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îndeplinind hotărîrile Spartachiada de iarnă a tineretului

erinței regionale U. C. F. S. Hunedoara Să folosim din plin

calificmdu-se
Problema învingătoarei și deci a e- 

chipei care se va califica în sferturi 
de finală ale „C.C.E." aproape că n-a 
existat pentru cei prezenți joi seara, în 
sala Giulești, la partida dintre Rapid 
București și Chernie Halle. De altfel 
diferența de valoare dintre formații, a- 
vantajul de 15 puncte precum și cel al 
terenului propriu constituiau argumente 
hotărîtoare. Interesant de urmărit însă 
era maniera în care campioanele noas
tre urmau să se impună în lata echipei 
oaspe. Și din acest punct de vedere, 
feroviarele au reușit să mulțumească

luția feroviarelor nu poate obține» 
decît calificativul satisfăcător (ele aut 
realizat un procentaj de 39%). Cit pri
vește pe Chernie Halle, ea a jucat maîi 
bine în această repriză, concretized! 
acțiuni frumoase prin Kuhn și Pleitz.

Cu această victorie Rapid București

tjPJ/n ilicita,

timpul favorabil PROGRAMUL DE AZI ȘI MIINEprința regională a U.C.F.S. 
țara a trasat mișcării sportive 
punea noastră sarcini care, in
ie, vor duce la îmbunătățirea 
iții sportive în această parte 
Rstfel, in prezent, se întreprind di
cțiuni in vederea creșterii numeri- 
rganuațieî noastre, pentru mobili- 
I.ohîî număr cit mai mare de 
I ai U.C.F.S. intr-o activitate 
K continuă, pentru realizarea 
lor de venituri și cheltuieli, ca 
llendarului sportiv.
Lirmare a măsurilor luate de

I regional, de consiliile, raionale 
lurile sportive orășenești, pe 
lotărîrilor conferinței regionale, 
I înregistrate 
I de succese. 
I acestea se 
I la loc de 
rreșterea nu- 
I de membri
t.F.S. in regiunea Hunedoara 
n 7.000. Aceasta se datorește 
Incit politico-organizatorice dusă 
linele noastre raionale și orășe- 
I.C.F.S., cit și faptului că aso- 
I sportive s-au maturizat, a 
I prestigiul lor in cadrul intre- 
lilor, instituțiilor, gospodăriilor 
l colective și de stat etc.
lunca de înscriere de noi mem- 
L evidențiat clubul sportiv oră- 
■ Hunedoara (3.200 noi membri 
I.F.S.), precum și raioanele 
I și Sebeș. De remarcat, că în- 
Iraioane, o dată cu creșterea 
lilui de membri U.C.F.S., au 
late și asociații sportive noi. 
b conferința regională și pină 
Iu sfrîns cotizații în sumă de 
Lj-COOlei, evidențiindu-se con- 
Bional Sebeș și cluburile spor- 
kșenești din Petroșeni și Hune-

ezultat de seamă a fost obți- 
Imunca GJVLA.: peste 2.000 de 
i tinere și-au trecut în această 
■ normele Ia schi și gimnastică, 
ită măsurilor luate de consi- 
gional U.C.FS în colaborare 
Ftetul regional U.T.M., au putut 
tnați in prima etapă a Sparta- 

de iarnă a tineretului, peste 
pe tineri și tinere. In fruntea 
acțiuni se situează orașele

Petroșeni (cu 11.300 participant) și 
Hunedoara (cu 7.000 participant), 
precum și raioanele Orăștie și Sebeș 
cu cite 6.500 participant fiecare.

De un deosebit succes s-au bucurat 
întrecerile sportive organizate în că
itul asociațiilor sportive mai mari și 
cluburilor din toate raioanele și ora
șele regiunii, în cinstea conferinței 
U.C.F.S., competiții in cadrul cărora 
au fost antrenați majoritaîea membri
lor U.C.F.S. La nivelul regiunii au 
fost organizate o serie de concursuri 
importante, cum ar fi etapa regională 
a campionatului republican de hochei 
pe gheață, la care au luat parte echipe 
din Sebeș și Petroșeni, precum și 

„Cupa 24 ianuarie’* 
la schi, compeii- 
ție organizată in 
masivul Paring cu 
participarea sporti
vilor din regiune.

Consiliile raionale U.C.F.S. precum 
și cluburile au organizat numeroase 
întreceri. Printre acestea putem enu
mera concursurile de popice, șah și 
tenis de masă, care au avut loc in 
raionul Alba, concursurile de gim
nastică, tenis de masă și popice din 
raionul Hațeg, „Cupa 30 Decembrie" 
la popice și șah, organizată de clubul 
sportiv din Hunedoara, „Cupa 30 De
cembrie" la popice și tenis de masă 
disputată in raionul Ilia, campiona
tele raionale de popice și tenis de 
masă care au avut loc in raionul Sebeș, 
întreceri de săniuțe și de tir organi
zate la Petroșeni, „Cupa de iarnă" la 
șah și campionatul raional de popice 
disputat in raionul Orăștie, concursul 
de schi organizat la Prislop de aso
ciația sportivă Metalurgistul etc., etc.

In prezent, organele noastre U.C.F.S. 
continuă cu și mai multă însuflețire 
munca pentru traducerea in viață a 
angajamentelor luate in cinstea con
ferinței pe țară a U.C.F.S., folosind 
metodele cele mai corespunzătoare și 
mai eficace de muncă, avind în perma
nență sprijinul neprecupețit al orga
nelor și organizațiilor de partid.

AUREL1U BUCUR 
președintele consiliului regional 

U.C.F.S. Hunedoara

In ultimele zile temperatura a fost 
î,i scădere, iar ninsoarea s-a dovedit
— mai ales in unele părți ale țării
— destul de abundentă. Schiurile, să
niuțele și patinele, care păreau puse 
la păstrare pentru sezonul viitor, au 
fost din nou scoase la lumina zilei. 
Liniștea de pe dealurile din jurul o- 
rașelor și satelor este din nou tulbu
rată de veselia tinerilor care-și în
cearcă forțele in întreceri de setii sau 
săniuș.

Datorită condițiilor favorabile prac
ticării sporturilor de iarnă, prirha eta
pă a Spartachiadei de iarnă a tinere
tului a fost prelungită pină la 15 fe
bruarie a.c. Asociațiile sportive din în
treprinderi și instituții, din școli și 
de la sate au sarcina de a mobiliza 
un număr cit mai mare de tineri și 
tinere pentru trecerea probelor din 
cadrul Spartachiadei de iarnă. Consi
liile orășenești și raionale U.C.F.S., — 
cu sprijinul organizațiilor U.T.M. și 
sindicale — prin activiștii lor trebuie 
să sprijine și mai mult acele asociații 
sportive care au rămas în urmă în 
ceea ce privește buna desfășu
rare a întrecerilor din cadrul Spar
tachiadei. In aceste zile ele trebuie 
să desfășoare o activitate bogată, tot 
mai mulți tineri să participe în com
petițiile sportive.

AZI — sala Giulești, de Ia ora 
18,30: C.S. Școlar—Chernie Halle 
(junioare) și I.C.F.—Chernie Halle; 
MIINE — sala Giulești, de Ia ora 
10: Rapid București — Chernie 
Halle (junioare) și “ -- - 
rești—Chernie Halle.

Rapid Bucu-

măsură pe nu-numai într-o oarecare 
meroșii lor suporteri.

In primefe 7 minute (scor 9—7), bas
chetbalistele de la Chernie — foarte 
atente și agresive — au reușit să tem
pereze elanul cu care jucătoarele Rapi
dului se angajaseră în această partidă. 
In plus, reprezentantele noastre s-au 
întrecut parcă — în această perioadă 
— în a rata ocazii din cele mai favo
rabile. Pînă la sfirșitul reprizei însă, 
cînd Anca Racoviță a început să-și 
„intre în mină", avalanșa de coșuri nu 
a mai putut fi oprită, iar oaspetele nu 
au mai reușit să înscrie decît două 
puncte.

Partea a doua a jocului a fost mai 
echilibrată. Pe de o parte rapidistele 
nu au mai folosit cu aceeași promptitu
dine contraatacurile, care în primele 
20 de minute le-atr adus atîtea puncte, 
iar — în fața zonei adverse — multe 
din aruncările de la semidistanță s-au 
dovedit lipsite de precizie. De altfel, 
la capitolul aruncări din acțiune, evo-

Anca Racoviță, în mare vervă în me
ciul de joi, nu a mai putut fi oprită 
in acțiunea sa și... vor fi două noi 
puncte în favoarea Rapidului.

Foto: P. Romoșan

BALAȘ FIȚI — RECORDMAN MONDIAL DE JUNIORI
LA HALTERE

s-a calificat pentru etapa următoare a 
competiției (jocurile vor fi trase la 
sorți zi'iele acestea) cu o diferență to
tală de 43 puncte.

Zilele trecute. Federația internațională de haltere a înștiințat 
federația romînă de specialitate că incepind din anul 1961 se ține 
evidența celor mai bune rezultate din lume la juniori. Potrivit 
listei care a fost înaintată forului nostru de specialitate, printre 
recordmanii mondiali de juniori figurează șl halterofilul romin 
de categoria pană. Balaș Fiți, cu patru recorduri mondiale : 
105 kg la „impins“, 190 kg la „smuls", 135 kg la „aruncat” și 
340 kg la total.

Performanțele obținute de Balaș Fiți aduc pentru prima oara 
numele unui halterofil romin pe lista recordmanilor mondiali 
la haltere. Sîntem convinși că tînărul halterofil Balaș Fiți va 
obține succese și mai mari, pentru gloria sportivă a patriei 
noastre.

ADRIAN VASILIU

arkaș (Mureșul Tg. Mureș) 
probei de 3.000 m din 

campionatelor de anul trecut

4000 de studenți iși vor petrece vacanța 
de pe Valea Prahovei

pleca la odilină nu mai puțin de 4.000 
de studenți și studente, cifră care con
stituie un adevărat record.

Mîine vor porni primele trenuri ale 
tinereții și voioșiei pe ruta Sinaia, Buș
teni, Predeal, Pirîul Rece și Timișul de 
Sus. Cei mat mulți tineri vor coborî 
la Predeal și Timiș. Aici își petrec va
canța 1.600 de studenți din centrele 
universitare București, Cluj, Iași etc. 
Sinaia și Buștenii vor găzdui alți 1.200 
de tineri oaspeți. Aproape 600 de stu
denți aparținînd Institutelor agronomice 
vor poposi puțin mai tîrziu în aceste 
stațiuni, după încheierea zilelor de 
practică. Vor fi prezenți în taberele de

Au rămas în urmă zilele pline de 
muncă și emoții ale examenelor. Acum, 
tinerii studioși fac bilanțul sesiunii. Un 
bilanț rodnic. Sîrguința la învățătură 
din primul semestru a fost concretizată 
prin răspunsuri bune și note mari. Sînt 
mulțumiți profesorii, sînt bucuroși stu
denții. Foarte mulți dintre ei figurează 
pe tabelul de onoare al integraliștilor.

Anul acesta a existat mai mult ca 
oricînd grija de a se oferi studențimii 
o odihnă plăcută, după o perioadă de 
activitate încordată. Vacanța F 
va prilejui zile minunate, de 
pline de bucurii, petrecute în 
cele mai pitorești ale patriei, 
rul Invățămintului și Culturii, 
borare cu U.A.S.R., organizează mai 
multe tabere pentru studenții fruntași 
la învățătură. In cele două serii vor

de iarnă 
: neuitat, 
i locurile 
Ministe- 
în cola-

atorii de viteză sînt gata de start
1 este iarăși gazda întrecerilor 
I campionatelor republicane de 
itezâ. Incepind de luni 5 fe

ti na to rii șj patinatoarele frun- 
întreaga țară vor porni dispu- 

cucerirea titlurilor de cam- 
uhlicani. La seniori, dinamo- 
llian Papuc, campionul abso

rb, este botărît să-și apere ti- 
peiitru care, in ultimele săp- 

s-a antrenat cu foarte multă

nut în probele de control, citeva rezul
tate promițătoare.

Campionatele republicane din acest an 
sînt deschise următoarelor categorii de 
sportivi ; juniori și junioare 14 ani, ju
niori și junioare 15-16 ani, juniori și ju
nioare 17-18 ani șl seniori și senioare. 
Pentru toate aceste categorii de sportivi 
Întrecerile se vor desfășura de-a lungul 
a două zile. La fiecare categorie de 
virstă sportivii vor participa în cadrul 
a natru nrnbp • dou? alergări do distan-

Asemenea ima
gini vor putea fi 
surprinse în splen
didele noastre sta
țiuni de iarnă, aco. 
Io unde vor veni 
să se odihnească 
studenții. Vacanța 
de iarnă este un 
excelent prilej de 
inițiere în tainele 
schiului, lucru pe 
care îl dovedesc și 
acești studenți de

Magazin sportiv

(Continuare în pag. a 3-a)

superior, 
și Baia

(Continuare în pag. a 4-a)

Zile de odihnă și sport

odihnă și reprezentanții celor mai ti
nere institute de învățămint 
cele de la Constanța, Bacău 
Mare

Pentru membrii cluburilor 
studențești din Întreaga țară

Intîlnire cu „primăvara
„Cupa Bucureștiulci1 

fa hochei pe gheață

® Ecouri din turneul 
echipei Petrolul 

peste mări și țări

sportive 
_ , va fun-

cționa o tabără centrală la Pirîul Rece. 
Aici vor sosi 259 de studenți sportivi, 
membri ai numeroaselor echipe univer
sitare și formații studențești care ac
tivează în primele categorii ale cam
pionatelor republicane, sportivi care fac 
parte din loturile reprezentative ale 
țării. Zilele de vacanță vor constitui 
totodată pentru ei prilejul unui prețios

€um sc realizează „jocul 
fără in moc Ia fotbal 

„Cupa de iarnă” la handbal 
în 7 feminin

Există oare o limită 
pentru posibilitățile omului 

in sport ?

I ogr ” ’ i
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PENTRU O Șl MAI BATĂ ACTIVITATE ÎNTILNIRE CU „PRIMĂVARĂ
SPORTIVA MASE

De curind a avut loc la Constanța 
conferința regională U.G.F.S., eveniment 
de o deosebită importanță în viața spor
tiva a regiunii Dobrogea. Atît darea 
de seamă, cît și cei ce au luat cuvîntul 
an arătat că sub conducerea și îndruma
rea Comitetului tegional de partid în 
regiunea Dobrogea s-au obținut în ulti
mul timp însemnate succese pe linia dez
voltării culturii fizice și sportului.

Luptînd pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de Hotărîrea din 2 iulie 1957 
activiștii sportivi dobrogeni au acordat 
• atenție deosebită dezvoltării sportului 
de masă, obținînd frumoase succese în 
rceastă direcție. Astfel, numărul aso
ciațiilor sportive se ridică în prezent la 
546, totalizînd 122.454 membri U.G.F.S., 
din care majoritatea desfășoară diferite 
activități sportive. La o repartiție teri
torială se constată că în raionul Ilirșo- 
va, spre exemplu. în prezent 26,2% din 
populație sînt membri U.C.F.S., în raio
nul Tulcea 23,9. iar în raionul Medgidia 
procentul este de 20,5%.

Un rol important în acțiunea de lăr
gire a bazei de masă a mișcării sportive 
l-au avut Spartachiada de iarnă a tinere
tului. Concursul cullural-sportiv, „Cupa 
Agriculturii", „Cupa Dobrogei" și alte 
mari competiții, care prin buna lor or
ganizare au reușit să atragă un însemnat 
număr de tineri și tinere pe terenul de 
sport. Datorită acestor întreceri sportul 
de masă șî-a cîștigat mulți simpatizanți. 
Numai în anul 1961, la Spartachiada de 
iama au participat un număr de 95.244 
de sportivi, iar la crosul „Să întîmpinăm 
1 Mai" aproape 50.000. La Concursul 
cultural-sportiv a participat un număr 
de 91.488 de tineri și tinere.

O contribuție însemnată la realiza
rea acestor succese au adus-o consi
liile asociațiilor sportive 9 Mai Saligny, 
G.A.S. Peșterea. G A.S. Remus Opreanu 
din raionul Medgidia, G.A.G. Valea Ru- 
carilor. Școlile medii nr. 1 și 2 din ra
ionul Tulcea și altele, care *u obținut 
rezultate bune. De subliniat intensa par
ticipare a tinerelului din aceste raioane 
la concursurile ngn>»u cucerirea insig
nelor ‘L3T.C și F.G.M.A. Rezultatul? 
5.978 de noi purtători 1 Și-au adus a- 
portul în această direcție asociațiile 
sportive: Centrul școlar Poarta Albă, 
școala profesională I.M.U.M. din raionu1 
Medgidia, școala medie din Babadag și 
asociația sportivă Razelm 
raionul Istria, Tractorul 
din raionul Măcin Ș.a.

„Duminicile sportive" 
au constituit o altă formă atractivă de 
popularizare și angrenare în sport. Pe 
întreaga regiune. în anul 1961, s-au or
ganizat peste 60 „duminici sportive", 
la care și-au adus în multe rinduri con 
tribuția și cei mai buni reprezentanți ai 
sportului de performanță din această 
parte a țării, printre care luptătorii de 
Ia Vulturul Tulcea. secțiile de volei al» 
duhului sportiv Farul, boxerii asocia
ției sportive Steaua etc.

Darea de seamă sublinia că ta re
giunea Dobrogea au fost amenajate pes
te 250 de terenuri de fotbal, 300 de te- 
renuri de volei, 30 de arene de popice 
gi multe terenuri de baschet și band-

din Jurilofca 
IIoria. Știința

ale tineretului

sportive 
construc- 
Cimentul 
D.R.N.C.

bal redus. Printre asociațiile 
care au adus un mare aport la 
fia bazelor sportive au fost 
Medgidia, Ideal Cernavodă, 
Constanta.

Multi dintre cei care s-au ' 
cuvmt au arătat că asemenea 
succese au fost posibile și pentru că un 
număr tot mai mare de sportivi dobro
geni au luat parte la munci patriotice, 
răspunzînd cu însuflețire la construcția ■ 
bazelor sportive. Astfel, în colaborare cu 
organizațiile U.T M. sportivii din raionul 
Medgidia au prestat peste 200.000 ore 
de muncă patriotică pentru amenajarea 
de terenuri de sport. Acțiuni asemănă
toare au întreprins și tinerii din raioa
nele Istria, Hîrșova, Tulcea și altele.

Darea de seamă și mulți dintre vor 
bitori au arătat însă că deși s-au obți
nut succese meritorii, activitatea spor
tiva de masă în regiunea Dobrogea nu 
s-a dezvoltat pe măsura posibilităților 
existente în această parte a țării. Și a- 
ceasta din cauză că — așa cum au ară
tat, de pilda tov. V. Caludi și I. Nedelcu 
— în unele raioane sportul de mase 
n a stat tot timpul în atenția consiliilor 
raionale și a asociațiilor sportive. In 
loc să se preocupe de îndrumarea acti
vității reale în asociații sportive, prin a- 
tragerea de noi membri U.G.F.S. și or
ganizarea a cît mai multe competiții, o 
parte din activiștii sportivi au preferat 
munca birocratică, mergînd pînă la ra
portarea de date ireale (raion Negru 
Vodă). In raionul Istria numărul mem
brilor U.C.F.S. este doar de 9.000, rc- 
prezentînd un procent nesatisfăcător 
(12%) față de numărul populației. In 
acest raion sînt asociații sportive ca 
Zorii Noi, Granitul-Babadag, FI. roșie 
Lunca, care în tot timpul anului 1961 
n-au primit nici un membru U.C.F.S., iar 
la asociația sportivă G.A.G. F’așa Cîșla 
numărul membrilor în Ioc să crească a 
scăzut. Aceeași situație există și 
raionul Măcin.

Rezultate slabe s-au înregistrat și 
ceea ce privește munca de atragere

înscris la 
frumoaso

Muncitorii Combinatului agro-ali- 
mentar „30 Decembrie" au primit la 
începutul acestei săptămini vizita 
sportivilor clubului Steaua. A fost 
un adevărat schimb de experiență. 
Mai întîi gazdele și-au condus oas
peții în căsuțele de sticlă ale serelor, 
arătîndu-le roșii date în pirg, ardei, 
salate înfoiate, gata parcă să fie 
duse în sufragerie. Apoi, sportivii de 
la Steaua au împărtășit muncitorilor 
impresii din activitatea lor, le-au de
monstrat care sint roadele hărniciei 
la antrenamente. Nici unii, nici alții 
nu vor uita curind aceste clipe...

intilnit din nou. De data aceasta in 
sala de festivități.

CĂLĂTORIE
IN ORIENTUL MIJLOCIU..;

Nu trecuseră 24 de ore din clipa 
cînd avionul readusese in patrie e- 
chipa de fotbal Steaua, din turneul 
întreprins in Orientul Mijlociu și in

Sportivi fruntași 
printre începători

PENTRU O JUMĂTATE DE ORĂ, 
PRIMAVARA I

oaspeții 
plăcută 
de pă- 
la adă-

Intrați pe ușile de sticlă 
au fost invăluiți de căldura 
de cămin a serelor. Hectare 
mint reavăn rodeau din plin 
postul primăverii artificiale. Pe stra-

Grecia. Și primele amintiri din a- 
seastă călătorie au fost împărtășite 
muncitorilor Combinatului agro-ali- 
mentar „30 Decembrie". Maestrul 
sportului Ion Voinescu, aflat printre 
vizitatori, și-a depănat amintirile. 
2—0, 3-1, 6-0, 4—1, 4—0, 3—2, 3-1 și

gătit prost am realizat rezultate 
be, acum ne pregătim bine ș 
rește, vom realiza performanțe 
roase), funcționarul Mihai Pop< 
vrut să știe: „Care este după 
rea celui mai bun portar al I 
lului. romînesc cel mai periculos 
cant 2“ (răspuns : atacul colecti 
care nu sint individualități ren 
bile cu tendințe egoiste, ci o ci 
rare perfectă și deci derutantă ț 
un apărător), muncitorul Miha 
preanu era curios să cuno 
„Dacă Ion Voinescu își pregătei 
înlocuitor" (răspuns: firește In
terviul colectiv a continuat în 
sălii unde Voinescu a trebuit să 
față atacurilor susținătorilor alt 
chipe. „Tot Petrolul cîștigă !“, 
sați două puncte Steagului rc 
„Clujul nu vă iartă!“ și alte a 
nea „șuturi" au pornit spre Voi: 
Cu reflexele-i binecunoscute 
parat, promițindu-le... dezamăgi 
intilnirile echipei Steaua cu f 
tiile lor favorite.

BOXU1

zorea 
stimula

Un grup de tineri 
sală. Unul dintre ei îi 
nîndu-le : ,,Să ne grăbim I Altfel 
dem boxul". Sala devenise ți
pătoare. Urcați pe bănci pen 
putea urmări cu atenție fiecare 
care a boxerilor și luptătorilor, 
tatorii veniți mai tîrziu se i 
sau ce au pierdut din demoni 
sportivilor de la Steaua. Numai 
ei marcau cu ropote de aplauze 
cutiile tehnice ale luptătorilor 
eschivele reușite ale ele vili 
Marcu Spacov. Mai bine de c 
cit s-au perindat pe scenă lup 
și boxerii, am asistat la ade 
demonstrații ale măiestriei. Lxc 
țiile tinerilor arătau încîntarei 
interesul 
originală

manifestat pentru a 
gală.

★
își lăsase storurile. C

în

în 
„a 

elementului feminin în activitatea spor
tiva. Aceasta lipsa este mai evidenta în 
rioanele Măcin, Negru-Vodă, Adam
clisi.

★
Conferinței regionaleLucrările ______ ... . ____

U.C.F.S. Dobrogea au scos în evi
dență că in ceea ce privește dezvol
tarea sportului de masă se pot rea
liza rezultate mult mai bune ca pînă 
acum, dar că pentru aceasta se im
pune o mai intensă muncă de orga
nizare în cadrul tuturor raioanelor.

Consiliul regional U.C.F.S. Dobro
gea va trebui să manifeste o mai 
mare atenție ș? față de dezvoltarea 
sportului în școli, care nu constituie 
in regiunea Dobrogea un mijloc de 
dezvoltare a activității de perfor
manță.

Eliminindu-se aceste lipsuri, regiu
nea Dobrogea va putea să aducă o 
contribuție și mai mare la avîntul 
mișcării noastre sportive.

P. ENACHE
L. BRUCKNER - coresp.

Sportivii de la Steaua s-au întilnit - în miez de iarnă - cu.'., primăvara.
Iată-i admirind recolta lui ianuarie în serele Combinatului agro-alimentar 

30 Decembrie"
Foto : T. Roibu

turile îngrijite cu migală (fiecare 
plantă este ocrotită ca un copil) era 
gata recolta lui... ianuarie. In coșuri 
de nuiele se strângeau roșii, ardei, 
salate... Fete îmbujorate purtau cu 
plăcere bogăția de vitamine dătă
toare de sănătate. Admirind primă
vara încorsetată în sticlă maestrul 
emerit al sportului Gh. Viziru a ex
clamat :

— Sintefi adevărați vrăjitori, dragi 
prieteni I

„Vrăjitorii" erau de fapt munci
torii agricoli, mecanicii serelor care 

kilometri de țeava 
care 

mese-

4—2, scorurile cu care Steaua a în
cheiat victorioasă cele 8 intilniri sus
ținute în Republica Arabă Siria, Irak 
și Grecia, s-au transformat în scurte, 
dar captivante, povestiri. Ion Voi
nescu a fost apoi ținta unui noian 
de întrebări. Muncitorul Ștefan Du- 
mitrache s-a interesat dacă: „Va 
cîștiga anul acesta Steaua campio
natul ?“ (răspuns: cind ne-am pre-

Seara 
natul conturat doar de incande 
becurilor fremăta, 
meau oaspeților pentru instr 
demonstrație rugîndu-i in < 
timp să-i mai viziteze. Multi 
îi rețineau pe sportivi întreb 
ce trebuie să facă pentru a < 
sportivi fruntași. Explicațiile : 
ii incintau pe acești iubitori ai 
tului.

— Să mai veniți la noi ?
— Vom veni cu bucurie 1

Gazdele >

trimeteau prin 
căldură, meșterii și inginerii 
s-au dedicat acestei gingașe 
rii. Zecile de mii de kilograme de 
produse ce se îndreaptă spre piețele 
Capitalei sint rezultatul eforturilor 
comune ale acestor „vraci". O jumă
tate de oră de primăvară, o jumă
tate de oră plăcută, reconfortantă, 
petrecută in mijlocul maeștrilor se
relor.

După vizita prin alte sectoare ale 
Combinatului, gazdele și oaspeții s-au

HR1STACHE NA 
NEAGOE MARI

PRIN MUNCĂ PATRIOTICA

Săptâmina sportivă la Onești
Localitate care altădată nici nu era 

trecută pe hărți, Oneștiul pulsează azi 
de avîntul înălțător al muncii socia
liste. în același timp se desfășoară aici 
o intensă activitate sportivă. Iată, de 
pildă, cîteva dintre manifestațiile spor
tive care au avut loc la sfîrșîtul săptă- 
minii trecute.

• Sala de șah a asociației sportive 
Cauciucul a găzduit la 27- ianuarie în
trecerea retur dintre formațiile Cauciu
cul și Energia din cadrul campionatu
lui republican de șah pe echipe — faza 
orășenească. In partidele masculine s-au 
înregistrat rezultate: Tolocică (C) — 
Bortoș (E) 1—0, Botez (C) — Carcioc 
(E) 1—0, Gușiță (C) — Lazăr Ianeu 
(E) 0—1, Nedelcuță (C) — Filimon 
(E) 1—0. în cele feminine, s-au arătat 
mai bune șahistele de la Cauciucul : 
Elena Blaga (C) — Olga Clopotarii 
(E) 1—0, Maria Sburlea (C) — Elena 
Orban (E) ‘/2—’A- Tinînd seama și de 
rezultatele primului meci, Cauciucul a 
învins Energia cu 8—2
• Duminică 28 ianuarie au continuat 

întrecerile de volei din cadrul „Cupei 
16 Februarie" organizată de consiliul 
orășenesc U.C.F.S. In primul meci s-au 
întilnit echipele Petrolul și Cauciucul. 
Au învins petroliștii cu 3—1 (15—12, 
15—8, 10—15, 15—10), remarcîndu-se 
voleibaliștii Corlăteanu, Tolomei, Ciuac 
(Petrolul), Stoica. Tobatan. Postolache 
(Cauciucul). Al doilea meci, s-a înche
iat cu rezultatul de 3—1 (15—13, 15—8, 
|7—15, 15—13) în favoarea echipei Vic-

vilor de la Chimia. Cei mai buni 
tori: Mihai, Apostol, Dumitrașcu 
toria), Langa, Arghir, Weinbran 
mia).

• In sala de sport de curind 
gurată în cartierul T.C.R. a avut loc 
prima 
cadrul 
ciucul și Victoria. Meciul a fost plă
cut și --------
tire a

jucă- 
(Vic- 
(Chi-

inau-

partidă de baschet a anului, în 
căreia s-au întilnit echipele Cau-

a scos în evidentă buna pregă- 
sportivilor de la Cauciucul care

au învins cu 60:17 (24:7) prin punc
tele marcate de Romașcanu (16), Pa- 
vlovici (14), Kliiger (12), Cormoșin 
(10), Antonescu (6) pentru Cauciucul 
și Scarlat (6), Bradea (5), Ursache 
(2), Cosma (2), Ionescu (2).

Și săptăminile care urmează se a- 
nunță la fel de bogate în întreceri 
sportive.

In asociația sportivă IPROF1L Mo
bila IAȘI se desfășoară o intensă ac
tivitate in ceea ce privește organizarea 
întrecerilor Spartachiadei de iarnă a 
tineretului. Totodată, tinerii din a- 
ceastă asociație sportivă dau o aten
ție deosebită și dezvoltării bazei ma
teriale. Ei își amenajează prin muncă 
patriotică două terenuri de volei și își 
construiesc două mese de tenis.

Un succes demn de relevat este și 
acela că datorită marelui număr de 
întreceri populare organizate de consi
liul asociației a crescut in ultimul timp 
numărul membrilor U.C.F.S. eu încă 
200 de tineri și tinere.

ÎNTRECERI SPORTIVE SĂTEȘTI

PAUL DUȚA-coresp

Consiliul asociației sportive Tinere
țea din comuna Lipănești (raionul 
PLOIEȘTI) organizează în aceste zile 
numeroase întreceri sportive populare. 
Numărul participanților la competiții 
este în continuă creștere. De un deo-

Din poșta zilei
ÎN PLINA ÎNTRECERE

La 
ții a 
retului este în plină desfășurare. La 
A. S. Olimpia, elevii școlii medii din 
localitate se întrec pentru cucerirea 
titlului de campion al asociației. Pînă 
în prezent s-au remarcat tinerii spor
tivi Mihai Miron, Emil Mihăilă și 
Angela Petraru la schi/ Nicolae Frun
ză, Ion Negrea, Gheorghe Gherman și 
Elena

Vatra Dornei, etapa pe asocia- 
Spartachiadei de iarnă a tine-

Moraru Ia tenis de masă.
Boris Feig — coresp.

chiadei de iarnă a tineretului, la Insti
tutul Agronomic „Ion Ionescu de la 
Brad" din Iași au participat aproape 
1000 de studenți și studente la gim
nastică, haltere, șah și tenis de masă.

Numai la gimnastica tip G.M.A. 
au îndeplinit condițiile de concurs 450 
de participanți. Cel mai frumos rezultat 
s-a înregistrat Insă în cadrul între
cerilor de haltere: 376 de participanți 
au îndeplinit baremul regulamentar. 
Și întrecerile nu sînt decît la început 1

Eugen Ursu — coresp.

a fost procurat echipamentul necesar 
sezonului de primăvară (ghete de fot
bal, chiloți și tricouri). Echipa de 
fotbal se pregătește de pe acum pen
tru faza comunală ce va avea loc la 
Bogdănești.

Vasile Tămășanu — coresp.

CURS DE ARBITRI LA FOTBAL

Colegiul de arbitri de fotbal al re- 
■—‘i Bacău a organizat un curs

LA INSTITUTUL AGRONOMIC 
DIN IAȘI

BOGATA ACTIVITATE
LA G.A.C. FOLTEȘTI

Asociația sportivă de pe lingă G.A.G

giunii Bacău
de arbitri la care participă 32 de 
elevi. Aceștia frecventează cu regula
ritate cursurile, care au loc o dată 
pe săptămină. Ele sînt bine organizate 
din toate punctele de vedere. Lectori 

u sint unii dintre cei mai buni arbitri

sebit succes se bucură concursu 
schi și săniuțe. Ultimele întrec 
schi pe asociație au fost cîștig 
Octavian Georgescu (cobcrire) 
Lucian (fond). Primele locuri 
niuțe au revenit tinerilor Ale: 
Popescu și Ana Diaconu. Consi 
sociației sportive Tinerețea 
dinte : Aglaia Munteanu) și-a fi 
sarcină pentru perioada care ui 
înființarea secțiilor de baschet, 
bal și gimnastică, sporturi im 
de tinerii colectiviști.

SUCCESE IN ACTIVITATI 
ȘAH1STÂ

Șahul se bucură de o largă 
laritate în cadrul asociației s 
Geologia din CAPITALA. N 
membrilor secției de șah a ere: 
ultimul timp de la 58 la 71 ca 1 
a Concursurilor organizate pe as< 
Dintre cei mai buni jucători — 
ționați în campionatele pe asoc 
au fost selecționate cîteva echir 
participă la campionatul repul
ȘCOLARII SE ÎNTREC PE I

Din inițiativa profesorilor d< 
cație fizică a avut loc recent 
toșani un concurs de săniuțe 
asociațiile sportive școlărești, 
treceri au luat parte 203 tineri 
nere. S-au evidențiat: Paul E 
(Șc. med. 1), Mihai Lupu (Șc. n 
Ștefania Romanescu (Șc. de 8 an 
Corina Ungureanu (Șc. med. 1)

NOI SECȚII PE RAMU1 
DE SPORT

In hotărîrea conferinței as 
sportive Carpați — Mirșa (raior 
BIU) s-a trasat și sarcina inj 
de noi secții pe ramură de 
Noul consiliu al asociației spor 
preocupă intens de îndeplinirea 
sarcini. Pînă acum au luat fiin 
țiile de baschet, atletism, popic 
schi și tenis de masă. In mo 
de față consiliul asociației se 
cupă de afilierea acestor secții 
derațiile de specialitate și de le 
rea sportivilor. Pentru sezonul



antrenorii Roman Turușanco și 
Horosz ii găsești în aceste zile, 

acare dimineață, pe patinoarul 
■:'ml din parcul „23 August". Pri- 
împărtășește din vasta-i expe- 

l (a fost de zece ori campionul 
patinatorilor noștri fruntași, 

■l doilea învață pe cei mai ti- 
sportivi, încadrați in centrul de 
tire de pe lingă clubul Dinamo, 
darul alunecării cu patinele. 
Ciți copii se află la ora ac- 

intr-o pregătire organizată ? 
întrebat pe Beta Horosz.

Dacă ii adunăm și pe cei in- 
ți în secțiile cluburilor I.T.B., 
a, Știința și de la Școala spor- 
de elevi, cred că sînt mai mult 
10 de fete și băieți. De altfel, 
958, de' cind s-a deschis patinoa- 
rtificial — pentru că de atunci 
>ate vorbi despre o pregătire 
izată — inițiem anual circa 
B' copii în tainele acestui sport. 
e timp cițiva dintre copii se 
?seră roată in jurul nostru, 
fum te cheamă și ciți ani al ? 
m întrebat pe cei mai mic din-

on Constantinescu și am 6 ani. 
particip la finalele campiona- 
republicane.
re norul Horosz îmi explică dis- 
:ă Ionel este ambițios nevoie 
că și-a pus in gind să-l „bată" 

mpionate pe adversarul lu‘ 
oal, Petrișor Stoicescu. 
Dar pe tine cum te cheamă.

iodica Boldea. Eu fac 
iiștle meu mai mare, 
ire 10 ani...
e timp, intrau in vestiarul pa- 
ilui, tinerii noștri patinatori a- 
i. Terminaseră și ei ședința 
rpătire. Am oprit-o pe Cristina 
ea. campioana țării.
teși eu sînt cea mai... „bătrână" 
toare artistică, mă consider din 
ția patinoarului artificial „23 
t“. De altfel am început să 
: acest sport doar cu un an îna- 
e inaugurarea frumoasei noas- 
ze de iarnă. Cind îmi amin- 
ite greutăți am întâmpinat in 

an de sport în peregrinările 
lacul Bilea. apreciez și mai 

ondițiile din ce în ce mai bune 
•acticare a sporturilor prefe- 
pe care ni le-au creat parti- 

guvernul.
•ontinuare am discutat cu an
ii Roman Turușanco.
u apărut primele roade ale pa- 
tlui artificial. Antrenorul ceho- 

Kared Vosatka, care se află 
titală pentru un schimb de ex- 
:ă, ne-a spus că avem de pe 
o cultură în arta patinajului 
'. Elena Moiș, Cristina Patrau- 
oxana Găbunea, Carol Hertl, 
Ionian, Niculae Belu ș.a. au 
sat mult. Speranțele noastre 
ai mari le constituie însă puz- 
le, Aopii talentați.
focutorul nostru, care-și desfă- 
munca la clubul sportiv Stea-

pereche 
Traian,

DUPĂ PATRU ANI...
Patinajul artistic în rindurile copiilor și tîneretuTuî

AMANUNTE IN LEGĂTURĂ CU „CUPA BUCUREȘTIULUI"
« PROGRAMUL COMPETIȚIEI @ CITEVA AMĂNUNTE DESPRE 
OASPEȚI • ASTĂSEARÂ, MECI DE VERIFICARE BUCUREȘTI - 

BUCUREȘTI TINERET

La patinoarul artificial din parcul „23 August" vin zilnic sute de copii, din 
rindurile cărora 
mai talentați.

instructorii și antrenorii bucureșteni selecționează 
Iată, in fotografie, citeva fete și băieți care se grăbesc 

pe gheață

pe cei 
să iasă

Brașov, dar care in 
a fost chemat să sa

gul roșu din 
actualul sezon 
ocupe de pregătirea tinerilor patina
tori fruntași, ne-a vorbit și despre 
patinajul artistic din provincie.

— Și noi ne-am străduit să ur
măm exemplul colegilor din Bucu
rești. în timpul verii am lucrat in
tens într-o sală special amenajată, cu 
oglinzi, la Școala medie nr. 2 din 
Brașov, iar acum peste 100 de copii 
își continuă pregătirile pe gheață sub 
supravegherea instructorilor B. Heu- 
hert și T. Cristiani.

— în ce orașe mai credeți că se 
poate dezvolta patinajul ?

— Fără îndoială la Miercurea Ciuc 
și Cluj. Dar din păcate avem prea 
puține vești îmbucurătoare de a- 
colo. Și cind te gindești că in aceste 
orașe se află unii dintre foștii mei 
adversari...

— Poate lipsa gheții ii face... inac
tivi.

— Aceasta ar fi o scuză, dar nu
mai in parte. In patinajul artistic 
trebuie să lucrezi intens și pe uscat, 
în tot cursul verii. Apoi, e imposi
bil ca intr-un întreg sezon să nu ai 
la dispoziție gheață măcar cîteva săp- 
tămîni.

— La ce virstă trebuie să înceapă 
antrenamentul un copil care vrea să 
ajungă campion ?

— Etatea cea mai potrivită este de 
5 ani. Patinajul artistic este o școală 
a artei și fanteziei pe care trebuie 
s-o începi ca orice școală, la timp. 
La 15—16 ani, dacă muncești cu se- 

mpetiția inaugurală pe 1962 
bucureșteni ai tenisului au 
mulțumire. De luni, ei vor 
urmărească din ..nou într-o 

pe sportivii lor favoriți.

orii
de 

să 
iție 
>rba de concursul inaugural din 
n, „Cupa de iarnă", care se va 
ira în organizarea federației de 
itate și a clubului Steaua.
avea loc întreceri de simplu 
și simplu femei. prima pro- 

ticipă 30 de jucători din care 
numele lui Cristea, Bosch, 

s, Bardan, Dron, C. Popovic', 
iru, Ș. Verone etc. Campionul 
:an Ion Țiriac și Petre Mărmti- 
nu vor lua parte, întrucît tac 
renament special în sala Dina- 

fete vor concura printre altele, 
Naniian, Eleonora Roșianu, A-

neta Verone, Cristina Doboșiu, surorile 
Mariana și Sanda Ciogolea.

Competiția va dura șapte zile, în
trecerile urmînd să se dispute în sala 
de sport din calea Plevnei 114.

Luni, în prima zi a concursului, me
ciurile vor avea, loc intre ora 8 și 21

Așa cum arătam și mai sus, par
tidele sînt așteptate cu un viu interes, 
mai ales că sportivii noștri fruntași ca 
și elementele tinere de perspectivă se 
antrenează de mai multă vreme. De 
aceea sperăm să asistăm la întreceri 
disputate și spectaculoase. Sperăm, tot
odată, ca acest concurs de deschidere 
a activității competiționale a teni
sului pe 1962 să nu continue cu a- 
baterile de anul trecut ale unor jucă
tori. Am dori să avem de consemnat 
numai lucruri bune.

00 de studenti își vor petrece vacanța in taberele de iarnă
(Urmare din pag. 1)

de experiență, a practicării 
seipline complimentare, a îmbii- 
i pregătirii fizice și a ridicării 
iei.
portul va fi prezent ca un punct 
il în programul zilnic nu numai 
stă tabără a consacraților sta- 
>r. Exercițiile fizice fac parte 
iță din odihna activă a tine- 
nostru studios. Studenții sînt 
în tabere de numeroși profesori 
‘nori, pornesc la drum echipați 
; cele necesare practicării spor- 
de iarnă. Trebuie să amintim 
:ă foarte multe catedre de edu- 
zică organizează cu acest pri
muri speciale de inițiere și de

perfecționare în schi. Foarte prețioasă 
este inițiativa Centrului universitar 
București, de a organiza cursuri de 
schi și ia nivelul institutelor și facul
tăților. Universitatea „C. 1. Parhon" 
trimite 100 de studenți la Postăvarul, 
Institutul Politehnic un număr de 50 
studenți la Peștera, Institutul de Petrol 
și Gaze și-a ales drept loc de pregătire 
Dihamul, Institutul de Construcții va 
poposi la Borșa, iar Institutul Medico- 
Farmaceutic la Cota 1400 și 1500. In
stitutul de Arhitectură și Institutul 
Maxim Gorki trimit aproape 100 de 
tineri la cabana Babele și stațiunea 
Predeal și, în sfîrșit, viitorii actori vor 
schia pe pîrtiile de la Poiana Bra
șovului

Fără îndoială că schiul tiu va con- 

riozitate, te poți număra ț 
„vîrfurile" internaționale. Iată, 
este bine ca instructorii și antrenorii 
să acorde o atenție specială în sec
țiile lor copiilor sub virsta de 10 
ani.

Am redat mai sus impresiile și pă
rerile unor antrenori și sportivi. Este 
clar: in acești 4 ani de cind există 
patinoarul artificial, una din fru
moasele construcții sportive realizate 
in anii de democrație populară — pa
tinajul artistic și-a 
prieteni in rindurile 
retului.

printre 
, de ce

cucerit numeroși 
copiilor și tine-

IOANIȚESCUTRAIAN

„Cupa Dinamo“ reia seria marilor concursuri
Săptămina viitoare; „Cupa R. P. R.“ la toate probele

• Datorită ninsorii căzută din abunden
ță în ultimele zile în Bucegî, Postă
var, la Predeal, Mogoșa, pe Semenie, 
în Paring etc. stratul de zăpadă depă
șește 50 de cm și asigură condiții op
time de desfășurare a întrecerilor. Ca 
urmare, federația de specialitate, comi
siile regionale, raionale și orășenești, 
cluburile și asociațiile sportive și-au 
refăcut calendarul compelițional și au 
luat măsuri pentru ca, de acum înainte, 
concursurile să se dispute cu regulari
tate.

• „Startul" îl dă clubul sportiv Di
namo Brașov, care organizează azi și 
inline în Poiana Brașov tradiționala 
competiție „Cupa Dinamo" pentru pro
bele nordice. Concursul cuprinde urmă
toarele probe : fond 15 km seniori, 10 
km senioare, 10 km juniori categoria 
I, 5 km juniori categoria a Il-a, 5 km 
jimioare categoria I, 3 km junioare ca
tegoria a Il-a, ștafeta 4x10 km seniori, 
4x5 km juniori și ștafeta combinată 
pentru fete (3 schimburi alcătuite din 
2 junioare care parcurg 3 km și 1 
schimb format dintr-o senioară care 
parcurge 5 km). Pe trambulina mijlo
cie vor avea loc sărituri pentru seniori 
și juniori.

• Schiorii probelor alpine se întrec 
Intr-un nou concurs de verificare cc va 
fi organizat în Kantzcl și pe Sulinar.

stitui singura preocupare sportivă 
studenților. Pe agenda mai figurează 
întreceri de șah, tenis de masă, gim
nastică, trîntă, din cadrul Spartachiadei 
de iarnă a tineretului.

Excursiile, serile culturale, muzicale 
și de dans, vizitele la mari fabrici și 
întreprinderi din împrejurimi, con
cursuri „Cine știe, cîștigă" pe diferite 
teme, recenzii și simpozioane comple
tează activitatea bogată a acestor 
tabere.

Prin grija partidului și guvernului, 
studenții patriei vor avea prilejul să 
se odihnească, să-și întărească sănă
tatea, să-și ridice nivelul cunoștințelor 
și, cu forțe proaspete, să reînceapă 
munca lor cu și mai mult avînt, cu 
rezultate și mai rodnice.

echipe de peste ho-

mai anunțat „Cupa 
competiție aflată 
ediție a sa, va ratin'

Săptămînă care urmează rezervă iu
bitorilor hocheiului pe gheață bucu
reșteni un bogat program interna
țional: marți, joi, sîmbătă și duminică 
ei vor putea urmări „la lucru" pe cei 
mai buni hocheiști ai noștri în între
cere cu redutabile 
tare.

După cum s-a 
Bucureștiului", 
la cea de-a cincea 
Ia start patru echipe: Torpedo Gorki 
din U.R.S.S., Einheit Berlin din R D. 
Germană și două formații rominești: 
selecționata de seniori a Capitalei și o 
echipă de tineret. Programul de desfă
șurare a competiției a fost stabilit de 
către federația de specialitate, după 
cum urmează:

joi 8 februarie, ora 18: Torpedo 
Gorki — București (tineret), ora 20: 
Einheit Berlin — București.

Sîmbătă 10 februarie, ora 18: Bucu
rești — București (tineret), ora 20: 
Torpedo Gorki — Einheit Berlin.

Duminică 11 februarie, ora 18: Ein
heit Berlin — București (tineret), ora 
20: Torpedo Gorki — București.

Vineri 9 februarie va fi zi de pauză.
Cele două echipe invitate de pese 

hotare vor sosi în Capitală la începu
tul săptăminii viitoare. Einheit Ber
lin și-a fixat sosirea la București pen
tru luni iar hocheiștii sovietici vor sosi 
miercuri. Pentru a da posibilitate cit 
mai muitor jucători ai noștri să evo'ue- 
in partide internaționale, federația a 
organizat pentru marți seara (cu înce
pere de la ora 19), o partidă amicală 
intre Einheit Berlin și Știința București. 
In vederea acestui joc, lotul studenților 
bucureșteni va fi întărit cu cîțiva ju
cători aflați în lotul reprezentativ.

Cele două echipe de peste hotare 
care vor evolua săptămina viitoare pe 
gheața artificială a patinoarului din 
Parcul „23 August" sînt cunoscute pa-

• O săptămînă mai tîrziu, adică în 
zilele de 10 și 11 februarie, se va des
fășura prima etapă a „Cupei R.P.R." 
pentru probele alpine și nordice. La 
„Cupa R.P.R.", F.R.S.B.A. a invitat ur
mătoarele echipe, la probele alpine: 
Dinamo, Casa Ofițerilor, Olimpia, Voin
ța, Luceafărul (toate din Brașov), Car- 
pați Sinaia, Știința București, Carai- 
manul Bușteni și selecționatele orașelor 
Hunedoara, Cluj, Reșița și Baia Mare; 
la probele nordice : Dinamo, Casa Ofi
țerilor, Olimpia (toate din Brașov), 
Voința Sinaia, Caraimanul Bușteni, Știin-, 
ta București și selecționatele orașelor 
Vatra Domei. Gheorghieni, Reșița și 
Rișnov. La „Cupa R.P.R." se alcătuiesc 
clasamente aparte pentru -probele alpine 
și pentru cele nordice, 
formate din 4 seniori, 
nioară, 2 junioare (la

Echipele vor fi 
4 juniori, 1 se- 
probele alpine)

învață să schieze

Foto: GH. NISTORESCU

în întreaga țară funcționează cîteva 
zeci de centre de învățare a schiului 
de către copii și tineret, în cadrul că
rora își însușesc tainele acestui sport 
peste 2.000 de viitori schiori. în re
giunea Ploiești, consiliul U.C.F.S. a or
ganizat, în colaborare cu F.R.S.B.A., 
astfel de centre la Azuga, Bușteni, Si- 
n ai a-Izvor și la Teșila. Ținîndu-se cont 
de specificul localităților, la Teșila copiii 
sînt pregătiți pentru fond, iar la Azuga, 

blicului bucureștean. Torpedo Gorki, 
bunăoară, a mai jucat în această com
petiție acum doi ani, cind s-a clasat 
pe primul loc, cucerind admirația pu
blicului și aprecierile unanime ale spe
cialiștilor. Reamintim că atunci ho
cheiștii sovietici au învins în finală 
pe reprezentanții noștri cu 8—0, d jpă 
un joc a cărui principală caracteris;! ă 
au fost acțiunile derutante, purtate în 
mare viteză, precizia în pase și un 
patinaj excepțional. In campionatul 
unional, echipa din Gorki deține un 
loc fruntaș. Ea ocupă deocamdată lo
cul 7 (cu șanse evidente de a promo
va pe locul 6 după disputarea celor 
3 restanțe pe care le are) dihtr-un 
total de 20 de echipe participant^ în 
campionatul categoriei A. Cit despre 
Einheit Berlin, care a jucat la Bucu
rești chiar anul trecut și s-a clasat pe 
locul 3 în „Cupa Bucureștiului", aceastî 
este una din cele mai bune echipe din 
R.D.G. Ea ocupă actualmente locul al 
3-lea într-una din cele două serii 
ale campionatului ligii A și numiră 
în rindurile sale o serie de jucători 
din loturile reprezentative A, B sau ti
neret.

In vederea competiției „Cupa Bucu
reștiului", antrenorii Mihai Flamaro- 
pol, I. Tiron și I. Ganga, care se ocu
pă de pregătirea celor două selecționa
te care vor reprezenta hocheiul nostru 
în această întrecere, au ținut în această 
săptămînă antrenamente intense. Ei au 
urmărit remedierea- unor lipsuri in 
jocul de ansamblu, semnalate cu oca
zia jocurilor internaționale precedente, 
precum și a unor deficiențe individual 
pe care le-a scos în evidență desfășu
rarea campionatului republican. ASTA 
SEARA, ECHIPELE BUCUREȘTI ȘI 
BUCUREȘTI TINERET SE VOR ÎN> 
TILNI INTR-UN MECI DE VERIFI
CARE, INCEPIND DE LA ORA 19,30.

și 3 seniori, 3 juniori, 1 senioara, 2 
junioare (la probele nordice, fond) și 
2 juniori (la sărituri).

• Pe pirlia Caraimanul de pe Valea 
Albă, asociația sportivă Caraimanul 
Bușteni a organizat un reușit concurs, 
care a angrenat un mare număr de 
schiori din asociație. Zăpada bună a 
permis desfășurarea în bune condiții a 
întrecerilor de slalom special, care s-au 
încheiat cu următoarele rezultate: se
niori: 1.
1. Săcui; 
Mureșan, 
Pandrea; 
la jcentrul 
Dan Cristea,
Moldoveanu; junioare: 1. Elena Ciupală,
2. Mariana 
veanu. (V.

M. Enache, 2. F. Sandru, 3. 
juniori categoria I: 1. Dora

2. N. Moldoveanu, 3. Doru 
juniori categoria a Il-a (de 

de învățare, a schiului): 1.
2. FI. Mihăilescu. 3. St.

Bălan, 3. Georgeta Moldo-
ZBARCEA-coresp.).

Bușteni și Sinaia-Izvor pentru probele 
alpine.

în fotografie, un aspect de la antre
namentul elevilor centrului de la Si- 
naia-Izvor, sub conducerea antrenoru
lui Gheorghe Ciuntu.
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de 

so- 
din„Cupa 16 Februarie"

Februarie

la Brăila
salajocurile avind loc în

N. COSTIN' — coresp.

(Urmare din pag. 1)

al Capitalei!

REZULTATE TEHNICE:

verificare a potențialului trăgătorilor 
susceptibili să ne reprezinte culorile 
țării in marea competiție a „speranțe
lor-. programată la Cairo.

„Cupa 16

lor pregătire se remarcă 
Progresul, Celuloza I și 
meserii la băieți, Școala de 
Voința la fete.

lată și

Noutăți pugilistice
la „Cupa 16 Februarie**, competiție 

rezervată echipelor bucureștene de ju
niori, s-au mai jucat trei partide: două 
miercuri și una joi. Întîlnirilc s-au în
cheiat cu rezultate scontate Astfel. 
Rapid a întrecut Școala sportivă de 
elevi nr. I cu 8—3, Clubul sportiv șco
lar a dispus de formația Steaua cu 
8 — l, iar Progresul, întîlnind și ea e- 
chipa Școlii sportive de elevi nr. 1, a 
cîștigat cu 8 — 1.

Următoarea clapă a acestei competi-

Comisia locală de volei din orașul 
Brăila depune o rodnică activitate in 
această perioadă. După încheierea „Cu
pei 30 Decembrie", care a revenit echi
pelor Progresul la băieți și Voința la 
fete, m prezent se desfășoară o nouă 
rompefție dotată cu „Cupa 16 Februa
rie" Iau parte cite 8 echipe masculine

Start in campionatul de juniori

Sala Dinamo va găzdui. începînd de 
astăzi întrecerile de scrimă din cadr il 
campionatului de juniori a! Capitalei. 
Primii care vor urca pe planșă vor fi 
trăgătorii de categoria a 11-a (14—16 
ani) In ordine: fîcrctiștii. floretistele 
și sabrerii (La această categorie, re
gulamentul nu prevede întreceri de 
spadă) Tot in prima zi a campion.) 
tului vor evolua și scrimerii înscriși :n 
proba de spadă, categoria I (16—20 
ani).

Miine, in aceeași sală, protagoniștii 
întrecerilor ver fi fioretiștfi de catego
ria I.

Printre participanții înscriși la ac
tuala ediție a campionatului se numă
ră o serie de trăgători cunoscuți ca 
Ionel Drimbă. Mihai Țiu. Cristian 
Costescu. Mihai Fornino. N'colae Bă- 
luțescu. Rolf Schmidt alături de alți 
tineri scrimeri cu mari posibilități de 
afirmare (Zeno Bejan. Olimpia Anto
nescu. Laurențiu Mihăileanu ș. a.).

întrecerile vor continua săptămina 
viitoare, cind iși vor desemna 
nii. floretistele și sabrerii de 
ria I.

Desfășurat in plină perioadă 
^ătire in vederea Criteriului .Mondial 
de Scrimă a Tineretului, campionatul 
Capitalei constituie un bun prilej de 

campio- 
catego-

de pre-

ții, organizată de clubul Rapid, se des
fășoară miine, la bazinul Floreasca, de 
la ora 11, după următorul program : 
Progresul—Rapid și Clubul sportiv șco
lar—Școala sportivă de elevi nr. 2.

■k
întrecerile de înot din cadrul aceleiași 

competiții se vor desfășura, tot la ba
zinul Floreasca, duminică 11 februarie. 
In programul concursului sînt incluse 
numai probe pentru juniori și copii.

și feminine. 
Voința.

Prin buna 
formațiile 
Școala de 
meserii și

Printre protagoniștii întrecerilor de scrimă din cadrul cam pionrt ului de ju
niori al Capitalei este și talentatul reprezentant al echipei Steaua, Ionel 
Drimbă. Fotografia noastră l-a surprins intr-o atitudine caracteristică, cu 
prilejul unui asalt susținut anul trecut in campionatul republican pentru 

seniori

Aproape 50 de tineri au luat parte 
la faza pe orașul Brașov din cadrul 
concursului republican de calificare. 
In cele 3 reuniuni organizate, specta
torii au urmărit cu interes evoluția 
boxerilor de la asociațiile și cluburile 
sportive Dinamo, Steagul roșu, Tor
pedo Zărnești, Rulmentul, Casa ofițe
rilor și Tractorul. Rezultate tehnice 
finale: D. Roșianu (Torpedo) b.ab. 1 
V. Dîrjan (Tractorul), Șt. Sipoș (St. 
roșu) b. ab. 2 M. Pădeanu (Dinamo),
A. Oprea (Casa ofițerilor) b.p. Gb. 
Irimia (Torpedo), I Mărculeț (Torpe
do) b. ab. 2 N. Oprea (Tractorul), M 
Crăciun (Rulmentul) b. ab. 1 P. Pop

Concurs la Arad
La Arad a avut loc zilele trecute 

un concurs de gimnastică, dotat cu 
„Cupa 24 Ianuarie", 
cîștigătorii probelor: cat a Il-a ju
nioare: Cornelia Kristnf (Vagonul)
33.50 p; cat. I junioare: lldiko Csanyi
(U.T.A ) 33,95 p.; cat. a Il-a senioare: 
Ghizela Szekely (C.S.O.) 32,10 p.; 
cat. 1 senioare: Maria Frankl (C.S.O ) 
34.35 p.; cat. maestre: Elena Gurauda 
(CS.O.) 30,60 p.; cat a Il-a juniori: 
llie Kedves (SSE) 48,35 p.; cat. 1 ju
niori: Pascu Bucatoș (Șc. sp. U.C.F.S.) 
52,25 p.; cat a IU-a seniori: Virgil 
Păcurar (Șc. sp. U C.F.S.) 50,15 p.:
cat. a Il-a seniori: Emil Beg (Șc. sp. 
U.C.F.S.) 51,30 p.; cat 1 seniori: Ti- 
beriu Drumuș (Vagonul) 53,75 p.; cat. 
maeștri: Cezar Cernușca (Vagonul)
53.50 p.

ȘT. IACOB, corespondent

(Dinamo), L. Knapp (Dinamo) b. p. 
I. Butnaru (Dinamo), C. Stanciu (Di
namo) b.p. N. Grigore (Casa ofițerilor).

GH. CORCODEL și V. SECÂREANU 
corespondenți

• Astă-seară, de la ora 19, sala de 
festivități a uzinelor Semănătoarea va 
găzdui prima reuniune din cadrul fa
zei a doua — pe Capitală — a con
cursului republican de calificare se
niori și a campionatului individual 
de juniori. Intîlnirile se anunță foarte 
disputate întrucît vor evolua boxeri 
care au trecut cu succes „examenele" 
primei faze.

i • Vestea reluării turneelor pe 
tegorii de greutate a fost primită 
deosebit interes de antrenori și 
boxeri. La federația de specialitate^ 
sesc zilnic — din Capitală și ' 
provincie — cereri de înscriere. Rea
mintim secțiilor de box din cadrul clu
burilor și asociațiilor sportive că în
scrierile în această competiție se pri-

: mese pînă la 10 februarie.

Rapid București a ciștigat fără dificultate

Interesantă, pasionantă chiar în une
le momente a fost întîlnirea dintre e- 
chipele de junioare ale celor două.clu- 
buri. Cu o pregătire fizică și o talie 
superioare, practicînd un joc modern 
(puțin cam lent totuși) echipa din

RAPID BUCUREȘTI - CHEMIE HALLE 
(junioare) 34-44 (13-25). Au înscris : Dinu 
6, Brechner 13, Dumitrescu 8, Brînco- 
veanu 2, Cîmpeanu 3, Neagu 2 pentru 
Rapid și Knaud 8, Schaal 4, Biiinning 
10, Kuet-ch 4, Zieplow 7. Barto’omews 11. 
Arbitri : G. Chiraleu—S. Filoti, buni.

RAPID BUCUREȘTI - CHEMIE HALLE 
(meciul pentru „C.C.E") 61-33 (28-9). Au 
marcat : Ferencz 7, Racoviță 21, ivano- 
vici 3, Vasilescu 4. Gheorghe 4, Nicu- 
lescu 4, Zăvădescu 3. Marian 15, pentru 
Rapid si Ixmeyer 3, Mbller 6. Kiihn 9, 
Schaz 2. Pleitz 11, Schaal 2. Arbitri : 
Borislav Stoicev (R.P.B.) si Ferencz Vel- 
key (R.P.u.) — foarte buni.

apro- 
adver-
34-10 

37), dar combativitatea și pre
iei aruncări a jucătoarelor ger- 
au avut în cele din urmă cu- 
hotărîtor. Baschetbalistele de la 
au jucat cu prea multă emoție

Halle a avut în permanență inițiativa , 
cîștigînd pe merit la o diferență de 10 
puncte. Tinerele rapidiste s-au 
piat (la scor) de două ori de 
sarele lor: 27-32 (min. 33) și 
(min. 
cizia 
mane 
vîntul 
Rapid 
în prima repriză, cînd de altfel oaspe
tele au luat un avantaj hotărîtor. Cu 
mai multă decizie în pătrunderile in
dividuale și cu un marcaj mai strict 
în apărare ele puteau obține un rezul
tat mult mai bun.

La începutul lunii aprilie călăreț 
noștri fruntași vor participa la o ser 
de importante competiții hipice inte 
naționale care vor avea loc la Ma 
silia, Nisa, Roma și Neapole. în v 
derea acestor prime examene ale sez 
nului competițional din acest an, lot 
republican de obstacole își conțin
cu sîrguință pregătirile, sub conduc 
rea antrenorului Mihai Timu. în rî 
dul celor care alcătuiesc lotul d 
care va fi selecționată echipa noast 
reprezentativă se află călăreți 
multă experiență precum și o se
de tineri talentați. Lotul este form 
din Gheorghe Langa, Vasile Pinci 
Virgil Bărbuceanu, Oscar Recer, C 
stantin Vlad, Andrei Cos tea și Ele 
Ionescu.

întîlnirea amicală dintre echipei 
minine de baschet CHEM1E HALL 
PROGRESUL BUCUREȘTI a ofe 
întrecere foarte echilibrată, încheia 
prelungiri cu victoria oaspetelgrS 
(20-18; 42-42). După o repriză in 
avantajul a alternat la mici difer 
baschetbalistele de la Chemie Hali 
distanțează la 10 puncte (mi 
23: 28-18), pentru ca apoi bucure 
cele să aibă o puternică revenire 
egaleze în minutul 35. în ultimei 
cunde Progresul conduce cu 42-40, 
jucătoarea Kiihn transformă două a 
cări libere și aduce egalarea. în 
lungiri, Chemie Halle acționează cu 
multă atenție în apărare, în tim 
Progresul ratează cîteva aruncări, 
fel că victoria revine bașchetbalis 
din Halle.

Cele mai multe puncte au ma 
Kiihn 14,. Pleitz 10, Ixmeyer 12, 
Chemie Halle, Bălan 19 și Popovi 
de la Progresul.

La junioare: Chemie Halle — I 
42—22 (20—4).

De Ia colegiul cent 
de arbitri

Colegiul central de arbitri or; 
zează luni 5 februarie a.c., xte s 
federației din str. V. Conta 16, 11 
19, o importantă ședință de comur 
în vederea începerii stagiului de 
fecționare a cunoștințelor tuturor 
trilor de rugbi.

Este un lucru unanim recunoscut 
că in jocurile sportive, in general, și, 
in mod deosebit, in jocul de baschet

■ unul din factorii de cea mai mare 
importanță și de care depinde nivelul 
la care vot ajunge performanțele îl 
constituie calitățile fizice ale jucă
torilor. Numeroase exemple din străi
nătate și de la noi, ne arată că cei 
mai buni baschetbaliști sint in ace
lași timp buni atleți, cu rezultate su
perioare in probele de sărituri (in 
special la înălțime), in alergările pe 
-distanțe scurte și la aruncări.

De aceea și măsura luată de F.R. 
Baschet — prin colegiul de antrenori 
— de a alcătui un plan de pregătire

■ cu accent pe îmbunătățirea pregătirii 
fizice a lotului feminin de baschet, 
a fost binevenită.

Ținind seama că planul de pregătire 
prevedea aproape in exclusivitate 
mijloace nespecifice, în care lucrul cu 
halterele reprezenta chiar o noutate, 
baschetbalistele noastre au privit cu 
oarecare rezervă munca in această di
recție. Treptat, insă jucătoarele au în
ceput să lucreze cu foarte multă riv- 
r.ă. In prima lecție de acest gen, ge
nuflexiunile cu sacul de nisip de 15 
kg în spate sau cu haltera de 20—25 
kg păreau lucruri destul de greu de 

. îndeplinit, pentru ca în lecțiile a IV-a 
și a V-a alergările și săriturile cu 

.aceiași sac de nisip (și chiar pe scări) 
isă ajungă un lucru normal și relativ 
'Ușor de realizat. Astfel, haltera de 
120 kg figura în același conspect de 
lecție drept „mijloc de acomodare 

► cu bara“, cu care se executau reprize 
'de „sărituri ușoare" și de „smuls". In 
.'lecția a V-a (care din păcate a fost și 
tu! lima din ciclul fixat, perioada prea 
tBCurtă nepermițind mal mult) jucă-
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Pregătirea iizică multilaterală și lucrul cu haltere— 
condiții absolut necesare progresului în baschet

toarele au ajuns la lucrul cu haltere 
de 50 kg in spate, care nu reprezintă 
insă, după părerea mea și a medicu
lui, maximumul posibilităților lor. Fi
zicul lor destul de robust permite ca 
după crearea unei „tradiții" a lucru
lui cu haltere să se ajungă și în rîn- 
dul baschetbalistelor la semiflexiuni 
și genuflexiuni cu bara de 70—80 kg, 
iar după calitățile lor unele chiar cu 
mai mult. Se indică lucrul în reprize 
cu încărcături mici și medii, cu un 
număr de maximum 5—6 repetări, cu 
pauze intre 2—5 minute, folosite însă 
activ, jucătoarele executind perma
nent exerciții de relaxare musculară 
și articulară, necesare evitării rigidi
tății. Iar după mai multe exerciții, 
care interesează anumite grupe muscu
lare, trebuie intercalate exerciții de 
viteză pentru aceste grupe solicitate. 
De aceea formula „ingreuiere-relaxa- 
re-viteză", trebuie să devină o lege 
în munca cu haltere a baschetbaliști- 
lor, obiectivul final spre care tindem 
noi fiind acela de forță-viteză și nu 
numai de forță.

Pentru orientarea generală dăm în 
continuare conținutul primei lecții cu 
haltere desfășurată pe o durată de 
90 minute :

A. — Lucrul în aer liber (15 minute)
B. — Exerciții de gimnastică arti

culară în sală (5 min.) 
Exerciții de gimnastică cu 
haltere mici, discuri de 1—2 kg 
(5 minute).

C. j Exerciții cu sacul de nisip
■.(15 kg):

CU.SAQWjL M. SPâț©.

Prof GH. ROȘU
Antrenor secund al lotului republican 

de baschet fete

, mers, alergare ușoară, să
rituri ușoare din semifle- 
xiuni : 2 reprize x 30 sec.

— genuflexiuni cu sacul pe 
umeri : 2 reprize x 5 re
petări

— semiflexiuni urmate de 
ușoare sărituri : 2 repri
ze x 5 repetări

D. — Exerciții pentru abdomen, pi
cioare și spate :

— din poziția culcat pe spa
te, ridicarea picioarelor 
peste cap : 2 reprize x 10 
secunde.

— din aceeași poziție adu
cerea trunchiului pe pi
cioare : 2 reprize x 10 
secunde.

— din poziția culcat cu fața 
în jos, cu sprijin la pi
cioare, arcuiri de trunchi. 
1 repriză x 10 sec.

E. — Exerciții cu haltere :
— acomodare cu bara (în

doiri de trunchi, ridicări,
împingeri, genuflexiuni 

etc.) : 2 reprize x 30 sec. 
1 repr. x 5 repetări x 15 kg — împins

1 repr. x 3 repetări x 30 kg — semifle-

2 repr. x 5 repetări X 20 kg - genu-
flexiuni

2. repr. x 5 repetări X 25 kg - genu-
flexiuni

1 repr. x 5 repetări X 15 kg - smuls

1 repr. x 3 repetări x 20 kg — genufle
xiuni

1 repr. x 5 repetări cu sacul de nisip. 
D. — Exerciții de relaxare (8 min.).

NOTA: Exerciții de relaxare după 
fiecare exercițiu de forță.

— Sprinturi scurte și sărituri după 
exercițiile cu sacul de nisip și la ju
mătatea exercițiilor de haltere.

— Mărirea treptată a numărului 
de reprize și încărcătură.

— Două antrenamente pe săptă- 
mînă cu halterele.

Lucrul cu haltere a reprezentat 
aproximativ */4 din conținutul planu
lui de pregătire a lotului R.P.R, aflat 
în vacanță, la Poiana Brașov. Cea 
mai mare parte a constituit-o pregăti
rea fizică multilaterală, realizată în 
special în aer liber și mai puțin în 
sală. Astfel, cadrul natural și condi
țiile foarte bune de lucru existente 
au făcut posibile urcările și coboririle 
sub forma excursiilor in Postăvar și 
în împrejurimi, executate intr-un timp 
din ce în ce mai scurt. Acestea au 
reprezentat un mijloc foarte bun și 
eficace de îmbunătățire a pregătirii 
fizice. El a fost completat cu schi 
(atît cit a permis vremea) care a ac
ționat de asemenea în direcția dezvol
tării rezistenței, forței în brațe și pi
cioare, paralel cu celelalte calități 
specifice (echilibru, coordonare, înde- 
mînare). Aceste mijloace de pregătire 
fizică multilaterală (ca și halterele de 
altfel) au pus în fața jucătoarelor 
probleme și de alt ordin, de a învinge 
greutățile, de a acționa cu curaj și 

hotărîre, de a fi perseverente, f 
atît de important și de necesar

In sfîrșit, alergările în zăpadă 
și la deal, jocurile în aceleași co: 
naturale — în care huștiulucul și 
balul au ocupat un loc importai 
lucrul cu mingile medicinale, e 
soarele, corzile de sărit, helcomt 
etc.., au venit să completeze ac 
pregătire. De o deosebită atenție 
bucurat și exercițiile pentru îmi 
tățirea centurii abdominale, lucru 
lizat la băncile înclinate, la sj 
fixe sau la sol. De asemenea, ant 
mentele de sală au avut ca si 
importante îmbunătățirea mobil 
supleții, îndemînării.

Probele de control au arătat ef: 
ța și necesitatea acestei pregătiri 
tru jucătoarele noastre fruntașe 
au arătat o îmbunătățire a deten 
forței în brațe și picioare, a vite 
rezistenței. Dar a ieșit în evidei 
mai mult faptul că această acti 
reprezintă doar un început, car< 
buie continuat. Chiar în perioada 
petițională, un antrenament ti 
afectat pregătirii fizice multilai 
Altfel, tot ce s-a acumulat acu 
atîta trudă, se va pierde foarte

Totodată, în ședința de anali: 
subliniat că aceste jucătoare fru 
să fie în același timp pionierii ș 
ținătorii lucrului cu haltere în 
colegelor de echipă în această 
de cotitură in munca de ins 
sportivă, în general, și care t 
să pătrundă și in baschetul fe 
Indicațiile Colegiului central d 
tnenori și sarcinile care revin an 
rilor de baschet din țară, p 
noua concepție de joc, sînt pent 
tensificarea muncii in privința 
tirii fizice multilaterale și a li 
cu halterele. Perioada pregătito 
care ne găsim permite iniei 
noastră și în această direcție.



ex

ECOURI DIN TURKEUL ECHIPEI PETROLUL PESTE MĂRI SI ȚĂRI (II) Cum se realizează „jucul fără minge"
ROMÎNI! AU RESPECTAT 

SPECTATORII I
Ziarele, parcă sesizind punctul de 

vedere al specialiștilor din cadrul 
Comitetului de Cultură Fizică și Sport, 
au scris și ele călduros și in spiritul 
consfătuirii. Iată ce a scris, de pildă, 
ziarul „THOI MOI" (Timpuri Noi) din 
13.1.1962 : „Jucătorii Petrolului, cu 
tehnica lor ridicată și tactica lor co
lectivă, s-au bucurat de o mare ad
mirație din partea spectatorilor. E- 
chipa Petrolul a devenit o problemă 
de actualitate în conținutul discuțiilor 
dintre amatorii de fotbal din Vlet- 
nam. Jucătorii romîni au venit pen
tru prima oară in Vietnam pentru a 
strîrige și mai mult prietenia dintre 
cele două popoare, pentru a face 
schimb de experiență cu sportivii 
vietnamezi in domeniul fotbalului. Ei 
manifestă această dorință sinceră 
chiar în cursul meciului. După meci, 
spectatorii se string bucuroși 
sportivilor romîni pentru a-i 
iar copiii îi îmbrățișează.

Al treilea meci din 14

în jurul 
felicita,

ianuarie
se anunța foarte dificil pentru ro
mâni. La cererea generală meciul nu 
s-a maț jucat in nocturnă, ci după- 
amiază. Au cerut acest lucru nume
roși iubitori ai fotbalului din Hanoi. 
Haiphong, de la minele de antracit 
Kampfa etc. pentru că doreau să a- 
siste personal la acest meci cheie 
Or, jocul in nocturnă ii lipsea de 
legăturile de transport, le cerea un 
Jimp prea mare de staționare in Capi
tală.

Selecționata Armatei populare era 
cea mai puternică echipă a R. D. 
Vietnam ; majoritatea jucătorilor fă
ceau parte din lotul național, erau 
inalți și foarte rapizi, in joc, după 
cum ni s-a spus (ulterior am văzut 
pe teren), jucătorii practică un mar
caj strict, sint neobosiți luptători pen
tru balon, agățindu-se parcă de ad
versar. Echipa militară a învins la 
Hanoi „Școala tehnică sportivă" (o 
altă rezervă de cadre pentru echipa 
națională), iar la Pekin a întrecut cu 
1—0 selecționata națională militară a 
R. P. Chineze (in retur, la Hanoi a 
făcut, cu aceeași formație, meci egal), 
ceea ce înseamnă un mare succes
pentru fotbaliștii vietnamezi.

In plus, schimbarea bruscă a tem
peraturii (-(-30°) se anunța ca un al 
12-lea jucător pentru echipa gazdă. 
In glumă, la începutul partidei, un 
coleg ziarist vietnamez, mi-a spus 
rizind: „Căldura de azi pentru noi 
este la fel ca apa pentru pești".

Antrenorii noștri n-au rămas indi
ferenți la cele auzite ji de aceea ei 
au dat indicații ca linia de mijloc 
a echipei romine să „deschidă" me
reu extremele, iar acestea să vină de
seori in urmă la primirea mingii. 
De asemenea, pentru ca și in acest 
meci victoria să fie de partea noas- 
tîă,, li s-a indicat jucătorilor un joc 
pe tripletă cit mai variat. Întreaga 
echipă urma să pună accent pe un 
joc mobil, curgător, cu pase in vi
teză. Să se evite o apărare aglo
merată.

De la început vietnamezii atacă 
dezlănțuit pentru a scoate un rezul
tat bun. Calmi, respecți nd cu stric
tețe indicațiile primite, rominii fac 
joc de apărare, bazat pe contraatacuri 
fulgerătoare. In numeroase acțiuni 
apărarea vietnameză a fost prinsă pe 
picior greșit și a trebuit pină la 
urmă să cedeze. Rezultatul? 3—1 pen
tru Petrolul.

După meci, publicul a invadai te
renul, purtind pe brațe pe jucători. 
„Meciul a fost magnific !“ — exclamau 
mulți specialiști prezenți pe stadion. 
„DA, PETROLUL A RESPECTAT 
SPECTATORII", se auzeau frinturi de 
discuții. Ziarele au scris entuziast. 
„THOI MOI" (Timpuri Noi) din 16.1. 
1962 : „încă o dată Petrolul și-a ciștigat 
călduroasa simpatie a spectatorilor 
din Capitală in meciul împotriva 
Armatei. In fața cerințelor diferite 
ale fiecărui meci, jucătorii Petrolului 
și-au dovedit capacitatea lor străluci
toare, au păstrat tot timpul același 
ritm, iar tehnica individuală parcă a 
fost și mai bună".

„TEHNICA PERFECȚIONATĂ, A 
ECHIPEI PETROLUL" - acesta este 
titlul unui mare articol scris cu ma-
juscule de către QUAN DOI NHAN 
DAN (Armata populară) din 16 ia
nuarie. Printre altele, in articol se 
scria: „... de-a lungul meciului am 
văzut încă o dată tehnica bine per
fecționată a echipei prietene, care 
și-a creat bune condiții pentru 
atacuri eficace. Tactica în meci a 
fost continuu schimbătoare, intere
santă".

BRAVO, SPLENDID I
Cu citeva zile înainte de susținerea 

celui de al patrulea meci, o dele
gație de specialiști vietnamezi a avut 
un util schimb de experiență — pe 
probleme sportive — cu antrenorii 
romini. In cadrul acestui schimb de 
păreri, specialiștii ne-au adus la cu

noștință că echipa ȘCOLII CEN
TRALE DE EDUCAȚIE FIZICA 
este o formație tehnică; bine 
sudată și cu rezultate valoroase. 
Ar fi posibil ca. in final, ro
minii să fie învinși. Pronosticurile 
specialiștilor au fost insă departe de 
a se adeveri. Hotărîți de a termina 
turneul și în R. D. Vietnam cu un 
bilanț pozitiv, fotbaliștii romîni au 
luat de la început — ca de obicei in 
această lungă deplasare — jocul în 
serios. Intilnirea a fost senzațională 
prin dinamismul jocului, prin fazele 
spectaculoase create la porțile celor 
două echipe. Scor: 5—1 pentru Pe
trolul a

Iată, pe scurt, și citeva comentarii 
ale ziarelor: „THOI MOI" (Timpuri 
Noi) din 19.1.1962. Sub titlul „CU O 
TEHNICA DE JOC REMARCABILA, 
PETROLUL A ÎNVINS ECHIPA 
ȘCOLII CENTRALE DE EDUCAȚIE 
FIZICA CU 5—1", ziarul scrie: „A 
fost un meci intr-adevăr splendid, 
plin de faze palpitante. Formația e- 
chipej Petrolul a fost în acest meci 
aceeași ca în meciurile precedente, 
dar excelenții jucători de la Pe
trolul și-au dovedit încă o dată tit
lul de echipă internațională, mereu

Intrurea echipei romine Petrolul pe 
tenace în luptă, fiecare jucător do
vedind calități remarcabile. Din pri
mele minute de joc, Petrolul a folo
sit pasele lungi, in viteză, pentru a pă
trunde in terenul advers și a marca 
goluri. De-a lungul meciului specta
torii au admirat jocul echipei prie
tene, care este intr-adevăr splendid!

„THU DO HANOI" (Capitala Ha
noi) din 19.1.1962 : „Meciul a fost pal
pitant încă din primele minute. E- 
chipa Școlii tehnice a jucat din toate 
puterile dar în fața unei echipe care 
a depășit-o în tehnică a trebuit să 
se recunoască învinsă".

„LAO DONG" (Munca) din 16.1. 
1962 : „Aproape toți jucătorii romîni 
au un nivel tehnic ridicat: preluare 
de balon, conducerea și păstrarea ba
lonului cu mult talent, lovituri de 
cap exacte, joc cu ambele picioare. 
Un fapt de remarcat este acela că 
jucătorii romîni comit foarte puține 
greșeli pe teren. Pe baza unei teh
nici ridicate, echipa prietenă a apli
cat un joc de echipă bine legat, cu 
pase exacte la picior, a întreprins 
atacuri intr-adevăr splendide și a pu
tut sfărima toate contraatacurile ad
verse. Se poate spune că echipa Pe
trolului este una dintre cele mai 
bune echipe străine care a jucat 
pină acum în țara noastră".

Intr-un interviu ce ni l-a acordai 
generalul THAI, președintele miș
cării sportive vietnameze, cu ocazia 
vizitei tovărășești de adio, acesta 
declara : ...„Tehnica voastră a
atins un înalt nivel. Putem spune 
că fiecare jucător posedă o tehnică 

COMISIILE REGIONALE LA RAPORT!...
In lumina planului de masuri pentru ridicarea calitativă a fotbalului, as

tăzi au loc la București, Bacău, Timișoara și Cluj ședințe de analiză, a acti
vității comisiilor regionale.

In Capitală, ședința are loc de la ora 9 la sediul federației de fotbal.
RAPID JOACA MiINE IN GIULEȘTI ..

In cadrul pregătirilor pentru retur, echipa Rapidului va susține miine la 
ora 10 dimineața un meci de verificare. Intilnirea va avea loc pe stadionul din 
Ciulești. Rapid va folosi lotul său obișnuit de jucători Adversar ii va 
fi echipa Filaret.

...DINAMO LA „DINAMO"...
Tot miine, la ora 10.30, va avea un antrenament similar și echipa Dinamo 

București. Acesta, de altfel, a mai făcut și joi un meci de pregătire, în com
pania formației de tineret. Miine dinamoviștii vor întîlni un adversar mai greu, 
pe Dinamo Obor, din categoria B.

...IAR PROGRESUL LA „VULCAN"
Im sfirșit, a treia echipă bucureșteană care va disputa miine un joc de 

verificare, este Progresul. Aceasta și-a ales ca adversar pe Flacăra roșie, din

categoria B. Meciul se va disputa Ia ora 10,30 pe tere.iul „Vulcan" de !• 
Ghencea. In deschidere, la ora 9, se vor intilni Progresul (tineret) și Bum
bacul, din campionatul orașului București.

STEAUA ÎȘI REIA ACTIVITATEA

După înapoierea din turneul în Republica Arabă Siria, Irak și Grecia,, 
jucătorii echipei Steaua au luat o scurtă vacanță. De luni, ei își vor reîncepe 
antrenamentele. Sîmbăta viitoare vor susține un joc de pregătire la Brașov, 
probabil cu Tractorul.

PROGRAMUL DE JOCURI AL MINERULUI

Minerul Lupeni și-a intensificat pregătirile, avînd in vedere că la 16 fe
bruarie va pleca in turneu în R. D. Germană. înainte de plecare, echipa din 
Lupeni va susține citeva jocuri de pregătire: la 4 februarie cu Jiul (echipa de 
tineret și echipa primă), iar la 11 februarie cu Corvinul Hunedoara (formația 
de tineret cu Minerul Vulcan). Alte întîlniri va disputa in luna martie: cu 
C.F.R. Timișoara la 4 martie (tineretul cu Minerul Vulcan), cu Metalul Oțelul 
Roșu la 11 și 15 martie (tineretul cu Minerul Vulcan și respectiv cu Retezatul);

solidă corespunzătoare cerințelor mo
derne în fotbaL Pe baza acestei teh
nici individuale perfecte ați desfășu
rat un joc de echipă bine legat. A- 
ceasta este una din caracteristicile 
principale ale echipei voastre, o îm
binare fericită între talentul indivi
dual și forța colectivului. Publicul viet
namez, fotbaliștii noștri vă mulțumesc 
din inimă pentru vizita voastră și pen
tru meciurile frumoase susținute la
noi. Vă felicit și eu călduros, a fost
splendid".

★
Bilanțul in R. D. Vietnam a fost,

de asemenea, cit se țoate de bun:
4-4-0-0-16:2=3. Dar nu acest lucru con
tează. Principalul lucru realizat este 
acela că turneul echipei Petrolul în 
țările asiatice, Indonezia și R. D. 
Vietnam, a fost un bun mijloc 
de întărire și mai profundă a 
prieteniei poporului romîn cu 
popoarele respective, a însemnat 
de asemenea o contribuție importantă 
la dezvoltarea reciprocă a activității 
sportive.

Ne bucură nespus de mult și fap
tul că, in condițiuni destul de difi
cile și de transport, de hrană și cli
mă, echipa Petrolul a fost la inăl- 

stadionul HANG-D.4Y, din Hanoi 
țime, că jucătorii noștri pătrunși de un 
fierbinte patriotism au putut să joace 
de o așa manieră incit cei mai buni 
cunoscători in materie de fotbal să 
aprecieze favorabil comportarea echi
pei romine. Bilanțul strălucit ai e- 
chipei noastre in turneul efectuat 
peste mări și țări își are rădăcinile 
și in eficacitatea măsurilor pe li
nia ridicării calitative a fotbalului 
romîn, pe care le-a luai in ultimul 
timp mișcarea noastră sportivă, fede
rația de specialitate. _

Succesele echipei Petrolul și ale 
altor echipe care au făcut turnee de 
iarnă, obligă insă și federația, dar și 
echipele respective. O victorie, o at
mosferă cucerită trebuie și in conti
nuare păstrate. De aceea, federația 
de specialitate este datoare să urmă
rească cu atenție modul cum sint in
struite echipele noastre fruntașe de 
fotbal, care este starea de pregătire 
a tuturor jucătorilor, cum și ce fel 
de metode de antrenament folosesc 
antrenorii în instruirea acestora. 
Echipa Petrolul este situată, in pre
zent, pe primul loc in campionat 
Ea trebuie să privească cu răspun
dere acest lucru. Antrenorii, jucă
torii echipei nu trebuie să uite spri
jinul pe care l-au avut din partea 
partidului și statului nostru pentru 
ca echipa să se deplaseze la mii de 
kilometri, departe de patrie. Con
dițiilor de viață, muncă și sport ce 
ni s-au creat tuturor sintem datori 
să le răspundem cu noi și însemnate 
succese.

V. GRĂD1NARU

In planul întocmit de U.C.F.S. și Fe
derația de Fotbal pentru realizarea 
unui joc de calitate, s-a pus și accen
tul pe jocul în continuă mișcare sau, 
cti alte cuvinte, pe așa-zisul „fotbal 
fără minge", care formează, de altlel 
una din caracteristicile de seamă ale 
jocului modern.

In lucrarea „Fotbal" — Despre orien
tarea de joc și metodica pregătirii echi
pelor (1961) se cere să se acționeze in 
viteză — „cu și fără minge" —, iar 
jocul să aibă la bază „deplasările jucă
torilor fără minge și circulația mingii".

Desigur, aceste enunțări au nevoie 
de o completare, în sensul de a se 
face antrenorilor și jucătorilor recoman
dări mai amănunțite asupra modului 
in care urmează a fi realizat „jocul 
fără minge".

Formula „fotbalul se joacă fără min
ge" este mai de mult cunoscută. Astăzi 
această preocupare a căpătat un con
ținut și mai bogat, căci i s-a dat o 
fundamentare științifică, drept rezul
tat al confruntărilor din campionatul 
mondial de la Stockholm și al meto
dicii de pregătire pe care antrenorii 
sovietici au aplicat-o in tot acest timp.

In consecință, de la formula „fotba
lul se joacă fără minge" — s-a trecut 
la constatarea: „fotbalul se joacă 
mai ales fără minge".

Intr-adevăr, incepînd cu specialistul 
sovietic prof. Antonov și terminînd cu 
englezul Bernard Joy, s-a dovedit, cu 
cronometrul în mină, că nici unul din 
marii jucători de pe glob nu poale de
ține mingea maî mult ca trei minute 
din totalul de 90 ale unei intilniri. S-a 
pus întrebarea : timp de 87 minute, cum 
poate acționa un jucător, spre a con
tribui, chiar fără minge, la crearea jo
cului colectiv și constructiv al echipei 
sale ?

Prin înțelegerea justă a importan
ței pe care o are jocul fără minge, 
crește însuși nivelul de gîndire tacti
că a unui echipier, care își va dovedi 
clasa sa înaltă numai în măsura in 
care el va practica un joc dinamic, a- 
dică în continuă mișcare.

Acesta nu poate fi realizat, dacă ju
cătorul nu va ține seama de două 
mari comandamente ale fotbalului mo- 

' dern:
1. înainte de a primi mingea — să 

șt>'e căruia dintre coechipieri trebuie
, s-o dea.

2. Imediat ce a făcut o pasă, să fugă 
pentru a ocupa și, la rigoare, pentru 
a crea o zonă liberă.

Deci, la vechea cerință de a avea 
un plasament corect, se adaugă acum 
necesitatea unor demarcări rapide, cu 
schimburi derutante de locuri, impuse 
de logica desfășurării fazelor; o mare 
precizie a paselor date „la întîlnire" 
(pe poziții viitoare); menținerea unui 
ritm susținut pe tot timpul jocului.

Dar, la baza tuturor acestor acțiuni, 
stă un singur și mare adevăr: Pen
tru ca o echipă să aibă mai mult min
gea, fiecare dintre jucători trebuie să 
o țină cit mai puțin.

Cum poate fi tradus în viață acest 
principiu fundamental ?

Prin părăsirea definitivă a tendin
țelor de joc individual, cu driblinguri 
excesive, dueluri pe toc și curse inutile 
spre interiorul terenului.

In acest sens, fiecare post, din fie
care compartiment are un specific de 
joc:

I. înaintașii vor trebui să facă pre
luări și trimiteri cit mai rapide.

Dintre atacanți, aripile au datoria 
șă poarte mingea cit mai mult îna
inte, paralel cu liniile de margine, tre- 
cind de adversar, numai prin mișcări 
înșelătoare și pase redublate.

Caracteristica însăși a jocului liniei 
de atac este actualmente procedeul 
„un-doi“, denumit și „joc in triunghi”, 
prin care doi atacanți pleacă cu min
gea accelerînd cadența, pe măsura a- 
propierii de poarta adversă. Fără a fi

oprită, mingea trece cu rapiditate de 
la unul la altul, numai prin simple de
vieri de direcție. Acest procedeu este 
numit de specialiștii sovietici „zidul'4 
sau „jocul la pereie".

Ceilalți înaintași, ca și mijlocașii, 
susțin atacul formînd „placa turnantă'4 
în jurul celor ce conduc mingea, pen
tru a putea deschide oricînd unghiuri 
cit mai neprevăzute de tragere, deci 
pentru a prinde în mod colectiv pe pi
cior greșit, apărarea adversă.

II. Mijlocașii — care și ei se inte
grează uneori în jocul atacanților, ini
țiind și susținind așa-zisele atacuri, 
supranumerice — sint datori să facă; 
un joc colectiv de alimentare, realizînd 
împreună cu jucătorii retrași din îna
intare, acel mecanism armonios al e-' 
chipei, care organizează și stăpinește • 
mijlocul terenului, dezlănțuind atacuri, 
in valuri (flux și reflux).

III. Fundașii și stoperul, care dețin 
mai puțin mingea, din cauza degajă-; 
rilor continue prin care înlătură peri- ■ 
colul, au datoria, în același timp, să } 
construiască faze de atac și contraatac,} 
care, după cura se știe, sînt cu atîtl 
mai utile, cu cit pornesc mai des din} 
linia de fund.

IV. Portarul, la rîndul său, se încac 
drează și el in principiile jocului în 
spirit ofensiv, străduindu-se să tri-i 
mită mingea de preferință cu mina, deci 
cit mai neîntirziat și mai precis, mij
locașilor sau chiar unora dintre îna
intași.

Toate aceste principii vor trebui să 
călăuzească o metodică de antrena
ment, atit în perioada competițională 
si de tranziție, dar mai ales în cea 
pregătitoare.

Pentru a putea ajunge la acest sta
diu, accentui va cădea pe o pregătire 
multilaterală și, îndeosebi, pe ridica
rea tehnicii individuale, astfel ca exe- 
cutiile (stop — pas, preluarea — pas), 
care stau la baza jocului modern, prin 
șute și mii de repetări, să intre în re-i 
llexul jucătorilor (așa cum fac și bra- I 
zilienii, care s-au debarasat de dri- I 
blingul excesiv, numai prin „bitoque* 
— lovirea mingii consecutiv de cel mult I 
două ori). i

Practic, și la noi se poate realiza; 
acest procedeu tehnic, prin două me-1 
tode deja folosite în cadrul antrena-j 
montelor .-

1. Fotbalul redus (miuță) în 6 juca-1 
tori, pe un teren de 40x60 m cu o du-' 
rată de 15 minute (7 minute o repri-! 
ză și 1 minut pauză pentru schimba-' 
rea porților).

_ Echipa va avea : 1 portar, 2 fundași j 
și 3 înaintași. Celelalte reguli de joc! 
și împărțirea terenului rămîn aceleași, 
ca pentru fotbalul normal.

2. Jocul-școală, în care nici un echi
pier n-are voie să lovească mingea! 
mai mult de două ori consecutiv. In ț 
caz contrar, el va fi sancționat.

Dar, pentru a realiza jocul construc
tiv, nici pasa redublată („un-doi") nul 
poate fi executată la întîmplare, ci nu
mai ca rezultat al unui orizont tactic, 
cit mai larg și a schimbării vitezei de 
deplasare și de execuție.

Antrenorii au obligația de a lupta îm
potriva tendinței jucătorilor ca, ori 
de cite ori au spațiu liber înainte, să 1 
continue cursa cu mingea, preocupați} 
numai de a înscrie, personal, un punct. I 
Ei vor trebui deprinși să paseze ime
diat unui coechipier demarcat și cît 
mai bine plasai, ceea ce constituie 0 
calitate esențială pentru adevăratul 
jucător de clasă.

Numai astfel vom putea pregăti, cu j 
eficacitate, pe jucătorii capabili să des
fășoare „jocul fără minge", în care 
atacurile sint construite curgător, din j 
linia de fund, prin acțiuni colective și | 
printr-o circulație coniinuă a jucători-; 
lor și a mingii, pentru a nu da răgaz 
apărării adverse să-și concentreze for- I 
țele, adică să intre în dispozitiv.

Ing. VIRGIL ECONOMU
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Se reiau jocurile feminine 
din „Cupa de iamă“

In turneul final masculin; Dina;mo-C. S. școlar
întrecerile masculine ale fazei pe 

Capitală din cadrul „Cupei de iarnă" 
se apropie de sfîrșit. Zilele trecute au 
avut loc ultimele meciuri din cadrul 
celor două serii. Ca urmare a surprin
zătoarei lor victorii în fața echipei Di
namo, studenții bucureșteni au reușit 
să treacă — în clasament — de expe
rimentata formație militară. Steaua și 
să obțină o neașteptată calificare pen
tru turneul final. In seria a doua, e- 
chipa Clubului sportiv școlar și cea a 
l.T.B.-ului au realizat cite două noi 
victorii, terminînd la egalitate de punc
te. S-a calificat formația școlară, care 
a acumulat un golaveraj superior, lată 
de altfel clasamentele finale:

ora 15,30: S.S.E. II — Știința Galați 
(m) — meci pentru „Cupa Sportul 
popular", l.T.B.—Știința (f), C.S.Ș.— 
Tehnicianul sanitar (f), Vestitorul — 
Confecția (f). Rapid — Progresul (f). 
Dinamo—C.S.Ș. (m).

SERIA I
1. Dinamo 6 5 0 1 153:111 10
2. Știința 6 3 1 2 140:141 7
3. Steaua 6 3 0 3 133:124 6
4. Rapid 6 0 1 5 122:172 1

SERIA A 11 A
1. C.S. Școlar 6 4 0 2 144:125 8
2. l.T.B. 6 4 0 2 149:138 8
3. Metalul 6 3 0 3 138:150 6

6 126:1441 0 5 
al

2
fazei oră-

4. Flacăra roșie
Astfel, la turneul final 

șenești, vor lua parte 3 echipe și anu
me: Dinamo, Știința și C.S. școlar. 
Prima întîlnire va avea loc chiar du
minică între formațiile Dinamo și C.S. 
școlar.

Tot duminică se reiau și întrecerile 
feminine din cadrul fazei orășenești a 
„Cupei de iarnă". Etapa a IV-a a a- 
cestei competiții oferă spectatorilor 
bucureșteni și două partide mai inte
resante : l.T.B.—Știința și Rapid—Pro
gresul. Înaintea acestor meciuri clasa
mentul are următoarea înfățișare :

3
3
3
3
3
3

complet
sala Dinamo de la

1. Știința
2. Rapid
3. l.T.B.
4. Progresul
5. Vestitorul
6. Confecția

Iată programul 
lor de duminică :

3 
<3
2
1 
0 
0

0 
0 
0 
0 
0 
0

0
0
1
2
3
3

al meciuri-

60:15
51:22
33:21
19:28
19:56
15:55

6
6
4
2
0
0

Cuvîntul medicului

Respectarea vieții sportive -iactor important 
in creșterea performanței fotbaliștilor noștri

Handbalul in 7 este și mai spectacu-j 
los cind este privit de la... înălțime. I 
Cornel Oțelea (Steaua) planează parcă | 
gata de a arunca la poartă spre Mihai ! 
Redl (Dinamo). Fazi din ultima in-j 
tilnire Dinamo—Steaua desfășurată în!

cadrul „Cupei de iarnă' )

CONCURS SPECIAL PRONOEXPRES ț
I 

€u numeroase premii suplimentare oierite gratuit din fondul » 
special al întreprinderii

VII. Atalanta—Bologna (camp, italian). I 
vm. Fiorentina — Palermo (camp, ita- 1 

Ran). î
IX. Torino—Udinese (camp, italian). !
X. Roma—Lecco (camp, italian). !
XI. Mantova—Lanerossi (camp, italian).! 
xn. Milan—Venezia (camp, italian). !

La 7 februarie este tragerea pri
mului concurs special Pronoexpres 
al anului.

Numeroasele premii suplimentare, 
oferite GRATUIT din fondul special 
al . întreprinderii, constituie puternice 
puncte de atracție ale acestui concurs 
special la care se poate cîștiga, prin
tre altele și un

AUTOTURISM „MOSKVICI".
Șansele de cîștig la acest interesant 

concurs special sînt foarte mari dato
rită faptului că se extrag în total 16 
numere față de 8 (la tragerile obiș
nuite). Aceste 16 numere se extrag 
astfel :

—Prima extragere: 8 numere, pen
tru premiile obișnuite în bani pe 6 
categorii;

— A doua extragere: 8 numere, 
pentru . atribuirea premiilor gratuite.

Nu uitați: dacă vă grăbiți, mai pu
teți procura buletinele abonament pe 
luna februarie I

fiind în posesia buletinelor abona
ment pe luna februarie, participați și 
la concursul special Pronoexpres din 
7 februarie a.c.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 4 

DIN 28 IANUARIE 1962

Teren (
6 variante-cu 12 rezidtate a 6047 lei. I
140 variante cu 11 rezultate a 325 lei. j
1862 variante cu 10 rezultate a 36 lei. |

Urnă ;

3 variante cu 11 rezultate a 3386 lei. j
19 variante cu 10 rezultate a 781 lei. I
104 variante cti 9 rezultate a 193 lei ! 
Report pentru' concursul nr. 5 din

4 februarie 1962 lei §[2.161.

Obținerea de performanțe valoroase 
în fotbal nu se realizează numai prin- 
tr-o tehnică și tactică superioară, ci 
și printr-o stare generală bună, ca
racterizată printr-o capacitate func
țională optimă a întregului organism. 
Această dispoziție a organismului, 
pentru obținerea unui randament 
maxim, este determinată de un com
plex de factori, care dau pcsibiliti- 
tea sportivului să aibă o stare de 
sănătate perfectă, o mare capacitate 
de muncă și o rezistență crescută. 
Toate acestea se realizează printr-o 
alimentație rațională si or in respec
tarea unui regim corect din p met 
de vedere igienic. NERESPECTAREĂ 
UNUIA DINTRE ACEȘTI FACTORI. 
APARENT NEIMPORTANT!. POATE 
INFLUENTA IN MOD NEFAVORA
BIL OBȚINEREA DE CĂTRE SPOR
TIV A UNUI RANDAMENT MAXIM 
CHIAR DACA PROCESUL DE AN
TRENAMENT ESTE BINE ORGANI
ZAT.

Respectarea cu strictețe a regimu
lui sportiv duce la creșterea capaci
tății de lucru a sportivilor, la cbf- 
nerea de performanțe înalte și la 
păstrarea lor timp îndelungat In 
procesul vieții și activității se creează 
la sportivi o serie de reflexe co -adi
ționate, în ceea ce privește orele de 
muncă, de antrenament de odihnă, 
de alimentație etc, ceea ce determină 
intr-un ciclu de 24 de ore o perio
dicitate a proceselor fiziologice. Al
ternarea biologică necesară intre e- 
tort și repaos, condiționează desfășu- 
rarea ritmică a tuturor funcțiunilor 
vitale ale organismului. Abaterile de 
la programul zilnic stabilit, vor avea 
un efect dăunător asupra stării ge
nerale a jucătorului de fotbal, ceea 
ce va duce la scăderea capacității 
de muncă și a randamentului rpor- 
tiv, cit și ia slăbirea rezistenței or
ganismului față de îmbolnăviri. Nu 
puțini jucători talentați au rămas în 
mediocritate sau au dispărut prema
tur din activitatea competițională da
torită nerespectării unei vieți spor
tive, de exemplu: Bădeanțu, Rodeanu, 
Farkas, Bonațiu, și mulți alții.

Programul zilnic este bine îndepli
nit atunci c.înd sportivul se culcă 
devreme, se scoală dimineața la o 
anumită oră, cînd se alimentează la 
ore fixe, muncește și se antrenează 
In mod planificat, se odihnește sufi
cient și respectă cu strictețe toate 
regulile de igienă personală. In a- 
ceastă privință pot fi dați ca exem
plu sportivi ca : Mindru, Motroc, 
Dridea, Macri, Bone, Voinescu.

De o importanță deosebită în pro
cesul de antrenament, este raț?crtul 
corect între muncă și odihnă. Efortul 
fizic trebuie să fie urmat de o pe
rioadă de odihnă, suficientă pentru refa
cerea capacității de lucru a organis
mului. Jucătorului de fotbal i se reco
mandă 8 ore de somn, forma cea mai 
completă a repaosuluî, de la or3 
22,00—23,00 pînă la 6—7 dimineața, 
aceste ore fiind întotdeauna aceleași. 
Exercițiile de înviorare și procedeele 
de călire ale organismului nu tre
buie să lipsească din regimul zilnic 
al fotbalistului. Respectarea regulilor 
de igienă personală și evitarea exce
selor de orice, natură asigură orga
nismului o stare de sănătate deplină 
și permite acestuia longevitatea spor
tivă. Este concludent cazul jucătoru
lui Petchowski, care deși la o virstă 
înaintată a participat pînă nu de 
mult la activitatea sportivă de per
formanță. Cerințele igienice ale ali
mentației, trebuie să fie riguros res
pectate. Rația alimentară a jucătj-

PRONOSPORT

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

Intrueît programul concursului prono
sport de mîine cuprinde trei meciuri 
din camp. R.p. Bulgaria sl nouă intil- 
niri din camp, italian, am chemat la te- 
lefon în cursul zilei de ierj întreprinde
rile de pronosticuri sportive din cele 
două țări.
. Iată pronosticurile celor două între
prinderi, pentru meciurile cuprinse în 
programul concursului nostru ;

CONCURS PRONOSPORT NR 5 
' din 4/H/1962

I. Lok. Sofia-C.M. Vama - 1. x 
H. B. Plovdiv-Sp. Pleven - 1
HI. Sp. Varna—Levski s. — 1, x, 2
IV. Milan-Intemazionale - 1, x
V. Torino—Juventus — lx
VI. Fiorentina-Catania - 1
VII. Palermo-Sampdoria - 1, x
VIII. Bologna-Spal - 1
IX. Roma—Lanerossi — 1
X. Atalanta-Lecco — 1
XI. Udinese—Venezia — 1. x 
Xir. Padova—Mantova — i, x

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 6 

DIN 11 FEBRUARIE 19S2
Sofia—Spartak Plovdiv (camp.

komotiv Plovdiv — Lokomotiv«a.-.o R P.B.)
*Cj-tk St Dimitrovo-Slavia Sofia

— - Intgmazionale (camp, italian).
Z; — Juventus (oamp. italian).
K. nem fiaiiuidoria (camp, italian).

Activitatea la zi
• Federația romînă de lupte anunță 

secțiile care participă în campionului 
pe echipe — ediția 1962 — că prima 
etapă, programată la București, se va 
desfășura în zilele de 17 și 18 februa
rie a.c. și nu la 24 și 25 februarie 
cum se comunicase inițial.

• Echipa Steagul roșu Brașov și-a 
definitivat cele două loturi. La lupte 
clasice se pregătesc următorii sportivi: 
V. Bularca, D. Pirvulescu, N. Sofletoa, 
I. Ghincea, I. Vaideș, 1. Burcea, Gh 
Voicu I, Gh. Volcu II, N. Baciu, 1. 
Radu, 1. MariiTache, iar la lupte libere: 
N. Crișan, I. lancău, V. Mureșan, V. 
Deju, A. Tampa, B. Fazekaș, Șt. Tampa, 
Gh. Urian. A. Meindt și I. Herman'

• Comisia de competiții și clasifi
cări a F.R.L. a primit o serie de cereri 
de transfer. Notăm cîteva dintre ele: 
I. lonescu, de la C.S.O. Reșița, pentru 
Steagul roșu Brașov. C. Turturea 
(C.S.O. Reșița), I. Alionescn (C.SO 
Reșița), T. Ardeleanu (A.S.M. Lugoj),

Gavrilă Dohi (C.SO. Baia Mare) și 
Alex. Radu (Metalul 23 August) pentru 
Dinamo București, Otto Retfalvi de la 
Steaua București pentru Unio Meteorul 
roșu Satu Mare, Ion Nemeș de la 
Steagul roșu Brașov pentru Rulmentul 
Brașov, Ion Chirilă (C.FR. Timișoara), 
P. Poalelungi (C.SO. Galați), Attila 
Balogh (Unio Meteorul roșu Satu 
Mare), Gh. Tăpăloagă (C.F.R. Timi
șoara) și Cornel Matreșu (Progresul 
București) cu toții pentru Steaua Bucu
rești

• Luptătorii de la C.S.O. Arad și-au 
început pregătirile sub conducerea an
trenorului A. Corodau. La antrena
mentele de pină acum s-a acordat o 
atenție deosebită, iuptelor clasice. Se 
știe că echipa din Arad a obținut 
frumoase succese, în ediția anterioară, 
la lupte libere. De aceea, ei se pre-, 
gătesc asiduu și la „clasice" pentru a 
concura cu mai multe șanse în cam
pionatul pe echipe.

★

Dr. IONEL STĂNESCU
din Secția Tehnică Consiliului 

General U.C.F.S.
★

rului de fotbal trebuie să fie in con
cordanță cu cheltuiala de energie ne
cesară efortului fizic, să fie variată 
și să cuprindă toate principiile ali
mentare.

Orarul meselor, întocmit în func
ție de activitatea profesională și 
sportivă a jucătorului, trebuie să fie 
mereu același, respectarea acestei con
diții fiind necesară pentru o activi
tate normală a organelor digesiive.

Fumatul și consumul de alcool tre
buie excluse din uzanța sportivilor. 
Fumatul dăunează în mod serios să
nătății sportivului și reduce capaci
tatea de lucru a acestuia.

Consumul de alcool, datorită influ
enței dăunătoare asupra organismului 
și tulburării desfășurării normale, a 
proceselor de excitație și inhibiție din 
scoarță, face să scadă considerabil 
performanța sportivă. Sînt sportivi și 
antrenori, care consideră că o can
titate de alcool nu este dăunătoare 
organismului aflat în activitatea spor
tivă. Nu rareori se întîmplă ca după 
antrenament și mai ales după meciuri, 
jucătorii de fotbal să consume alcool. 
Acest lucru este cit se poate de dău
nător pentru organism, el impiedicînd 
procesele de refacere după efort și, 
mai ales, după antrenamente și me
ciuri, cînd organismul are neapărată 
nevoie să-și refacă potențialul d« 
muncă.

Dar, toate aceste lucruri sini cu
noscute de fotbaliștii noștri, de an
trenorii și medicii echipelor noastre 
fruntașe. Respectarea lor însă nu se 
face întocmai de către toți sportivii, 
considerîndu-se că regimul de viață 
sportivă nu prezintă o importanță 
atît de mare pentru performanți 
sportivă.

Să analizăm din acest punct de 
vedere, recentele turnee întreprinse 
de echipele noastre fruntașe de fot
bal: Petrolul în Indonezia și R. D. 
Vietnam, Steaua în Republica Arabă 
Siria, Irak și Grecia și Dinamo, în 
Cipru și Grecia.

Se părea la început, că aceste tur
nee vor constitui un efort deosebit 
pentru sportivi și că antrenorii și 
medicii vor avea de rezolvat proble
me foarte serioase. Este adevărat că 
echipele porneau handicapate sub as
pectul schimbării condițiilor de cli
mă, plecau în plin sezon de iarnă 
în țări cu o climă caldă, ceea ce so
licita din partea organismului jucă
torilor reacții neuro-vegeta five. Tre
ceți u de la o alimentație cu care iot 
baliștii noștri erau obișnuiți, la o 
alimentație deosebită.

Turneele se anunțau dificile și din 
alt punct de vedere. Echipele noastre 
trebuiau să susțină acolo cite două 
sau chiar trei meciuri pe săptămiaă 
lucru deosebit față de cum erau e’e 
obișnuite și, mai ales, eu adversari 
care se găseau în acel momeni, in 
plivi sezon competitions 1.

Lucrurile nu au fost așa de grele 
cum păreau la prima vedere. Jucă
torii s-an întors din aceste iurnee, 
cu un potențial fizic și psihic ridicat, 
cu o capacitate de lucru sporită, fapt 
care a demonstrait că turneele au fost 
utile pregătirii lor.

Respectînd cu strictețe regimul 
sportiv, ducind o viață ordonată (pen
tru unii dintre jucători diferită de 
cea dusa acasă sub aspectul odihnei) 
iată că acești fotbaliști au rezolvat 
cu succes toate problemele care la 
început se arătau deosebit de difi 
cile și iată secretul comportării va
loroase și constante, fără fluctuațiile 
de acasă, care dau atitea bătăi de 
cap conducătorilor și antrenorilor d» 
echipe.

In afară de îmbogățirea cunoștințe
lor tehnice și tactice, jucătorii res
pectivi și-au mărit potențialul de 
muncă și nu numai că nu s-au intors 
epuizați din punct de vedere fizic 
așa cum gindeau unii sceptici, dar 
au căpătat resurse fizice noi, lucru 
apreciat și prin creșterea in greutate. 
Acest exemplu edificator ne arată 
cită importanță prezintă pentru spor
tivi respectarea cu rigurozitate a re
gimului de viațaj că acesta din urmă 
influențează direct peformanța spor
tivă.

Pentru a face față cu succes efortu 
rilor din timpul meciurilor, fotbaliștii 
trebuie să depună în timpul pregă
tirii eforturi mai mari decît cele ne
cesare în timpul jocului.

Turneele de fotbal internaționale, 
oficiale sau amicale, campionatele 
mondiale — de pildă — programează 
două sau chiar trei meciuri pe săp- 
tămînă. Pentru a face față acestor 
condiții, pregătirea trebuie făcută în 
acest ritm.

Federația, noastră de fotbal, mer- 
gînd~ Pe linia ridicării nivelului ’ de 
pregătire a fotbaliștilor, pentru a 
face față cu succes acestor turnee, s 
programat în tur o serie de meciuri 
și. în cursul săptămânii, jucătorii e- 
chipelor respective fiind angrenați în 
activitatea lotului reprezentativ. Acest 
fapt, a provocat o serie de proteste 
nejustificate din partea unor condu
cători _de secții de fotbal, sub pre
text că jucătorii erau supuși la efor
turi prea mari.

Se pune atunci întrebarea : curii ne 
vom prezenta noi la asemenea turnee 
sau competiții oficiale, dacă nu ne 
vom pregăti în condițiile in care se 
vor juca meciurile respective ?

^Fotbaliștii și antrenorii nu trebuie 
să privească cu îndoială problema 
creșterii efortului fizic în timpul pre
gătirii Atîta vreme cît antrcuamen- 
țul se desfășoară în mod sistematic, 
iar sportivul duce un regim de viață 
ordonată, problema apariției supra- 
antrenamentu-lui este exclusă.

Sint cunoscute de toată lumea v'C- 
toriile obținute pe plan mondial de 
luptătorii noștri. Dacă analizăm cau
zele care au dus la succesul acestor 
sportivi, tragem concluzia că el s-a 
datorat muncii asidue depuse de și 
în timpul pregătirii și respectării cu 
strictețe a tuturor factorilor care in
fluențează performanța sportivă. VU- 
ța ordonată, cu adevărat sportivă, 
a făcut ca organismul lor să suporte „ 
în bune condițiuni volumul și inte«r^ 
sitatea mare a eforturilor depuse în 
timpul, pregătirii și, ca rezultat al 
îmbinării armonioase între pregătire 
și viața sportivă, victoriile de valoare 
mondială obținute sînt edificatoare.

In acest mod trebuie privite lucru
rile și la fotbal.

Prin exemplul personal, antrenorii 
să constituie motorul în ceea ce pri
vește viața sportivă a fotbaliștilor 
noștri. Medicii sportivi, prin demon
strarea importanței respectării acestei 
cerințe igien’ce, să aducă în acest 
domeniu contlăhuția necesară.

Este o datoiSe a fiecărui sportiv 
de a se îngriji cu deosebită atenție, 
de respectarea cn strictețe a tuturor 
cerințelor unei vie$> ordonate, nece
sară atît pentru sănătatea sa, cit și 
pentru realizarea performanțe
înalte, durabile, răspunA’d astfel eu 
cinste condițiilor create d« oartid și 
guvern sportului din patria noastră.

„CUPA DINAMO“
Sala Floreasca II găzduiește miirițjk. 

dimineață, de la ora 9, un concurs de 
atletism organizat de clubul Dinam?. 
La întreceri pot participa atleți bucu- 
reșteni indiferent de categoria de. cla
sificare. Programul cuprinde următoa
rele probe: 50 m, lungime și greutate 
(numai pentru seniori și senioare). In 
împrejurimile sălii Floreasca se . va 
desfășura și un cros (seniori —. -1000 
m, senioare — 1000 m, juniori 1 — 
2000 m, juniori II — 1000 m, junioa
re I — 800 m și junioare II — 500 m). 
Echipa care va totaliza cel mai mare 
număr de puncte, la concursul de sală 
și la cros, va cuceri „Cupa Dinamo".

Unde mergem ?
S ÎMBATĂ

SCRIMA : sala Dinamo, de la ora 
17 : campionatul de juniori al Capita
lei (floretă băieți și fete, sabie categ. 
a Il-a, spadă categ. I).

BOX : sala Uzinelor Semănătoarea, 
de la ora 19 : reuniune în cadrul cam
pionatului de calificare.

BASCHET : sala Giulești, de la ora 
18,30: C.S.S.—Chemie Halle (junioare). 
și I.C.F.—Chemie Halle.

HOCHEI PE GHEAȚA : patinoarul 
,,23 August", de la ora 19,30: meci 
de verificare București—București ti
neret-

DUMINICA

ATLETISM : sala Floreasca II, de 
la ora 9 : concurs dotat cu „Cupa Di
namo".

SCRIMA: sala Dinamo, de la ora 
8,30 : campionatul de juniori al Ca
pitalei (floretă băieți categ. I).

BASCHET : sala Giulești, de la ora 
10 : Rapid—Chemie Halle (junioare) și 
Rapid-Chemie Halle.

HANDBAL IN 7 : sala Dinamo, de 
la Ora 15,30 : S.S.E. H-Știința Galați 
(m) — meci pentru „Cupa Sportul 
popular" ; I.T.B.—Știința (f), C.S.S.— 
Tehnicianul Sanitar (f), Vestitorul — 
Confecția (f), Rapid—Progresul (f), Di
namo—C.S.S. (m).

C.FR


elev

ZAPADAPE PLAJA DE

Pucul ple- 
din crosa 

l-a lovit pe 
la Steagul

Ion Scurtu 
că am ti

de voleiba- 
indreptai

dragit atît de mult, 
început să-l practic 
tîrziu. Pe cînd eram 
la Școala medie din Cluj. 
Profesorul 
„descoperise" 
nele calități 
list și m-a
spre acest sport.

— Și... a avut dreptate. 
V-a arătat drumul cel mai

In patru rinduri

DR. G. CHEREBEȚIU

am absolvit 
generală Ia

bine, dar aici
de medicină

Așa-i la hochei, 
vreți, e un sport bărbă
tesc, nu-i pentru... dom
nișoare. Se întimplă u- 
neori ca jucătorii în vi
teza lor „cosmică" să se 
mai ciocnească! Sau ui
te, cazul lui Hollo. Era 
într-una din zilele cînd 
se desfășura campionatul 
republican, pe patinoarul 
„23 August", 
cat vijelios 
adversarului, 
lucătorul de
roșu în gleznă. Imediat 
pe patinoar se putea 
auzi:

— Să vină medicul I 
Medicul, vă rog !

Peste cîteva clipe jucă
torul primea îngrijirea 
necesară. Medicul sosise

— Nu-i nimic grav. O 
plagă ușoară, spuse el.

— Am impresia că-' 
cunosc pe medicul acesta 
tinăr — spuse un spec
tator. Dar... nu știu de 
unde să-l iau.

— Din lotul republican 
de volei îl puteți lua, i-a 
răspuns cineva de lingă 
el. E Gabriel Cherebețiu!

... Intr-una din pauze 
ne-am îndreptat spre 
banca medicului de ser
viciu. Cherebețiu era... la 
post. Fără prea multă 
„consultație" am și în
ceput „operația".

— De cînd vă putem 
număra în rîndurile me
dicilor ?
- Din 1959. In toamna 

acelui an 
medicina 
Cluj.

— Bine, 
a vorba 
sportivă.

— Da. Este tocmai ce 
mi-am dorit. După exa
menul de stat am luat-o 
din nou cu cartea. Am 
urmat la București un 
curs special de doi ani și 
acum sint medic cu spo 
cialitatea... sport. De la 
6 decembrie 1969 lucrez 
la Dispensarul Centrul 
pentru sportivi.

— Vasăzică, de-acum 
înainte vă aflați printre 
sportivi în dublă cali
tate : de sportiv fruntaș' 
și... medic. Pasiunea tre
buie să fie aceeași. Nu
mai că hocheiul, de pildă, 
nu prea se înrudește cu 
voleiul...

— Probabil vă referiți 
la faptul că n-aș îndrăgi 
decit disciplina 
consacrat. Nu-i _______
iă luăm întii hocheiul 
fiindcă sintem 
casă". îmi place. Este un 
sport bărbătesc, care f(i 
cere o condiție fizică deo
sebită, o tehnică înaltă, 
înainte de a începe să 
joc volei, sportul numă
rul 1 pentru mine era 
notația. Am fost și bas
chetbalist : am
parte din echipa de pi
tici, C.A.M.-Cluj. Voleiul, 
sportul pe care l-am în-

care th-a 
adevărat.

la el „a-

făcut

mondiale, la „europenele" 
de la Praga și ca student 
la cele trei Universiade: 
Paris (locul I), Torino 
(II) și Sofia (I).

— Și-acum, ceva despre 
planurile de viitor.

— Ca voleibalist vreau 
ea echipa in care joc, 
Progresul, să se compor
te cit mai bine in „Cu
pa Campionilor Europeni" 
și... să ajung la 100 de 
meciuri în prima repre 
zentativă a țării. Am doar 
26 de ani. Pentru aceasta 
trebuie insă multă mun
că. Iar ca medic, pacien
ta să fie mulțumiți în
totdeauna de mine deși 
doresc să am cit mai pu
țini. Mai bine să ne în- 
tilnim ca sportivi decit 
in cabinetul medical.

... Fluierul 
chemă din 
pe gheață, 
s-a adresat 
meseria-i 
că discuția 
Din nou, maestrul spor
tului Gabriel Cherebețiu, 
medicul de serviciu in 
acea seară la patinoar, 
s-a îndreptat spre locul 
rezervat celor gata să 
acorde asistența necesară 
sportivilor aflați în în
trecere.

arbitrului 
nou echipele 
Deși el nu 
medicului... 

meserie. Așa 
sa opri aici. Brrr... I Parcă ți se face 

frig privind numai aceas
tă fotografie. Dar, după 
toate aparențele, grupul 
de sportivi care se scal
dă printre sloiurile de 
gheață ale fluviului Mos
cova se simte excelent pe 
această „plajă" în care 
zăpada a luat locul nisi
pului. Călirea progresivă 
a organismului prin folo

sirea elementelor natura
le, le-a permis să ajungă 
la o mare rezistență față 
de frig, să se bucure de 
o sănătate excelentă. Ti
neri ?i virstnici, oameni 
de toate profesiunile, fac 
parte din aceste cluburi 
ale... morselor, care exis
tă în multe orașe din 
Uniunea Sovietică și in 
alte țări ca Cehoslovacia,

Sue-Polonia, Finlanda, 
dia, Norvegia.

Vă asigurăm că o ase
menea baie nu se soldea
ză vreodată nici măcar 
cu un guturai. Totuși, 
n-am îndrăzni să-i imi
tăm...

Atletele G. Radules
cu, M. Popescu și A. 
Meculescu n-au parti
cipat la concursul de 

sală fiind codașe la 
învățătură

Ca să mă-nțeleagă toate. 
La proverbe am recurs ; 
Fiindcă cine n-are carte 
N-are parte... de concurs.

Atleții de Ia Știința 
București nu au re
zultate bune la 
semlfond, disc 
greutate

Pe stadion ei nu-și

fond,
Și

prea 
dau silința, 

Incit se-ntreabă ceilalți 
concurenți 

— De ce atleții clubului 
Știința 

Rămîn la multe probe... 
corigenți ?

V. D. POPA
Patru dintre perfor

manțele lui Fiți Balaș 
au fost omologate de 
F.I.H. ca recorduri 
mondiale de juniori 

Ești recordman. Cine-i ca 
tine ? 

Deci cred c-ai înțeles acu: 
Dacă ridici haltera bine 
Firește te... ridici și tu!

B. G.

bun în sport, care v-a 
dus pînă în lotul națio
nal. De cite ori ați jucat 
în echipa națională ?

— De 84 de ori.
— Cînd ați debutat 

prima echipă a țării ?
— In februarie 1956, 

meciul cu U.R.S.S.-,
care l-am ciștigat cu 3-2 
Aveam 20 de ani.

Aici discuția se între
rupse pentru cîteva mi
nute. Un hocheist era de 
vină. II supăra o măsea. 
Și..; te pui cu măseaua. 
Medicul rezolvă însă si
tuația destul de operativ, 
și discuția noastră a fost 
reluată.

— La ce mari competiții 
ați luat parte ?

— La două campionate

CONSTANTIN ALEXE

fflflGflZI
IOAN BRUSS, IAȘI. - 1) 

Alexandru Ene — „Ene 1“ 
- a devenit antrenor. El 
face parte din i------“—'
de antrenori ai 
Dinamo București 
cupă de echipele 
niori si de pitici, 
riu Căiinoiu este 
la C.S.O. Craiova. 3) Este 
adevărat : in anul 1938, 
boxerul negru Bob Arm
strong a fost in același timp 
campion mondial la cate
goriile pană, ușoară și se- 
mimijlocie !

DENISE ELENA HERO- 
DOT, BUCUREȘTI. - Ați 
vrea să începeți să faceți 
sport, 
20 de 
trînă" 
astfel 

, odată 
[sport

colectivul 
clubului 

i și se o- 
de ju- 

21 Vale- 
antrenor

mon- 
(probele 

Zakopane 
zecilor de 
din multe 

Numai

... campionatele 
diale de schi 
nordice) de la 
tint 
mii 
țări 
din 
veni în R.P. Polonă, 
zilele întrecerii 20.000 de 
turiști.

in atenția 
de turiști 
ale lumii ?

R.S. Cehoslovacă vor
în

ȘTIAȚI CA
transparent pentru a lăsa 
să pătrundă lumina pe 
teren.

...pentru rezultate ex
cepționale, sportivii so
vietici primesc medalii 
memoriale ? In anul 1962, 
celebrele surori Tamara și 
Irina Press sint primele 
sportive sovietice cărora 
li s-a decernat această 
medalie : Tamarei pentru 
excepționalul record mon
dial la aruncarea discului

stabilit anul trecut (58,98 
m), iar Irinei pentru stră
lucitul record mondial la 
pentatlon — 5.137 de punc
te. In colecția surorilor 
Press poți găsi nu mai 
puțin de 60 de medalii de 
aur ! Cele două surori au, 
de asemenea, numeroase 
medalii de argint și de 
bronz.

...dacă Floyd Patterson 
aste cel mai tinăr cam
pion mondial de box la 
categoria grea (a cucerit 
acest titlu la virsta de zi 
de ani), un alt boxer ne-

gru, Joe Walcott, a fost 
cel mai „bătrin" campion 
la această categorie. El 
avea... 37 de ani cînd a 
cucerit titlul suprem. Iată 
și vîrstele la care au de
venit campioni mondiali 
alți „grei" renumiți : 
Fitzimons 35 de 
Jess Willard 33 de 
Gene Tuney 2S de 
Primo Camera 27 de
Max Baer 25 de ani, Jack 
Dempsey 24 de ani.

Bob 
ani, 
ani, 
ani, 
ani,

Ghicitoare în... imagini

„.in anul care a trecut, 
247 de atleți sovietici au 
îndeplinit standardurile de 
participare la campiona
tele europene ? Numai la 
probe de înălțime băieți 
au obținut norma (2,03 m)

...în meciul de fotbal 
Belgia—Bulgaria, disputat 
la Bruxelles, pe un teren 
desfundat, Naidenov, pen
tru a nu aluneca, a jucat 
multă vreme in... ciorapi ? 
Căpitanul echipei belgie
ne, Jurion, observînd a- 
cest lucru, a reclamat ar
bitrului, 
meciului, 
clamație,
Aston a 
nimic! Poate să faci și 
portarul vostru la fel, iar 
eu am să... închid ochii.* 
A fost insă o simplă glu
mă a arbitrului, pentru 
că, potrivit regulamentu
lui Naidenov n-avea voie 
să joace descălțat. El a 
trebuit de altfel să încal
țe imediat bocancii.

cerînd oprirea 
La această re- 
arbitrul englez 

răspuns : ;,Nu-i

dar socotiți că. la 
ani, sînteți prea „bă- ] 
pentru a începe o 
de activitate. Nici- 

nu este tîrzia să faci : 
,_ .__ și mai ales atunci i
,cînd ai... 20 de ani. înce
peți de îndată să practi
cați sportul care vă atra
ge mai mult. Iar dacă n-o 
să ajungeți campioană 
mondială, n-o să vă criti
ce nimeni < Este bine totuși 
să știți că Geta Sachela- 
rie „s-a apucat" de scrimă 
la virsta de... 27 de ani. 
Ceea ce n-a tmpiedicat-o 
insă să ajungă in lotul , 
național!

PETRE IZGHIREANU. 
FĂGET. - 1) Hidegkuti s-a 
afirmat mai ales in postul 
de centru înaintaș (de mul- * 
te ori a jucat insă si ari
pă dreapta). In finala cam
pionatului mondial din 
1954, de la Berna, el a a- 
părut in linia de atac a e- 
chipei ungare intr-un post 
mai puțin obișnuit pentru 
el : Inter-dreapta. 2) Dun- 
gu, portarul Rapidului, are 
un băiat, dar acesta este 
mult mai mic decit vi s-a 
spus : are 9 ani si nu 13. 
Ca atare, pericolul de a i 
se lua locul in poarta Ra
pidului nu vine in nici un 
caz din partea... familiei. 
Dar mai sint Și alți pre- 
tendenti 1

IOAN CHEZERUS, AZU- 
GA. — „Un înaintaș execu
tă o lovitură de la 11 me
tri, acordată in urma unui 
fault sau a unui henț co
mis de un apărător advers, 
înaintașul respectiv se Jn-

dreaptă spre minge, dar 
ajungînd în dreptul ei tra
ge... pe deasupra, în timp 
ce portarul se aruncă spre 
colțul unde a presupus că 
va pleca balonul. In clipa 
aceea, înaintașul trage... 
de-adevăratelea, iar min
gea intră în plasă. Este gol 
valabil Pînă anul tre
cut, înaintașii foloseau u- 
neori astfel de „tactici". A 
intervenit însă, în 1961, o 
decizie a F.I.F.A.-ei, potri
vit căreia un gol marcat în 
astfel de condițiuni nu este 
valabil, iar lovitura de la 
11 metri nu se mai repetă. 
Maj mult încă : se dă lo
vitură liberă indirectă îm
potriva echinei care bene
ficiase de lovitura de pe
deapsă, considerîndu-se ca 
nesportivă atitudinea jucă
torului respectiv. Fentele 
sint admise numai Pînă în 
clipa cînd jucătorul ajun
ge în fața mingii. Atunci, 
acestuia nu-i este permis 
să „plimbe" piciorul dea
supra mingii. înainte sau 
înapoi la stingă sau la 
dreapta, ci trebuie să tra
gă imediat.

I. OPREA; PLOIEȘTI. 
Va publicăm epigrama 
vă... invităm mai des 
coloanele noastre :
Nlță Scandal la cinema 
Cu părul ciufulit și-n blu

ză, 
Ceru biletul la... peluză 
Și întrebă în mod discret: 

— Avem și... med de tineret?
C. IONESCU; CONSTAN

TA. - 1) Nu este nici o le
gătură de rudenie Intre 
fostul international Pav- 
lovici, astăzi antrenor la 
o echipă din Timișoara, șl 
jucătorul cu același nume 
din centrul liniei de atac 
a Jiului. Noul Pavlovid 
„promite" și ei. Să spe
răm că se va pricepe tot 
atit de bine să marcheze 
golurile, cum s-a priceput 
celălalt să le... apere f — 
2) Ce reprezintă inițialele 
A.S.M.D. Satu Mare î Aso
ciația sportivă muncitoreas
că Dinamo Satu Mare.

ION POSTAȘU

șl 
in

Siluetele de

20 de atleți.
... la Lugano se expe

rimentează acoperirea ți
nui teren de tenis cu un 
uriaș balon ancorat la 
15—20 m deasupra tere
nului de joc. Balonul este 
confecționat din material 
plastic și pentru a se ri
dica in aer este umplut 
cu un gaz ușor. El este

Pe ringurile din Occident

sînt ale unor sportivi. 
Ghiciți ce sportivi sînt ?
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„EU SÎNT PELE“
Nu de mult a apărut în Brazilia • 

carte intitulată „EU SINT PELE". Zia
ristul Luraria Francesco Alues sa aflat 
multă vreme în preajma fotbalistului 
Pele. El a notat tot ceea ce i-a povestit 
talentatul sportiv, a păstrat coloritul 
limbajului său, s-a interesat de amă
nuntele vieții lui și astfel a adunat 
treptat un material bogat, care se gă
sește la baza acestei cărți.___________

ristul — am căutat să nu-i denaturez 
gîndurile și concepțiile. N-am avut de 
loc intenția să creez o operă lite
rară. Am vrut doar să redau povestea 
simplă a vieții lui".

Revista sovietică „FOTBAL", supli
ment duminical al ziarului „Sovetski 
sport", publică fragmente din această 
carte. Vom publica traducerea unor
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internațională de tenis de masă de la Ostrava
DECLARAȚIILE LUI AVERY BRUNDAGE in legătură cu problema participării 

sportivilor din R. D. G. la unele competiții internaționale
OSTRAVA 2 (prin telefon). — Joi 

seara au luat sfîrșit întrecerile de tenis 
de masă la care au participat repre
zentativele masculine și feminine <!e 
R.D. Germane. R. P Polone. R.S. Ce
hoslovace, R.P. Rocnîne și două for
mații locale. La fete pe primul 
s-a clasat echipa R.P. Romîne,

loc 
iar 

• ja băieți, selecționata R.S Cehos’ovace. 
Iată rezultatele mai importante de 
miercuri și joi: echipe femei: R.P.R.—

N.H.K.G.R.S.C. II 3—0, R.P.R.
3—0, R.P. Romînă — R.D. Germană 
■3—1: Geta Pitică — Kunz 0—2 (19, 
18). Maria Alexandru — Hollman 
2—0 (12, 18), M Alexandru, G. Pitică— 
Kunz, Hollman 2—1 (13, —15, 19), 
■Maria Alexandru — Kunz 2—1 (—12, 
16, 19); echipe bărbați: R.D.G. —
R.P.R. 5—3: John — Giurgiucă 2—1,

Lemke — Rethi 2—0, Schneider — 
Negulescu 0—2, Lemke — Giurgiucă 
2—1, John — Negulescu 1—2, Schnei
der — Rethi 1—2, Lemke — Negulescu 
2—1, Schneider — Giurgiucă 2—1; 
R.P. Polonă — R.D.G. 5—2, R.S.C.— 
R.D.G. 5—1, R.P.R. — Spartak Soko- 
lovo Ostrava 5—2, R.P.R. — N.H.K.G. 
5—1, R.S.C. — R.P.R. 5-2: Stanek- 
Giurgîucă 1—2 (— 13, 17, — 14), An
dreadis — Negulescu 2—0 (13, 12), 
Miko — Rethi 2—0 (21, 12), Stanek— 
Negulescu 2—1 (—14, 19, 19), Miko— 
Giurgiucă 1—2 (—22, 11, —18), An
dreadis — Rethi 2—1 (—20, 11, 5), 
Miko — Negulescu 2—1 (15, —20. 19).

După terminarea întrecerilor de la 
Ostrava, lotul romîn a părăsit vineri 
dimineață acest oraș îndreptîndu-se 
spre țară, unde sosește sîmbătă.

NEW YORK 2 (Agerpres). —
„O HOTĂRÎ RE CIT SE POATE DE 

PROASTA", așa califică Avery Brun
dage, președintele Comitetului Olimpic 
Internațional (C.I.O.) acțiunile auto
rităților N.A.T.O. care se opun ca 
sportivii din R.D.G. să participe la 
competițiile internaționale. Această de
clarație a fost făcută unui corespon
dent al agenției TASS care l-a chemat 
la telefon pe A. Brundage în orașul 
Santa Barbara (statul California, 
S.U.A.)

Comitetul Olimpic Internațional, a 
■spus Avery Brundage, a făcut la tim
pul său o declarație subliniind că țara

CELE 20 DE COMPETIȚII INTERNAȚIONALE ALE ATLEȚILOR SOVIETICI
Atleții sovietici vor participa în anul 

1962 la nu rttai puțin de 20 de mari 
■ competiții internaționale. Ei vor fi vă- 

zuți pe stadioanele din Paris și Berlin, 
Sofia și Varșovia, Praga și Budapesta, 
București și Helsinki.

Reprezentativa de atletism a U.R.S.S. 
Va traversa oceanul pentru a întîlni se
lecționata S.U.A. intr-un meci devenit 
'de tradiție. Întîlnirea va avea loc la 21 
și 22 iulie în orașul Palo-Alto din 

' statul California. Acest meci U.R.S.S.— 
.S.U.A, va fi al patrulea din serie. Pri
mul a

-

cedentele trei confruntări dintre cei 
mai buni atleți și atlete sovietice și 
americane, victoria a revenit reprezen
tanților U.R.S.S.

Atleții reprezentativei sovietice au fost 
înscriși în toate probele prevăzute în 
programul campionatelor europene, care 
vor avea loc în vara acestui an la Bel
grad.

... i avut loc la Moscova în 1958; au 
urmat întîlnirile de la Philadelphia 1959 
și din nou Moscova 1961. In toate pre-

Pe pistele de gheață 
și zăpadă
sovietici, care se antrenea- 
campionatele mondiale de 
Zakopane, s-au întrecut la 
proba de 50 km. „Marato

nul" schiorilor — așa cum este denu- 
‘raită această cursă — a revenit lui 
Ghenadi Vaganov cu timpul de 2 h 
[43:41,0. învingătorul probei este in 
vîrsta de 25 ani, de protesie agronom. 
In clasamentul cursei, după Vagancv 
se găsesc A. Kuznețov 2 h 43:43,0 I. 
Utrobin 2 h 47:35,0, V Kudrin 2 h 
48:06,0.

Fond iști i 
fcă pentru 
schi de la 
Otepia în

★
Iată cîteva dintre cele mai importan- 

l. te rezultate înregistrate in ultimele zile, 
! în campionatul de hochei pe gheață 
al R.S. Cehoslovace: Ruda Hvezda 
Brno-Slovan Bratislava 4—1, Spartak 
Praga Sckolovo—Tesla Pardubice 6—1, 

'Dukla Jihlava—Spartak Plsen 4—0.
★

Federația austriacă de schi a alcă
tuit lotul pentru campionatele mondiale 
Ide Ia Zakopane. Vor face deplasarea 
fondiștii V. Hagenauer, M. Kostinger, 
P. Kohl precum și săritorii la tram
bulină O. Leodolter, W. Habersatter, 
P. Miiller și H. Nîederhammer.
*--------------------------------------------------

Schi oara Vlasta Srnkova de la clubul 
sportiv Slavia l’raga va reprezenta R.S. 
Cehoslovacă în proba feminină de fond 
pe 5 km la viitoarele campionate mon
diale de la Zakopane. Ea a obfinut 
dreptul de selecționare în reprezentativa 
R. S. Cehoslovace cu prilejul recentelor 
întreceri de la Korenov din munții Ta
tra, în care a terminat victorioasă cursa 
cu un rezultat de 24:31,0. Iat-o pe 
Srnkova luînd startul în cursa de 5 km 
care i-a adus consacrarea.

Foto: G.T.K.

care refuză să acorde viza de intrare 
unei echipe olimpice pierde dreptul 
de a găzdui Jocurile Olimpice pe te
ritoriul ei.

Noi, a subliniat Avery. Brundage, 
ne străduim prin toate mijloacele să 
menținem prevederile principale ale 
Cartei Jocurilor Olimpice, care procla
mă egalitatea membrilor Comitetului 
Olimpic Internațional, întărirea prie
teniei și colaborării dintre sportivii 
din toate țările lumii. Deși Comitetul 
Olimpic Internațional nu are căderea 
să se amestece în problemele legate 
de organizarea campionatelor mondia
le, federațiile de hochei și de schi tre
buie să facă tot ce depinde de ele 
pentru ca să nu se dea loc Ia discri
minări la viitoarele campionate mon
diale de schi și hochei.

Prin această declarație, președintele 
Comitetului Olimpic Internațional, A- 
very Brundage, se solidarizează cu 
recentele declarații făcute de repre
zentanți de seamă ai mișcării sporti
ve mondiale. După cum se știe Mark

Hodler, președintele Federației inter
naționale de schi (F.I.S.), a declarat t

„Nu vom admite discriminări față de 
Uniunea de schi din R.D.G., care este 
un membru cu drepturi depline al fe
derației noastre". Necesitatea de a se 
respecta drepturile hocheiștilor din 
R.D.G. a fost subliniată de mai mul
te ori de John Ahearne, vicepreședin
tele Ligii internaționale de hochei pe 
gheață (L.I.H.G.). Președintele Uniu
nii de patinaj din Norvegia, Krog, a 
declarat la 30 ianuarie că după păre
rea sportivilor norvegieni și a orga
nizatorilor campionatului european de 
patinaj, toate țările membre ale Uniu
nii internaționale de patinaj trebuie 
să aibă posibilitatea de a participa 
la orice competiție internațională. 
EL A FĂCUT ACEASTA DECLARA
ȚIE IN LEGĂTURĂ CU FAPTUL CA 
PATINATORII DIN R.D.G. N-AU 
PRIMIT PÎNĂ IN PREZENT VIZELE 
DE INTRARE IN NORVEGIA, UNDE 
SIMBATA URMEAZA SA ÎNCEAPĂ 
CAMPIONATUL EUROPEI.

După 4 runde 

Doi lideri în turneul interzonal: Filip și Bolbochan 
In runda a 4-a a turneului interzo

nal de șah de la Stockholm s-au în
registrat rezultatele : Janowski—Uhl
man 1—0, Sehweber—Teschner 1—0,
Pomar—Aaron 1—0, Petrosian—Gheller 
*/2—*/2, Herman—Bertok */2—J/2i Olaf- 
sson—Filip J/2—*/2, Gligorici—Benko
‘/2-V2. Bisguier—Bi lek ‘/2-'/2.

Joi, la jucarea partidelor întrerupte 
din rundele III și IV, un succes 
neașteptat a fost obținut de maestrul 
argentinian J. Bolbochan. El a cîștigat 
în fața lui Cuellar (Columbia) și Her
mann (Brazilia) egalînd pe M. Filip 
(R. S. Cehoslovacă) în fruntea clasa
mentului. Ambii au cîte 3‘/2 puncte din 
4 posibile.

Marele maestru american Fischer, prin 
victoria obținută în fața marelui mae-

stru maghiar Portisch, totalizează 3 
puncte și ocupă locul trei în clasament. 
Portisch, la rîndul său, a întrecut pe 
americanul Bisguier. Partida Stein-Kor- 
cinoi s-a încheiat cu remiză.

2*/z puncte din 4 partide au Uhlman 
(R. D. Germană), Sehweber (Argentina), 
Pomar (Spania) și Benko (S.U.A.), De 
notat că numărul impar de concurenți 
face ca unii dintre jucători să aibă 
o partidă mai puțin jucată. Astfel, 
trosian (U.R.S.S.) și Barcza (R. P. 
gară) au pînă acum 2 puncte, dar 
3 partide.

cite 
Pe-
Un- 
din

Campionatele mondiale de schi 
de la Chamonix in discuția *

opiniei publice din Franța
panică. Aceasta, mai ales pentru că 
Austria și Italia au și anunțat că sînt 
gata să primească organizarea aces
tei mari întreceri.

„Liberation" comentînd atitudinea 
autorităților franceze, scrie: „Franța 
se află alături de Anglia și S.UA în 
Biroul din Berlinul occidental. Nu pu
tem să credem că delegatul francez 
cerind să se acorde viza schiorilor din 
R.D.G. nu ar obține satisfacție". Mă
sura luată față de schiorii din R.D.G., 
scrie_ în continuare ziarul, „este dis
criminatorie și capătă aspectul unei 
provocări".

Ziarul parizian de sport „TEquipe", 
analizînd aceeași problemă, și referin- 
du-se la o declarație a lui Maurice 
Herzog care se situează pe poziția au
torităților franceze, scrie: „Regretăm 
în legătură cu aceasta declarația înal
tului comisar care se sprijină mai 
ales pe poziția guvernamentală și nu 
pe regulile sportului internațional. O 
federație internațională nu poate să-și 
schimbe propriile sale reguli, căci in 
acest fel s-ar ajunge la o prăbușire 
a sportului din întreaga lume. In 
cest domeniu, poziția juridică a R.D.G. 
este extrem de solidă". In încheiere 
ziarul scrie: „Să sperăm cu toate a- 
cestea că bunul simț va învinge, altfel 
prestigiul Franței ar fi serios zdrunci
nat".

CHAMONIX, Corespondentul Ager
pres transmite:

Neacordarea vizelor de intrare schio
rilor din R.D. Germană la campiona
tele mondiale de schi alpin de la 
Chamonix produce o mare agitație nu 
numai în lumea sportivă franceză, ci 
și în cercurile diplomatice și în lumea 
finanțelor. De altfel, toate ziarele fran
ceze de miercuri 31 ianuarie consacră 
acestei probleme un spațiu foarte 
mare, arătînd că Ministerul de Exter
ne de la Paris, luîndu-și ca acoperire 
poziția faimosului „Travel — Office" 
(Oficiu de voiaj) din Berlinul occi
dental în comitetul tripartit compus 
din reprezentanții Franței, S.U.A. și 
Angliei, care trebuie să acorde o a- 
probare prealabilă, încearcă să scape 
de răspundere. La Paris se crede de 
altfel că „Travel — Office" nu are 
intenția să acorde aprobarea prelimi
nară, un reprezentant al acestui oficiu 
făcînd o declarație în acest sens marți 
corespondentului ziarului de sport 
„TEquipe". Această situație va deter
mina Federația internațională de Schi 
să pună în aplicare art. 5 al acestei 
organizații, cerînd anularea campio
natelor mondiale, sau mutarea lor în 
altă țară.

La Chamonix, organizatorii acestei 
competiții, care au făcut mari investi
ții și pregătiri sînt într-o adevărată

Există oare o limită■

130 de schiori au participat 
la „Marele Premiu de la Megeve19

pentru posibilitățile omului in sport?”
i-*- O anchetă organizată de ziarul „Izvestia" la care răspund : 

I. Vlasov, G. Korobkov, L Meșkov și E. Grișin -
MOSCOVA (Agerpres). — Exisfă 

oare o limită pentru posibilitățile omu
lui în sport ? Gînduri pe această ternă 
sînt împărtășite în ziarul „Izvestia" 
'de campionul olimpic luri Vlasov, re
cordman mondial la haltere, de an
trenorul echipei selecționate de atletism 
a U.R.S.S, Gavril Korobkov, de fostul 
(recordman mondial la înot Leonid 
Meșkov și de cel mai rapid patinator 
[ăl lumii, Evgheni Grișin. campion 
'olimpic.

i luri Vlasov afirmă că nu există 
nici o limită. Totul depinde de timp. 
Dezvoltarea științei și medicinii spor
tive, folosirea rațională a realizărilor 
din aceste domenii vor deschide în 
fața omului posibilități cu adevărat 
nelimitate.

Vlasov prevede rezultate extraordi
nare care intr-un viitor apropiat vor 
fi realizate de halterofili de categoria 
grea: 200—205 kg, la „smuls", 180 
kg la stilul „împins", 240 kg ta 
„aruncat" și 600—630 kg la triatlon.

Gavril Korobkov este de părere că 
există limite. Omul, scrie el, nu va 
putea „ajunge" de pildă avionul. Dar 
ce fel de limite sînt acestea nu se 
știe. Nu sînt cunoscute exact forțele 
potențiale de care dispune omul. Se 
cunosc doar fapte cînd un bărbat 
scotea dintr-o clădire cuprinsă de flă
cări un seif foarte greu. Fugind de 
Cîini un om este în stare să atingă 
o viteză necunoscută celor mai bunî 
alergători.

Din practică se constată că rezul-

talele care acum 10 ani păreau inac
cesibile, acum au devenit aproape 
obișnuite. De pildă, se considera că a 
parcurge 400 
secunde este 
se poate sări 
înălțime, sau 
la o distanță . ___  ________
rezultate au fost depășite considerabil.

Korobkov consideră că în prezent 
rezultatele alergătorilor nu se mai pot 
măsura cu zecimi de secundă și vor 
trebui înregistrate sutimi de secundă.

Leonid Meșkov a fost puternic im
presionat de recordul fenomenal ob
ținut de sportivul brazilian Manuel 
Dos Santos, care a realizat la 100 m 
liber timpul de 53,6 sec. Record ti'«mon
dial anterior pe această distanță, care 
se credea că va^rămîne mult timp, a 
durat doar patru ani. Meșkov nu se 
îndoiește că ți recordul lui Dos Santos 
va fi îmbunătățit. El presupune că 
intr-un viitor apropiat pe 400 m va 
fi realizat timpul de 4:12, la 1.500 m 
17:00.0, la 100 m fluture 57,5 sec

Discuțiile cu privire la un pretins 
plafon sînt neîntemeiate după părerea 
patinatorului Evglteni Grișin. El se 
bazează pe experiența proprie deoarece 
a reușit în repetate rînduri să-șî îm
bunătățească recordurile mondiale la 
alergări de viteză cu patinele pe dis
tanța cea mai scurtă de 500 m. Grișin 
este convins că este absolut posibil 
să se atingă 38 secunde pe 500 m și 
S-ar nutea chiar o viteză maî maro

m în mai puțin de 46 
ceva imposibil, că nu 

mai mult de 2,12 m la 
să se arunce o greutate 
de peste 17,50 m. Aceste

SAINT GERVAISE, 2 (prin telefon). 
Vineri s-a desfășurat la Megeve cursa 
de slalom uriaș din cadrul celei de a 
XVIII-a ediții a „Marelui Premiu de la 
Megeve", ultimul concurs dinaintea cam
pionatelor mondiale. Pe cei 2.000 de 
metri ai traseului (500 m diferență de 
nivel și 62 de porți) s-au întrecut 130 
de concurenți din 27 de țări. Fiecare 
țară a fost reprezentată de 6—8 con
curenți, iar Franța de 25. Plrtia a fost 
complet înghețată din cauza gerului 
care în preziua cursei a atins minus 
26 de grade, iar în timpul întrecerii 
minus 14 grade. Pe primul loc s-a cla
sat austriacul Karl Schranz cu 2:26,3, 
urmat de francezii Arpin, Lacroix și A. 
Duvillard cu 2:26,9; 2:27,4 și respectiv 
2:27,6. Concurentul romîn Cornel Tă
băraș a avut o comportare satisfăcătoare, 
clasîndu-se pe locul 26 cu 2:30,6, fiind 
primul dintre schiorii care nu fac parte 
din țările din jurul Alpilor. Kurt Gohn, 
refăcut după un accident, a parcurs

• In campionatul unional de volei, la 
care participă 12 echipe masculine și 12 
feminine, s-au disputat pînă acum 5 
etape. Echipele Ț.S.K.A. Moscova, la 
băieți, și Burevestnik Odesa, la fete, 
conduc în clasament fără nici o în- 
frîngerc.
• La Viena, în cadrul „Cupei campio

nilor europeni" la volei feminin, echipa 
Tatran Praga a învins cu scorul de 3—0 
(3, 5, 8) echipa Olimpia, campioana 
Austriei.

• Continuîndu-și turneul în Anglia, 
echipa de fotbal Slovan Bratislava a Ju
cat cu formația Coventry City. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul de 2—1

bine 3/« din cursă, dar a 
securitul și a fost nevoit 
Slab s-au comportat N. 
Zangor, care au ocupat 
67. Schiorii clasați pe 
locuri la slalom uriaș (deci și Tăbăraș) 
vor lua startul și în cursa de slalom 
special programată pentru duminică, 
după care va fi alcătuit clasamentul 
combinatei. Primul clasat va cuceri 
„Cupa Emile Allais".

A IV-a ediție a „Marelui Premiu de 
la Saint Gervaise" pentru schioare a în
ceput joi prin disputarea probei de 
slalom uriaș (lungimea pîrtiei 1.350 m, 
33 metri diferență de nivel, 47 de porți). 
Pe primele trei locuri s-au clasat Made
leine Bochaty (Franța) cu 1:52,9, 
Christ! Haas (Austria) 1:53,7 și Traudl 
Hecher (Austria) 1:53,9. Ilona Micloș 
a concurat bolnavă (gripă) și s-a clasat 
pe locul 37 cu 2:00,3.

căzut, i-a sărit 
să abandoneze. 
Pandrea și I. 
locurile 63 și 

primele 30 de

P. FOCȘENEANU

In turneul internațional de fotbal•
din Mexic echipa braziliană Botafogo a 
întrecut cu 4—2 (2—2) echipa maghiară 
Ujpest Dozsa Budapesta. Au marcat Gar- 
rincha (2), Amarildo, Zagallo și Sely- 
mess<.

• Intr-un meci contînd pentru sfertu- _ j-- 1—-—i---- 1— ■■

Moscova se pregătește 
pentru întrecerile patinatorilor 

de viteză
MOSCOVA 2 (Agerpres). — Pe 

străzile Moscovei au apărut afișele 
campionatelor mondiale masculine de 
patinaj viteză, care vor avea loc la 17 
și 18 februarie pe stadionul V. I. Lenin 
din capitala sovietică. Afișul campio
natului reprezintă un patinator în pli
nă cursă.

încă de pe acum, întrecerile câmpia, 
natului suscită un mare interes. Ama
torii sportului cu patine din Moscova 
așteaptă cu nerăbdare să-i vadă pecu- 
noscuții campioni și recordmani ai lu
mii ca Van Der Grift (Olanda), Knut 
Johanessen (Norvegia), Andre Kupria- 
noff (Franța), Tapiovara (Finlanda), 
renumiții patinatori sovietici Evgheni 
Grișin, Viktor Kosicikin, Ghenadi Vo
ronin ș. a.

La 1 februarie au fost puse în vîn- 
zare biletele pentru campionat încă 
din primele ore au fost cumpărate de 
la casele speciale mai multe mii de 
bilete.

ropeni" la fotbal, echipa F. G. Nitrnberg 
(R. F. Germană) a dispus cu 3—1 
(2—1) de Benfica (Portugalia), cîști- 
gătoarea de anul trecut a acestei compe
tiții. Returul meciului va avea loc la 22 
februarie la Lisabona.
• In sferturile de finală ale competi

ției de. fotbal „Cupa orașelor tîrguri" 
Espanol a învins cu 2—1 (2—1) pe 
Steaua roșie Belgrad.

• Joi la Ljubljana echipa masculină 
de baschet a Iugoslaviei a dispus cu 
categoricul scor de 84—34 de echipa 
Belgiei.

• La Madras, In dia—Malava 2-0

S.UA

