concursul de verificare
POIANA BRASOV, 29 (prin telefon). 

Duminică s-a desfășurat pe trambulina 
din Poiana Brașov un concurs de ve
rificare a săritorilor brașoveni. Au 
participat 22 de concurenți (10 seniori 
și 12 juniori). întrecerile s-au bucurat 
de condiții atmosferice favorabile, lată 
rezultatele tehnice: JUNIORI: 1. Gh 
Tănase (Olimpia) 191,1 p; 2. 1. Bu-

Muncă intensă In perioada pregătitoare - 
rezultate valoroase în campionat!

Turul campionatului categoriei A 
la volei ediția 1961/1962 a luat sfîrșit 
la 17 decembrie. A urmat o perioadă 
de odihnă activă. Singurele echipe care 
n-au întrerupt pregătirea sint cele trei 
participante in „Cupa Campionilor 
Europeni", formațiile bucureștene Rapid, 
Progresul și echipa feminină Dinamo.

Pină la reînceperea campionatului 
mai sint aproape două luni, timp în 
care antrenorii și sportivii trebuie 
să depună o muncă intensă pentru a 
putea relua competiția la un nivel de 
pregătire superior.

Conform periodizării antrenamentului 
sportiv al echipelor din categoria A, 
ne af'ăm în perioada pregătitoare, pe
rioadă care are o deosebită importanță, 
întrucît ea creează baza pentru dobin- 
direa formei sportive.

Dtră cum este cunoscut din teoria 
actuală, în perioada pregătitoare se 

| disting două etape: prima etapă — 
de pregătire generală, iar cea de-a 

i doua — de pregătire specială.
Ținînd seama de importanța deose- 

' bită a acestei perioade de pregătire. 
I voi căuta să arăt care sint sarcinile 
| și mijloacele acestei perioade, adap

tate la specificul voleiului.
Sarcina principală a primei etape 

I o constituie refacerea rapidă a pregătirii 
I fizice generale, ca bază pentru viitoa-
■ rea pregătire tehnico-tactică.

Din cercetările întreprinse de spe
cialiști, s-a constatat că nu este in
dicat ca după perioada de odihnă ac
tivă să se înceapă cu desăvirșirea ele- 

' mentelor complicate de tehnică și tae-
■ tică, care necesită o bună pregătire 
. fizică (pasa din săritură, lovitura de

atac, acțiuni in apărare cu mișcări ra
pide etc.).

Din lipsa unei temeinice pregătiri fi
zice; in această etapă, elementele de 
tehnică și tactică nn vor fi corect în- 
sușîte. Alai misii chiar, acest lucru poa
te duce la traumatisme (degete, umeri, 
genunchi etc.). Mijloacele etapei de 
pregătire fizică genera’ă: exerciții de 
dezvoltare fizică multilaterală și prac
ticarea altor discipline sportive. In 
special atletism, gimnastică acrobatică, 
haltere, schi.

Tot în această etapă se realizează 
— în parte — și sarcina pregătirii 
tehnice, pentru restabilirea și întărirea 
bazei elementelor tehnice elementare 
cum ar fi: lovitura de atac, procedeu 
drept și din lateral (lungimea elanu
lui, execuția corectă a bătăii, mișcarea 
corectă a trunchiului ți a brațelor); 
primirea și pasarea mingii din servici 
și lovituri de atac ușoare, pase de pe 
loc, toate procedeele serviciului (nu 
în forță, ci realizarea constanței etc.).

In această etapă se recomandă să 
se facă trei antrenamente săptăminal, 
din care unul în aer liber. Se va 
pune un accent deosebit pe individuali
zarea în pregălire, ținîndu-se seama 
de nivelul de pregătire diferit al spor
tivilor cu care se lucrează. Antrenorul 
va stabili pentru fiecare voleibalist in 
parte norme de control care vor trebui 
îndeplinite către sfîrșitul etapei. De
oarece majoritatea echipelor și-a reluat 

„Cupa Cristianul Mare”
POIANA BRAȘOV, 29 (prin telefon). 

Timpul frumos și zăpada bună au per
mis desfășurarea in condiții favorabile 
a concursului de verificare „Cupa Cris
tianul Mare", organizat de comisia de 
specialitate a orașului Brașov. Schio
rii de la Dinamo. Casa Ofițerilor, Vo
ința și Olimpia Brașov au dovedit că, 
în ciuda condițiilor grele de lucru 
create de zăpada puțină din ultimele 
săptămini. ei s-au pregătit cu perse
verență. Ninsoarea căzută in cursul 
zilelor de simbătă și duminică va per
mite însă de acum îmbunătățirea an
trenamentelor și intensificarea pre
gătirilor in vederea curselor de slalom 
uriaș și coborire.

Iată rezultatele „Cupei Cristianul 
Mare", concurs desfășurat în Kantzel 
(slalom special, două manșe a cite 
38 de porți) : SENIORI : 1. N. lovici 
(Dinamo) 67.2 (32 8+34.4) ,- 2. N. Șuteu 
(Casa Ofițerilor) 67.7 (33,64 34,1) ; 3. V. 
Șuteu (Dinamo) 68,4 (34,2434,2) ; SE-

- NIOARE : 1. Ana Scherer (Voința)

a săritori’or brașoveni
zoiu (Olimpia) 190 p: 3. Gh. Voinea 
(Olimpia) 184,9 p: SENIORI: 1. El. 
Voinea (Dinamo) 216,5 p; 2. N. Mun- 
teanu (Dinamo) 209,5 p; 3. Șt Bure- 
țea (Casa Ofițerilor Brașov) 204 p: 
4. I. Colceriu (Olimpia) 190,4 p; 5. 
V. Prișcu (Olimpia) 189,2 p.

CAROL GRUlA-coresp. regional

pregătirea la 7 ianuarie, înseamnă ( 
această perioadă va dura pină în j 
rul datei de 18 februarie.

Etapa a doua, în care se va pur 
accentul pe pregătirea specială, are < 
sarcină dobîndirea formei sportiv 
Penlru aceasta se va urmări dezvo 
tarea în continuare a pregătirii fizic 
generale, îmbunătățindu-se la max 
mum calitățile fizice speciale, perfec 
ționarea elementelor și procedeelor tei 
nieo-tactice. Printre calitățile fizic 
speciale ale unui jucător de volei, car 
se cer dezvoltate la maximum in a 
ceasta perioadă, sint: forța de săritur 
și viteza de deplasare. Pe lingă dez 
voltarea generală a musculaturii, î 
această etapă se va pune un accen 
deosebit pe dezvoltarea mușchilor bra 
țelor, ai palmelor și ai degetelor, cari 
joacă un rol hotărîtor in execuția ele 
mentelor de bază in volei (pasă, atac 
blocaj, servici).

O bună detentă depinde de gradu 
de dezvoltare a forței și vitezei, e; 
constituind condiția esențială pentri 
executarea și perfecționarea principale
lor elemente tehnice (pasa din sări
tură, lovitura de atac, blocajul).

Detenta in volei se deosebește d« 
cea din alte ramuri sportive. In afara 
detentei absolute (posibilitatea maxima 
de ridicare a centrului de greutate față 
de punctul de sprijin), la volei mai 
sint necesare și alte calități ca: rezis
tența in săritură, îndemînarea de a 
executa o serie de mișcări in săritură 
fi, ceea ce este caracteristic, detenta 
se execută pe vertical. Pentru dezvol
tarea detentei se execută o serie de 
exerciții adaptate specificului acestui 
joc.

Pentru dezvoltarea vitezei de depla
sare in orice direcție și din orice pozi
ție, calitatea caracteristică în special 
jocului de apărare, se vor utiliza exer
ciții de viteză atletice, exerciții din 
gimnastică acrobatică, diferite ștafete, 
jocuri de mișcare etc.

Este de reținut faptul că, in această 
etapă, nu trebuie abuzat de un mare 
număr de exerciții care se deosebesc 
mult de specificul voleiului. Mijloa
cele pregătirii fizice generale vor ocu
pa un loc mai mic, atit cit să poată 
asigura menținerea nivelului atins. Du
rata acestei etape este de 3—4 săptă- 
mini.

In ambele etape va trebui ca antre
norii să țină o strinsă legătură cu 
medicul, care este de un mare ajutor 
în atingerea formei sportive în mod 
științific.

In încheiere, amintim tehnicienilor 
noștri că încercările de a rezolva .sar
cinile deosebit de importante ale aces
tei perioade într-un timp „prescurtat", 
nu va duce la rezultatele dorite, fapt 
care se va reflecta direct în rezultatele 
sportive scăzute. De asemenea, insufi
cienta pregătire fizică generală și spe
cială va avea consecințe negative a- 
supra sănătății sportivilor, fată de care 
trebuie să avem o mare răspundere.

prof. ION TAKACS
antrenor federal la volei

93,7 ; 2. Monica Klokner (Casa Ofițe
rilor) 108,6; 3. Helga Czoppelt (Olim
pia) 113,2 ; JUNIORI : 1. B. Haidu 
(Dinamo) 100,1 ; 2. T. Orghidan (Casa 
Ofițerilor) 100,6 ; 3. Fr. Tzinte (Casa 
Ofițerilor) 102,0.

ION CAȘA
antrenor

Buletinul zăpezii
Ninsorile căzute în ultimele trei zile 

în jumătatea de nord a țării și in re
giunea de munte au depus un strat 
mai însemnat de zăpadă. In diminea
ța zilei de 29 ianuarie grosimea stra
tului de zăpadă era următoarea: Si
naia 25 cm. Predeal 25 cm. Fundata 
14 cm, Rarău 13 cm. Semenic 24 cm, 
Țarcu-Godeanu 35 cm. Paring 15 cm. 
Păltiniș 11 cm.

Pentru zilele ce urmează este de aș
teptat un val de aer rece care va trece 
peste toată țara. In munți va ninge 
in primele două zile, apoi cerul va fi 
variabil, mai mult senin. Vîntul va 
sufla tare din sectorul nordic, iar după 
l februarie va sufla din sectorul ves
tic și va slăbi din intensitate. Tempe
ratura vă scădea apreciabil în primele 
3—4 zile, apoi va crește simțitor, tre- 
cînd ziua peste 0 grade. Actualul strat 

' de zăpadă se ya mări cu cîțiva centi
metri primele două zile, apoi va fi ta- 

sat de vînt și va face crustă.



•*Acțiuni ale Federației de fotbal
n vederea reluării

I In prezent, toate echipele de catego
rie A și B se află în plină pregătire 
In vederea returului campionatului re
publican.
I Această perioadă — așa cum s-a mai 
lubliniat — este de mare importanță 
pentru viitorul sezon oficial. Se știe 
lloar că acum se pun bazele formei 
sportive și a unei comportări superioare 
In retur, a îmbunătățirii calitative a jo- 
rului. De aceea, federația noastră de 
specialitate a luat din timp o serie da 
jnăsuri.
I O primă acțiune este aceea a con
trolului asupra muncii de instruire in 
lecțiile de fotbal. Antrenorii federației 
pu și controlat o serie de antrenamen
te. Acest control va fi extins și întărit 
in etapa următoare, cu scopul de a asi- 
Rura respectarea indicațiilor metodice 
Idate de federație in legătură cu folosi
rea perioadei pregătitoare și îndruma
rea muncii antrenorilor, pentru preia 
kimpîharea unor eventuale greșeli, ase- 
Inănătoare celor din vara anului trecut, 
leare au influențat negativ comportarea 
lechipelor in prima parte a turului cam
pionatului.
[ Pe linia activizării și ridicării răs
punderii comisiilor regionale de fotbal, 
leare au un rol foarte important în ac- 
higjfea de ridicare calitativă a fotbalu- 
llui, federația va organiza la sfirșitul 
acestei săptămini ședințe la Bacău, 
București, Timișoara și Cluj, la care 
vor participa reprezentanții comisiilor 
regionale Bacău, Suceava, lași și Ga
lați —• la GALAȚI —, București, Do- 
Lbrogea, Argeș, Ploiești și oraș Bucu
rești — la BUCUREȘTI —, Cluj, Ma
ramureș, Mureș-Autonomă Maghiară 
și Brașov — la CLUJ —, Banat, Olte
nia, Hunedoara și Crișana — la TIMI
ȘOARA. In cursul acestor ședințe 
va fi dezbătută — în lumina sarcini
lor izvorite din planul de măsuri ela
borat pentru îmbunătățirea calitativă a 
fotbalului — activitatea din sezonul 
de toamnă. De asemenea, in lumina con
cluziilor acestor dezbateri, se vor trasa 
sarcini privind intensificarea pregătiri
lor pentru retur, echipelor, sporirea e- 
xigenței față de aceste pregătiri și e- 
xercitarea unui riguros control și a li
nei atente îndrumări.

O altă acțiune a federației este aceea 
a omologării anuale a terenurilor din 
țară. Ea va începe la sfirșitul lunii fe
bruarie. Reamenajarea, completarea și 
buna întreținere a bazelor sportive tre
buie să fie în centrul preocupărilor tu
turor cluburilor și asociațiilor sportive. 
Starea bună a terenurilor de joc și a

ȘTIRI
C In cursul lunilor februarie și mar

tie, echipa Jiul din Petroșeni va sus
ține, după cum ne-a informat antre
norul său B. Marian, o serie de întîl- 
niri de verificare și amicale. Astfel, 
pină la ora actuală Jiul are perfectate giune. 
două meciuri cu Știința Timișoara, la 
25 februarie (la Petroșeni) și 4 mar
tie (la Timișoara), și alte două cu 
C.S.O. Craiova, la 18 februarie (1a Pe
troșeni) și II martie (la Craiova). De
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Programul concursului Pronosport 

din 4 februarie cuprinde 3 meciuri din 
campionatul R.P. Bulgaria (prima eta
pă a returului) și 9 întîlniri din cam
pionatul itah’an.

Să facem deci cunoștință cu cele 12 
meciuri ale acestui concurs:

I. Lokomotiv Sofia — Cerno More 
Varna. Feroviarii sînt dornici să se 
comporte în retur mult mai bine decît 
în prima parte a campionatului. Le a- 
acordăm prima șansă, dar, echipa oas- 
pe, aflată pe locul 5 în clasament, 
poate obține un punct. Deci pronostic : 
1, X

II. Botev Plovdiv — Spartak Pie 
ven. Echipa din Polvdiv pune accen
tul pe apărare. Iată un motiv să pre
vedem, pe lingă „1“ și posibilitatea a- 
pariției unui „X“ la acest meci.

IIL Spartak Varna — Levski Sofia 
Cu toate că joacă pe teren propriu nu 
acordăm echipei din Varna decît șan
sa unui meci nul. Pronosticul este 
X. 2.

Trebuie să precizăm că pronosticurile 
de la aceste trei meciuri ne-au fost 
indicate de întreprinderea „Sporten 
Totalizator" din R.P. Bulgaria.

campionatului R.P.R.j U. R. S. S., R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană și Grecia 
|vor participa la turneul international de juniori formînd a 5-a grupă

ce privește disputarea semifinalelor, urmează să se hotă
rască asupra modalității desfășurării lor, fiind cinci 
echipe cîștigătoare de grupe.

Opinia publică sportivă, care fusese surprinsă de prima 
hotărîre luată de U.E.F.A. contrar regulamentului Tur
neului, va primi desigur cu satisfacție această revenire. 
In felul acesta se restabilește adevăratul spirit sportiv 
și se contribuie, in același timp, Ia atingerea scopului 
Turneului: întreceri între tineri sportivi din cît mai multe 
țări europene, cunoașterea reciprocă și shîngerea prie
teniei dintre ei. Prezența tinerilor fotbaliști din U.R.S.S., 
R.S. Cehoslovacă. R.D. Germană și Grecia va face să 
sporească interesul ți prestigiul acestei competiții.

instalațiilor anexe contribuie ia desfă-; 
șurarea unui fotbal bun. De aceea toate" 
cluburile și asociațiile sportive trebuie^ ’ 
să ia măsuri din timp in această di-X Federația noastră de fotbal a primit zilele acestea o 
recție. X telegramă din partea Uniunii Europene de Fotbal Aso-

Paralel cu preocupările tehnico-orga-^ciație (U.E.F.A.) în legătură cu a XV-a ediție a Turneu- 
nizatorice, federația desfășoară o in-ylui Internațional de Juniori, care — cum se știe — va 
tensă activitate pentru continua ridica-^avea loc anul acesta în țara noastră.
re a nivelului cunoștințelor teoretice*  Prin această telegramă, forul european — ca urmare 
ale antrenorilor, arbitrilor și jucătorilor.^ a protestelor din partea mai multor federații — inștiin- 
In afara cursurilor și seminariilor pen->țează Federația Rocnină de Fotbal că a revenit asupra 
tru a căror organizare colegiile respec * hotărîrii prin care echipele reprezentative de juniori din 
tive regionale au primit la timp indru->., D c <, D c __x n r. r- . . ■mările necesare, federația a organizațiU R S S- R S’ Cehoslovaca. R.D. Germana și Grecia nu 
deplasarea unei caravane cinematogra- 4. erau adm.se Ia Turneu și că aceste patru târî vor forma 
fice in țară, cu scopul de a prezenta*  o a cincea grupă in cadrul competiției. Jocurile acestei 
în fața.antrenorilor, arbitrilor, tehnicie-X grupe se vor desfășura la aceleași date ia care au fost 
voluntar tteiV.dtal0Lca^^ intilniriie din “le Pairu ^upe anunțate. In

filme instructive cu subiect de fotbal. *■-  
Filmele vor fi însoțite de explicații și*  
comentarii, date de tov. I. Voica, asis-Ț 
tent I.C.F. la catedra de fotbal. Prima*  
etapă a caravanei cinematografice esteX 
Pitești, Craiova, Ploiești, Galați. 4.

Pe de altă parte, federația a luat mă-J 
șurile cuvenite de îmbunătățire radi-X 
cală a conținutului Bule: inului informa-X 
tiv „Fotbal" care, în noua formă X 
prezintă un conținut extrem de bogat,*  
cu numeroase articole telinice ce con-4. 
stituie un mijloc prețios de documen-*  
tare in munca practică a antrenorilor * 
Dezbaterea acestor materiale în cadrul 4_ ,______ . „ _ . .
colegiilor de antrenori se impune cu țstadion, cu Știin/a. 
atit mai mult cu cit ele sint de naturâ4- E o zi de antrenament obișnuită, și 
să contribuie la ridicarea nivelului pro- + totuși o sulă de oameni se uită la ceas, 
fesional al antrenorilor, să le irnbogă-X din minut în minut. La ce! mai mic

tive cu subiect de fotbal.ț-------------------------------------------------------- -____________________________
fi însoțite de explicații șir _

I o 4 zx z4 zx izxxr I \I extern ne-tc- T f f . *9  9Zilele acestea, pe terenurile de fotbal...

fesional al antrenorilor, să le irnbogă-* din minut tn minut. La ce! mai 
țească bagajul de cunoștințe și să-i in--b- zgomot, o sută de capele se intore spre 
drume spre o muncă de instruire pejuya vestiarului.
baze științifice. fn sflrșit... Au apărut jucătorii. Cei

In sfîrșit, in vederea reeditării bro-Țo sută ti iau în prittire. Cam cinci la 
șurii „Fotbal", in cursul lunii februa-♦ unul. Antrenorul secund Renter rperge 
rie se va organiza la I.C.F. o dezba-*  
tere pe marginea machetei ediției a + 
doua, cu participarea unui larg activ 
de tehnicieni. Ț

Acestea sînt o parte din măsurile^ 
luate cu scopul de a asigura o desfâ * 
șurare optimă a activității fotbalistice^ 
in această perioadă. >

Completindu-și efectivele, deslășurind^ 
o intensă activitate educativă de mo-4- 
bilizare a fotbaliștilor pentru îndepli-^ 
nirea sarcinilor, luind măsurile nece-X 
sare desfășurării cu regularitate a an-X 
trenamentelor și jocurilor planificate.^ 
secțiile de fotbal trebuie să facă toate£ 
eforturile pentru ca returul campiona-X 
tului să marcheze o creștere mal sim-X 
țitoare în sportivitatea jocurilor, o creș-T 
tere a calității lor. X

asemenea, la 11 februarie va intîlni 1a 
Petroșeni o selecționată locală. In a- 
fară de aceste partide. Jiul va mai 
disputa în zilele de joi jocuri-școală cu 
formația de tineret și echipe de re- 

• Uniunea Europeană de Fotbal A- 
sociație (U.E.F.A.) va organiza și anul 
acesta un curs international pentru an
trenori și instructori. Cursul va fi or
ganizat în R.F.G.

IV. Milan — Internazionale. Fiindcă 
joacă pe teren propriu, Milan va cău
ta să se distanțeze de principala ei ri
vală, Internazionale printr-o victorie. 
Fiindcă este însă vorba de un derbi 
al orașului, n-ar fi exclusă nici vic
toria celeilalte. Pronostic 1. 2.

V. Torino — Juventus. Acest concurs 
se întrece în derbiuri! Și aici trebuie 
să indicăm I, 2.

VI. Fiorentina — Catania. Fiorenti
na are nevoie de aceste două puncte. 
Pronostic „1".

VII. Palermo — Sampdoria. Pronos
tic 1, X

VIII. Bologna — Spăl. Pronostic 
,1".

IX. Roma — Lanerosi Comportarea 
echipei din Vincenza nu ne permite să 
acordăm șanse decît echipei gazdă. 
Pronostic „1".

X. Atalanta 
„1“

XI. Udinese — Venezia. Este timpul 
să cîștige și Udinese măcar în com
pania unei echipe, tot ca ea, codașă. 
Pronostic „1" dar, fiindcă este vorba 
de Udinese, indicăm și un „X" (pen
tru orice eventualitate).

Lecco. Pronostic

Pregătirile in vederea sezonului fotbalistic de primăvară stat in toi. Echi
pele de categorie A și B se antrenează cu muhă rîvnă, in săli și in aer 
liber, urmărite de pe acum, cu viu interes, de numeroșii lor susținători, pre- 
zenți Ia antrenamente indiferent de starea timpului.

în rîndurile care urmează prezentăm citeva aspecte din pregătirii" 
echipeior din Timișoara. Lupeni și Bacău

Numai de-ar ține!“

Foto: I. Mihăică

Grupul jucătorilor șerpuiește pe dimbul „galeriei". In prim plan: Vîlcov, Enă- 
chescu,

încercuirile. Plutonul fotbaliștilor por
nește în alergare, condus de fostul 
international. Cel al suporterilor cen
tralizează veștile: Lereter e in examen.

XII. Padova — Mantova. Pțonosn? 
1, X.

PRONOEXPRES
Au mai rămas „numai citeva zile îi> 

care vă puteți procura buletinele abo
nament Pronoexpres pentru luna fe
bruarie. Rețineți deci: dacă vreți să 
vă asigurați participarea la toate con
cursurile Pronoexpres din luna februa
rie, procurați-vă buletine abonament

PREMIILE CONCURSULUI 
PROXOEXPRES NR. 4 
DIN 24 IANUARIE 1962

Categoria 
lei.

Categoria
lei.

Categoria 
lei.

Categoria
Categoria 

lei
Fond de premii 513.398 lei.
Tragerea următoare va avea 

miercuri 31 ianuarie 1962 în Bucu
rești str. Doamnei nr. 2 ora 19.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport

5 variante a 13.348

Iii-a 49 variante a 1.456

337 variante a 274IV-a

lei.
34

V-a 994 variante a 92
VI a 5.563 variante a

loc

•—
Ultima sesiune... (încă un inginer în 
echipa Științei). Igna fi Manoluche au 
coloctii.^

Grupul jucătorilor șerpuiește pe (lim
bul „galeriei*.  Reuler forțează mereu, 
ca in anii tinereții.

...Adunarea. Gain citește din caiet, 
împarte grupele de cros. La 3.000: 74- 
nase, Petescu, Jenei, Țurcan. Cirleanu. 
La 1.300: flâlmăgcanu, Pain, Enâchescu,

spuue, lo-

cei o sută 
la vederea

de 
pe
La

Remus. „Mijarule ! l’u rămîi aici. 400. 
Recomandă medicul"

...Plecarea în frujile — tot Reuter. 
Remus întoarce capul spre Gain, imoLi- 
rindu-l: „Ne omoară, meștere îmi dau 
sufletul prin arătură" Plutonul îl în- 
gliile...

Cain: „Bine ar fi dacă toți ar alerga 
cum a alergat cîndva Reuler".

Moment de pauză, „la mai 
varășe Gain".

în așteptarea alergătorilor, 
înaintează compact, spre noi, 
carnetului:

„Merge bine. Mă bucură 
fluctuații la indicii fiziologici. 4.4 
30 m e o constantă. Lucrăm zilnic, 
fotbal nu se cîștigă cu „Gaudeamus 
igitur". Băieții au o mare poftă de joc. 
Apărarea va fi o surpriză. în sch’mb 
avem probleme in atac. O oarecare 
fragilitate și destulă nehoLărîre în fața 
porții. Pentru moment pedalăm în di
recția asta..."

— școala ?
— Cu tot mai puține fluctuații. Țur- 

can e integrali st. De Petescu nu mai 
vorbim. E cel mai bun. Ieri a luat cel 
mai greu examen: mecanica. Feodot a 
fost scos din lo! pentru repeLenție. 
Buni: Rotescu, Mițrtru, Enâchescu. Le- 
retor are un foarte bun spint final... 
Te rog să scrii că Știința are un al pa
trulea compartim'mi, mai puternic decît 
toate celelalte. E compartimentul adevă- 
roților suporteri, carg meditează întreaga 
echipă Printre fruntași: prodecanul Du
mitru Rrcherescu. șeful de lucrări Pi- 
cliente Baia, asistenții Gligor. Cojereanu 
și Oiță .

....Alergătorii revin, pătrunzînd unul 
cîte unul pe poartă, prin digul viu al 
suporterilor.

Citeva exerciții speciale. Sărituri peste 
obstacole. în punctul cel mai înalt al 
zborului apare mingea aruncată de Gain 

U. E. F. A. a revenit...

acțiune. Golul nu contează. 
Intre bare. En ichescu —■

Se
Im.
complice, flșnește, dar Jenei

pornește vijelia. Remus 
se ascunde in spatele

în directa neașteptate. Preluările sînt 
reflexe, îăuase se înșurubează in aer 
ca un s/redel. Aterizările stirnesc hazul 
galeriei.

...încetarea. începe jocul „la două*,  
pe micul teren de zgură de lingă vestiar. 
7 la 7. Atacul contra apârării. Tt'ma: 
Șutul la poartă Se vor nota doar șutu
rile dm 
Curcan -ia loc 
intre plopi.

Ga-ta ! 
driblează 
unui pom 
e la post. Apărarea combină mai simplu 
și conduce la... șuturi. Mițaru sprin- 
lează sec, trimite mingea în zid, ca in
tr-o mantinelă. Țurcan cade. Se joacă 
in mare viteză... Teribilă poftă de joc 
au băieții. Mițaru driblează prea mult. 
Gain fluieră: „Mijarule, încetează o- 
dată... Aștept trei pase dintr-o bucată...**

Apoi se joacă pe goluri. Frenezie... 
Plunjoanele abundă. Zidul t estiarului, 
devenit mantinelă, duduie. Amprentele 
mingii ude se înmulțesc fulgerător. în
cep protestele „A fost gol!"... „N-a 
fost gol !“ E 2—2. Remus anunță: 
„Schimbăm porțile cînd s-o însera".

★
...S-a întunecat. Antrenamentul s-a 

sfîrșit. Plec împreună cu cei o sută. 
Un tînăr își freacă mîînîle: „Avem în 
buzunar 28 de puncte. Au băieții o poftă 
de joc !**

Se aude o voce: „Numai de-ar ține!"...

IOAN CHIRJLA

Jocuri de verificare

înscrise de Ion

Lupcni a întîlnit 
și a câștigat cu

Ia Lupeni...
LUPENI (prin telefon). Fotbaliștii 

de la .Minerul au început întîlnirile de 
verificare. Joi ei au jucat cu echipa 
de tineret de care au dispus cu 4—0 
(1—0) prin punctele 
C. Ion, Comșa, Cueu și Mihaly.

Duminică Minerul
pe Mi ncrul Aninoasa _
9—1 (1 — 1). Peste 2.000 de spectatori 
au urmării cu interes evoluția localni
cilor. care — tri pofida timpului nefa
vorabil 
padă 
și o 
fost 
(T} . 
vinși 
rhe (Kiss) 
Dan II -
Comșa, Csergo (Olteanu), Mihaly, Că
rare.

și a terenului acoperit cu ză- 
— au manifestat o poftă de joc 
formă promițătoare. Punctele au 

marcate, de Mihaly (4). Olteanu 
Comșa, Cucu și SzSke. Pentru în- 
a înscris Vlad. Formația- Miliala- 

- Stanciu, Vasiu (Coman), 
Mihfiilă, Sz.oke — Cucu, .

S. BALOIU și I. CIORTEA
coresp.

...și Ia Bacău

au efectuai primul an-
BACĂU (prin telefon). Duminică fot

baliștii băcăoani 
trcnamenl la două porțî, în eHrul căruia 
s-a urmărit stadiul de pregătire fizică 
atins de jucători. S-au jucal două re
prize a 45 de minute. Deși terenul aco
perit cu gheață a îngreunat mișcarea 
jucătorilor, totuși cei aproape 1.000 de 
spectatori au putut asista la frumoase 
execuții tehnice și la unele acțiuni bine 
construite. Prima garnitură a jucat în 
compania echipei de tineret, de care a 
dispus cu 5 — 1 (3—0). Dintre jucători, 
Gram a manifestat o deosebită dispo
ziție de joc, mareînd toate cele 5 go
luri. Echipa primă a jucat în formația: 
Bueur (Ghiță) — Giosanu, I. Lazăr, 
Cincu—Rădulescu, Vătafu—Drăgoi, Ne
meș, (Mangalagiu), Grain, Ciripoi, Pn- 
blik.

GH. DALBAN-coresp. I



O coin'bcHpe tradiționaliis

9fupa 16 Februarie**
Clubul sportiv Rapid al raionului 

Grivița Roșie organizează și in acesl 
an o serie de intreceri in cadrul tra
diționalei competiții dotată cu „Cupa 
16 Februarie".

In programul întrecerilor figurează 
următoarele manifestații sportive: 
ATLETISM: concurs de sală pentru se
niori (sala Floreasca II, II februarie), 
cros pentru juniori (11 februarie): 
TLRISM: concurs de orientare pe schi 
(Bușteni. II februarie): BASCHET: 
intre 10—16 februarie vor avea loc in 
sa'.a Giulești un turneu feminhi cu 
participarea echipelor Rapid. Știința, 
I.T.B. și TSVK Budapesta și un altul 
masculin la care iau parte formațiile 
bucureșîene Rapid. Academia, Dinamo și 
Progresul: VOLEI FEMININ: participă 
echipele Rapid. Dinamo, C P.B., Meta
lul și Progresul (sala Giulești, 1—9 
februarie): TENIS DE MASA: concurs 
pentru jucătorii din Capitală (saia

Au început jocurile de polo
A început prima competiție de na- 

tație a anului : „Cupa 16 Februarie", 
rezervată echipelor bucureștene de ju
niori. Din păcate cu o defecțiune 
cauzată de neprezentarea formației 
Dinamo. Clubul Rapid, organizatorul 
Întrecerilor, a salvat insă programul 
primei etc pe oferindu-și echipa (ne
programată duminică la bazinul Flo
reasca) ca parteneră de joc amical cu 
formația Școala sportivă de elevi nr. 1.

Așa incit, singurul meci oficia] a 
opus echipele Școala sportivă de elevi 
nr. 2 și Steaua. Net superiori jucăto

a 11 n b i m DATORII UITATE

— I nd că nu folosiți de loc spa 
— Au Ci sint... nichelate I

Ne afiăm in sala de scrimă de h 
Stadionul Republicii, printre numeroșii 
spectatori la întrecerile din cadrul 
..Cupei orașului București". Aplaudăm 
frumoasa comportare a micilor repre
zentanți ai Școlii sportive de elevi 
nr. I. Floretiști și Boretiste. De citeva 
clipe au terminat învingători asaltu
rile cu echipele Universității „C. 1. 
Parhon".

— în continuare, pe planșă, echi
pele de spadă! anunță arbitrul.

Spre surprinderea generală apare 
doar o echipă, aceea a studenților. La 
fel se intimplă și la sabie... Și astfel, 
pentru că nu s-a prezentat cu trăgă
tori la toate probele, S.S.E. nr. 1 a 
pierdut meciul.

Am cerut lămuriri antrenoarei Ru
sa nara lonescu.

— Nici nu puteam prezenta echipe 
de spadasini și sabreri. La noi elevii 
nu sint inițiat! decit in floretă.

— ’ Bine, dar după cite știm, secția 
dv. funcționează cu trei antrenori...

— in'r-adevăr, trei antrenori, dar 
la două unități diferite sub aspect 
organizatoric: profesoara Paula Lăză- 
rescu la Școala sportivă de elevi nr 1, 
tovarășul Ernest Meșter și cu mine 
la Administrația bazelor sportive șco
lare. Totuși, în cadrul federației, tră
gătorii noștri sint legitimați pentru 
Școala sportivă de elevi rir. 1. Așa 
se și explică participarea sportivilor 
mei și ai tovarășului Meșter sub culo
rile Școlii sportive de elevi.

— Atunci ?...
— Da. dar toți lucrăm numai flo

retă
Aici încep să se .încurce lucrurile. 

D ce este nevoie ca trei antrenori 
să-și orienteze întreaga lor activitate 
pe o singură probă ? De ce, de pildă, 
antrenorul Meșter, pe care-l cunoaștem 
și ca un specialist în sabie, n-ar lu
cra numai la această armă ?

Cum era și firesc, am căutat să 
stăm de vorbă și cu antrenorul Meș- 

Giulești, 4—10 februarie); ÎNOT: com
petiție rezervată înotătorilor bucureșteni, 
seniori și juniori (bazinul Floreasca, 
11 februarie); POLO: întrecere rezer
vată echipelor de juniori (28 ian. — 18 
februarie); POPICE: masculin și femi
nin, în sala Giulești (1 — 16 februarie); 
BOX: competiție la care iau parte 
reprezentanții cluburilor Rapid și I.T.B. 
și ai Casei de cultură a raionului 
Grivița Roșie (4—18 februarie); 
LUPTE; concurs al luptătorilor din 
București (sala Giulești, 11 februarie) 
și HALTERE: întrecerile halterofili
lor din Capitală (sala Giulești, 18 
februarie).

După cum se vede, este vorba de o 
serie de întreceri care se anunță foar
te interesante și la înălțimea presti
giului pe care și l-a cucerit această 
tradițională competiție sportivă „Cupa 
13 Februarie".

rii primei echipe și-au dominat tot 
timpul adversarul, pe care l-au între
cut cu categoricul scor de 7—1.

Pentru a preîntimpina alte dificul
tăți in programarea jocurilor viitoare, 
organizatorii au înlocuit din competi
ție echipa Dinamo cu Progresul, care 
nu se înscrisese inițial. Viitoarea eta
pă care se desfășoară miine seară de 
la ora 20, programează următoarele 
jocuri : Rapid — Școala sportivă de 
elevi nr. 1 și Steaua — Clubul sportiv 
școlar. Joi, de la aceeași oră, se va 
desfășura meciul restanță, Școala spor
tivă de elevi nr. 1 — Progresul 

dele. Nu vă e teamă că ruginesc ?

desen de AL.CLENCIU

ter. Răspunsul ? A susținut că în a- 
fară de floretă lucrează și la sabie. 
L-am întrebat:

— Cîți sabreri ați calificat pînă 
acum ?

— Pe Mihail Șoiman._
Am așteptat in zadar să auzim și 

alte nume.. Față de spadă, poziția sa 
a fost negativă :

— Este o probă care nu ne-a in
teresat

— Da, dar pe plan republican ne 
interesează să scoatem spada din 
actualul impas. Și cum vom putea 
face acest lucru, dacă antrenorii re
fuză să lucreze și in acest sector de 
activitate ?

AVEM HALTEROFILI TINERI, CU FRUMOASE PERSPECTIVE
Sportul halterelor din țara noastră 

are un istoric destul de scurt I înain
te de Eliberare nu aveam decît... 4 
halterofili. Această cifră exprimă cît 
se poate de clar totala lipsă de interes 
pentru acest sport.

In anii puterii populare, halterele ca 
și celelalte ramuri sportive au luat o 
mare dezvoltare, au devenit un minu
nat mijloc de întărire a sănătății tine
retului, de oțelire fizică.

Am asistat în acești ani la o serie 
de frumoase realizări, care se datoresc 
grijii permanente pe care partidul nos
tru o acordă necontenit dezvoltării 
mișcării de cultură fizică și sport. Sub 
ochii noștri au fost obținute sute de 
recorduri, dintre care unele sînt astăzi 
de valoare europeană: au apărut halte
rofili tineri cu reale calități, care au

Categoria cea mai usoaid : ION PANAIT 
Categoria semiușoară : BALAȘ FIȚI

Categoria mijlocie : TÎBERIU ROMAN 

Categoria semigrea ; LAZĂR BAROGA

CELE 19 RECORDURI

Categoria cea mai ușoară: ION PANAIT: 97,5 leg și 100 kg (împins), 92,5 kg 
(smuls) și 310 kg (total).

Categoria semiușoară ■ BALAȘ FIȚI : 100 kg (smuis), 132.5 kg, 135 kg (aruncat),
325 kg, 327,5 kg și 340 kg (total).

Categoria mijlocie : TIBERIU ROMAN : 130 kg, 132,5 kg (împins), 157,5 kg (arun
cat), 400 kg și 405 kg (total).

Categoria semigrea : LAZĂR BAROGA: 130 kg (smuls), 165, 167,5 kg (aruncat), 
430 kg (total).

Numărul asociațiilor sportive cu sec
ții de haltere este, de asemenea, în con
tinuă creștere. Dacă în 1944 nu a exis
tat în țară nici o secție de haltere, în
1960 numărul lor a fost de 34, iar în
1961 secțiile de haltere au atins cifra

— Trebuie să vă spun că n-am pre
dat niciodată spada.

— Bine, dar dv. aveți calificarea de 
antrenor de categoria a Il-a. Nu re
zultă de aici și obligația de a lucra 
și la spadă ?...

— Chiar așa fiind, nu puteam face 
spadă, deoarece nu avem condiții...

Cam in acest fel a decurs discuția 
noastră. In cele din urmă, antrenorul 
Meșter a încercat să aducă un argu
ment decisiv :

— Trebuie să rețineți: in 2—3 ani 
nu poți scoate trăgători de catego
ria I...

Cine i-a cerut antrenorului Meșter 
acest lucru? Dar în 2—3 ani (de fapt, 
conform scriptelor, antrenorul Meșter 
lucrează la S.S.E. din octombrie 1953 
— deci de aproape 4 ani...) poți ini
ția totuși un număr important de ti
neri, pe care să-i aduci la un anumit 
grad de pregătire. Pentru aceasta tre
buie însă să fii mai puțin comod, să 
te deplasezi prin școli, să cauți ele
mente, să faci o selecție în toată pu
terea cuvîntului. în același interval de 
timp, antrenoarea Ruxandra lonescu, 
iar cealaltă antrenoare, Paula Lăză- 
rescu chiar într-o perioadă mai scurtă 
au reușit să formeze mulți floretiști și 
floretiste, unii de valoare republicană. 
Ele n-au avut experiența antrenorului 
Meșter, Au avut, în schimb, altceva : 
pasiunea pentru muncă, dragostea 
pentru meserie; ele au știut cum să 
se apropie de copii. Nu este în aceasta 
nimic extraordinar. Așa lucrează ma
rea majoritate a antrenorilor noștri — 
conștienți de îndatoririle pe care le 
au. Altfel, mișcarea noastră sportivă 
n-ar fi putut înregistra atîtea și atî- 
tea succese.

TIBER IU ST AMA 

realizat succese frumoase în întîlnirile 
internaționale. Astăzi, halterofilii noș
tri fruntași se bucură de condiții mi
nunate de pregătire, au la dispoziție 
săli excelente, sînt îndrumați de an
trenori pricepuți care nu precupețesc 
nici un efort pentru ridicarea măies
triei lor sportive. Astfel, unii halterofili 
ca Lazăr Baroga șl Balaș Fiți au o- 
c.upat locuri fruntașe la camoionatelo 
mondiale și europene.

In ultimii ani, recordurile pe catego
rii au cunoscut o continuă ameliorare. 
Numai în anul 1961 au fost corectate 
nu mai puțin de 19 recorduri, dintre 
care unele deosebit de valoroase. Ta- 
lielul publicat mai jos arată diferența 
dintre recordurile obținute (la total) 
în 1961 și cele din I960 și 1958 

ALE ANULUI 1961

1958 1960 1961
275 kg 295 kg 310 kg
315 kg 320 kg 340 kg

(Ion Biră.u)
397,5 kg 

(L. Baroga)
380 kg 405 kg

397,5 kg 422,5 kg 430 kg

de 50. Ne bucură în mod special fap
tul că noile secții se străduiesc să a- 
tragă un număr cît mai mare de ti

lazăr Baroga (Steaua) în mijlocul tinerilor muncitori de la uzinele Semănă
toarea. Asemenea demonstrații ale halterofililor fruntași sint foarte utile în 

scopul popularizării sportului celor puternici
Fot»: T. Roibu

neri. In această direcție, nu trebuie 
să omitem că la campionatele repu
blicane de juniori, atît numărul parti- 
cipanților cît și rezultatele obținute au 
constituit un remarcabil succes. Secții 
de haltere ca acelea de la Rapid, Fla
căra roșie, C.S.M. și Știința Cluj și în 
primul rind Dinamo Obor merită feli
citări pentru preocuparea pe care au 
dovedit-o pentru promovarea elemen
telor tinere. Nu întîmplător am asistat 
în 1961 la o puternică afirmare a unor 
elemente tinere cu reale perspective ca 
Gh. Mincu, N. Matei, Marin Cristea, 
Alex. Dumitrescu, C. Kelemen, Toma 
Alexandru, N. Pană, Emil Rațiu, Gr. 
Tofan, I. Hortopan, Fr, Marton și 
mulți alții.

Aceste succese nu sînt însă în mă
sură să ne satisfacă. Putem obține 
rezultate mai bune, la nivelul minu
natelor condiții care li se oferă sporti
vilor noștri. Pentru obținerea unor 

:: Vă atrag excursiile peste hotare?
-*  Alegeți-vă itinerariid \

prin ■;

O. NI. T. CARPATI
ÎN UNIUNEA SOVIETICA — Ctiișinău — Kiev — Moscova (cu 

"trenul): — Kiev — Leningrad — Moscova (cu trenul).
:: ÎN R.S. CEHOSLOVACA — Bmo — Praga — Karlovy Vary .

(cu trenul).
” ÎN R.P. UNGARA — Budapesta (cu trenul). 

ÎN ““ ............... ......................................................
" Plovdiv

Plevna

R.P. BULGARIA — Sofia (cu trenul); Ruse — Tîrnovo 
— Sofia — Plevna (cu autocarul); — Ruse — Tîrnovo 

(cu autocarul); — Tolbuhin (cu autobuzul).

PROGRAME variate, vizite interesante.
CONDIȚIUNf avantajoase.

In această
excursiile în

Informații și înscrieri la toate agențiile și filialele O.N.T. 
Carpați.

perioadă reduceri simțitoare de prețuri pentru 
U.R.S.S.

rezultate din ce în ce mai bune est 
necesar ca pregătirea halterofililor s. 
fie intensificată în ceea ce privește nu 
mărul de antrenamente pe săptămînă 
Consider că cinci antrenamente săptă 
minai ar fi foarte utile: luni, miercuri 
vineri — antrenamente axate pe mîș 
cările clasice; marți și sîmbătă — an 
trenamente de pregătire multilaterală 
iar duminică și joi să fie alese zile di 
odihnă. Se impune de asemenea o pla 
nificare judicioasă a antrenamenteio 
anuale (patru cicluri pe an) fiecar 
cuiprinzînd cite o etapă pregătitoar 
și cîte o etapă de concurs.

Pentru a putea realiza noi ș 
noi succese, va trebui ca secțiile di 
haltere, antrenorii, comisiile de specia 
litate regionale și orășenești să depu 
nă toate eforturile pentru atragerea ti 
neretului spre acest sport, în special îi 
marile centre muncitorești cum sin 
Hunedoara, Bicaz, Baia Mare ș., a. C 
atenție deosebită trebuie acordați 
popularizării halterelor la sate.

fn ceea ce privește activitatea d< 
performanță va trebui să promovăm îi 
lotul republican cît mai multe elemen 
te tinere, talentate, capabile să obțin;
rezultate la nivelul cerințelor intetpa 
ționale. In această privință antrenori 
trebuie să-și concentreze atenția ît

special pe îmbunătățirea rezultateloi 
la categoriile ușoară, semtaijlocie ș 
grea, unde sîntern încă deficitari.

Antrenorii echipelor care au sportiv 
fruntași (Achim Ștefan, Ilie Enciu, lor 
Dociulescu) nu au reușit — (în afarî 
de Balaș Fiți, Tiberiu Român, Iot 
Panait și Lazăr Baroga) să le ridici 
performanțele și celorlalți halterofili h 
un nivel satisfăcător. Pe de altă parti 
o serie de halterofili fruntași ca S. Ca 
zan. A. Vasarhelyi, L. lonescu, N 
Amzuica ș.a. nu și-au îmbunătățit per 
formanțele la nivelul posibilităților.

Bucurîndu-se de condiții din ce ît 
ce mai bune de activitate, halterofili 
lor noștri le revine sarcina de onoari 
de a munci cu mai multă perseverat 
ță, de a-și ridica neîncetat măiestri: 
pentru gloria sportivă a patriei noas 
tre.

ȘTEFAN PETRESCU
antrenor emerit

secretar general al F.R. Halter
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Ce ne-a ară’at concursul republican de sală al juniorilor ♦ ♦ 
♦
♦ in țara nnaslră în anii rtgiRiul’ă

<*€  dcmocraiic p»puîară
Cultură fizică me- 

£dica!ă este conside
rată ca o disciplină 
♦ toarte tînără cu 
£toate că rădăcinile 
Îcutul îndepărtat ăl 

cind '*"  ‘ • • • - 
lrn

dr. ADRIAN N. IONESCU
conferențiar

ei

Concursul republican de sală al ju
niorilor a constituit un succes al atle- 

nostru. Numărul mare de parti- 
^Tpanți, prezenta Ia start a juniorilor 

din toate regiunile țării, precum și re
zultatele bune obținute cu aeest prilej, 
duc la concluzia că avem multi tineri 
talenlati care se pregătesc <'u perseve- 

. rentă pentru sezonul competițiilor in 
aer liber.

• In ceea ce privește rezultatele vom 
sublinia, în special, pe cele obținute de 
juniorii mici, bine selecționați pentru 
probele la Care aii concurat. F? Siiciu. 
Gh. Romb fii, N. llumis. Valeria Bufanu, 
(garduri). E. Kintses 11 (sprint). Gh

■ Luchicm, Ț. Gută (greutate)»- Niculina 
Balea, Marja Stănescu și Ol ga Paș?c 
(înălțime) sînt elemente care au pășii 

. pe etrtea afirmării. alăthri de ceti ai ti 
juniorf cunpscuți In schimb, la altr 
probe ca a^riuira, în înălțime băieți .(cu 
excepjîa lui V Obngcapu) $i prăjină. — 
concurenlii nu prea arată perspective 

' de 0ro.i1vs. Ra vricipirea îredu>5 (numau.
3 . £Q#cprrn.ți) la ^pră jină». pr-cpnr și 
^e/iillalele ni.pfl j.'ste .. obținjli? .nu ne pot 

’ ’mulțumi.

• .Din, evoluția juniorilor mari am 
desprins constatarea <‘ă rezultatele mul
tora sînt In. evident progres față de pe
rioada respectivă a anului trecut ( Ăd. 
TrifH, I Curntea. IE' Sokol. M Cabti-

JE. Simlonescu, C. Semen. Al. Spi 
Maria Pai da. Margareta Costin 

Margareta M Hindis âtc). Ele lasă s# s*  
întrevadă că în acest Sezon juniorii 
noștri vor putea obține rezultate la un 
nivel corespunzător Sprinterii nu ne-au 
semnalai însă, nici de dala aceasta, sal
tul va’.srtr pe care il așteptăm-. “ Este 

; concludent și faptul că la 50 m V Hairs 
a cîștieat cu același rezultat ea și pri 
mul clasat la categ. 15 —16 ani!

organizate de Mi
nisterul Să*iă ‘ății și 
Prevederilor Socia
le, cu a tuforu! ca

drelor didactice din Facultățile de Me
dicină și din Institutul de Cultură Fi
zică.

In Institutele Medico I-arm-iueutice 
și in Institutul de Pertecți'n.țre șt Spe
cializare a Medicilor au ies’ irit-- țațe 
catedre de .Medicina Culturii Fizice.

Cursuri de cultură fizică medicală 
au lost introduse și in in<’ițut i e de 
pregătire a cadrelor sanitare auxiliare 
și în școlile medii cu program de edu
cație fizică.

Pregătirea profesorilor ș: instructo
rilor de cultură fizică medicală s-a 
făcut in Institutul de Cultură Fizică, 
la catedra de specialitate, care a că
pătat profilul ebrespunzăt' r acestei sar
cini. După exemplul institutelor de 
cultură fizică din (JR.SS , cu începere 
din 1958 s-a introdus și la noi cursul 
de specializare in cultură tizieă medi
cală pentru studenții I C F curs care 
a dat pină acum două scrii de absol
venți.

In afară de munca -profesională, me
dicii și profesorii de cultură tizi.-ă me
dicală depun o intensă a-tivitate știin
țifică și metodică In editurile si în 
publicațiile noastre de specialitate apar 
numeroase lucrări cursuri și manuale, 
studii și articole, care dovedesc nive
lul ridicat de pregătire și preocupă
rile medicilor și profesorilor ie cultură 
fizică medicală

fn cadru! Societății Științelor Medi
cale a fost creată Secția de Medicină a 
Culturii Fizice, care s-a dovedit toarte 
activă, organizînd ședințe, sesiuni și 
simpozioane, în care medicii noștri au 
prezentat rezultatele cercetărilor știin
țifice. La congresele internaționale, co
municările și rapoartele medicilor și 
profesorilor romîni au fost mult apre
ciate. Cele mai importante su'cese 
ale specialiștilor in cultura fizică me
dicală sînt rezultatele muncii lor de 
zi cu zi. Aceste succese nu au p'ate 
strălucirea performanțelor sportive. 
Lupta împotriva bolii și infirmității 
este dîrză și perseverentă, dar rnrnine 
modestă și tăcută

Pusă in serviciul celor maț n-bile 
scopuri ale culturii fizice și medicinei 
preventive, cultura fizică medicală -nn- 
tribuie la creșterea normală și dez
voltarea armonioasă a generațiilor ti
nere. la prevenirea și corectarea defi
ciențelor fizice, organice și psihice ma1| 
ales in școli, la cultura fizică a femei
lor mame și a persoanelor în v;r<tă. 
Ia păstrarea și îmbunătățirea nă-iătății 
oamenilor muncii.

Prin mijloacele culturii fizice medi
cale folosite în scop terapeutic, pu’em 
contribui la vindecarea sau ameliorarea 
bolnavilor și accidentalilor : putem scă
dea suferințele, evita complicațiile pre-

la I C.F.

pătrund în tre- 
medicinii empirice, 

1 masajul începea să fie folosit pen- 
£tru alinarea durerilor și cind numai
♦ mișcarea putea să redea picioarelor 
£ mersul și mîinilor suplețea, pierdute în
♦ urma accidentelor sau a bolilor.
Ț Termenul de cultură fizică medicală
♦ a apărut pentru tntiia dată și s-a ge- 
♦neralizat în Uniunea Sovietică, după
♦ primii ani de la Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie, iar din anul 
£1929 a înlocuit definitiv a Iți termeni
♦ învechiți și necorespunzători. La baza a- 
Țcestei discipline stă o concepție nouă,
♦ largă, progresistă, bazată pe cele mai
♦ recente date ale științei și pe rezultatele
♦ unei munci tehnice și metodice, intense 
♦și stăruitoare.
£ La noi în țară cultura fizică medicală
♦ a început să se dezvolte, sub influența 
£concepției și experienței sovietice, abia
Îdupă eliberarea noastră de sub jugul 

fascist

Start îatr-una din numeroasele serii ale cursei de 50 m plat 
Foto: P. Romoșan

, ♦uupa eiiueiaic.1 ihhmis ue suu jugul
• Mul|i antrenori au greșrf prin aceea ♦fascist

cs nu fî-au prezentat atlefi- la acestei Avîntul pe care I-a luat mișcarea de 
probe de control. Aceasta presupune Țcultură fizică și Sport S-a resimțit și 
donS lucrări: ori c3 nu ji-au însușit £în cultura fizică medicală.
înej linia trasata de colegiul central de*  în anul 1948, iu urma reformei invă- 
antrenori privind activitatea în perioada £{ămîntului, vechea Academie Națională 
pregătitoare și mai lucrează după sis-♦de Educație Fizică devine Institutul 
teme învechite și neștimtifiee, ori că£de Cultură Fizică, iar catedra de gim- 
nu au lucrat suficient și s-au .ferit” ■ -* :~x ——■’*  ------ ‘ ->—-— —
astfel sâ-și arate propriile lipsuri ( ________ _
Visulescu, M. Luca, C. Bădescn, C. Spi-î Prin grija deosebită a partidului și 
ridon etc.). , Țguvemului, încă din 1949 începe să

£se organizeze și la noi sectorul medicl-
• A surprins absenta, de la concursinii aplicate la cultură fizică și sport,

a unor atleti ennoseuti ca: CabrielaȚIa ființă o vastă rețea de medici spe- 
Radulescu. Adriana Meeulescn, MihaelaȚcîalizați, atit in controlul și asistența 
Popescu, Virginia Melnie, Viorel Catri Țmedicală a sportivilor, cit și in cultura 
nescu etc. Motivul neparticipsrii lor a£fizică medicală. In același an au lost 
fost acela ci respectivii sportivi au cam*create  primele centre medicale de cul- 
.uitat” de... carte. Direcțiile școlilor an £ tură fizică (CM. CE) la București 
procedat foarte just neadmițînd parti- Țși Cluj și in anii următori cele de la 
cipatea acestora la concurs. £Tîmîșoara, Brașov și Tg. Mureș. In

, . ♦1954. aceste centre au fost reorganizate,
• Și cu acest prilej am remarcat a-♦ amplificate și transformate în dispen-

celașt vechi obicei al unora dintre an >sare pentru sportivi, CU secții sau ser- 
trenon (de la 1 rogresul, C,3.Ș.. Bucir ♦ vjcii de cuJtură fizică medicală 
rești, Ș.S.E. C-ța etc) care înscriu zec.i£ ș; pentru copii au fost înființate dis- 
de concurent; și ea re nu se mai pre-|pensare speciale de cultură fizică me- 
zintă la start, îngreuind astfel desfSșu-£dicală, pe lingă spitale mari de pedia- 
rarea întrecerilor. s^~ - -•*  * *J* ' v * * • '•

• în urma desfășurării ^nttecer’*orXq^îh)Jpf''
clasamentele generale, ale concursuluiA e 7-

.ir j î. . * . cele de reumatologie, ortopednrepublican de sală sînt următoarele «JUNIORI fi JUNIO1RE rat. I: l .£C„^^t^±F!l^Uf*rare 8 
G.Ș.S. București 9..5 p: 2. D.namo Buc 
72,25 p: 3. Știința Buc. 53.5 p: 4. C.S.O. 
Oradea 33 p; 5. C.S S. Brașov .30 p: 
6. Șc. Sp l’ CF S. Roman 255 p: 1 
S.S.E. Oradea 25 p: 8 S.Î.E. Constanța 
23 p etc. JUMORJ fi JUNIOARE cat 
a Il-a: 1. C.5 5 “Bac 
Timișoara 4*> t p; 3.
40.5 p; 4. Sjiinta 
S.S.E. C-|a 27.83 p; 
20 p; 7. C.S.S Te 
Dinamo Bacău 15 p etc. 

învățămintele trase la a.-est concurs 
trebuie să constituie pentru toji aorre-♦importanță din ce în ce mai mare mă- 
noni noștri nn mijloe important de im<£ surilor de prevenire și corectare a aces- 
bunăistire a procesului instnictiv-edu-I(or deficienți, prin mijloacele culturii 
cativ. renoada care a mai rămas pinăTf- . «. . •. 11 -7 mazf ir» o Ia
la primul mare concur*  în aer liber pen--, 
tru juniori (concurau! republican de pri-*  
mătarâ 
folosiți 
tea.

toi. De exemplu, din cei peste IOC ju
niori de eateg. I s-au prezentat la pro
bele de control doar 80 Ia liac|iunea 
în brațe la bară, 43 la cățăratul pe 
frîngliie și numai 35 la proba de cros! 
Numărul redus al partieipautilor Ia a- 
ceste probe (notat*  : obligatorii pentru 
fiecare competitor!) reflectă ir. mod fidel 
poziția pe care o au autrenorii și alleții 
respectivi, in cadrul procesului de an
trenament, fa|ă de acest capitol foarte 
important : pregătirea fizică generală. 
Este inadmisibilă situația care apare 
numai din simpla citire a cîtorva liste 
cu rezultatele de la, probele de control. 
De exemplu: la tracțiunea în brațe la

Sulița șui W. Sokol a stabilit an nou 
record de sală la aruncarea. . greutății® f»< zuh'atric bune obținute oglindesc 

munca desfășurată în secțiile de atle
tism din cluburi și asociații Este cert 
că atletismul nostru va dispune in acest 
an de un lot masiv de tineri lalentati 
Talentul însă nu este suficient pentru o 
creștere continuă a rezultatelor. Fără o 
bonă pregătire fizică generală, fără o 
temeinica dezvoltare a calităților fizice, 
fără însușirea corespunzătoare*  a tehnicii 
de bază se va bate pasul pe loc chiar 
și cu eci mai talentați juniori. Din tre
cerea probelor de eontrol au reieșit o
scrie de lipsuri care trebuie să stea în lotului republican de juniori. Ce părere

Foto • T. Chioreanu

bară, la categ. junioare î, din cele 48 
concurente, 12 n-au pulul realiza nici 

măcar o singură tracțiune (Rădica Ște*  
fănescu, Cristina Gurău etc.), iar al
tele n-au putut executa decit una sin
gură (Georgeta Niculescu, lldiko Pali 
etc.). Am ales doar aruncătoare (cum 
stăm deci cu forța ?), componente ale Prof.

alentia tuturor antrenorilor dar și a 
atlejilor respectivi. Multi dintre parti
cipant au rămas datori la accsi capi-

au despre această situație antrenorii 
Virgil Andronic, Nicolae Gurău, Alexan
dru Pândele și Ladislau Kiss ?

Bilanț pozitiv la Rm. Vilcea
■ j '4?Peste 9.000 de oameni ai nțtmcri tfin 

orașul Rm. Vîlcea au participat la 
excursii în 19$1 — iată bilănțul' pe 
care comisia raională' de turistă.’Spor
tiv din Rm. Vîlcea 1-a prezentat’cu pri
lejul analizei pe car,e a făcut-o. de 
curî.nd. Turismul, așa' cum' am arătat 
mai. șuș, se bucură de multă’'popu
laritate. Nu există, asociație" sportivă 
în care, turismul să nu cundăscă' o 
intensă activitate. Aștțel, .țiumȘrul sec
țiilor de specialitate a ajuns la 82.

Numai în 1961 au avut loc peste 
42 de excursii cu care prilej s-au vi
zitat Muzeul de istorie a partidului, 
Muzeul de artă al R.P.R., pavilionul 
de mostre, litoralul Mării Negre, Po
iana Narciselor, precum și orașele 
Brașov, Sibiu, Craiova, Făgăraș, Me
diaș, Reșița. De asemenea^ mulți a- 
matori de turism au fost în excursii în 
inunti^^arinumhi^aț^£2g^gjj2£^^

Un număr însemnat de oameni at 
muncii și-au petrecut (prin comitetele 
de întreprindere și cu sprijinul filialei 
O.N.Ț. „Carpați" din Rm. Vîlcea) con
cediul în diferite stațiuni, din țară 
Alții, au avut prilejul să viziteze 
Uniunea .Sovietică, R.P. Ungară,: R.S. 
Cehoslovacă, R.P. Bulgaria etc.

Dintre asociațiile sportive care au 
avut o fructuoasă activitate în această 
direcție, enumerăm pe: Flamura roșie. 
Oltul, Petrolul, Progresul, Chimia și 
altele, în timp ce dintre activiștii vo
luntari care au contribuit la buna or
ganizare a excursiilor putem evidenția 
pe tovarășii C. Constantinescu, Gh. 
Constantinescu, M Străchinescu, Ca
ro! Căpraru și V. Safta.

DRAGOMIR ROSIANU

ferit*  ♦nastică medicală și masaj, devine ca- 
(Nic.Țtedra de cultură fizică medicali

C... Prin rrrîîo i-irwxrobn f 3 n rxor4îz-î t il. *

74.33 p: 2. C.S.S. Ț
Progresul Buc ♦ 

Cluj 32.75 p; 5 Ț 
6 C.S.S. Bra«ov>

Mureș 20 p; 8. f

♦trie, ian pentru aditlți ău fost create 
de cultură fizică medicală în 

: mari și în‘institutele clinice 
. ie si 

,, . neurologie, recuperare a ca-
1 Opacității de muncă etc

♦ Cultura fizică medicală a lost intro- 
Țdusă în sanatoriile și stațiunile balneo-
Iclimatice, răspîndite în toată țara.
£ Intre anii 1949—1954 a fost intre-
£ primă în școlile de toate gradele din 
♦Capitală și din principalele orașe*  din 
Țțară. o vastă acțiune de depistare a 
♦deficienților fizici, acțiune care a fost 
Țăpoi continuată an de an. cu ocazia 
Țexamenelor de admitere.- In urma con-
♦ etalărilor făcute, medicii de la școli și veni recidivele: putem scurta durata 

bolii și a perioadei de revenire la nor
mal intr-un mare număr de cazuri | 
putem asigura reeducarea funcțională, 
recuperarea forțelor și creșterea capa
cității de muncă a multor convales
cenți.

Cultura fizică medicală a găsit în 
țara noastră, în anii regimului de de
mocrație populară, cele mai prielnice 
condiții de dezvoltare, devenind un 
complex de cunoștințe teoretice și pracJ 
tice, armonios închegate.

♦ profescrii de educate fizică au dat o
__ —x

.♦fizice medicale.
♦ tn școlile speciale de deficienți mo- 

din luna iprilîe) trebuie să fief^’ o'igofreni, hipoacuziei și nevăză- 
din plin și cu toată seriozita-ttori au introduse lecții de cultură

♦fizică medicală
♦ Pregătirea medicilor specialiști In 

VLADIMIR SIMIONESCU £ medicina culturii fizice s-a făcut prin
membru în biroul F.K.A. T cursuri de specializare și perfecționare,

Povestea noastră începe cu un maga
ziner. Este vorba de Paul Popa de la 
Progresul Sinaia, care răspunde de echi
pamentul sportiv afectat asociației. In 
rafturile magaziei vei găsi materialul 
curat, aranjat, tinut cu grijă Pină aici 
nimic deosebit, veți spune! Dar (pentru 
că există un dar), acest echipament este 
tinpt cu,., prea multă grijă, adică tov. 
Paul Papa are griji de el numai pentru 
că trebuie sa-fi servească,., prietenii. 
Astăzi vine Ionel, mîine Angela, poimîi- 
ne Sile fi afa mai departe. Vor să se 
distreze, să facă excursii tn munți. Le 
trebuie echipament. Bocanci, schiurij 
hanorace, chiar și ochelari, că de, nu poț 
suporta lumină soarelui. Și de ateea a- 
pelează la nnea Popei“, care-i servește 
cu cea mai mqre grijă. In schimb pentru 
membrii asociației — cotizând U.C F.S. 
— el are un singur răspuns. Cind se 
cere echipament: „vino miine!“ Astăzi 
nu poate să-d dea echipament pentru că 
are o ședință; ziua următoare nu-l gă
sești de loc, sau dacă totuși îl prinzi 
în magazie este atit de grăbit incit nici 
IUI Ic /wultu AvtU.l lr„ ri/p/p__ troc

săptămîni’e și schiorii bal drumurile de
geaba, fără să obțină echipamentul cerut

Am stal de vorbă cu tov. Constantin 
Voicilă, instalator la I G.O. Sinaia, care 
ne-a confirmat cele aflate. Și el este unul 
din cei... programați pentru zilele viitoa
re. De o luni „septnează condica*  în 
fața magaziei țintită cu attta grijă de 
Paul Popa. Pus tn această situație, in
terlocutorul nostru a apelat la președin
tele asociației Progresul, tov il. Topolo- 
veahu, care i-a dat asigurări că va primi 
cele necesare, dîndu-i chiar un bilet de.,z 
recomandare către magaziner. Ți-al gă
sit !~ După ce a aruncat ochii, foarte gră, 
bit pe hârtia respectivă, a rupt-o și a 
aruncaT-o ta Coș. „Vina mîine și mai 
stăm de vorbă!" a spus el impasi
bil. De fiecare dată însă se 
întîmplă cite ceva neprevăzut și el 
face cale întoarsă tn speranța că data 
viitoare poate, poate, îl va îndupleca pe 
nea Papei (i se spune așa nn pentru 
r>îl _ ,1 ,, „ .. ., ,, ., 1,,,,t 1 n O X A-

cei tineri, ci pentru câ li place w I S6 
acorde respectul cuvenit unui om cu •• 
semenea răspundere).

Iată însă câ magazia este astăzi a- 
proape goală Au mai rămas cîtera pe
rechi de schiuri vechi, niște hainei 
(numere mari) și ei uzați Totul este 
dat, așa că nu poate sâ spună nimeni că 
echipamentul nu este folosit Folosit da, 
dar nu de sportivii asociației ci de or le- 
tenii magazinerului, care umb’ă din ca*  
bană în cabană distrîndu-se și deterio
rând în același timp echipamentul spor
tiv, în timp ce sportivii bat zilnic Iă 
ușa magaziei.

în loc de P. S : Semnalăm că in Sl“ 
naia, oraș în care schiul este sportul 
nr. 1, nu se găsesc la magazinele de 
specialitate materialele necesare practi
cării acestui sport de iarnă Pentru a-ți 
procura o pereche de schiuri bune, pentru 
performanță, trebuie să te deplasezi l& 
Ploiești, București sau Brașov, pentru 
că în Sinaia magazinele nu sînt dotate 
cu materialul corespunzător.

VALENTIN HOSSLJ — cores?.

SPORTUL POPULAR
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Campionatele europene de tenis 
de masă nu pot ii organizate 

in Berlinul Occidental!

hotărârii

• Protestul delegaților din R. S. Cehoslovacă 
ți R. P. Ungară din UJ.T.T. și al președintelui 
Federației de tenis de masă din U. R. S. S.
• Federația Română a cerut anularea 

de a se organiza campionatele 
in Berlinul

PRAGA 20 (Agerpres). — La 28 
ianuarie a avut ioc la Praga ședința 
comitetului Uniunii europene de tenis 
de masă (U.E.T.T.) in legătură cu 
organizarea viitoarelor campionate 
europene.

Preș'dinteie comitetului. Josef Van- 
dourek (R.S. Cehoslovacă), a comu
nicat unui redactor al agenției de 
presă C.T.K. următoarele privitor la 
această ședință :

„Principalul punct de pe ordinea 
de zi a ședinței l-a constituit discu
tarea problemei organizării campiona
tului european de tenis de masă pe 
anul 1962 Cu toate observațiile și 
argumenie’e aduse de mine in legă
tură cu necesitatea schimbării locului 
de desfăs are a campionatului din 
Berlinul Oridental, in oricare alt oraș 
din R.F. Germană, cu majoritatea de 
voturi date de reprezentanții țărilor 
capitaliste (5—2) s-a hotărit ca in- 
trecerile camoionatelor europene să 
•ibă loc totuși in Berlinul Occidental. 
Imoreună cu mine a prezentat argu
mente împotriva organizării campio 
natelor in acest oraș și reprezentantul 
R. P Ungare. G. Lakatos.

Am avertizat comitetul U.E.T.T. că 
în cazul că această hotărire va fi 
adoptată și drept urmare campionatele 
ar fi folosite in scopurile politice ale 

noi nu vom lua parte 
Am cerut reprezentau- 
de tenis de masă din 
ca in interesul cola- 
campionatele europene

R.F. Germane 
ia campionate, 
tutui federației 
R.F. Germană 
borâriî sportive 
pe 1962 să nu aibă loc în Berlinul 
Occidental, ci in oricare alt oraș din 
R.F. Germană. Cererea noastră nu a 
tost însă satisfăcută".

Delegatul R.P. Ungare, G. 
a declarat corespondentului 
„Primul campionat european 
de masă desfășurat in 1958 
pesta, ca si cel de al doilea ținut in 
1960 la Zagreb, s-au desfășurat in*r-o  
atmosferă favorabilă întrecerilor spor
tive. După părerea noastră, această

• înotătorul cehoslovac Hopka 
realizat cea mai burnă per for mari 
europeană în cursa de 100 m flutui 
fiind cronometrat In 1:00,3 în cadr 
unui concurs de natație desfășurat 
Bremen (R. F. Germană). Alte rezt 
tate din același concurs : 100 m lib 
Dobay (R. P. U.) 55,8; 400 m lib 
Hetz (R. F. G.) 4:18,5: 100 m spa 
femei Ria Van Velsen (Olanda) 1:10, 
Concursul a avut loc intr-un bazin ( 
25 m.

• în meci retur, comtînd pent 
„Cupa campionilor europeni" la ba 
chef echipa feminină T. V. Augsbtt 
(R. F. Germană) a învins cu scor 
de 51—42 (21—16) echipa austria. 
„Union Niebelungen". Augsburg s 
calificat pentru sferturile de finală, d 
oarece ciștigase si primul m< 
(61—44). ’

• Cu prilejul unui concurs pe 1 
ren acoperit, atletul american Joi 
Weises a egalat recordul mondial 
săritura cu prăjina obținând 4,83 
Recordul mondial al probei în aer 
ber aparține lui George Davies. C 
mai bună performanță pe teren ac 
periit era deținută de Don Bragg 
4,81.

• La Stockholm se desfășoară
prezent competiția de lupte clasice d 
tată cu „Cupa celor 6 națiuni". Ia 
cileva din cele mai importante rezi 
tate înregistrate: muscă: Dul
(Iugoslavia) egal cu Petrosini (II 
Ha) ; Karlsson (Suedia) b.p. Burg 
(Danemarca); cocoș: Lundholm (St 
dia) b.p. Jovanov (iugoslavia) ; par 
Nilsson (Suedia) egal cu Roos (Dar 
marca): mijlocie: Persson (Suedi 
învinge prin tuș pe Macchia (Italir

Lakatos,
C.TJU: 

de Icni* * 
la Buda-

ale R. S. Cehoslovace
Micul campionat european de la Praga

— așa cum au fost denumite recentele 
campionate internaționale de tenis de 
masă ale R.S. Cehoslovace — a aduj 
pasionalilor sportului cu mingea de ee-

' luloid de la noi satisfacția cuceririi a 
| două titluri. Maria Alexandru la simplu 
f femei și tot ea, împreună cu Geta Pi
tică la dublu sînt realizatoarele acestor 
succese valoroase, care vin să confirme 
și să întărească prestigiul tenisului de 

1 wnasă rominesc. Așa cum se știe, în 
«Mpitala R. S. Cehoslovace s-au întilnit 

I silele trecute sportivi renumit! în mîxiui- 
rea paletelor cum sînt campioana con
tinentală Eva Fold.i, Sa rol ta Lukaes, 
Erzsi Hevesi (R.P.U.), englezoaica 
Diana Rowe, cehoslovacele Svarcova. 
Uhrova și, bineînțeles, reprezentanții 
noștri. De aceea, obținerea performante
lor într-o asemenea companie este foarte 
valoroasă și rezultatele favorabile ne 
bucură. In special titlul la simplu al 
Ma riei Alexandru este prețios și această 
victorie reflectă adevăratele ei posibi
lități.

Deși așteptat, succesul campioanelor 
mondiale în proba de dublu a fost rea
lizat în condiții dificile, la limită, în 
fața unei perechi alcătuită ad-lioc: Rowe
— Uhrova. Totuși, victoria marchează 
nn reviriment al cuplului nostru după 
o serie de insuccese din ultimul timp. 
Aceasta nu este însă suficient și jucă
toarele noastre vor trebui să-și intensifi
ce cu și mai multă perseverență pre
gătirile, să acționeze cu încredere în 
forțele lor. să folosească fără ezitare 
întreaga gamă a procedeelor tehnice pe 
care Ie cunosc.

Nici de data aceasta băieții nu au 
reusj; — cu excepția victoriei asupra 
Suediei — comportări pe măsura posi
bilităților. Doar Giurgiucă. confirmă as
censiunea din ultimul timp. Este nece
sar un volum sporit 
danii neprecupețite 
Așa va fi eliminată 
rezultate, așa vor fi 
gresele.

de muncă, de stră- 
la antrenamente, 

și inconstanta In 
înregistrate și pro-

Occidental
atmosferă nu ar putea fi menținută 
la campionatele europene din Berlinul 
Occidental. Federația de tenis de masă 
din R.P. Ungară a hotărit ca jucă
torii săi să nu participe la campionatele 
europene, dacă acestea vor fi orga
nizate ic Berlinul Occidental".

O opinie asemănătoare cu a repre
zentanților sportivi din R.P. Ungară 
și R.S. Cehoslovacă a exprimat și L. 
Makarev, președintele Federației de 
tenis de masă din U.R.S.S.: „Hotă- 
rirea de a organiza campionatele eu
ropene ki Berlinul Occidental nu poate 
ti apreciată decit ca o provocare, ur
mărind in genere scopuri politice" — 
a declarat L. Makarev corespondentu
lui agenției TASS. „Berlinul Occiden
tal nu face parte din R.F. Germană și 
în felul acesta asupra lui nu se ex
tinde jurisdicția organizațiilor spor
tive din R.F. Germană. Ținind seama 
de situația creată, sportivii sovietici 
se vor vedea nevoîți să renunțe la 
aceste campionate. Dar fără partici
parea « J!—
țările 
putea

echipelor de tenis de masă din 
socialiste 
fi numite

campionatele nu vor 
nicidecum europene".

★
Federația Romînă derîndul ei,

de Masă a trimis încă de acum 
săptămini Uniunii Europene de 
de Masă un protest împotriva

La 
Tenis 
două 
Tenis 
acestei hotăriri a forului de resort din 
R.F.G., subliniindu-se că în cazul 
cind nu se va renunța la decizia sus
menționată, organizarea campionatelor 
europene ediția 1932, să fie atribuită 
altei țări, unde desfășurarea compe
tiției să aibă loc in condițiuni nor
male. Mai mult chiar, federația noas
tră de specialitate s-a arătat 
preia organizarea la București 
importante competiții.

In situația că nu se va 
asupra hotăririi de organizare a cam
pionatelor europene de tenis de masă 
in Berlinul Occidental, sportivii ro
mi ni nu vor participa la întreceri.

gata să 
a acestei

reveni

De la Praga, Iotul nostru s a deplasat 
Ia Ostrava, unde marți, miercuri și joi 
va avea loc un turneu interechipe mas-. 
culine și feminine. La băieți se va juca 
după sistemul „Cupei Swaythling", iar 
la fete conform „Cupei Corbillon", adică 
după formulele disputării campionatelor 
mondiale. La Ostrava și-au anunțat par
ticiparea și reprezentativele R. D. Ger
mane, R. P. Polone, selecționatele A și 
B ale R.S. Cehoslovace etc.

SPORTIVII PORTUGHEZI 
DEMONSTREAZĂ ÎMPOTRIVA 

TEROAREI FASCISTE

—Fasciștii lui Salazar primesc din 
ce in ce mai multe palme chiar acasă 
la ei, intre hotarele Portugaliei. Acum 
citeva zile, două echipe de fotbal por
tugheze au inceput meciul lor de 
campionat cu un minut de tăcere, 
in semn de protest împotriva ares
tării a 14 studenți, participanți la re
centele demonstrații antiguvernamen
tale de la Lisabona. Echipele se nu
mesc Academia și Leixoes, ultima de
ținătoare a Cupei Portugaliei, iar ges
tul lor se încadrează intr-o campanie 
de protest inițiată de 
studențești, cu care se 
pături largi din tineretul 
respectiv este o dovadă 
de tot mai multă nemulțumire mani
festată față de regimul fascist, 
care stă subiugată tara lor.

organizațiile 
solidarizează 
țării. Gestul 
a atitudinii

sub

„IMPORTAT DIN S.U.A.”

stu-Un american la Oxford... Tema 
dentului venit de peste ocean ca să 
tulbure rigidele tradiții ale vechiului 
centru universitar englez a făcut in Apus 
obiectul unei bogate proze, a fost 
transpusă in film și muzică. Versiu
nea cea mai recentă o oferă cazul

ă & Petrosian (U.R.S.S
£

conduce în turneux!-
XF de șan de la stocfthoii

cu

>$• vii-
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sovietică 
Gusakova.

— Portis 
Toate celela

☆ -tf ir 4-

☆ ☆ ☆ ☆

Schioara 
Maria 
campioană olimpică 
de fond, va fi
siguranță una din 
protagonistele 
toacelor campionate 
mondiale de la Za
kopane. Ea s-a ară
tat în formă exce
lentă cu prilejul re
centelor întreceri ale 
celor mai bune fon- 
diste din U.R.S.S., 
desfășurate pe pir- 
tlile de la Kargo- 

lovo din apropiere 
Leningrad.

UN NOU LIDER IN CAMPIONATUL 
ITALIAN: MILAN

Cea de a 23-a etapă a campionatu- 
lui Italiei, desfășurată duminică, s-a 
soldat, în general, cu rezultate nor
male. Toate cele trei echipe aflate în 
fruntea clasamentului au obținut vic
torii. Milan însă, învingătoare cu 3-1 
la Genua în fața Sampdoriei, a tre
cut pe primul loc al clasamentului, 
avind un golaveraj mai bun decât Fio
rentina,’ oare ,a cîștigat cu 3-2 la U- 
dine in partida cu formația locală 
Udinese. In sfirșit, Intemazionale a 
cîștigat cu 2-1 pe teren propriu me
ciul cu Padova. Celelalte rezultate ale 
etapei : Lanerossi-Atalanta 0-1, Lecco- 
Mantova 1-0, Venezia-Palermo 1-0, Ca- 
tania-Roma, 1-1, Juventus-Spal 2-1, 
Bologna-Torino 2-1. In clasament: Mi
lan, Fiorentina și Intemazionale — 
fiecare cu cite 34, p, urmate de Roma 
30 p, Bologna 29, Torino și Atalanta 
cite 27, Juventus 26, Palermo 24.

16 IMILE CUPEI IN FRANȚA—
Duminica trecută a fost rezervată 

in Franța intilnirilor contind pentru

Pe pîrtiile de gheața și zăpadă
ÎNTRECERILE SCHIORILOR 

SOVIETICI
Schiorii sovietici participi la un con

curs de selecție care se desfășoară în 
localitatea Otepia. Proba feminină 
distanța de 5 km a fost câștigată 
Alevtina Kolcina In 17:57,0 urmată 
campioana olimpică Mana 
18:23,0 și Ana Kaaleste 
masculin, pe distanța de 15 km, a ter
minat învingător Aleksei Kuznețov, cu 
timpul de 46:57,0. In urma lui Kuznețov 
s-au clasat Ivan Utrobin 47:13,0, Herman 
Suvorov 47:19,0 și Pavel Koloin 47:20,0. 
întrecerile s-au disputat la o tempera
tură de minus 10 grade.

SE ÎNTREC SĂNIUȚELE
In localitatea Bad Ausce, din apropiere 

de Graz, s-a disputat duminică campio-

FĂRĂ COMENTARII...

pe 
de 
de 

Gusakova 
18:38,0. La 

studentului yankeu Peter Dawkins, 
decis .să faci praf Oxfordul și să 
sperie lumea cu extravaganțele sale. 
Cind acestea nu se dovedesc suficiente, 
Dawkins recurge direct la... omor. 
Așa cum s-a intimplat recent pe te
renul de rugbi al universității, sub 
privirile miilor de spectatori din tri
bune.

Se juoa meciul de rugbi Oxford- 
Blackheat. înaintașul Peter Dawkins 
nu se distinge printr-o tehnică ade
cuată, practică un rugbi cit se poate 
de rudimentar. Prezența sa in echipa 
universității se explică doar prin în- 
dirjirea furibundă cu care încearcă 
să treacă de adversari. In ziua aceea, 
însă, Dawkins a fost mereu oprit, nu 
i-a reușit nimic. Exasperat de un ul
tim eșec, americanul s-a repezit la 
adversarul oare-l deposedase de ba
lon, l-a trîntit la pământ și a început 
să-l strîngă de git cu amândouă mîi- 
nile... Au sărit cei din jur și abia au 
putut să-l salveze pe nefericitul rug
bist, readucindu-l la viață prin respi- 

• rație artificială. In acest timp, ori
ginalul Dawkins poza satisfăcut in 

i fața fotoreporterilor amatori de foto- 
i grafii senzaționale.
î „Am vrut să-l omor — declara el 
I cu calm. Așa se joacă rugbiul la noi 
- In America și fără asemenea întîm- 
I plări sportul n-ar avea nici un haz...".

etapa 16-imilor Cupei. In cele mat 
multe dintre meciuri s-au întilnit e- 
chipe din liga I, fără a fi înregistrate 
rezultate surprinzătoare. Dealtfel, iată 
cîteva dintre rezultate: Reims a în
trecut cu 3-0 pe St. Germar, St. Eti
enne cu 1-0 pe Toulouse, Metz cu 1-0 
pe Rouen. Racing, pe linia fluctuații
lor de formă caracteristice în acest 
campionat, a fo6t eliminată cu 2-0 de 
fosta divizionară A, Troyes. In multe 
dintre partide au fost necesare prelun
girile : Nimes-Stade F ronțăi s 2-2, Se- 
dan-Roubaix 3-2, Beziers-Lyon 1-0, An
gers—Montpelier 3-2, Marsilia—Belle- 
forte 0-0. Alte rezultate : Monaco-Sta- 
de Brestois 4-0, Brives-Bordeaux

...ȘI IN ANGLIA
Dintre rezultatele înregistrate 

bâtă în cadrul 16-imilor Cupei în An
glia, remarcăm: West Bromwich Al
bion-Wolverhampton 2-1, Everton- 
Manchester City 2-0. Norwich City- 
Ippswich Town 1-1, Shefield Wednes
day-Nottingham Forest 2-0, Tottenham- 
Plymouth 5-1. Blackbum-Stock City
1-0.

1-0.

sim-

natul european de săniuțe pentru ju
niori. Titlurile au fost cucerite de Helga 
Meusinger (R. D. Germană) la feminin 
și Rudolf Bidder (Austria) la mascu
lin. La dublu, victoria a revenit cuplu
lui austriac Bichler-Rohrer.

PE PIRTIA DE LA CORTINA 
d’AMPEZZO

Pe pista Olimpia s-a disputat dumi
nică proba de coborîre din cadrul pri
mului concurs oficial internațional de 
schi al sezonului la Cortina d’Ampezzo. 
A cîștigat austriacul Karl Schranz, care 
a realizat pe o pîrtie de 3528 m (di
ferență de nivel 985 m) timpul 
2:41,2. Proba feminină (2800 m) a 
venit Grelei Grander (Austria) 
2:32,0

de 
re
in

.suSint faptele și cuvintele unui 
perom" de tipul orinduirii yankee.

CEL MAI IEFTIN MIJLOC 
DE RECLAMĂ...

la...'sînt sportivii. Este concluzia 
care au ajuns de mult negustorii din 
țările capitaliste Și ei acționează în 
consecință. Adică transformă stadioa
nele în tarabe, iar pe sportivi în „oa
meni-sandvici" imbrăcîndu-i in afișe 
de publicitate.

Schiul nu face excepție de la re
gula de mai sus și nu-i de mirare că 
în recentele mari concursuri din Elve
ția și Austria, campionii pîrtiilor albe 
au apărut drapați in numere de con
curs avind scrise pe ele titlurile a 
diferite produse ca, „Ovomaltine" șl 
.Martini". Dacă in Occident sportul nu 
merge fără reclamă, ar fi să zicem 
de ințeles ca Guy Perillat sau Willy 
Forrer să poarte afișul unei anumite 
cafele cu lapte sau unor biscuiți gro
zavi. Dar Martini ?... O băutură alco
olică nu poate fi recomandată celor 
care se ocupă cu sportul, n-are ce 
căuta pe pistele concursurilor inter
naționale.

Sau o fi descoperit patronul casei 
Martini că vermutul său ajută la do- 
bîndirea unei mai avansate tehnici a... 
slalomului!?

In run-da a doua a turneului iot< 
zonal de șah care se desfășoară 
marea sală a expoziției din Stockhol 
marele maestru sovietic Tigran Petr 
sian a terminat primul partid-a s
făcând remiză cu compatriotul s
L. Stein. Astfel, Petrosâan a acum 
lat 1 */ 2 p. și este liderul turneului, 
aceeași rundă s-au încheiat cu remi 
partidele Olafsson (Islanda)—Ghell 
(U.R.S.S ) și Barcza 
(ambii R. P. Ungară), 
opt partide ale rundei s-au iotreruț

In următoarele runde 
neului prevede interesante intikiiri i 
tre cei patru participanți soviet 
Stein, Petrosian, GheUer și Korean 
care figurează printre favoriții intr

Fotb

a In turneul internațional de ta 
bal din Mexic, echipa magfo^k^j 
pești Dozsa (Budapesta) a
2— 0 (1—0) de echipa Toăuca. EcAq 
Universității din Santiago de Chile 
terminat la egalitate (1-1) cu O 
(Guadalajara).

a Echipa de fotbal Penarol Mont 
video a susținut la Casablanca al dc 
tea meci al turneului său jucir 
cu echipa franceză Reims, 
liștii francezi au obținut victor 
cu scorul de 2-0 prin punctele ma 
cate de Akesbi.

B Intîlnind duminică la Damasc I 
meci revanșă echipa Armatei Sirien 
fotbaliștii clubului cehoslovac Sparta 
Sokalovo Praga au obținut victor 
cu soorul de 3—1 (2—1), Și primul me 
revenise echipei oaspete cu 4-1.

a Jucind Ia Lima, formația brazilia 
nă F.C. Santos a dispus cu scorul d
3- 2 (1-0) de formația peruviană Mure 
cipal. Cel mal bun jucător al oasțx 
ților a fost Pete, care a înscris d 
altfel și două goluri.

Echipa de fotbal Dinamo Bucuroși
S'

invitată la Viena pentru două mecfiri 
cu Rapid și W.S.C.

Clubul Dinamo București a prim 
din Austria o invitație pentru echipa s 
de fotbal. Dinamoviștilor li s-au ofer 
două meciuri la datele de 10 și 11 f< 
bruarie, cu echipele Rapid și W.S.( 
(Wiener Sport Club), ambele din Vieui 
din prima ligă profesionistă.

Pe scurt h


