
[tarea activității 
Ibiectiv principal 
|ea de cultură fizică și sport
1 raionului Muscel a cunos- 
limii ani o puternică dezvol- 
|gîndu-se ca la începutul a- 
[să fie cîte o asociație spor- 
liecare comună din raion, 
[cestui fapt, din totalul mem- 
I.F.S. (16.427) aproape o tre- 
[esfășoară activitatea în ca- 
|i ații lor sportive sătești, care 
levin mai puternice, mai bine 

zarea acestor frumoase suc- 
carea de cultură fizică și 
raionul Muscel a primit un 

Irmanent din partea organi- 
partid, a celor de U.T.M. și 

»r populare. In mod deosebit 
■levat ajutorul pe care l-au 
.laturile populare, care au 

prin măsuri eficiente, în

sezon de schi
ȚAȚELE CONCURSURILOR 
LRATE LA BUȘTENI Șl IN 
yAR • „CUPA R. P. R.“ 
TA CU MULT INTERES

I de studenfi veniți în vacan|3, 
K numeroși oameni ai muncii j 
Kdihnă, au asistat duminica la 
I de verificare organizat pe 
lă de asociația sportivă Carai- 
k Bușteni. La întreceri au luat 
Iste 100 de membri ai a soci a- 
I centrului de inițiere din loca- 
I fruntea acestora s-au clasat : 
■ URIAȘ, SENIORI : 1. I. Secui, 
Iche, 3. E. Sandru; JUNIORI: 
Ibian, 2. Doru Mureșan, 3. 
Idrea; JUNIORI CENTRUL DE 
|î : 1. Dan Cristea, 2. FI. Mi- 
|3. St. Moldoveanu ; JUNIOA- 
[Victoria Ciupală, 2. Mariana 
[ Geta Moldoveanu; FOND 
[SENIORI: 1. I. Șupcală, 2. 
[■seu, 3. O. Seceleanu ; 5 KM 

peală (Ca-
Bușteni) 
duminică 
10 km 

tă la Buș- 
schiorii

tate.

Elena Tom (Casa 
Ofițerilor Brașov) 
se dovedește și în 
acest an cea mai 
bună fondistă a tă
rii. Duminică, ea a 
cucerit primul loc 
in cursa de 10 km 
a senioarelor din 
cadrul „Cupei Di
namo*.

sportive la sate — 
în munca noastră 

special la întărirea bazei materiale a 
asociațiilor sportive sătești. Astfel, în 
raionul nostru majoritatea asociațiilor 
sportive din sate și comune au fost 
dotate de către sfaturile populare cu 
echipament și material sportiv în va
loare de 1.000 pînă Ia 2.500 lei (suma 
totală pe raion ajungind la 30.000 lei), 
iar în unele cazuri (comunele Drago- 
slavele, Boteni, Stilpeni etc.) sfatu
rile populare au alocat fonduri și pen
tru reamenajarea bazelor sportive.

Avînd deci asigurate condițiuni op
time de organizare a activității, aso
ciațiile sportive sătești au putut să 
realizeze în cursul anului trecut re
zultate dintre cele mai bune și pe li
nia angrenării unei mase cit mai largi 
de oameni ai muncii în practicarea 
sportului. Un rol deosebit in această 
direcție l-au avut „Duminicile cultu
ral-sportive", manifestații care au de
venit tradiționale pentru activitatea de 
cultură fizică și sport din raionul nos
tru. La cele 40 „Duminici cultural- 
sportive" organizate in anul 1961 pe 
teritoriul raionului nostru au asistat 
mii și mii de spectatori, parlicipanții 
la aceste întreceri fiind în medie de 
200—400. Trebuie spus, de asemenea, 
că întrecerile din cadrul „Duminicilor 
cultural-sportive" au prilejuit un pre
țios schimb de experiență între echi
pele din diferite asociații sportive să
tești. precum și un bun mijloc ca a- 
ceste formații să-și ridice nivelul teh
nic, invățînd de la loturile de spor
tivi din asociațiile orașului Cimpulung 
Muscel, care se deplasau cu regula
ritate pentru a face demonstrații la 
aceste întreceri. Nu de puține ori după 
ce competițiile sportive luau sfirșit, 
spectatorii organizau dispute între ei 
la haltere sau trîntă, fapt care a ofe
rit o bună ocazie de a descoperi nu
meroase elemente tinere și talentate.

Frumoasele realizări obținute în ra
ionul nostru pe drumul consolidării 
activității din asociațiile sportive să
tești constituie un imbold pentru ca 
în acest an să muncim cu și mai mul
tă perseverență în această direcție. 
Biroul consiliului raional U.C.F.S. a 
analizat recent munca desfășurată pe 
acest tărîm și a întocmit un plan de 
măsuri in vederea îndeplinirii cu și mai 
mult succes a sarcinilor. Cea mai im-

GHEORGHE CREȚU 
președintele Consiliului raional

U.C.F.S. Cimpulung Muscel

(Continuare in pag. a 2-a)

Echipele de categorie A și B Ia lucru...

1:1. N. Aldea, 2. I. Funieru, 
fran; 3 KM JUNIORI CEN- 
)E INIȚIERE : 1. N. Horga. 
lăducanu, 3. M. Comărniceanu.

ICTOR ZBARCEA — coresp.

frumos concurs a organizat 
sportiv Dinamo Brașov. In Pos- 

:u Întrecut 70 de copii și tineri 
înd centrele de inițiere organi- 
lîngă Dinamo, Luceafărul, Olim- 
ooala sportivă de elevi din Bra- 

primele locuri s-au clasat : 
CATEGORIA 10—13 ANI : Câr
pe a (Luceafărul), 14—18 ANI: 
ța Măzgăreanu (Luceafărul) ; 
, CATEGORIA 10—13 ANI : I. 
Luceafărul), 14—18 ANI : N. 
(Luceafărul).

CAROL GRUIA 
coresp. regional

Dăm, In continuare, relatări ale co
respondenților noștri asupra antrena
mentelor de duminică efectuate de 
echipele de categorie A și B.

UN MECI DE PREGĂTIRE REUȘIT 
LA ARAD

ARAD 4. In duda timpului friguros 
peste 1.000 de spectatori au urmărit 
întîlnirea amicală de fotbal U.T.A. 
—C.F.R. Arad 4—0 (2—0). Cu toate că 
terenul a fost acoperit de un strat de 
zăpadă de 25 cm, jocul a fost bun, 
dinamic. Ceferiștii s-au mișcat bine 
în cîmp, dar nu au avut finalitate. 
Cît privește pe învingători, ținind 
cont de stadiul lor actual de pregă
tire, ei au manevrat balonul cu sigu
ranță în cîmp și au creat numeroase 
acțiuni periculoase în fața porții ad
verse. Fotbaliștii de la U.T.A. au do
vedit o bună pregătire fizică, acțio- 
nînd într-un ritm susținut în toate 
cele 90 minute. Au marcat: Selymesi

mult interes este așteptată des- 
a primei etape a „CUPEI 

oniinuare în pag. a d-a)

neciul de duminică Dinamo 
ști a obținut o victorie ușta- 
fața echipei Dinamo Obor 

I. La un atac al învingătorilor, 
intre Jucătorii de la Obor tri- 
lingea „acosăa.

Foto: Gh. Amuza

(Continuare in pag. a 5-a)
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ȘTIINȚA BUCUREȘTI - EINHE1T BERLIN, LA HOCHEI PE GHEAȚĂ
Astă-<seară, la ora 19, pe patinoarul 

artificial din Parcul „23 August", e- 
chipa Știința București primește re
plica formației Etnheit Berlin (R.D.G.) 
sosită aseară în Capitală, în vederea 
participării la „Cupa București". Me
ciul se anunță deosebit de atractiv, 
deoarece echipa studenților bucureș- 
teni cuprinde o serie de jucători de 
valoare, componenți ai loturilor re
prezentative A și de tineret, în timp 
ce oaspeții vor alinia garnitura cea 
mai bună, aceeași cu care vor evolua 
incepînd de joi seara în „Cupa Bucu
rești".

In deschidere, de la ora 17, meci 
de juniori Steaua — ITB.

• Continuîndu-șl pregătirile in ve
derea „Cupei București" și a viitoare
lor competiții internaționale, hocheiștii 
lotului nostru reprezentativ au susți
nut duminică seara un meci de veri
ficare în compania unei selecționate 
de tineret. Victoria a revenit primei 
echipe cu 14—0 (4—0, 4—0, 6—0), deși 
n-au jucat unii din componenții de 
bază ai formației (Ionescu în apărare 
Ferenczi și Biro in atac).

Au fost prezentate următoarele for
mații:

BUCUREȘTI I: Pușcaș, Sofian - 
Czaka, Nagy, Varga, Pană — Szabo 
II, Calamar, Szabo I, Otvoș, Andrei, 
Takacs I, Ioanovici, Cazan II, Ciobo- 
taru.

BUCUREȘTI (tineret): Crișan, Bo- 
ghean — Vacar, Fogoroș, Suliman, Ca- 
zimir Hollo, Balint I — Peter, Antal, 
Rigo, Niță, Florescu, Iuliu Hollo, Var
ga, Ivănescu, Stefanov.

învingătorii au manifestat o formă

(min. 24), Czako (min. 26) și Toma 
(min. 48 și 56).

U.T.A.: COM AN (Faur) - Sziics, 
Băcuț, NEAMȚU - Capaș, Dull 
— Selymesi (Pop), SASU, Pop (Toma), 
Floruț, CZAKO.

C.F.R. : Ș E RB AN—Pete anu (Gro- 
zescu), Babo, DAMIAN - Balint (Mă- 
dărășan și Paseu), Auner (Suhanek)— 
Rădulescu (Sirbuț), Don, (Szekeli), 
MERLE, Ianovici, BOROS.

ȘT. IACOB — coresp.

JOC DE ANTRENAMENT LA LUPENI

LUPENI 4 (prin telefon). Echipa 
Minerul din localitate a întîlnit într-un 
joc de antrenament echipa de tineret. 
Terenul acoperit cu un strat de ză
padă de drea 30 cm nu a împiedicat 
ca cele două formații să desfășoare 
un joc destul de dinamic. Prima gar-

Astă-seară, la ora 19;

Hocheiștii de la S.C. Einheit Berlin la sosirea pe aeroportul Băneasa

foarte bună, reușind combinații spec
taculoase și eficace.

• Hocheiștii din R.D.G. au sosit a- 
seară. Delegația, compusă din 20 de 
persoane, este condusă de Cr. Schmidt 
și cuprinde pe următorii jucători : 
Patsche (17), Hoffmann (16). portari; 
Gneipel (4), Miiller (3), Thill (2), M. 
Dietz (6), fundași; Szengel (9), Zander 
(10), Schnecht (8), Jurs (12), G. Di

Finalele campionatului republican 
de patinaj viteză

TUȘNAD 5 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Luni dimineața au 
început pe pista de gheață a lacului 
Ciucaș din localitate întrecerile ulti
mului act al campionatelor republicane 
de patinaj' viteză. Duminică după-a- 
miază cînd pista a început să se dez
ghețe cei aproape 60 de participant! 
la finale au trecut prin emoții. Dar ge
rul de peste noapte a oferit spre satis
facția generală o pistă foarte bună, 
care a permis ca întrecerile să se des
fășoare în condițiuni normale. Specta
torii au putut urmări cîteva probe de 
o rară frumusețe dintre care unele s-au 
soldat cu surprize. Așa, de pildă, o sur
priză a ccnstituif-o victoria în proba 
de 5.000 metri a lui Carol Komjatszegi 
(Știința Cluj), proaspăt promovat la 
categoria seniori, asupra campionului 
nostru absolut Emiiian Papuc.

Primele întreceri 
ale „Cupei de iarnă” 

la tenis
Ieri, în sala de sport din calea Plev- 

nei nr. 114, au început primele meciuri 
din cadrul competiției inaugurale pe 
1962 „Cupa de iarnă". întrecerile or
ganizate de către Federația de specia
litate în colaborare cu clubul Steaua 
reunesc la start pe unii dintre cei mai 
buni jucători, printre care se numără 
Cristea, Bosch, D. Viziru, C. Năstase, 
Bardan, la băieți, iar la fete Julieta 
Namian, Eleonora Roșianu, Cristina 
Doboșiu, Aneta Verone etc.

Dintre‘meciurile desfășurate în prima 
zi au plăcut ’'mai ales partidele de 
juniori R. Nicuilescu — A. Burcea 7—9, 
6—4, 6—2 și C. Ionescu — Fătu 6—3, 
1—6, 6—3. Ambele partide au dat loc 
la schimburi spectaculoase de mingi. 
Aite rezultate: Burcescu — Țereanu 
6—2, 6—1, Dron — Popeșcu 6—1, 
6—2. Concursul continuă azi de la ora 
8 la 13 și miercuri între orele 8—13 
și 14—20. iu acegași sală. 

etz (7), Joecks (11), Habermann (14), 
Kunstler (5), Winkler (15) înaintași; 
Quinting (1), rezervă. In paranteză, 
numerele pe care le vor purta pe tri
couri jucătorii respectivi.

Antrenorul echipei, care ocupă locul 
4 în campionatul R. D. Germane, este 
Wemer Jonack. In lot se află un in
ternațional în prima echipă a țării (Szen
gel) și 3 internaționali juniori (Zander, 
Schuknecht și Thill).

Printre concurenții care au cîștigat 
fără dificultate a fost campioana abso
lută Eva Farkaș, care a terminat vic
torioasă în ambele probe disputate azL 
lată acum cîștigătorii probelor din pri
ma zi de concurs. SENIORI, 500 m: 
I. Emiiian Papuc (Dinamo Buc.) 48,2 
sec; 5.000 m: Carol Komjatszegi 9:43,2, 
SENIOARE 500 m: Eva Farkaș (Mu
reșul Tg. Mureș) 54,7 sec; 1500 m: 
Eva Farkaș 3:03,5. JUNIORI 17-18 ANI, 
500 m: Ludovic Csiki (Mureșul Tg. M.) 
50,6 sec.; 3000 m: Șt. Papp (Mureșul 
Tg. M) 5:57,9. JUNIOARE 17-18 ANI. 
500 m: Maria Mathe (Mureșul Tg. M)

EVA FARKAȘ

i

59,1 sec; 1500 m: Maria Mathe 3:13,4. 
JUNIORI 15-16 ANI, 500 m: V. Soti- 
rescu (Dinamo Buc.) 51,8 sec; 1500 nu 
Ion Roșea (Știința Cluj) 2:52,1; JU
NIOARE 15-16 ANI, 300 m: Svetlana 
Busuioc (Dinamo Buc.) 37 sec.; 1000 m: 
Svetlana Busuioc 2:17,4. JUNIORI 14 
ANI, 300 m; Vlad Patraulea (Dinamo 
Buc.) 31,7 sec.; 1000 m: Vlad Patrau
lea 1:53,3. JUNIOARE 14 ANI. 100 m> 
Eleonora Laurențiu (Mureșul Tg. M)
15.5 sec. 300 tn; Eleonora Laurențiu
57.5 sec.

Restul probelor, în caz de timp f», 
vorabil, vor continua marți.

f. lOANITESGH



IA CLUBUL RAPID - GRIJĂ PENTRU ASIGURAREA SCHIMBULUI DL MÎINE
Zi du zi se verifică in practica 

muncii noastre sportive adevărul po
trivit căruia sarcinile, din ce în ce 
mai mari, ce stau în fața clubului 
Rapid, nu pot fi rezolvate fără o re
zervă serioasă de cadre, care să asi
gure progresul continuu în obținerea 
performanțelor de valoare.

Intr-un trecut nu prea îndepărtat, 
clubul nostru a înregistrat o tristă 
experiență in ceea ce privește munca 
de creștere a cadrelor. Nu de puține 
ori am fost nevoiți să apelăm la o 
serie de sportivi din afară, din alte 
orașe. Aceștia soluționau doar pentru 
moment unele nevoi ale noastre, pen
tru că, cu timpul, părăseau clubul de 
care nu se simțeau legați sufletește.

Invățind din greșeli, clubul nostru 
și-a trecut în planul de perspectivă, 
ca sarcină principală, acțiunea de 
creștere a cadrelor proprii, legate și 
atașate de club, cartier, școală, fa
milie și întreprindere.

Astăzi, sursa noastră de recrutare a 
tineretului pentru secțiile clubului o 
constituie școlile medii, profesionale, 
întreprinderile și instituțiile din ra
ionul nostru. Este un fapt cunoscut 
că primăvara și toamna, stadionul 
Giulești își deschide larg porțile pen
tru a primi noi efective de tineri in 
secțiile de pitici sau de juniori ale 
clubului nostru. După o chestionare 
în legătură cu situația școlară, ei 
sînt supuși Ja un prim examen, menit 
să scoată la iveală aptitudinile pentru 
sportul preferat. După această primă 
selecție, ei sânt primiți in grupele 
sau în echipele noastre, pe categorii 
de vîrstă. In decurs de citeva luni, 
tinerii sportivi sînt angrenați intr-un 
antrenament metodic. La baza acti
vității lor stau jocurile sportive, pen
tru a cunoaște mai bine posibilitățile 
lor de creștere, precum și gradul de 
însușire a elementelor de bază în 
sportul ales. La sfîrșitul acestei prime 
etape (în care antrenorii își formează 
o părere asupra noilor lor elevi) sînt 
selecționate elementele cele mai ta
lentate, care dau dovadă de reale ap
titudini. Tinerii sînt supuși unui atent 
examen medical. Observațiile medicu
lui sânt trecute intr-o fișă personală, 
unde vor fi notate toate rezultatele 
controlului medical la care va fi su
pus sportivul pe tot timpul activității 
lui. Paralel cu aceasta, tînărul este 
trecut în evidențele clubului pentru a 
se cunoaște cât mai amănunțit situația 
lui școlară, profesională etc. Abia din 
acest moment se poate spune că a de
venit membru al clubului nostru.

Munca cu juniorii este o muncă 
grea, delicată, care cere antrenorului 
pricepere, răbdare și pasiune. O gre
șeală cit de mică poate avea efecte 
dăunătoare in viitoarea activitate a 
sportivului. Pregătirea juniorilor, ca 
viitori sportivi de performanță, în clu
bul Rapid are, in general, două etape 
de bază. Prima — în care accentul 
cade pe pregătirea fizică multilaterală, 
căreia i se acordă o importanță deo
sebită la această vîrstă — are rolul de 
a-1 acomoda pe copil cu exercițiile fizice
și cu însușirea unui mare număr de de
prinderi motrice și de coordonare a 
mișcărilor. In acest scop se folosesc, ca 
mijloace simple, jocurile accesibile 
vîrstei lor, dinamice, variate, stimula
tive și elemente ușoare din diferite pro
be atletice de bază; a doua perioa
dă este considerată ca etapă specială 
de pregătire. De obicei în clubul Ra
pid trecerea tinerilor de la prima la a 
doua etapă se face după cel puțin 
un an de antrenament.

Rezultatele sportive propriu-zise nu 
se cer decît celor trecuți de 18 ani, 
care au o bază de pregătire fizică ge
nerală și tehnică, corespunzătoare. 
Orice „forțare" spre rezultate înainte 
de a asigura această bază este dăună
toare. Datorită accentului care se pune 
pe dezvoltarea pregătirii fizice generale 
și a calităților fizice de bază, sarcinile 
principale in pregătirea juniorilor sînt: 
crearea unei baze sănătoase de pre
gătire fizică generală, însușirea teh-

nicii mai multor probe 
sau mai multor discipline 
de bază pentru sportul res
pectiv, obținerea unor re
zultate bune la normele 
de control periodice. A- 
ceasta nu reprezintă însă 
totul. Clubul Rapid și an
trenorii săi simt o mare 
răspundere, în special, 
față de elementele ti
nere și de aceea aten
ția se îndreaptă in a- 
ceeași măsură și către pre
gătirea lor pentru viață. 
Este in obiceiul clubului 
nostru de a organiza, se
mestrial, consfătuiri cu 
părinții acestor tineri, cu 
profesorii, pentru a ana
liza comportarea tinerilor 
sportivi la școală, in pro
ducție, in viața familială 
și la club. Au fost și cazuri 
cînd am fost nevoiți să 
sancționăm exemplar pe 
unii dintre ei, pentru re
zultate slabe la învăță
tură (pentru aceasta se 
îndepărtează temporar din 
secție pină la îndreptarea 
situației școlare), pen
tru purtări necorespunză
toare la locul de muncă.
La consfătuirea cu părinții, din al doi
lea semestru al anului, se discută și se 
recomandă părinților, pe baza unor a- 
precieri ale noastre, școlile sau facul
tățile care ar putea fi urmate de fiii 
lor.

Este un prilej de mîndrie pentru 
noi, că in fiecare an efectivele secțiilor 
înregistrează noi absolvenți de școli pro
fesionale, tehnice și de institute su
perioare. Nu există secție în clubul 
nostru care să nu aibă alături de 
muncitori, cu o inaltă calificare pro
fesională, și tinerii intelectuali proas
păt ieșiți de pe băncile școlilor. Este 
un fapt cert că în ultimul timp clubul 
nostru se preocupă de întinerirea efec
tivelor în unele secții, dînd dovadă 
de curaj în promovarea elementelor 
tinere. Foarte mulți spectatori, chiar 
și susținători înflăcărați ai clubului 
nostru, s-au arătat sceptici, atunci 
cînd în jocurile grele de campionat, 
susținute de echipa noastră de fotbal, 
a fost introdus, in -locul lui Macri, un 
junior, Mihai Mihai, elev în anul II 
al școlii profesionale de la Depoul
C.F.R.  București, in aceste jocuri el 
a corespuns datorită bunei pregătiri 
efectuate în echipa de juniori și apoi 
în cea de tineret. Aceste inițiative au 
darul să stimuleze puternic și pe cei
lalți tineri care „bat ia porțile afir
mării". Astfel de exemple se pot ob
serva și -la echipele noastre de volei, 
baschet, handbal ele.

In anul 1960 echipele clubului Rapid 
au cunoscut o serioasă avalanșe de ti
neri sportivi. Sînt, de acum, cunoscute 
numele unor tineri sportivi din echi
pele clubului nostru, care se afirmă 
din ce în ce mai mult în competițiile 
cu caracter republican și chiar în cele 
internaționale: Leontina Frunză, Ni- 
colae Fanaragiu (atletism), Cornelia 
Gheorghe, Erica Brechner, Dragomi- 
rescu, Emanoil Nichita (baschet), 
Alex. Marmara, Nic. Baciu (lupte), 
Mihai Mihai, Cimpoca, Dinu, Dobre, 
Dan Coe (fotbal), R. Costinescu, D. 
Bărăscu, Alexandrina Berezeanu, Au-
relîa Schreiber, Cornelia Moraru II 
(volei) și mulți alții.

Datorită pregătirii atente și grijii 
acordate acestor tineri în clubul Rapid,

• DIN INIȚIATIVA consiliului aso
ciației sportive Dîmbovița, de pe lîngă 
întreprinderea Kirov din Capitală, sub 
îndrumarea comitetului de partid, în a- 
sociație a fost lansată o chemare la 
întrecere între cele 15 grupe sportive 
din fabrică. Ca obiective principale între
cerea își propune să realizeze: cuprin
derea în activitatea sportivă și înscrierea 
ca membri U.C.F.S. a 90 fa, sută din 
muncitorii secției; strîngerea cotizațiilor 
în proporție de 100% ; activizarea la un 
nivel cît mai ridicat a sportivilor an
grenați în competiții cu caracter repu
blican: participarea cu regularitate Ja 
gimnastica în producție. Câștigătorilor 
întrecerii li se vor aoorda fanioane de 
fruntași și premii în obiecte.

O rodnică activitate desfășoară mem
brii secției de tenis de masă și cei ai 
secției de șah. Astfel, la șah, printre al
tele, s-a organizat un campionat pe aso
ciație între echipele celor 13 secții de 
producție, unde sînt înscriși peste 150 
de șahiști. Printre ei se află muncitori 
fruntași în producție și în sport ca II ie

O săritură spectaculoasă la fileu, urmată de o 
„bombă* fără reproș ți Mihai Grigor o viei va aduce 

un nou punct pentru echipa feroviară

noi am obținut o serie de rezultate 
foarte bune: titluri de campioni repu
blicani la polo juniori, la volei juniori, 
la atletism, lupte, înot etc. Aceste re
zultate au contribuit ca un mare nu
măr de tineri să obțină bune categorii 
de clasificare, după cum urmează: 
28 de tineri — categoria I, 67 — cate
goria a • Il-a, 97 — categoria a IlI-a 
și 2 norme de maestru al sportului. 
Astăzi, din clubul Rapid un număr de 
25 tineri sportivi sînt solicitați de lo
turile republicane la diferite ramuri 
sportive.

Nu este lipsit de importanță să a- 
rătăm că la primii pași ai tinerilor 
noștri în activitatea sportivă ei intîlnesc 
cuvinte încurajatoare din partea unor 
sportivi fruntași ca, Anca Racoviță la 
baschet, Horațiu Nicolau la volei, Ti
tus Ozon la fotbal, Gh. Pîrcălăbescu 
la rugbi etc. Foarte apreciată este și 
contribuția antrenorilor noștri însărci
nați cu pregătirea elementelor tinere. 
Sigismund Ferencz, Teodor \Minescu, 
Ion Costea, Dumitru Hîtru, Eva Fe- 
renez, alături de ceilalți antrenori și 
de sportivi mai vîrstnici (Jean Ponova, 
Nicolae Cristescu, Gheorghe Stânei) 
sint nu numai antrenori ci și adevărați 
pedagogi. Ei se interesează în egală 
măsură, de toate problemele ivite în 
viața particulară ia tinerilor. Antre
norii noștri au devenit cu timpul un 
sprijin prețios al școlii, al maestrului 
din atelier, al organizației U.T.M., de
oarece cu toții cultivă in rindul tineri
lor noștri cele mai nobile trăsături ale 
moralei socialiste.

★
Toate acestea însă, nu ne dau 

dreptul să ne declarăm pe deplin 
mulțumiți, pentru că — recunoaștem 
— mai sint multe de făcut. Mai avem 
în clubul nostru secții importante, 
cum sint cele de atletism și natație 
(inoț) de pildă, unde activitatea se 
desfășoară la un mod nesatisfăcător. 
Și in această direcție trebuie să ne 
îndreptăm atenția, să ne înzecim 
eforturile.

APOSTOL CHIRULESCU 
secretar cu problemele tehnice 

in clubul sportiv Rapid 
București

Mitrache, Ștefan Unchiașu, Maria Ani- 
cescu, Gheorghe Gheța ș.a.

In ultimul timp în asociația Dîmbovița 
peste 200 de tineri muncitori au deve
nit membrii secției de haltere, nou în
ființată. Ei sînt angrenați de pe acum în 
întreceri amicale, la care participă gru
pele sportive de producție.

DECEBAL ȚOCA-coresp.

• IN ATENȚIA CONSILIULUI aso
ciației sportive Victoria Bogdăneștî (re
giunea Iași) este — pe lîngă alte pro
bleme —- și aceea a atragerii unui cît 
mai mare număr de tineri în cadrul aso
ciației. In vederea acestui lucru, încă 
de la începutul anului s-a trecut Ia rea
lizarea obiectivelor cuprinse în planul 
de muncă. Și roadele au început să se 
arate. Nu de țnult, într-un cadru festiv, 
încă 30 de tineri au primit carnetele de 
membru U.C.F.S.

V. TÂMAȘANU •coresp.

Comisiile raionale pe ramură de spor 
și instructorii obștești—ajutoare prețioase în ac 

consiliilor raionale U. C. F. S.
Aspecte din desfășurarea activității sport 

in raionul Lehliu
Pe drumul dezvoltării continue a 

mișcării noastre de cultură fizică și 
sport, fără îndoială că și în regiunea 
București s-au făcut pași însemnați în 
anul care a trecut. In mai toate ra
ioanele acestei regiuni, progresul a 
fost constant, dar într-unul din ele, 
rezultatele au fost dintre cele mai rod
nice. Este vorba de raionul Lehliu 
(președinte al consiliului raional 
U.C.F.S. — Dragomir Rădulescu, teh
nician — Erwin Cozma), care după 
ce în 1960 se afla printre cele codașe, 
anul trecut a realizat o serie de fru
moase succese.

Ami-ntind de cei 11.089 de membri 
U.C.F.S. existenți in momentul de 
față (in 1960 erau numai 5.085), de 
cele 85 de asociații sportive (cu două 
excepții, fiecare sat își are acum aso
ciația sa sportivă), sau de cei 693 
de sportivi clasificați (in 1960 erau 
doar 102) sîntem departe de a con
semna in Întregime realizările din a- 
cest raion.

Că tineretul iubește sportul și se 
simte tot mai mult atras spre prac
ticarea sa nu mai constituie un secret 
pentru nimeni. Dar pentru a-1 an
grena temeinic în această activitate 
dătătoare de forță și sănătate, făcîn- 
du-1 să practice în mod organizat o 
disciplină sportivă sau alta este ne
voie de o preocupare atentă și din 
partea organelor U.C.F.S. și a acti
viștilor ei obștești. De felul cum con
siliile asociațiilor sportive și organele 
raionale U.C.F.S. —• care au datoria 
să le îndrume — își duc munca, de
pinde in mare măsură obținerea suc
ceselor. Și în acest sens, consiliul 
raional U.C.F.S. Lehliu ne servește 
un bun exemplu.

O grijă deosebită este acordată 
muncii cu comisiile raionale pe ra
mură de sport. Există 8 comisii raio
nale : atletism, tenis de masă, fotbal, 
handbal, șah, tir, turism și volei. Fie
care comisie, cu foarte mici excepții, 
își desfășoară munca după planuri 
trimestriale alcătuite pe baza sarci
nilor ce au reieșit din planul de per
spectivă al consiliului raional U.C.F.S., 
iar activitatea fiecăreia este perma
nent îndrumată și controlată de cîte 
un membru al biroului consiliului ra
ional U.C.F.S. Iată, de pildă, una din 
aceste comisii, cea de tenis de masă, 
din care face parte tov. Mircea Pin
tea, profesor de educație fizică la 
școala elementară din comuna I. G. 
Frimu (președinte), Maria Cengheri, 
maistru mecanic la I.C.A. Fundulea 
și Mircea Constantinescu, funcționar 
la filiala B.R.P.R. Anul trecut, cînd 
de altfel a respectat în întregime 
calendarul competițional, comisia ra
ională de tenis de masă s-a preocupat 
îndeosebi de atragerea cît mai mul
tor tineri în practicarea acestui sport. 
Astfel, în comunele unde nu se juca 
tenis de masă au fost organizate de
monstrații cu participarea echipelor 
fruntașe din raion, iar comunele în 
care existau secții mai puternice au 
găzduit demonstrații asemănătoare, 
la care erau invitați și tineri din locuri 
unde această disciplină sportivă era 
mai puțin cunoscută. In acest fel s-a 
ajuns ca astăzi să existe în raionul 
Lehliu 24 de secții, față de cele 6 
cîte erau în 1960.

Un alt exemplu grăitor ni-1 oferă 
activitatea comisiei de șah (președinte 
— tov. Gh. Tudor, învățător la școala 
elementară din Lehliu-sat). Astăzi se 
joacă șah în mod organizat în aproa
pe toate satele raionului. In momen

tul de față există în raic
4 șahiști de categoria I și 
tegoria a Il-a, iar tov. loi 
și Gh. Tudor să se claseze
5 și respectiv 6 în sferturi! 
ale campionatului republic; 
mare succes s-au bucurat c 
petiții raionale rezervate c 
care au participat reprezen 
comune din cele 28 existe: 
întreceri au permis descops 
reale talente cum ar fi Mir< 
lina din Buzoieni (13 ; 
Matei din Săndulița (13 ai 
gur Tudor din Lehliu-sat 
de numai 6 ani 1

De un real folos în mur 
ganizare și îndrumare desf 
biroul consiliului raional s 
aproape 100 de instructori 
(în 1960 existau doar 31

Muncind planificat și în 
tiv, fiind în permanență î 
asociațiilor sportive unde i 
fiecare dată îndrumări preci 
petente, membrii biroului 
raional s-au străduit să de; 
ții sportive un cît mai larj 
de mase, prin angrenarea ui 
crescînd de participant la 
țiile populare. Sub conduct 
nelor și organizațiilor de f 
raionul Lehliu, asociațiile 
comisiile raionale pe ramuri 
și consiliul raional U.C.F 
zează succese tot mai impoi 
riodic, desfășurarea muncii 
raional U.C.F.S. constituie 
unei profunde analize în c 
dințelor biroului raional P

★
In încheiere, să spicuim și 

obiectivele consiliului raional 
Lehliu pe anul 1962: numă 
brilor U.C.F.S. să atingă 
17.000 (dintre aceștia 4.0(X 
mei); angrenarea a 35.000 
în cadrul competițiilor de 1 
tragerea a 6.500 de țărani < 
în activitatea turistică; numi 
tivilor legitimați să ajungă 
iar cel al secțiilor afiliate s 
cu încă 50 (în 1960 erau 9, 
sînt 87) ; amenajarea prin rr 
triotică în fiecare centru de 
a unei baze sportive etc.

Sînt desigur perspective 
lasă să întrevedem că și 
consiliul raional ’ U.C.F.S. I 
va număra printre cele fru 
regiunea București.

ADRIAN VI

• Din 1002 elevi cîți zre școala 
medie „Fercnc K<"lcsci“ din Satu Mare 
956 sînt membri U.C.F.S. și își desfă
șoară activitatea în cadrul asociației 
sportive Olimpia. Sub îndrumarea pro
fesorilor de educație fizică loan Lini, 
Zsolt Fclmcri și Ecaterina Papp ei ac
tivează în cadrul secțiilor dc atletism, 
baschet, gimnastică, handbal, șah. volei 
și fotbal. Sala dc gimnastică a școlii 
utilată în mod corespunzător, terenul de 
handbal și de fotbal iar în prezent pati
noarul și clubul le asigură o desfășu
rare normală și bogată în competiții.

Cu prilejul unei recente ședințe a con
siliului asociației au fost evidențiate 
clasele a X-a A (fete), a Xl-a A (bă
ieți) pentru buna activitate desfășurată 
cu prilejul Spartachiadei de iarnă.

Activitatea turistică se bucură de un 
real succes printre elevii acestei școli. 
Peste 200 dintre ei au vizitat orașele 
Baia Mare, Cluj, Timișoara, București, 
litoralul și munții din Maramureș.

V. SÂSARANU 
coresp. regional

Dezvoltarea^ 
activității sportive iaj 

un obiectiv princ
in munca noast

(Urmare din pag. 1)

portantă acțiune cuprinsă ii 
plan va avea loc in cursul 
bruarie cind cu sprijinul co 
raional de partid și in colab< 
organizațiile U.T.M. vom org 
consfătuire a activiștilor din 
țiile sportive organizate pe 
G.A.C.-uri, la care vor pârtiei 
ducerile G.A.C.-urilor precum 
tarii U.T.M. din aceste unită! 
liste ale agriculturii. Avem c 
rea că această acțiune va conți 
plin la găsirea unor mijloace 
îmbunătățirea muncii. In afar 
ceasta consiliul raional U.C.F 
propus ca in cursul acestui 
iormeze arbitri și instructori, 
cial pentru atletism, volei și fi 
toate comunele raionului. Re 
acestui obiectiv va asigura 
bunătățire simțitoare a activită 
tive la sate și va permite org 
de campionate sătești pe grupe 
mune la fotbal, volei și atietii 
să mai fie necesară deplasar 
arbitri de la centrul de raion 
semenea, și în acest an se va 
za „Cupa gospodăriilor agrii 
lective" întrecere care s-a bu 
la edițiile precedente de un 
succes.

Traducerea în viață a aces 
suri, împletită cu îndrumarea 
trolarea permanentă a activită 
sîliilor asociațiilor sportive 
constituie un mijloc eficace de 
tare a activității sportive din 
sătesc. Consiliul raional 
Cîmpulung Muscel este hotărit 
Uzeze acest lucru, dorind ca 
1982 să obțină rezultate și r 
moașe în creșterea și întărir 
ciațiiior sportive sătești.



Iova și Petroșeni... Pe meleagurile unde Jiul iși poartă neabătut J 
arele luminos al Eliberării a adus înnoiri de seamă. Craiova și * 
ii au devenit în anii regimului democrat-popular centre industriale J 
te. X
apărut aici și institutele de învățămînt superior. Acolo unde în I

oar sărăcia, analfabetismul și exploatarea nemiloasă erau hărăzite > 
uncitoare, învață azi, datorită grijii părintești a partidului fiii + 
muncesc, viitorii ingineri agronomi sau de mină, cu o înaltă caii- 

Pentru ei au fost făcute săli și laboratoare spațioase, biblioteci 
amine confortabile. Pentru ei au fost înălțate săli de sport, sta

Din octombrie 1948, dnd s-au pus 
poposit in aceste tinere centre universitare pentru a însemna cile ♦ bazele primului colectiv sportiv stu-

activitatea sportivă a studenților. Sportul, alături de învățătură, ♦ dentesc «Știința", sportul din această
’ • 4- regiune a făcut pași însemnați spre

au cinematograf, a devenit un prieten drag al studenților. După + afirmare și apoi spre consacrare,
studiu, ei petrec clipe minunate în aerul proaspăt al stadionului, T Pupă un deceniu de muncă intensă,J de bucurii și... necazuri — legate de 

ează, prind forțe noi. Ț comportarea echipelor studențești in

Studenții Institutului Agronomic:

| 0 importantă rezervă de cadre pentru Clubul sportiv orășenesc Craiova

mijlocul studenților de la „Pedagogic
ll pedagogic de 3 ani din 

clădire nouă, cu geamuri 
care lumina se revarsă din 

culoare, studenți și studen- 
ați in halate albe. Institutul 
ut" acum 3 ani. Iar în vara 
a ieși pe porțile sale prima 
de absolvenți...
em oarecum la început de 
a spus profesoara de educație 
enia Popescu, și de aceea, 

șciplina pe care o predau, nu 
prea multe lucruri. In insti- 

tru, majoritatea studenților 
n mediul rural. Și, îndeosebi 
avem mai mult de muncit, 
ele au practicat sportul la

. In cadrul normei de edu
că am alcătuit 11 grupe de 
de băieți (6 grupe de gim- 
de atletism, 3 de volei, 3 de

3 de baschet). In total, 522 
in anul I și II.

a materială asigură oare des- 
în bune condițiuni a orelor 

ție fizică ?
m o sală de gimnastică de 

utilată cu tot ceea ce este 
Tot aci însă se țin orele de 
fizică ale Institutului Peda- 
2 ani, ale Școlii pedagogice 

tori și educatoare, precum și 
i populare de artă, așa incit, 

multe ori, sala este aglome- 
— de asemenea — două te- 

baschet, două de volei și 
pi pentru sărituri. In prezent 
urs de amenajare, prin mun- 
tică a studenților, încă două 
e volei, două de baschet, unul 
al redus, trei gropi pentru să- 

o pistă de 300 m cu două cu- 
de la vară vom organiza nu- 
competiții.
ne puteți spune despre colabo- 
tedrei de educație fizică cu

Iar în vara

consiliul asociației sportive Educato
rul în cadrul căreia activează cadrele 
didactice precum și cu Asociația stu
denților ?

— Această colaborare există. Ea s-a 
statornicit de multă vreme. Cu fondu
rile primite de la asociație am putut 
cumpăra materiale și echipament spor
tiv care au contribuit la întărirea bazei 
noastre materiale. Competițiile interne 
la care au participat studenții noștri au 
fost urmarea rodnicei colaborări cu A- 
sociația studenților. De asemenea, un 
ajutor prețios l-am primit în munca 
noastră de la conducerea Institutului.

Acestea sînt, pe scurt, unele aspecte 
ale activității sportive de la Institutul 
Pedagogic din Craiova. Desigur, stu
denții de aci nu au ajuns, din punct 
de vedere al pregătirii sportive la va-

Student în anul
a venit lo 
Petroșeni, 

inginer. A 
electrome-

Cu patru ani in urmă 
Institutul de Mine din 
cu gindul de a deveni 
intrat la Facultatea de 
canică. A învățat serios, cu tra
gere de inimă și iată-l azi, in anul 
5. Parcă ieri pășise pe poartă...

Dar în afară de învățătură, stu
dentul Nicolae Ureche mai avea 
o pasiune: rugbiul. Jucase la Ști
ința București și paralel se ocu
pase de pregătirea juniorilor. Ca
lificarea de antrenor a obținut-o la 
21 de ani. Nici nu s-a gîndit, bine
înțeles, ca in anii studenției să 
abandoneze sportul. împreună cu 
alți entuziaști alcătuiește la Insti
tutul de Mine o echipă de rugbi. 
In numai cițiva ani de la infiin-

impunător, cu mai multe eta- 
nă întregul oraș. Așezat pe o 
nstitutul atrage atenția noilor 
orașul minerilor.

e Institutul, îți va spune mîn-
e localnic.
tul de Mine e un copil iubit 
nilor muncii de prin părțile lo
rn să fie altfel ? Aici, in spa- 
lui săli și laboratoare învață 
de miine, cei care vor îi che- 
alături de harnicii noștri mi- 
dea patriei tot mai mult căr-

1 găsit pe studenții Institutului 
sesiune de examene. Liniștea 

Mioare, fețele grave ale celor 
pregăteau să răspundă, te fă- 
calci încet, cu băgare de sea- 
mozaicul strălucitor. Din cind 
această liniște era tulburată de 
felicitările și îmbrățișările cu 

iu intîmpinați cei care in car- 
e student 
0. Și din 
cese erau 
rtui ocupă 
ările celor

adăugaseră încă un 
aceștia, foarte mulți. 
dobîndite.
un loc important în 
1100 de studenți ai 

ilui de Mine din Petroșeni. 
tea sportivă e îndrăgită de tot 
ilți tineri studioși de aici și de 
didactice. Prin muncă, sîr- 
și entuziasm, ei au făcut ca 
din Institutul de Mine să se 
de mult prestigiu și autoritate 
tai în Valea Jiului ci și în în- 
țară.
i ieri se făceau primii pași. A- 
însă, nu a împiedicat realiza- 

>r succese cu care se mîndresc 
ă dreptate studenții. Simpla e- 
re a disciplinelor la care echi- 
stitutului sînt prezente în cam- 
ie republicane, regionale sau 
ști, este edificatoare. In secțiile 
bi (sport mai popular decit... 
), volei, schi, baschet, fotbal, 
:nis de masă, șah și haltere, ac- 
peste 200 de sportivi. Cei mai 

tu făcut primii pași în sport 
a Institut cu prilejul competiții- 
mase, sau a întrecerilor cu ca- 
intern Și iată-i acum evoluind 
iele formații l

competițiile oficiale — astăzi putem 
face un bilanț edificator : echipele de 
baschet, handbal, volei, ale Clubului 
sportiv orășenesc, alcătuite în cea mai 
mare parte din studenți ai Institutu
lui Agronomic din Craiova, participă 
cu succes în campionatele republicane 
de categoria A, iar echipa de fotbal 
candidează la un loc de frunte în cla
samentul categoriei B, seria a Il-a.

de masă, haltere și trîntă. 200 de stu
denți sînt angrenați în prezent în a- 
ceastă competiție pentru car© se ma
nifestă foarte mult interes.

Dar, în afară de întrecerile Spar- 
tachiadei de iarnă, viitorii ingineri a- 
gronomi sînt nelipsiți de la campiona
tele universitare. Tirul, șahul, voleiul, 
handbalul, baschetul, și-au făcut la 
Craiova numeroși simpatizanți. La

loarea colegilor de la Institutul Agro
nomic. Dar, se poate spune că numele 
unor sportivi ca Doina Simcelescu (vo
lei — anul I), Magda Mihai și Elena 
Ceaușescu (baschet — I), Cornelia Io- 
nescu (handbal — II), Maria Grigore 
(gimnastică — III), Ștefan Popescu 
(baschet — I), Nicolae Gălbenuș (vo
lei — V) sînt tot mai cunoscute in 
rîndurile sportivilor studenți din Cra
iova.

N.R. Este bine ca în perioada de 
iarnă pregătirea sportivă a studen
ților să se facă și în aer liber. An
trenamentele făcute în condiții spe
ciale (pe zăpadă), ajută la îmbună
tățirea pregătirii fizice multilaterale, 
mărește capacitatea de efort a spor
tivilor și dezvoltă calitățile morale și 
de voință ale acestora.

tentai Iile Bistriceanu,

5 și antrenor
țâre, formația avea să fie prezentă 
in prima categorie a țării.

De atunci studentul Nicolae li
re che este jucător în echipă și- 
antrenorul ei. Muncă, pasiune, 
dragoste față de sport! Toate a- 
cestea l-au ajutat să învingă unele 
greutăți inerente începutului, in ac. 
tivitatea de pedagog. Nu-i lucru 
ușor să pregătești o echipă de ca
tegoria A. împreună cu ceilalți co
legi, care-i sînt în același timp e- 
levi sirguincioși, a reușit succese 
însemnate in învățătură și în spor
tul cu balonul oval. Pentru toate 
acestea, viitorul inginer, antrenorul 
Nicolae Ureche, merită calde fe
licitări.

Succesele studenților sportivi craio- 
veni se datoresc într-o mare măsură 
bunei organizări și desfășurări a ore
lor de educație fizică din cadrul ca
tedrei de specialitate a Institutului A- 
gronomic. Aci, de fapt, se formează 
baza pe care se clădește măiestria vii
torilor sportivi de performanță ai in
stitutului și ai regiunii Oltenia.

La norma de educație fizică și în 
grupele facultative sînt cuprinși 430 
de tineri și tinere, cei mai mulți din
tre ei fiind sportivi cu care se mîn- 
drește întregul institut. Studenții, în
cadrați în grupele facultative participă, 
după cum ne-a spus prof. Ovidiu Ga- 
didov, la diferite campionate orășe
nești și regionale. In momentul de 
față, principala competiție internă 
este Spartachiada de iarnă a tineretu
lui. întrecerile au început cu faza pe 
facultăți (în cadrul institutului există 
două facultăți: „Mecanizarea agricul
turii" și „Agricultura") la șah, tenis

Sportul, o pasiune a studenților 
din Petroșeni

lor
Cine va cîștiga balonul ? O fază din meciul dintre rugbiștii Institutului de 

Mine și colegii ' ' '

Este demn de remarcat faptul 
Institutul de Mine este reprezentat 
în campionatele categoriei A. Nu

că 
azi 
stă

de la Știința Cluj

în puterea oricărei asociații să aibă 
echipe de volei, rugbi. handbal în 7, 
în prima categorie a țării. In plus,

mulți sportivi de aici fac parte din Io
turile republicane. Pentru aceasta a 
fost nevoie de muncă, de pasiune. Dar 
studenții și antrenorii lor, ei înșiși stu
denți sau tineri asistenți, (N. Ureche 
— rugbi. E. Ceacu — volei etc.), nu 
au precupețit nici un efort. Împletind 
armonios învățătura cu sportul, ei au 
reușit performanțe deosebite: locul 5 
la volei, 6 la rugbi, 4 (în seria a ll-a) 
la handbal. Exemplul secțiilor fruntașe 
tinde să-l urmeze acum baschetul (pre
zent în calificări), fotbalul (echipa e 
fruntașă in campionatul regional) hal
terele (5 sportivi sînt campioni regio
nali). Aceste rezultate, sint fără în
doială rodul activității sportive de 
mase care pulsează in Institut. Cam
pionatele pe asociații sau spartachia- 
dele de vară și de iarnă ale tineretului 
au adunat in fiecare an la startul lor 
sute de studenți. La rugbi au participat 
patru echipe, la volei peste 60 de spor
tivi, la baschet tot atîția, iar Ta hand
bal mai bine de 70. In cadrul Sparta- 
chiadei de iarnă au avut loc întreceri 
la schi (35 concurenți) și șah (90 
concurenți).

In încheiere să amintim numele unor 
studenți fruntași la învățătură și sport 
care fac cinste Institutului. Așa sint, 
de pildă, fotbalistul M. Păsculescu 
(anul II), handbaliștii I. Florea (anul 
V) și V. Șuvoială (anul II), rugbiștii
C. Stoian (anul V), Z. Dulce (anul II), 
Gr Antimoianu (anul V), voleibaliștii
D. Schiopu (anul II) și C. Cibu (anul 
1), toți de la Facultatea de electrome
canică La fel tinărul trăgător D. Al- 
bescu, student in anul III la Faculta
tea de mine. De pregătirea lor sportivă 
se ocupă cadre cu o bogată experiență 
și cu o pregătire superioară, cum sint 
profesorii Gh. Irimie, E. Ceacu, N. 
Barabaș, Rodica și T. Szilagl.

Ar mai fi de adăugat Îndemnul că 
a< este succese să crească, lista celor 
evidențiați să fie mereu mai lungă. 
Iar studentele să contribuie mai mult 
la întregirea acestei atît de însuflețite 
activități sportive care pulsează la In
stitutul de Mine din Petroșeni.

Grupa facultativă de atletism de la Institutul Agronomic, condusă de asts- 
iși începe pregătirea

campionatele universitare din 1957-1958 
echipa de tir a institutului a cîștigat 
titlul 
Emil 
anul 
tiție.
natelor universitare (la care se organi
zează faze intergrupe, interani, interfa- 
cultăți și pe centru universitar) au făcut 
pasibilă descoperirea unor sportivi de 
valoare ca M. Ionescu (baschet - a- 
nul III), V. Urziceanu (fotbal — III), 
C. Deliu (fotbal — IV), Constanța Ne
grea (volei — II) etc.

Acum, o bună parte dintre 
institutului apără culorile 
sportiv orășenesc-Craiova. 
sportivă a clubului depinde 
bună măsură de felul cum se 
găti în continuare studenții 
Și încă ceva : studenții care reprezin
tă C.S.O. trebuie înconjurați cu ace
eași atenție de conducerea Institutu
lui Agronomic, ca și atunci cind ac
tivau sub emblema Științei. Pentru 
că, in fond, sportivii studenți repre
zintă culorile orașului și regiunii lor.

de campioană pe țară. Șahistul 
Ungureanu (anul V) a ocupat 

trecut locul I în aceeași compe- 
Intrecerile din cadrul campio-

sportivii 
Clubului 
Onoarea 
deci in 

vor pre- 
sportivi.

Caleidoscop
• Nu de mult, studenții Institutului 

Agronomic au venit în vizită la stu
denții de Ia I.C.F., cu care au susținut 
cîteva partide amicale de volei, bas
chet și handbal. A fost un schimb de 
experiență foarte util.

• In campionatele asociației de la 
Institutul de Mine, pe primele locuri 
s-au clasat: selecționata anului IV 
(rugbi), anul V (volei), selecționata 
cadrelor didactice (baschet); prima 
clasată dintre formațiile studențești a 
fost selecționata anului II.

s In rîndurile studenților de la In
stitutul de Mine activează un maestru 
al sportului, 21 de sportivi categoria I, 
38 de categoria a doua și peste 30 de 
categoria a treia.

• 
mic 
ta te.

In anul 1959, Institutul Agrono- 
și-a serbat un deceniu de activi-

Dintre cele 9 secții pe ramură deS
sport de la Știința Petroșeni, 8 sînt a- 
filiate la federațiile de specialitate. Cei 
mai mulți sportivi legitimați activea
ză la fotbal (39), handbal în 7 (35), 
rugbi (26), baschet (18) și volei (16).

• Șeful catedrei de educație fizică 
de Ia Institutul Agronomic, tov. O. 
Gadidov, a terminat de curind lucrarea 
intitulată „Exerciții pentru îmbunătă
țirea detentei la jucătorii de volei, pen
tru mărirea randamentului în atac". 
Lucrarea este însoțită de numeroase 
chinograme.

Pagină redactată de 
CONSTANTIN ALEXE 
și R. CĂLĂRAȘANU



ÎN AȘTEPTAREA P RIMELOR
In ciuda timpului nefavorabil, rug- 

biștii noștri fruntași 6e află în plină 
pregătire și pe fiecare din stadioa
nele care in timpul verii găzduiesc 
pasionantele derbiuri rugbistice au loc 
acum antrenamente sirguincioase și 
tot mai multe jocuri amicale.

Bogatul sezon competițional care 
bate la ușă solicită de pe acum spor
tivilor noștri eforturi sporite în ve
derea unei cit mai frumoase compor
tări. Așadar, carnetul de actualități 
rugbistice cuprinde numeroase eveni
mente.

CITE CEVA DESPRE CAMPIONATUL 
REPUBLICAN

Competiție de mare amploare care 
In anul trecut a cunoscut o desfășu
rare deosebit de echilibrată, cam
pionatul republican va constitui și 
In acest an principalul punct al ca
lendarului competițional. Echipele 
noastre sint hotârite să reediteze ex
celenta comportare din sezonul tre
cut, să ofere spectatorilor tot mal 
numeroase partide de ridicat nivel 
tehnic.

A fost stabilit și programul jocu
rilor din cadrul primei părți a cam
pionatului republican pe acest an. 
Iată programul complet al celor 11 
etaoe

I - 11 martie . C.S.M.S. Iași —
Știi*(a Bacureții; Știința Pctroșeni — Știința 
Timișoara. Șuiafa Cloj — Dinamo București; 
Steaua București—Metalul București ; Fla
căra roșie Boc unești—Progresai București ; 
Cri vita Ro;*e București- I.T.B.

Etapa a //-a — ÎS martie : Știința TÂ“ 
foara—C-5-M-S. lași ; Știința Boc.—Știiața 
Petroșeai : Diaamo—Sleaaa ; I.T.B.—Flacăra 
roșit ; Metalul—Știi ața Cluj ; Progresul—
Gnvița Rofri.

Etapa a l//-a — 25 martie : C-S.M-S. Iași 
—Știiața Pe treceai ; Știiafa Timișoara—Ști- 
inia Bac- ; Ștusla Cluj—Steaua ; Flacăra 
roșie— Dinamo ; Gririța Rope—Metaliâ ;
l.T B —Progresul.

Etapa a IV-a — 1 aprilie : Știința Cluj— 
C.S M.S. lași ; Știin(a Buc.—Dinamo ; Me
talul— Știința Timișoara ; Știința Petroșeni 
—l.T B : Steaua—Progresul ; Grivița Roșie 
—Flacăra roșie.

Etapa a F-a — 8 aprilie : Dinamo-- 
C-S.M.S. Iași ; Știința Buc.—Știința Cluj ; 
Știința Timișoara—Grivița Roșie ; Progresul 
—Știința Petroșeni ; I.T.B.—Steaua ; Flacăra 
roșie—Met a uL

Etapa a fl-a — 15 aprilie : C-S.M.S. Iași 
—Metalul ; I.T.B.—Știiața Bac. ; Steaua—
Știința Timișoara ; Șuia ța Cluj—Flacăra

roșie ; Știința Petroșeni—Gri vița Roșie ;
Progresul—Dinamo.

Etapa a Vil-a — 22 aprilie : Steaua— 
C.S.M.S. Iași ; Metalul—Știința Buc. ; Ști
ința Petroșeni—Flacăra roșie ; Grivița Ro
șie—Știința Cluj ; Dinamo—I.T.B. ; Știința 
Timișoara—Progresul.

Etapa a VlII-a — 29 aprii’ie : Flacăra 
roșie—C.S.M.S. Iași ; Știin|a Buc.—Steaua ; 
I.T.B.—Știința Timișoara ; Știința Cluj— 
Știința Petroșeni ; Metalul—Progresul ; Di
namo—Grivița Roșie.

Etapa a IX-a — 17 iunie : C.S.M.S. Iași — 
Progresul ; Flacăra roșie—Știința Buc. ; Ști
ința Timișoara—Dinamo ; Știința Petroșeni 
—Metalul ; Știința Cluj—I.T.B. ; Grivița 
Roșie—Steaua.

Etapa a X-a — 24 iunie : C.S.M.S. Iași— 
Grivița Roșie ; Progresul—Știința Buc. ; 
Știința Timișoara—Știința Cluj ; Dinamo— 
Știința Petroșeni ; Meta’ul—I.T.B. ; Steaua 
—Flacăra roșie.

Etapa a Xl-a — 1 iulie : I.T.B.—C.S.M.S. 
Iași ; Știința Buc.—Grivița Roșie ; Flacăra 
roșie—Știința Timișoara ; Știința Petroșeni— 
Steaua ; Progresul—Știința Cluj ; Metalul— 
Dinamo.

SCHIMBĂRI IN ,15"-le ECHIPELOR...'

Incepind de la 11 martie, o dată cu 
primele jocuri din actuala ediție a 
campionatului republican, spectatorii 
vot avea prilejul să facă cunoștință 
cu numeroși tineri talentați introduși 
in diferitele formații participante la 
campionatul categoriei A. Pină atunci 
vom aminti unele din transferurile fă
cute recent în cadrul diferitelor for
mații. Astfel, echipa din Iași va be
neficia de aportul citorva jucători din 
campionatul de calificare din rîndul 
cărora se remarcă tecuceanul D. De- 
cuseari. De asemenea, va juca la Iași 
și P. Popescu, transferat de la Progre
sul. La rîndul său, echipa bacureștea- 
nă Progresul a solicitat o serie de 
jucători printre care trebuie amintit 
transferul lui I. Doruțiu de la C.S.M.S. 
Iași. In „15“-le Griviței Roșii vor fi
gura in acest sezon și jucătorii M. 
Trandafirescu (transferat de la Rapid), 
N. Milea și G. Iatan (de la Steaua). 
Clujenii și-au împrospătat Iotul cu o 
serie de jucători tineri care au acti
vat la Clubul sportiv școlar și care 
au depășit vîrsta junioratului. Lăuda
bilă această preocupare pentru creș
terea de cadre pe plan local șl fără 
îndoială că tineri cum sint V. Buzilă,

I. Gudea, V. Gădăleanu sau G. Urs 
vor aduce un plus de vigoare echipei.

Dintre celelalte transferuri am mai 
notat trecerea lui I. Mihai și M. Teo- 
dorescu la Știința București, a lui 
V. Iordache și St. Barbu (din campio
natul de calificare) la Metalul Bucu
rești, A. Moiseanu, I. Chiriac, Al. Ghi- 
tă și C. Rotaru la Știința Petroșeni, 
precum și masivul grup de tineri care 
vor completa lotul formației cam
pioane, Steaua : V. Cișmaș, Al. Lanț, 
N. Stoica, M. Gavrici, Radu Popeți, 
Florea Romulus, M. Ciucălău și Al. 
Sajta.

Trebuie subliniat faptul că în a- 
ceastă perioadă de transferări, majo
ritatea echipelor noastre fruntașe și-au 
îndreptat cu grijă atenția spre cei mai 
talentați jucători tineri din campio
natul de calificare.

...ȘI IN RÎNDUL ANTRENORILOR

In actualul campionat echipele vor 
fi pregătite, în general, de aceiași an
trenori. S-au făcut totuși unele schim
bări, ale căror rezultate se vor ve
dea desigur în comportarea viitoare a 
formațiilor noastre fruntașe. Astfel, 
pregătirile echipei C.S.M.S. Iași vor 
fi conduse de antrenorul I. Jinga, 
cele ale echipei Metalul București de 
AL Carnabel, proaspăta promovată în 
categoria A, Flacăra roșie, va bene
ficia de serviciile antrenorilor V. Var- 
dela și I. Ioniță, iar Știința Timișoara 
va fi antrenată de Mitică Antonescu.
50 DE ECHIPE IN CAMPIONATUL 

DE CALIFICARE

Ca un rezultat direct al popularită
ții crescinde pe care o cunoaște acti
vitatea rugbistică in ultima vreme, a 
6porit considerabil și numărul echi
pelor participante la campionatul do 
calificare. In acest an își vor disputa 
șansele de promovare în prima ca
tegorie 50 de echipe din diferite centre 
ale țării. Printre echipele nou promo
vate în această competiție amintim 
Combinatul Poligrafic Casa Scînteii,

JOCURI...
Colorantul București, Zimbrul Tecuci, 
Știința Galații Constructorul Bîrlad 
etc. Cu deosebit interes este așteptată

HflETE HE

Recorduri mondiale care obligă
Un sportiv romîn pe —sta recordma- 

nik" mondiali la haltere! lată o știre 
care ne umple mima de bucurie. Suc
cesul repurtat de juniorul Balaș Fiți — 
care și-a înscris numele pe lista re
cordmanilor lumii la juniori — consti
tuie un început plin de perspective pen
tru sportul cu haltere din țara noas
tră. Faptul acesta dovedește că munca 
entuziastă, pregătirea temeinică nu 
rămîne fără rezultat. Acei antrenori 
care nu-și precupețesc eforturile pen
tru a-: supraveghea și îndruma pe 
elevii lor pot avea asemenea satisfac
ții depline. Dar. această muncă per
severentă și continuă nu trebuie să 
fie numai o caracteristică a antreno
rilor ci. in primul rind, a sportivilor. 
Balaș Fiți a obținut aceste recorduri 
datorită unui antrenament riguros, u- 
nei voințe ș* perseverențe ce pot 8 
date ca exemplu.

Ce valoare au recordurile proaspă
tul ui nostru recordman ?

Privind lista recordurilor mondiale 
de juniori .se detașează cele realizate 
de Balaș Fiți (340 la total, 105 kg Ia 
impins, 100 kg la smuls și 135 kg 13 
aruncat). Comparind aceste rezultate 
cu recordmanii juniori de la alte ca
tegorii ne putem da seama că ele pre
zintă o certă valoare. La categoria 
imediat inferioară (cocoș) recordurile 
la smuls, aruncat și total aparțin aus
triacului W. Kaspar cu rezultate mult 
mai slabe: 82,5—105 și respectiv 257,5 
kg. (Dacă s-ar fi omologat și rezul
tatele de acum doi ani, la această ca
tegorie, pe primul loc ar fi fost Balaș 
Fiți — care in 1960 a totalizat 305 kg). 
La categoria ușoară de pildă (categorie 
mai mare cu 7,5 kg decît cea în care 
concurează Fiți) recordul la total este 
de 340 kg., deci tot atit cit rezultatul 
lui Fiți la pană ! Iată dar, un motiv 
in plus să ne bucurăm de acest prim 
succes — deosebit de valoros — al hal
terofilului romîn.

In mod firesc întrebarea pe care 
ne-o punem azi, se leagă de perspec
tivele tînărului nostru halterofil. El 
este încă în plină formare și, deci, are 
posibilitatea de a-și îmbunătăți per
formanțele (încă în acest an cu 10—15 
kilograme). Obținerea acestor rezultate 
de valoare mondială la juniori trebuie

Balaș Fiți „smulgind* 100 kg, record mondial de juniori

Foto: T. Roibu

evoluția tinerei echipe a colectiviști
lor de la Unirea Ion Roată din Ur
zicam.

„CUPA 6 MARTIE" INAUGUREAZĂ 
SEZONUL COMPETIȚIONAL

Organizată de către comisia orășe
nească de rugbi și clubul I.T.B., „Cu
pa 6 Martie" constituie pentru echipe
le noastre fruntașe un foarte bun pri
lej de desăvîrșire a pregătirilor în 
vederea campionatului republican 
Competiția, la care vor participa echi
pele Steaua, Dinamo, I.T.B., Grivița 
Roșie, Știința Buc., Progresul, Meta
lul și Flacăra roșie, începe la 11 fe
bruarie jocurile fiind programate de-a 
lungul a trei etape. Cu acest prilej 
vor evolua un număr sporit de jucă
tori (fiecare echipă are voie să schim
be trei jucători intr-un meci) ca și o 
serie de arbitri tineri.

DIN CALENDARUL 
INTERNAȚIONAL

B Prima confruntare internațională 
din acest an va fi revanșa jocului 
A.S.P.T.T. Rabat-Grivița Roșie, care 
se va desfășura la București la sfîr
șitul lunii martie sau începutul lunii 
aprilie în cadrul semifinalei „Cupei 
Campionilor Europeni". In vederea a- 
cestei partide, echipa noastră Grivița 
Roșie desfășoară intense pregătiri.

B Pe adresa federației au sosit în 
ultima vreme diferite invitații din 
partea unor cluburi italiene. Astfel, 
jucătorii noștri au fost invitați să par
ticipe la Trofeo Parma (23-25 apri
lie) și apoi să susțină un joc cu A.S. 
Roma. Aceste invitații au fost accep
tate în principiu, urmind să fie de
semnate echipele care ne vor repre
zenta în aceste intilniri.

B Din calendarul internațional pe 
acest an amintim următoarele intil
niri : „Cupa Păcii" (23-27 mai) în R.P. 
Polonă, R.P.R.-Italia (10 iunie la Bucu
rești). intilnirea de tineret R.P.K.— 
R.D.G. (în luna mai, în R.D.G.), tur
neul echipei de tineret în R. P. Po
lonă Ouna iulie) și jocul cu reprezen
tativa Franței care va avea loc la 11 
noiembrie la București. Numeroase 
intilniri ale echipelor noastre de club 
cu diferite formații franceze, polo
neze și cehoslovace vor completa ca
lendarul sportiv internațional al rug- 
biștilor noștri din acest an.

IN PLIN SEZ
(Urmare din pag. 1)

R.P.R." pe echipe. întrecerile v 
loo la sfîrșitul acestei săptăi 
Poiana Brașov și în Postăvar 
cuprinde următoarele probe : Sil 
fond 15 km seniori, 5 km sen 
juniori, 3 km junioare și slal 
cial pentru juniori, junioare, se 
senioare; DUMINICĂ: ștafeta 
km seniori, 3x5 km juniori, 3 
junioare, sărituri speciale pentru 
și slalom uriaș. Deoarece zăpads 
în ultima ’vreme atinge un strt 
este posibil ca probele alpine să 
fășoare pe pîrtia de sub telefei 
caz că această pîrtie nu va puți 
menajată în timp util, slalomul 
se va desfășura pe pîrtia din 
iar slalomul uriaș pe Sulinar.

Schiorii din raionul Negi 
au ciștigat un concurs al regii 

Timp de două zile, pe pîrtiile 
jate în împrejurimile cabanei 
s-a desfășurat un important con 
fond cu caracter regional, la care 
startul sportivi din orașul iași si 
ioanele Negrești, Pașcani, Bîrla 
și Vaslui, cîștigînd cele mai mult 
fruntașe, reprezentanții raionului : 
au ocupat primul loc pe echipe. 1 
mâți de selecționata raionului Pa 
a orașului lași. Iată cîștigătorii p 
8 KM SENIORI : 1. Gh. Gherman
2. C. Moraru (Negrești). 3. I. IV
(Bîrlad); 5 KM SENIOARE ; 1.
Gaiț (Pașcani), 2. Rodica Grigora
3. Elena Stoian (Negrești); 5 I 
NIORI : 1. C. Gheorghiu (Negr 
N. Ciornei (Iași), 3. C. Cîmpean 
lui); 3 KM JUNIOARE : 1. Mar 
vriloaie (Negrești)), 2. Ana Consta: 
(Pașcani), 3. Maria Ambaxuș (Ia

GH. VAS1LIU — c<

1.

săptămînă vremeaIn ultima 
închisă, umedă și cu ninsori th 
în zona de munte, temperatura 
între zero grade și —6 grade, 
de 5 februarie stratul de zăpăci 
în diferite puncte ale tării urm< 
grosimi: Sinaia 56 cm. Predeal 
Vîrful Omu 59 cm, Fundata 
Ceahlău 48 cm, Rarău 15 cm, P 
Rodna 42 cm, Semenic 59 cm, 
Godeanu 28 cm, Paring 33 cm. 
38 cm.

In zilele următoare timpul* se 
calzi apreciabil, temperatura 
ziua peste zero grade. In primei 
zile va continua să ningă ușor, < 
ploua. Vîntul va sufla tare dir 
vest. Stratul de zăpadă se va 1 
doar în zona alpină va fi bun 
schi. Ceață frecventă.

să-I stimuleze in realizarea altor per
formanțe și mai valoroase, să se a- 
propie cit mai mult de recordurile 
mondiale la seniori. Dacă avem in ve
dere faptul că Balaș Fiți mai are doi 
ani de juniorat (pină la 20 de ani), 
ne putem da seama că are în față 
suficient timp pentru a se apropia de 
actualii recordmani mondiali ai cate
goriei pană : Minaev—U.R.S.S 120,5 
kg — impins, Myake—Japonia 115 kg 
smuls și Berger—S.U.A. 147,5 kg arun
cat și 372,5 kg la total. Pentru aceas
ta, el va trebui însă să muncească și 
mai mult, să ducă o viață sportivă 
exemplară, să nu precupețească nici 
un efort în pregătirea sa. O răspun
dere mare revine și antrenorilor săi 
care trebuie să-1 îndrume și să-1 su
pravegheze în permanență.

Comparind rezultatele juniorilor 
noștri cu cele ale proaspeților record
mani mondiali vom constata că la 
două categorii de greutate, recordu • 
rile noastre sînt destul de valoroase, 
La categoria grea, Gh. Mincu a obți
nut 360 kg, in timp ce recordul lumii 
este de 390 kg (și aparține austria

cului Querch), iar la categoria mijlo
cie recordul țării noastre este de 345 
kg și aparține Iui C. Kelemen, în 
timp ce recordul mondial al finlan
dezului Kailajarvi este de 400 kg. La 
prima citire diferențele par să fie 
destul de mari. Cunoscînd însă cali
tățile tinerilor noștri halterofili Mincu 
și Kelemen — sîntem convinși că 
printr-un antrenament riguros — îi voi 
putea ajunge din urmă pe fruntașii 
categoriei.

★
Găsim deosebit de utilă ținerea li

nei evidențe a recordurilor mondiale 
de haltere pentru juniori de către 
Federația Internațională. Ea are un 
caracter stimulativ în ce privește îm
bunătățirea necontenită a performan
țelor, a formării de noi cadre de hal
terofili tineri. Antrenorii și conduce
rile secțiilor de haltere din țara noas
tră vor trebui să acorde în viitor o 
importanță și mai mare angrenării ti
neretului spre acest sport util și să 
contribuie la ridicarea necontenită a 
performanțelor elevilor lor.

REZULTATE DIN TARĂ
REȘIȚA. Au luat sfîrșit întrecerile 

fazei regionale a „Cupei de îarnă" re
zervată echipelor masculine. In turneul 
final au luat parte formațiile C.S.M. Re
șița, A.S.M. Lugoj, Tehnometal și Ști
ința Timișoara.

Rezultate tehnice: C.S.M. Reșița-A.S.M 
Lugoj 26—13 (12—6) ; Tehnometal- 
Știința 26—15 (12—4); C.S.M.-Știința 
27—14 (8—7) ; Tehnometifl-A.S.M.
32—18 (17—12); Ștîința-A.S.M. 31—20 
(13—10). In meciul decisiv, C.S.M. Re
șița a întrecut la limită, 13—12 (7—4), 
pe Tehnometal, printr-un gol înscris în 
ultimul minut de joc de către Jochman, 
care a transformat o lovitură de la 7 me
tri. Clasament final: 1. C.S.M. REȘIȚA 
6 p, 2. Tehnometal 4 p, 3. Știința 2 p, 
4. A.S.M. Lugoj 0 p. (P. Bocșanu- 
coresp.).

BRAȘOV. Nouă echipe masculine și 
cinci formații feminine au participat 
la etapa regională a ,,Cupei de iarnă". 
La sfîrșitul celor două turnee, clasamen
tele finale au următoarea formă :

MASCULIN: 1. TRACTORUL BRA
ȘOV 30 p, 2. Chimia Făgăraș 24 p, 3. 
Dinamo Brașov 22 p, 4. Știința Bra
șov 18 p, 5. Recolta Ilălchiu 16 p, 6. 
Voința Sighișoara 16 p, 7. Luceafărul 
Brașov 10 p, 8. Carpați Brașov 6 p, 9. 
Textila Sf. Gheorglie 2 p; FEMININ; 
1. TRACTORUL BRAȘOV 16 p, 2. 
Luceafărul Brașov 8 p, 3. Faianța Si
ghișoara 6 p. 4. Cetatea Brașov 6 p, 5 
Partizanul roșu Brașov 4 p. (C. Gruia și 
C. Diaconescu-coresp.).

IN „CUPA DE
GALAȚI. S-a încheiat faza re 

a „Cupei de iarnă". Atît în ini 
masculină, cit și în cea feminină, 
mele locuri s-au clasat reprezei 
Institutului Politehnic. Iată, de 
cele două clasamente generale:

MASCULIN : 1. ȘTIINTA IN! 
TUI, POLITEHNIC 10 p, 2.
5. N.G. 8 p, 3. Dunărea 6 p, 4. 
Institutul Pedagogic 3 p, 5. Voin
6. Școala Sanitară 0 p; FEMIN 
ȘTIINȚA INSTITUTUL POLIT 
10 p, 2. Ancora S.N.G. 8 p, 3.
5 p, 4. Speranța 4 p, 5. Școala ț 
gică 2 p, 6. Sănătatea 0 p. (Gh 
nie și D. Ghițescu-coresp.).

TG. MUREȘ. Gu o etapă înai 
sfîrșit, în clasamentele celor două 
ale „Cupei de iarnă" (faza regi 
pe primele locuri se află echipi 
namo (la băieți) și Mureșul (la 
(loan Păuș-coresp.).

CLUJ. întrecerea masculină < 
drul fazei regionale a „Gupei de 
se desfășoară în două serii. Inaint 
mei etape, în seria I, conduce 
Institutului Pedagogic, iar în i 
II-a formația Științei. In turneul 
nin, cele mai mari șanse de ca 
pentru etapa următoare le are 
Știința, care se află pină în 
neînvinsă. (Petre Nagy-coresp.).

BUCUREȘTI. Astă-seară, sal 
namo va găzdui incepind de 
20.30, meciul masculin C.S. Șc 
Știința pentru „Cupa de iernă'



De ce nici pînă astăzi?...
Din controalele făcute pe teren de federație, ca și din relatările cores

pondenților noștri rezultă că o serie de echipe fruntașe, din categoria A 
și B, nu dispun in prezent de toată aparatura ajutătoare, absolut necesară 
in antrenamente: C.F.R. Arad, Chimia Govora, C.F.R. Timișoara, Minerul 
Lupeni, Dinamo Pitești, Știința Cluj, Dinamo Bacău, C.S.M.S. Iași, C.F.R. 
Roșiori, C.S.O. Craiova, Rapid Tg. Mureș, Metalul Tîrgoviște, Prahova Plo
iești, St. roșie Bacău, Ceahlăul P. Neamț și multe altele se află în această 
situație, de adevărați contravenienti la dispozițiile clare și categorice ale 
federației. Mai mult chiar, sint ecfiipe — ca Foresta Fălticeni — care nu 
au nici un aparat!

De la data la care au intrat în vigoare aceste dispoziții, incluse în 
planul de măsuri al Consiliului General U.C.F.S. a trecut mai bine de un 
an și totuși, aceste secții de fotbal nu au înțeles nici pînă astăzi să se 
conformeze. Oare cum pot justifica conducerile cluburilor sau consiliile 
asociațiilor respective această atitudine de nepăsare față de o sarcină 
primită din partea organelor sportive superioare ? Așa înțeleg să înde
plinească una din sarcinile planului de măsuri ? Se naște întrebarea: unde 
este controlul organelor U.C.F.S. respective? De ce federația n-a luat 
nici pînă astăzi măsurile care se impuneau, ci s-a complăcut în _a da 
termene și avertismente, fără a acționa in conformitate cu planul de măsuri, 
care prevede sancțiuni mergînd pînă Ia suspendarea din campionat ?

La sfîrșitul acestei luni, federația va întreprinde acțiunea de reomo- 
îogare a terenurilor și una din condițiile pe care trebuie să le îndepli
nească terenurile este tocmai EXISTENȚA ÎNTREGII APARATURI AJUTĂ
TOARE. E momentul ca federația să nu mai reomologheze acele terenuri 
care nu sint înzestrate cu toate aparatele și, în plus, pentru că au trecut 
atîtea termene acordate secțiilor de fotbal cu echipe în categoria A și B, 
să aplice măsurile disciplinare ce se impun și în primul rînd ridicarea drep
tului de organizare a meciurilor de campionat pe teren propriu.

Echipele de categorie A și
(Urmare din pag. 1) 

nitură a obținut victoria cu scorul 
de 4—0 (3-0). Cele patru goluri au fost 
marcate de următorii: Ion C. Ion 
(min. 18 și 22), Cucu (min. 35) și 
Staudt (min. 70).

La sfîrșitul acestei întilniri, stind 
de vorbă cu unul dintre cei mai vechi 
susținători ai echipei din localitate, 
minerul Traian Demian, acesta ne-a 
declarat: „Am dori ca și in campio
nat atacul echipei noastre să joace ca 
astăzi. Ne-a plăcut. Am dori să ple
căm de cit mai multe ori mulțumiți 
de la stadion, nu numai de victorie, 
dar și de jocul spectaculos și eficace".

I. Ciortea-coresp.
DIN PROGRAMUL ECHIPEI 

METALUL TÎRGOVIȘTE
La sfîrșitul săptămînii trecute, lo

tul echipei Metalul Tîrgoviște a sus
ținut un util joc de antrenament în 
„familie". Cele două echipe ale Me
talului, compuse din cite 9 jucători, 
au avut următoarea compunere: e- 
chipa „I“: Andrei, Tomescu, Prandea, 
Popescu, Dacos, Barac, Sitaru, Prodan- 
ciuc, Chiriță; echipa „II": Brătășanu, 
lonescu, Georgescu, Nițescu, Petrescu, 
Lazăr, Mure șan, Cruțiu, Niculescu. 
Meciul care a durat de 2x45 de mi- 

. nute, a fost cîștigat de prima forma
ție cu scorul de 12-8.

De menționat că formația tîrgoviș- 
teană, conform indicațiilor colegiului
central de antrenori, face 6 antrena
mente pe săptamină, dintre care patru 
în aer liber, iar două în sală. In acest 
program sînt incluse și două jocuri 
de pregătire.

Din campionatele regionale-

Duminica viitoare Metalul va sus
ține primul meci amical, în compania 
formației C.F.R. Roșiori in deplasare. 
La 18 februarie va avea loc „revanșa" 
la Tîrgoviște.

PRIMUL MECI DE VERIFICARE 
LA BAIA MARE

Duminică, C.S.O. Baia Mare, s-a 
antrenat în compania echipei Dinamo 
Cluj. Rezultat: 2—1 (2—0) pentru băi- 
măreni. Gazdele au susținut cu acest 
prilej primul joc de verificare și au 
dovedit o bună pregătire fizică, dar 
din punct de vedere tehnic a reieșit 
că mai au de lucrat. In prima repri
ză, C.S.O. a fost mai bun ș> a condus 
prin golurile marcate de Nedelcu I 
și Trifu, in a doua inițiativa a fost 
de partea clujenilor, care au înscris 
un singur gol prin Csegezi. Duminica 
viitoare va avea loc la Cluj revanșa 
acestui meci.

V. Săsăranu-coresp. reg.
C.F.R. TIMIȘOARA - A.S. BEGA 

7-0 (1—0). Peste 500 de spectatori au 
fost prezenți duminică dimineața Ia 
meciul de verificare susținut de fero
viarii timișoreni. Deși terenul acope
rit de zăpadă a îngreunat mult miș
carea jucătorilor în teren, ceferiștii 
au furnizat un fotbal plăcut și, după 
cum arată și scorul, soldat cu multe 
goluri. Au înscris: Surdan (4), lonescu. 
Fenyves și Cristicî.

Al. Gross-coresp. reg.
PRAHOVA PLOIEȘTI - CAROTA

JUL PLOIEȘTI 6—0 (4-0). Echipa de 
categorie B Prahova Ploiești s-a an
trenat la două porți jucînd cu forma
ția de categorie regională CarotajuL

Ș TIRI
9 Fedcrafia romînă de fotbal face 

cunoscut că viza pe anul 1962 a car
netelor de antrenori se va efectua în pe
rioada 15 februarie—1 martie a.c. de 
către R.R.F. prin colegiile regionale de 
antrenori. Acestea vor înainta federației 
tabele nominale de antrenorii C3Te au 
angajamente la echipele din regiunea 
respectivă. Carnetele antrenorilor fără 
angajamente nu vor fi vizate.

• Joi pe stadionul Giulești va avea
loc un cuplaj : Rapid tineret-Carpațl
Sinaia la ora 13,30 și Rapid-Lotul de 
juniori U.E.F.A. la ora 15,30.

• Astăzi (și nu joi, cum era fixat 
inițial) are loc, de la ora 19, în sala 
clubului Dinamo ședința arbitrilor bucu- 
reșteni, în cadrul căreia va fi prelucrat 
regulamentul de joc.

• Lotul de juniori care se pregă
tește pentru turneul U.E.F.A. a efec
tuat ieri un antrenament, axat îndeo
sebi pe pregătirea fizică. S-au exersat 
și elemente de tehnică și tactică.

B Ia lucru...
Prahovenii, care au folosit o serie de 
jucători tineri, s-au mișcat cu ușurin
ță, deși terenul greoi a solicitat mult 
eforturile jucătorilor.

M. Popescu-coresp.

C. lonescu (Rapid) întruna din cursele sale spectaculoase. (Fază din meciul 
Rapid—Filaret 5—0 )

Foto : T. Roibu

In ajutorul antrenorilor și instructorilor 

începe etapa precompetlțlonald 
a perioadei pregătitoare

De la II februarie echipele fruntașe de 
fotbal vor intra în ultima etapă a perioa
dei pregătitoare, etapa precompetijională.

SarcinCe aceste! etape sînt : îmbunătăți
rea pregătirii fizice speciale, perfecționa
rea procedeelor tehnice de bază ți - - mai 
ales — a celor specifice posturilor ți rea
lizarea caracteristicilor orientării de joc.

In această etapă vor fi folosite și mij- 
toacele prevăzute pentru prima etapă, de 
iarnă. Se va pune un accent și mai mare 
pe exerciții apropiate de specificul jocului, 
îndeosebi pe cele cu mingea, fără a se 
neglija însă continua dezvoltare a calităților 
fizice de bază ți specifice.

Iată cîteva mijloace indicate pentru a- 
ceastă etapă :
• Exerciții pentru dezvoltarea vitezei de 

pornire și de execuție, cu accent pe opriri 
și porniri bruște ; . sprinturi pe distanțe 
scurte, cu plecări din picioare, cu corpul 
aplecat puțin^ în față sau. cu spatele pe 
direcția alergării, schimbări de direcție și 
ritm, lateral și înapoi, joc de gleznă ; con
cursuri sub formă de ștafetă (se vor îm
bina elemente de atenție cu - viteza de por
nire) ; exerciții cu mingea (intrarea în po
sesie, pasare rapidă sau pentru intercepție).
• Exerciții pentru dezvoltarea rezisten

ței în viteză : alergări de viteză pe dis
tanțe de 15 și 30 m., cu repetări (de exem
plu : 10 alergări pe 15 m cu pauze de un 
minut, 6 adergări pe 30 m cu pauze de 
două minute etc.). Alergările se vor face 
și cu mingea, iar pauzele pot fi folosite 
pentru efectuarea de exerciții pentru mo
bilitatea trenului superior.
• Exerciții pentru dezvoltarea îndemî- 

nării : la aparate de gimnastică, sărituri, 
jocuri dinamice si ștafete cu conținut pe 
cît posibil de fotbal, exerciții complexe cu 
mingea, urmări nd u-se Îmbunătățirea preci
ziei.
• Exerciții pentru dezvoltarea forței prin 

folosirea halterelor mici și a mingilor me-

dicinai’e etc.
9 Exerciții pentru perfecționarea proce

deelor tehnice de baza și specifice postu
rilor ; a) exerciții individuale la aparate 
ajutătoare ; b) exerciții în doi și trei ju
cători, cu schimb de locuri, avînd ca scop 
viteza în execuții ; c) exerciții în doi și 
trei jucători pentru deposedare, la care 
vor participa și înaintași : 1) un jucător 
conduce mingea, iar al doilea îl atacă din 
fafă ; 2) un jucător conduce mingea, celă
lalt îl urmărește și-1 atacă din lateral ; 3) 
doi jucători pasează mingea între ei, iar 
un tu' treilea, caută să-i deposedeze etc. ;
d) exercifii. simpje în . doi și trei jucători 
cu scopul îmbunătățirii preciziei în execu
ții, cu accent De centrări din conducere în 
viteză,, tras la poartă din mingi rostogolite 
sau din aer, tras la poartă cu capul, pase 
la distante mijlocii, și mari prin întoarcere ;
e) exerciții în doi și trei jucători cu ad
versari, de exemplu : 1) extrema conduce 
mingea pînă~ în apropierea fundașului ad
vers, pasează interului de pe partea sa și 
țîșnește pentru a primi din nou mingea, 
trimisă de inter în adîncime (pasa în tri
unghi). Apoi va centra sau va trage ia 
poartă ; 2) centrul înaintaș primind min
gea se retrage. In acest timp, cei doi in
teri pătrund spre poartă, iar centrul înain
taș îi pasează celui mai liber dintre ei 
(în faja tripletei se așază la început un 
adversar, apoi doi ș.a.m.d.).
• Organizarea jocului pe posturi, com

partimente și echipă și aplicarea cu fer
mitate a caracteristicilor orientării de joc.

La începutul etapei precompetiționale, în 
jocurile cu adoersari, antrenorii vor folosi 
întregul lot de jucători, cu scopul de a 
oerifica gradul lor de pregătire. Treptat se 
vor da indicații de joc, privind sarcinile 
pe posturi și compartimente, apoi pe e- 
chipă. Antrenorii vor urmări ți definitiva
rea formației de bază, pe care trebuie s-o 
cristalizeze cel puțin cu două săptămîni 
înainte de începerea returuluL Cu formația 
de bază vor fi disputate minimum trei 
jocuri de pregătire, pentru o cît mai bună 
omogenizare. La începutul returului echi
pele trebuie să se prezinte omogene, Line 
puse îa punct.

De aceea, în jocurile de pregătire ct-te 
necesar ca antrenorii să fixeze pentru fie
care meci în parte una sau două sarcini, 
care să se adreseze compartimentelor ț>i e- 
chipei. Ordinea temelor va fi atent întoc
mită, pe baza numărului de jocuri progra
male pînă la reînceperea campionatului,, a 
deficiențelor cunoscuse din sezonul trecut 
fi, mai ales, pe baza cerințelor aplicării 
caracteristicilor orientării. Este abso’ut ne
cesar ca sarcinile care se dau în cadrul 
echipei să fie aplicate în prealabil la an
trenamente practice, prin combinații tac
tice și jocuri-școală în antrenamentele de 
miercuri sau vineri.

Etapa aceasta de pregătire este deosebit 
de importantă pentru obținerea unei 
bune forme sportive. De aceea secțiile de 
fotbal trebuie s-o privească cu multă se
riozitate si exigență. Folosind concluziile 
primei părți a perioadei pregătitoare și 
observațiile antrenorilor federali (acolo 
unde au fost efectuate controale), secțiile 
de fotbal trebuie să asigure o mai activă 
participare a tuturor jucătorilor, să ve
gheze Ia desfășurarea unei temeinice 
munci de antrenament, cu volum și in
tensitate crescută. Relatările unor cores
pondenți arată că mai sint absențe de 
la antrenamente, in etapa care urmează, 
participarea trebuie să fie sută la sută. 
Muncind mult si bine, antrenorii si jucă
torii vor asigura comportări superioare 

I in retur și un nivel tehnic ridicat fJ 
I campionatului.

Categoria a IlI-a: premii in valoare 
de cite 500 lei fiecare.

Categoria a IV-a: premii in valoare 
de cite 150 lei fiecare.

Categoria a V-a: premii în valoare 
de cite 50 lei fiecare.

Nu uitați: azi ultima zi de depu
nere a buletinelor pentru acest con
curs special.

REGIUNEA BUCUREȘTI
Cele trei serii ale campionatului au 

fost alcătuite după criterii geografice. O 
caracteristică a acestui campionat a con- 
stitult-o faptul că echipele si in special 
primele patru din flecare serie au ma
nifestat o mai mare preocupare pentru 
calitatea Jocului. La o serie de alte 
formații s-a înregistrat însă o compor
tare slabă din punct de vedere tehnic. 
Aceasta se datorește șl faptului că nu 
dispun de cadre tehnice qalificate care 
să asigure buna desfășurare a procesu
lui instructiv-educatie.

Seria I
1. Energia Călărași
2. Victoria Lehliu
3. A.S. Bărăganul
4. Munca Slobozia
5. Locomotiva Fetești
6. Voința Urziceni
7. Voința Călărași
8. Metalul ciulnita
9. Partizan Ciulnița

10. Spicul căzănești
11. Aripile Alexeni
12. Recolta Hagieni

Seria a
1. Victoria Gurgiu
2. S.N. Oltenița
3. Unirea Minăstirea
4. A.S. Giurgiu
5. Victoria Peris
6. Spicul Cacalefl
7. Unirea Răcari
8. C.F.R. Giurgiu
9. Aripile Titu

10. Recolta Brezoaiele
11. Avicola Mihăilești
12. Gloria Fundeni

11 8 2 1 30: 7 18
11 7 2 2 24: 9 1«
11 6 2 3 20:12 14
11 6 1 4 23:12 13
11 6 1 4 14:13 13
11 5 2 4 21:14 12
11 3 4 4 12:13 10
11 4 1 6 15:22 9
11 4 1 6 11:20 9
11 2 4 5 19:21 8
11 2 1 8 9:23 5
11 1 3 7 9:41 5

n-a
11 9 1 1 37: 6 19
11 7 3 1 35: 9 17
11 6 5 0 30:10 17
11 6 0 5 22:15 12
11 4 3 4 28:15 11
11 5 1 5 16:24 11
11 4 2 5 19:18 10

11 5 0 6 17:29 10
11 4 2 5 16:28 10
11 4 1 6 14:34 9
11 1 2 8 16:34 4
11 1 0 10 5:32 2

Seria a III-a
1. Progresul Alexandria 10 7 1 2 41:12 15
2. Oltul Tr. Măgurele 10 6 3 1 42:15 15
3. Sporting Roșiori 10 5 4 1 23: 9 14
4. Dunărea Zimnicea 10 5 2 3 27:10 12
5. Recolta Slob. Mîndra 10 4 2 4 18:25 10
6. Unirea Videle 10 4 2 4 21:29 10
7. Victoria Tătărăști 10 5 0 5 20:30 10
8. Teleormanul Belitori 10 3 2 5 13:22 8
9. Victoria Brînceni 10 3 0 7 14:24 6

10. Tractorul ulmuleț 10 3 0 7 18:20 6
11. Voința Depărați 10 1 2 7 12:43 4
12. Tractorul Drăgăneștl - eliminată pen

tru neprezentarea echipei de ju
niori in 3 jocuri de campionat.
Prof. V. SULTZ, metodist regional

REGIUNEA BACAU
Campionatul s-a desfășurat In două 

serii a cite 9 echipe deoarece echipele 
Victoria Săvlneștl și Cauciucul Onești 
nu s-au prezentat și au fost scoase din 
competiție.

Dintre echipe. In afara liderilor; o 
comportare mal bună au avut și Bra
dul H. C. C. Roznov și Celuloza P. 
Neamț, In seria L și Oituz Tg Ocna, In 
seria a D-a. Iată clasamentele turului 
campionatului regional, atit la seniori, 
cit si la juniori :

Seria I
1. Laminorul Roman 8 6 1 1 20: 7 13
2. Bradul Roznov 8 4 2 2 20:11 10
3. Celuloza P. Neamț 8 5 0 3 12: 9 10
4. Victoria Roman 8 2 4 2 6: 6 8
5. Partizanul Bacău 8 3 2 3 7: 8 8
c. Cetatea Tg. Neamț 8 2 4 2 7: 9 8
7. Bradul H.C.C. Bacău 8 2 3 3 9:10 7
8. Victoria P. Neamț 8 2 1 5 9:12 5
9. Cimentul Bicaz 8 1 1 6 6:24 8

Seria a n-a
1. Textila Buhuși 8 7 1 0 26: 9 15
2. Oituz Tg. Ocna 8 4 3 1 20: 9 11
3. Chimia Onești 8 3 2 3 14:10 8
4. Petrolul Momești 8 2 4 2 10:10 8
5. Gloria Zemeș 8 2 4 2 10:13 8
6. Minerul Comănești 8 1 4 3 9:10 6
7. Victoria Bacău 8 1 4 3 11:17 6
8. Locomotiva Adj ud 8 3 0 5 10:17 6
9. Petrolistul Dărmănești 8 1 2 5 9:24 4

JUNIORI
Seria I

1. Laminorul Roman 8 7 1 0 38: 2 15
2. Bradul Roznov 8 6 0 2 23:14 12
3. Partizanul Bacău 8 5 1 2 25: 9 11
4. Victoria Roman 8 4 1 3 15:12 9
5. Bradul H.C.C. Bacău 8 3 2 3 19:14 8
6. Cetatea Tg. Neamț 8 4 0 4 17:27 8
7. Victoria P. Neamț 8 3 0 5 15:17 6
8. Celuloza P. Neamț 8 1 0 7 7:30 2
9. Cimentul Bicaz 8 0 1 7 5:39 1

seria a n-a
1. Gloria Zemeș 8 6 0 2 26:15 12
2. Textila Buhuși 8 5 1 2 20:19 11
3. Petrolul Moineștl 8 4 2 2 25:15 10
4. Oituz Tg. Ocna 8 4 2 2 22:18 10
5. Petrolistul Dărmănești 8 5 0 3 21:18 10
G. Chimia Onești 8 3 1 4 26:11 7
7. Locomotiva Adjud 8 2 2 4 15:25 6
8. Victoria Bacău 8 2 1 5 14:27 5
9. Minerul Comănești 8 0 1 7 9:30 1

ILLE IANCU, coresp.. reg.

Văzînd că, aproape în întreaga țară, 
fulgi de zăpadă cădeau insistent lă- 
sind impresia că vor să formeze ade
vărate troiene, numeroși participant 
la Pronosport se întrebau in ajunul 
concursului de duminică: „Oare se 
vor juca toate meciurile cuprinse in 
program?". La sediul Direcției gene
rale Loto-Pronosport se primeau nu
meroase telefoane de Ia diverși par
ticipant care doreau să afle „dacă... 
toate meciurile se joacă". Și iată că 
asigurările noastre, asigurări mtărite 
de informațiile primite de la Roma 
și Sofia, au fost confirmate: s-au dis
putat toate meciurile, în bune condi- 
țiuni, unele chiar pe un timp splen
did.

In plus, concursul s-a soldat cu nu
meroase surprize, atit de mult „gus
tate" de participant: 2-ul de la Plov
div, X-ul de la Firenze, X-ul de la 
Roma, X-ul de la Bergamo și în ge
nere, cele patru X-uri unul după al
tul în ultima casetă a programului, 
demonstrează că a fost un concurs 
„tare". Vor exista variante cu 12? Ră- 
mîne de văzut. In tot cazul, un lucru 
este știut de pe acum și anume: dacă 
nu vor fi variante cu 12, atunci con
cursul următor va beneficia de re
port. Deci, iată cu ce „carte de vizită" 
pornește concursul din 11 februarie: 
în perspectivă un fond mărit de pre
mii 1

MIERCURI, 7 FEBRUARIE, UN NOU 
ȘI MARE CONCURS SPECIAL 

PRONOEXPRES
. k

Numeroase premii suplimentare care 
se atribuie gratuit din fond special 
al întreprinderii.

La acest concurs se extrag 16 nu
mere :

Prima extragere: 8 numere (6 nu
mere de bază și 2 de rezervă) pentru 
premiile obișnuite în bani pe 6 cate
gorii.

A doua extragere: 8 numere (șase 
numere de bază și 2 de rezervă) pen
tru atribuirea premiilor gratuite con- 
stind din:

1 AUTOTURISM „MOSKVICI" și 
premii fixe în bani, pe 5 categorii. 
(Categ. I - V-a).

Premiile gratuite se atribuie astfel :

Categoria I (6 din 6 sau 6 din 8) :
1 AUTOTURISM „MOSKVICI" și 

premii în bani în valoare de 25.000 
și 20.000 let

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES NR 5 

DIN 31 IAN 1962

Cat I. — 1 variantă de 53.870 lei.
Cat. a 
Cat. a

||.a --------
III-a — 41 variante a cite

1.532 lei.
Cat. a IV a* — 205 variante a cite

394 lei
Cat a V-a — 942 variante a cite

85 lei.
Cat. a VI a — 3.899 variante a cite

43 lei.
Neexistind nici o variantă cîștigătoare 

la cat. a II-a, suma de lei 58.360. alo
cată acestei categorii, s-a atribuit cate
goriei a -VI-a.

Rubrică redactată de Loto-Prono
sport.



Multe surprize 
în campionatele de juniori 

ale Capitalei
Primele întreceri din cadrul cam

pionatelor de juniori ale Capitalei au 
fost însoțite de numeroase surprize. 
Prima, la floretă băieți, categoria a 
Ii-a. unde Lucian Gheorghe (C.S.S.) 
a reușit să termine pe primul loc îna
intea lui Zeno Bejan (Progresul), fa
voritul probei. Lucian Gheorghe a fo
losit un stil curat și a beneficiat de 
o mai mare stăpînire de sine. A doua 
surpriză — la spadă categoria I. Pro
ba s-a încheiat cu victoria lui Victor 
Porufiu (Știința), in timp ce preten- 
denții principali la locul I, Ralf Sch
midt (Steaua) și Dumitru Popescu 
(Știința) au sosit tocmai pe locurile 
3 și 4! Fără nici o victorie, Mircea 
Fornino (Steaua) n-a părăsit în nici un 
moment ultimul loc... Dacă victoria 
Marinei Stanca (Progresul) la floretă 
fete categoria a Il-a apare ca firească, 
în schimb o adevărată surpriză a con- 
6titui;-o prezența pe locurile 2 șl 3 
a trăgătoarelor de la S.P.C., Victoria 
Petrilor și Eva Wasserstrom, concu
rente care n-au împlinit nici 13 ani ! 
Proba de floretă băieți categoria I, a 
fost cîștigată de Ionel Drimbă (Stea
ua), dar doi dintre protagoniști, Mihai 
Țiu și Cristian Costescu (C.S.S.) au 
manifestat multă imprecizie.

O... „curiozitate" a întrecerilor : un 
ningur trăgător în proba de sabie ca
tegoria a Il-a, Laurențiu Mihăileanu 
(S.P.C.). care, în acest fel a ciștigat 
fără adversar (! ? !)

Iată și clasamentele finale. CATE
GORIA A II-A. Floretă-băiefl: 1. Lu
cian Gheorghe (C.S.S.) 7 v (d.b.); 2. 
Zeno Bejan (Progr.) 7 v (d.b.) ; 3. Gh. 
Turbat u 
(Progr.) 
(Progr.) 
(S.PC.) 
(S.PC) 
(S.PC.)

(C.S.S.) o v. ; 4. C. Micu 
I v. fete: 1. Marina Stanca 
r v.; 2.
I v.; 3. Eva
I v.ț 4. Olimpia Antonescu 

v. CATEGORIA I. spadă:

4
7
6
4
4

1. V. Poruțiu (Știința) 6 v. ; 2. C. Bo
iangiu (Progr.) 6 v.;
(Steaua) 5 v.; 4. D. Popescu
4 v. Floretă — băieți: 1. I. 
(Steaua) 7 v.; 2. B. Nei. erg
5 v.: 3. M. Țiu (C.S.S.) 6
A. Radocea (Progr.) 4 v.

Victoria Petrișor
Wasser strom

3. R. Schmidt
(Știința) 
Drîmbă 
(C.S.S.)

V. SASARANU

PROGRAMUL CAMPIONATULUI REPUBLICAN
PE ECHIPE PE ANUL 1962 (tur)

După cel de-al treilea concurs 
acest sezonde sală din

Aproape Ia fie- 
fel. mereu alți 
activitatea atle- 
satisfacția noas- 
pe mAsura re-

Din nou animație deosebită în sala de 
atletism de la Floreasca ! Zeci si zeci de 
tineri atleți bucureșteni au fost prezenți, 
duminică dimineața, la startul diferitelor 
probe ale unui concurs, organizat de data 
aceasta de duhul Dinamo Este un lucru 
cert că asemenea concursuri de sală re
prezintă nu numai un foarte bun prilej 
de activitate pentru multi dintre spor
tivi, dar ele dau posibilitatea de a re
cruta noi si noi atieți. * . -
care concuts de acest 
tineri îșl fac debutul în 
ti că. Tocmai dc aceea si 
tră, a antrenărilor este _______ __
zultateior pe care le Înregistrează elevii 
noștri.

Duminică dimineața au obținut rezul
tate promițătoare o serie de tineri ca : 
Cristina Gurău, Marijana Predescu. tiiaș 
Constantinescu, Elena Scarciu, Viorica 
Mâr cules cu. victor Raica, Anton Dlaconu. 
Maria Duță etc.

Cele trei concursuri de sală desfășu
rate în acest sezon au arătat o creștere 
însemnată a rezultatelor fată de peri
oada corespunzătoare a anilor trecisți, 
ceea ce indică o muncă mai bună atît 
din partea atu ți lor cit șj a antrenorilor. 
Concluzia aceasta este valabilă însă nu
mai pentru juniori, deoarece despre stadiul

SPORTUL POPULAR
Pa o a K.a M„ 3074

Consfătuirea antrenorilor de baschet
La sfirșitul săptăminii trecute, la se

diul Consiliului General al Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport a avut loc o 
consfătuire organizată de Federația Ro 
mină de Baschet, la care au luat parte 
antrenori ai echipelor din prima cate
gorie, tehnicieni, membrii loturilor re
publicane, președinți ai secțiilor din ca
drul unor cluburi și asociații sportive 
etc.

Consfătuirea a fost legată de două 
probleme importante: analiza activității 
loturilor republicane pe anul 1961 și a-

Campionatele republicane școlare 
în plină desfășurare!

începute în toamnă, o dată cu pri
mele ore de curs, campionatele republi
cane rezervate elevilor au ajuns în pre
zent intr-un stadiu destul de avansau 
Concret: de curind s-au încheiat între
cerile fazei regionale (corespunzătoare 
etapei a III-a) la volei și baschet în 
legătură cu aceste întreceri școlărești, 
iată cîteva din relatările coresponden
ților noștri...

SebeșI ...
blican școlar de volei — 
trimit doar reprezentativele 
ioane — Alba Iulia. Deva 
în urma jocurilor disputate, 
regiunii Hunedoara a fost 
echipa școlii pedagogice din 
trenor, prof. Sever Bivolaru).

Faza regională a 
campionatului repu- 

fete a în- 
a trei ra- 
și Sebeș, 
campioana 
desemnată 
Deva (an-

D. Puican, N. Sbuchea 
și D. Cișmașu 

corespondenți

Bacău Recent, în orașul 
___ _______________ .nostru au avut loc 
întrecerile din cadrul fazei regionale a 
campionatului republican școlar de vo- 

(băieți și fete). După meciuri viu

actual de pregătire al seniorilor nu ne-am 
putut face încă nicj o părere. Si aceasta, 
pentru simplul motiv că cei mai multi 
dintre seniori n-au participat încă la nici 
un concurs ’ lată că si acum duminică 
au fost destule cluburi bucurestcne care 
n-au înscris decît foarte putini atleți 
la concursul nostru (Steaua, Știința, Ra
pid. C.S.S.), iar Metalul n-a avut nici 
măcar un singur reprezentant !

Dacă despre organizarea concursului 
de sală apreciem cț lucrurile au fost 
bune, în schimb ne-am ocupat prea pu
țin de cros. Așa se și explică faptul că n-a 
existat nici un fel de pavoazare La locul 
de plecare si sosire si un marcai cores
punzător Pe traseu. Sin tem convinși că 
ne vom reabilita in întregime cu prile
jul unu» viitor concurs, pe care ne-am 
propus sâ-1 organizăm în saia noastră, 
recent construită, sub tribuna stadionului 
Dinamo.

tn ceea ce privește aibitrajui trebuie 
să arăt că. in momenluj de fată, avem 
prea puțini oficiali tu care să. putem 
„acoperi* nevoile unui concurs. De a- 
ceea. sugerez comisiei orășenești de atle
tism să organizeze un curs pentru for
marea de noi arbitri.

ALEXANDRU STOENESCU
Maestru al sportului antrenor la 

n 111 hnl_ El i nome Rncnroctl___  

plicarea concepției unitare de joc și de 
pregătire în secțiile de baschet. Atît re
feratele prezentate cit și participanții 
care au luat parte la discuții au dez
bătut pe larg probleme din cele mai 
actuale ale baschetului din țara noas
tră. In cadrul consfătuirii au fost tra
sate sarcini concrete pentru continua 
îmbunătățire a activității baschetbalis- 
tice, astfel ca reluarea campionatului re
publican să ducă Ia o importantă coti
tură în această disciplină sportivă

disputate și de un bun nivel tehnic 
dreptul de a reprezenta regiunea Bacău 
In etapa de zonă a revenit echipelor școlii 
medii nr. 2-Bacău (băieți) și școlii 
profesionale-P. Neamț (fete).

E. Teirău și I. Novac 
coresp.

I București Echipe școlărești | București baschet din i2 
raioane au luat parte la întrecerile din 
cadrul etapei regionale a „republicane
lor" rezervate tineretului studios. Iată 
și noile campioane ale regiunii : băieți: 
școala medie mixtă Giurgiu ; fete : școa
la medie mixtă Titu.

S. Cristea, coresp.

Sportivi fruntași

printre studenți
Joi 8 februarie, la Casa de cul

tură dia Predeal, luptătorii frun
tași de la Steagul roșu Brașov, ia 
frunte cu campionul mondial V. Bu- 
larca, campionul olimpic D. Pîrvu- 
lescu și alți sportivi fruntași vor 
face o demonstrație de lupte clasice 
și libere în fața studenților aflați 
la odihnă. Demonstrația de lupte 
va fi precedată de o conferință cu 
tema „Activitatea de cultură fizică 
și sport din regiunea Brașov, in 
anii regimului democrat-popular".

ETAPA I î 17 ȘI 18 FEBRUARIE

Grapa I București. Participă : C.S.O. Craiova, C.S.O, cluj. Steagul roșu Bra
șov și Metalul București.

Grapa a n-a București. Participă ; Vulturul Tulcea, C.S.O. Reșița, C.S.O. Baia 
Mare și Progresul București.

Grupa a III-a București. Participă : A.S.M. Lugoj, Rulmentul Brașov, Unio 
Meteorul roșu Satu Mare și Dinamo București.

Grupa a IV-a București. Participă : C.S.O Arad, C.S.O. Galați, C.S.O. Timi
șoara și Steaua București.

ETAPA A II-A : 10 ȘI 11 MARTIE

Grupa I București. Participă : Rulmentul Brașov, Steaua, Progresul și Metalul, 
toate din București.

Grupa a Il-a Lugoj. Participă s Steagul roșu Brașov, Vulturul Tulcea. C.S.O. 
Arad și A.S.M. Lugoj.

Grapa a III-a Cluj. Participă: C.S.O. Reșița, Dinamo București, C.S.O. Ga
lați și C.S.O. Cluj.

Grupa a IV-a Craiova. Participă : C.S.M. Baia Mare, Unio Meteorul roșu Satu 
Mare, C.S.O. Timișoara și C.S.O. Craiova.

ETAPA A ni-A: 7 ȘI 8 APRILIE

Grupa I București. Participă : Vulturul Tulcea. C.S.O. Timisoara, Dinamo și 
Metalul, ambele din București.

Grupa a H-a Brașov. Participă : Progresul București, C.S.O. Galați, Unio Me
teorul roșu Satu Mare si Steagul roșu Brașov.

Grapa a ni-a Baia Mare. Participă: C.S.O. Cluj, Rulmentul Brașov, C.S.O. 
Arad și C.S.O. Bala Mare.

Grupa “ - - -
Lugoj și

a IV-a Reșița. Participă : C.S.O. Craiova, Steaua București, A.S.M. 
C.S.O. Reșița.

ETAPA A IV-A : 21 ȘI 22 APRILIE

I Arad. Participă : Metalul București, C.S.O. Reșița, Unjo Meteorul roșuGrupa . _______________ ________________ ...._______________
Satu Mare și C.S.O. Arad.

Grapa a ri-a București. Participă ; Steagul roșu Brașov, Dinamo Buuurești, 
Steaua București și C.S.O. Baia Mare.

Grapa a Iri-a Timișoara. Participă : C.S.O. Cluj, Progresul București, A.S.M. 
Lugoj și C.S.O. Timișoara.

Grapa a IV-a Tulcea. Participă : C.S.O. Craiova, Rulmentul Brașov, C.S.O. Ga
lați și Vulturul Tuloea.

ETAPA A V-A : 5 ȘI 6 MAI

Grupa I Galați. Participă : Metalul București, C.S.O. Baia Mare, A.S.M, Lugoj 
C.S.O. Galați.
Grupa a n-a Brașov. Participă : Steagul roșu Brașov; C.S.O. Reșița. C.S.O.

Grupa a Jn-a Satu Mare. Participă : C.S.O. Cluj. Vulturul Tulcea, unio Me- 

Grupa* a IV-a București. Participă : C.S.O. Craiova; C.S.O. Arad; Progresul și 
lamo, ambele din București,
Spre deosebire de edițiile anterioare, anul acesta campionatul se va desfâ- 

T___~ ________________________________ .. ,
opt sportivi. Competițiile vor fi organizate astfel: luptele libere în zilele de sîm-

și
Timișoara și Rulmentul Brașov.

Grupa a HI-a Satu Mare. Participă: C._.C.___J. .’__ , '
teorul roșu Satu Mare și Steaua București.

Grupa a IV-a București. Participă : C.S.O. Craiova* C.S.O. Arad, Progresul și 
Dinamo, ambele clin București.

c ~ ____ _______  ______ _  _ _ _ _______
șura atît la lupte clasice cit și la lupte libere eu echipe complete, adică, de cita 

bâtă "cu începere’ de Ia ora lâ," iar luptele clasice duminică, cu începere de la 
ora 9. Face excepție de la această programare prima etapă care Va avea loc la , ■:

Gingășie, grație, 
elegantă — lată ce 
exprimă mișcările 
gimnastei noastre 
Emilia Liță, sur
prinsă de obiectivul 
fotoreporterului tn 
timpul unui exer
cițiu la sol.

Joi 8 februarie, 
cu ocazia primului 
concurs demonstra
tiv al anului amato
rii de gimnastică 
din Capitală vor pu
tea urmări evoluția 
Emiliei Liță alături 
de celelalte compo
nente ale lotului 
nostru și de gimnas
tele italiene, dintre 
care se detașează 
cunoscutele interna
ționale Ana Mă
ria Fagherazzi, K- 
lena Filma Lagora- 
ra, și Vanda So
prani.

i.

Corespondenții ne scriu despre

CONCURSUL
$1

REPUBLICAN DE CALIFICARE (SENIORI) 
CAMPIONATUL DE JUNIORI

Sala sporturilor din Baia Mare a 
găzduit recent faza orășenească a con
cursului republican de calificare se
niori și a campionatului individual de 
juniori. Iată campionii orașului Baia 
Mare pe anul 1962: SENIORI. Cezar 
Macavei (G.S.O.), Vasile Hreniuc 
(Grupul școlar miner), Grigore Cră
ciun (Chimistul), T. Filip (G.S.O.), T. 
Vargowszki (C.S.O.), V. Mureșan (Gru
pul școlar miner). JUNIORI. D. Cete- 
raș (Grupul școlar miner), Gh. Pop 
(C.S.O.), Z. Feldmann (Grupul școlar 
miner), P. Bartus (G.S.O.), N. Zoltan 
(Știința), Al. Matusz (Grupul școlar 
miner).

Timp de două zile, sala „Studio" din 
Arad a fost gazda campionatelor re
publicane de seniori și-juniori, etapa 
orășenească. Au participat pugiliști din 
asociațiile sportive Vagonul, Strungul 
și Motorul. Iată lista campionilor: JU
NIORI. M. Dehelan (hîrtie), A. Lingu
rar (minimă), St Mihalcic (muscă), 
T. Ciucudean (cocoș), D. Constanti- 
nescu (pană), E. Ardelean (semimijlo- 
cîe), St. Paulcesc (semigrea). SE-

NIORI. R. Fînău (hîrtie), P. Costea 
(muscă), C. Farcaș (cocoș), E. Bătrî- 
na (pană), G. Babău (semiușoară), P. 
Zah (ușoară), I. Mohaci (semitnijlo- 
cie), I. Lingurar (mijlocie mică), L. 
Iorgovîci (mijlocie), M. Budulan (se
migrea).

ST IACOB

Petroliștii de la schela Berea au a- 
vut de curind prilejul să urmărească 
în sala clubului primele întîlniri ofi
ciale de box din acest an. Este vorba 
de faza raională a campionatelor de 
seniori (calificare) și juniori. In ge
neral, întilnirile au fost airactive, ma
joritatea boxerilor luptînd cu însufle
țire pentru a se califica în etapa re
gională. Sub aspect tehnic însă unele 
dintre partide n-au satifăcut, boxerii 
punînd prea mult accentul pe forță și 
neglijînd executarea corectă a lovitu
rilor. Iată noii campioni ai raionului 
Buzău: JUNIORI. Paul Stoica, Mihai 
Lazăr, Ioan Vișoiu, Constantin Turnu
leț, Mihai Herhecea. SENIORI. Ștefan 
Lazăr, Vasile Stavra, Iulian Ira, Ioan 
Breazu, Ștefan Bălan, loan Racoți.

M. DUMITRU

Recent s-a desfășurat in sala clubu
lui „I. L. Caragiale" din Mediaș faza 
orășenească a concursului republican 
de calificare seniori și a campionatu
lui individual de juniori. Cei peste 500 
de spectatori prezenți la gală au asis
tat la întreceri viu diputate. S-au re
marcat în mod deosebit Constantin 
Făcălău, care a primit calificativul de 
cel mai tehnic și mai combativ boxer 
al galei, Alexandru Dodu, Ludovic 
Bertolon (la juniori) și Gheorghe En- 
culeșcu, Lascu Avram, Iosif Dobai (se
niori). Iată acum campionii orașului 
Mediaș pe anul 1962: JUNIORI. Gh. 
Vasiu (aer), I. Cristea (minimă). Al. 
Dodu (hîrtie), 0. Făcălău (muscă), L. 
Bertolon (cocoș), A. Span (mijlocie 
mică). SENIORI. N. Casian (muscă), 
Gh. Enculescu (cocoș), A. Lascu 
(pană), I. Zeinea (semiușoară), I. Do
bai (ușoară), E. Stadler (mijlocie), P. 
Orendt (grea). Toți boxerii aparțin 
clubului sportiv din Mediaș.

D VI M l LA

Peste 60 de boxeri s-au întrecut timp 
de două săptămini in sala sporturilor 
din Reșița pentru a desemna campio
nii fazei de calificare la seniori și pe 
cei de juniori. Iată campionii orașului 
Reșița: JUNIORI. C. Gruiescu (Bocșa), 
C. Buzuluc (C.S.O ). I. Niculescu (Boc
șa), V. Szeiesi (C.S.O ). I. Ienculescu 
(Bocșa), D. Neamțu (CS.O.), I. Hodo- 
șan (Tînărul Metalurgist). P lacob 
(Bocșa), I. Pep (Bocșa). SENIORI. I. 
Ricu (Bocșa), 1. Chizașan (Bocșa). I. 
Bărbulescu (C.S.O.), I Tabaeu (C.S.O.), 
Șt. Popa (Bocșa), I. Bogdan (G.S.O.), 
M. Traistă (C.S.O.), D. Șandru 
(C.S.O.), P. Azap (C.S.O.), V. Bala 
(C.S.O.), P. Kurunțzki (Bocșa).

I. PLAVIȚU

• Miine seară de Ia ora 19 se va 
disputa în sala de festivități a uzi
nelor „Semănătoarea" o nouă reuniune 
în cadru! concursului republican de 
calificare seniori și a campionatului



igornim
Impresii de la turneul din R. S. Cehoslovacă Progresul și Clubul sportiv școlar in finala „Cupei 16 Februarie”

Turneul efectuat de curînd în țara 
prietenă, de-a lungul a două săptămini 
a cuprins un program foarte încărcat 
și a constituit un bun prilej pentru noi 
de verificare a stadiului de pregătire, 
înaintea „internaționalelor" care vor 
avea loc la sfîrșitul acestei luni la 
Constanța. In decurs de 14 zile noi am 
participat la diferite concursuri în ora
șele Bratislava, Brno, Blansko, Hra- 
deck Kralove, Nachod, Praga,"Ostrava 
și Tatra. In toate aceste centre, ne am 
bucurat de o primire foarte călduroasă, 
frățească.

Cit privește jucătoarele și jucătorii cu 
care ne-am întilnit, am rămas impre
sionată de evoluția a două junioare 
cehoslovace, Luzova și Karlikova, ex
trem de mobile și cu o concepție ofen
sivă. Au mari perspective și cred că de 
ele vom auzi numai lucruri bune. Dintre 
jucătoarele consacrate, remarc siguran
ța și jocul complet al campioanei euro
pene Eva Foldi, regularitatea în apă
rare și în contraatacuri a Șaroltei Lu- 
kacs și defensiva constantă a lui Erzsi 
Hevesi. Totuși, Eva Foldi are un joc 
prea clasic și ea nu a arătat procedee 
tehnice noi. Reprezentanta R.D. Ger
mane, Kunz a înregistrat în ultimul 
timp un simțitor progres : pe lingă apă
rare, are și o lovitură ofensivă din 
dreapta in linie foarte periculoasă. De 
asemenea este foarte rapidă în mișcări.

La băieți, bine s-au prezentat tinerii 
jucători cehoslovaci Miko și Stanek, 
maghiarii Fahazi (excelent în topspi- 
nuri) și Peterfi (sigur pe lovitura ofen
sivă din stingă). O evoluție interesan
tă și bine apreciată a avut Lemke 
(R.D.G.) care a învățat să execute top- 
spinul și folosește o apărare cu mingi 
lungi și foarte înalte, derutante. In 
sfirșit, suedezul Alser, în continuă miș
care, se deplasează cu repeziciune de 
la marginea mantinelei pină lingă fileu. 
El apără și atacă foarte degajat.

Trecînd la comportarea noastră, de

Recenzie

SPORTUL ÎN ȘCOALĂ
țin fenomen caracteristic vieții noas

tre noi îl constituie fi practicarea într-o 
măsură largă a sportului în școlile de 
toate gradele din patria noastră.

Dar, pentru a-și atinge scopul, pen
tru a aduce un aport nemijlocit la dez
voltarea armonioasă a generației de 
mîine, la menținerea sănătății, sportul 
trebuie practicat continuu, organizat, 
după criterii riguros științifice.

„Sportul în școală", lucrare metodică 
realizată de un colectiv de colaboratori 
ai Institutului central de cercetări știin
țifice în domeniul culturii fizice din 
Moscova, a cărei traducere a apărut 
recent în librării, își propune să vină 
In sprijinul celor care au sarcina să 
organizeze fi să conducă activitatea .fi 
întrecerile sportive rezervate elevilor. 
Este vorba, în principal, de profesorii 
de educație fizică și de medicii sportivi.

Important de semnalat este faptul că 
întregul material (aproape 500 de pa-

< De la I. E. B. S.
4 Biletele pentru Turneul intemațio- 
j nai de hochei pe gheată, „Cupa Bucu- 
J rești“, care va avea loc pe patinoa- 
J rui artificial 23 August, în zilele de 
7 8, 10 și 11 februarie 1062, s© pun în 
? vînzare începînd de miercurf 7 fe- 
î bruarie La casa de bilete din str. Ion 
Z Vfâu, iar în zilele competiției la ca- 
Z sele patinoarului. 

sigur că mă bucură foarte mult titlu
rile cîștigate la campionatele interna
ționale ale R.S. Cehoslovace de Ia 
Praga. Am invins-o din nou pe Eva 
Foldi in finala de simplu, iar la dublu, 
împreună cu partenera mea, campioana 
mondială și maestra emerită a sportului 
Geta Pitică, am cucerit și aici victoria. 
Am avut suficientă siguranță, am fost 
calmă, lucru care mi-a ajutat foarte 
mult în momentele importante — și 
am reușit multe atacuri prin surprin
dere. Totuși pregătirea mea nu se află 
la cel mai înalt grad și așa se explică 
și fluctuațiile de formă ca și incon
stanța în rezultate. Este necesară încă 
foarte multă muncă. în pregătirea vii
toare nu voi precupeți nici un efort pen
tru a răspunde prin performanțe supe
rioare condițiilor și încrederii care mi 
se acordă. Colega mea de echipă, Geta 
Pitică deși în ascendent de formă, are 
încă loviturile prea moi și îi trebuie 
mai multă hotărîre in acțiuni și încre
dere în forțele proprii. De altfel, pentru 
dublul nostru sint încă multe lucruri 
de făcut: omogenizarea și coordonarea 
acțiunilor, dirijarea mai sigură a min
gilor, atacuri mai multe și decisive și 
o creștere mai substanțială a puterii 
de luptă. Fără îndoială că numai noi 
putem să ne aducem cea mai mare 
contribuție la îmbunătățirea jocului, 
astfel ca și pe viitor să putem realiza 
succesele așteptate.

Campioana noastră de junioare, Eleo
nora Mîhalca, s-a arătat dornică să 
aibă o comportare onorabilă. A luptat 
deosebit. Trebuie însă să exerseze mai 
des atacurile decisive, mai ales din 
stingă, să lucreze pentru căpătarea unei 
mai mari mobilități. Dintre băieți, cel 
mai constant a fost Dorin Giurgiucă. 
El are o lovitură de topspin foarte bună. 
A contrat mult din dreapta și a apărat 
foarte tăiat. A obținut victorii la Sta
nek, Miko, Larsson și a pierdut greu 
la Peterfi și Alser. Radu Negulescu, 
fără un antrenament susținut, a jucat

gini) reușește să îmbine aspectele teo
retice, cu activitatea practică, de zi cu 
zi, a profesorului de educație fizică. 
Lucru firesc, dacă ne gîndim că autorii 
au folosit experiența secțiilor sportive 
ale unor școli din capitala U.R.S.S., 0 
căror activitate a fost urmărită eu răb
dare fi atenție de cercetători timp de 
2 ani.

Lucrarea orientată pe cele mal noi 
principii ale culturii fizice scoate în 
relief rolul major pe care îl are pregă
tirea fizică generală, fn ceea ce privește 
fixarea „specialității* elevilor către o 
anumită ramură de sport, cea care răs
punde cel mai bine aptitudinilor lor.

Exemple de lecții, planuri și grafice 
întocmite pe diferite perioade reprezintă 
de asemenea un prețios ajutor în munca 
de formare a viitorilor campioni și re
cordmani.

Abordind toate problemele care con
stituie obiectivele de bază ale asocia
țiilor sportive școlare, prezentînd între 
documentație metodică principalele dis
cipline sportive care se practică de 
elevi și folosind un stil cursiv, ușor 
accesibil, lucrarea „Sportul în școală* 
reprezintă un îndreptar de certă valoare. 
Ea nu trebuie să lipsească din biblio
teca nici unui profesor de educație fizică 
sau medic sportiv.

O excurs!
In fața Combinatului Poligrafic „Casa 

Scinteii* se aflau trei autocare de la 
O.N.T. Carpați. Ce așteptau oare ?

— Probabil că este vreun grup de 
vizitatori, spuneau trecătorii.

Dar nu era așa. Printre cei ce se 
îndreptau grăbiți în sîmbăta aceea spre 
autobuze, am zărit figuri cunoscute. 
Erau salariați ai C.P.B. Ei plecau într-o 
excursie pe Palea Prahovei, la Sinaia și 
Predeal

Am aflat că majoritatea turiștilor sint 
tineri și tinere, fruntași în muncă și în 
activitatea U.T.M. Pentru ei comitetul 
V.T.M. a organizat ca stimulent această 
minunată excursie. Iată doar cîțiva din
tre acești tineri de nădejde: Valentina 
loja (legătorie), Badea Urzică (offset), 

uneori lipsit de încredere și din această 
cauză nici rezultatele nu au fost pe 
măsura posibilităților lui. Slab s-au 
comportat Rethi și Covaci, inconstanți 
și lipsiți de hotărîre.

în încheiere, se poate spune că tur
neul din R.S. Cehoslovacă a însemnat 
pentru noi toți un folositor schimb de 
experiență și ne-a arătat că pentru 
ridicarea continuă a nivelului tehnic 
și deci și a performanțelor sportive, tre
buie muncit cu metodă și perseverență. 
Fapt care sîntem hotărîți, noi sportivii, 
să-l facem cu toată convingerea și pe 
viitor.

MARIA ALEXANDRU
AAaestră emerită a sportului, 

campioană mondială de tenis 
de masă

Opt echipe promovate

Vă prezentăm pe jucătorii de la Dinamo Orașul Dr. Petru Groza: de la stingă 
la dreapta, sus: C. Novac, D. Moruț, D. Zamola, S. Adamovici, N. Starinski, 

I. Mitran și antrenorul Paul Erdelyi; jos: I. Perțache, Gh. Lepăduș.

Amatorii de volei din țara noastră 
au avut ocazia să urmărească cu 
prilejul desfășurării primei jumătăți 
a campionatului 1961—1962, nu mal 
puțin de 7 echipe noi (făcînd abstrac
ție de C.S.M.S. Iași, care a revenii 
in plutonul celor mai bune formații 
masculine din țara noastră după o 
scurtă absență). Ce se poate spune 
despre aceste formații — în marei 
lor majoritate alcătuite din jucători 
tineri — acum, după încheierea tu
rului 7

UN LOC MERITAT

Dintre cele patru echipe masculine 
promovate, impresia cea mai fru
moasă a lăsat-o DINAMO ORAȘUK 
DR. PETRU GROZA. Deși alcătuită 
din jucători care — în marea k)r ma
joritate — evoluează pentru prima 
dată în compania celor mai buni vo
leibaliști ai țării, formația din Ora
șul Dr. Petru Groza și-a ciștigat uo 
loe meritat în categoria A. Roadele 
muncii antrenorului Paul Erdelyi s-au 
văzut încă din prima etapă, cînd noua 
promovată nu s-a intimidat de faima 
voleibaliștilor de la Rapid și au ju
cat aproape de la egal la egal, pier-

e plăcută
Mihai Stan (plane), Mihai Maloș, Ion 
Tulmăceanu, Carol Ciubotaru de la li
notip, paginație și multi alții.

-.Și la cabana Furnica din Sinaia unde 
au fost cazați, și în excursia pe gru
puri ce s-a organizat la Cota 1400, la 
Muzeul Peleș, la Predeal cit fi pe por 
curs, a domnit voioșia. Cu toții s-au 
bucurat de aerul proaspăt al munțilnt. 
au admirat minunatul peisaj. Iar cînd 
s-au întilnit din nou la locul de muncă, 
au muncit mai cu spor. Dar acesta este 
doar începutul. Ei așteaptă cu nerăb
dare o altă excursie, cea din ziua de 
10 februarie, cînd vor pleca pe Valea 
Oltului. Le dorim drum bun 1

NICOLAE TOKACEK, coresp.

Sînt cunoscute, în urma jocurilor 
desfășurate duminică la bazinul Flo- 
reasca, cele două finaliste ale „Cupei 
16 Februarie" ; ele sînt echipele Pro
gresul și Clubul sportiv școlar, care 
au terminat pe primul loc în cele două 
serii. Progresul a avut mai multe e- 
moții pentru a ajunge să dispute fi
nala, pentru că adversarii de dumi
nică, jucătorii de la Rapid, le-au opus

o dîrză rezistență. Deși lipsiți de a- 
portul a doi titulari (Vasiliu și Ni- 
colau) feroviarii au reușit să „scoată" 

zînd cu greu, în cinci seturi. Și îa 
continuare Dinamo a avut o compor
tare constant bună. Dintre jucători, 
Starir.'ehî, Zamola, Lepăduș și Per- 
țach» vau arătat cei mai în formă.

A doua ca valoare dintre echipele 
promovate este G. S. O. CRAIOVA, 
antrenată de Ion Crivăț, în același 
timp și jucător. Deși au obținut o se
rie de victorii frumoase, craiovenii 
au arătat de-a lungul celor 7 meciuri, 
o serie de lipsuri care trebuie reme
diate. Printre acestea: organizarea 
jocului, lipsa puterii de luptă (să ne 
amintim partida disputată în Capitală 
cu Progresul), ca și faptul că își ba
zează prea mult jocul pe Crivăț. Cu 
o pregătire mai atentă (ar fî necesar 
un antrenor calificat). C.S.O. Craiova 
ar putea face progrese și maî mari.

C.S.M.S. IAȘI a început... furtu
nos acest campionat, învingînd Ia 
Ploiești echipa locală Petrolul. în 
rest, ieșenii nu au mai ieșit învin
gători decît o singură dată, în meciul 
cu Știința Petroșeni și au practicat 
— în general — un joc sub posibili
tățile echipei. Antrenorul Teodor Ba- 
loș are la dispoziție o serie de Jucă
tori dotați pentru acest sport. în re
tur — cu o pregătire mai bună — 
echipa poate să ocupe un loc supe
rior în clasament.

Cea de a patra echipă promovată 
este C.S.O. CLUJ. în general, echipa 
s-a prezentat sub valoarea tompeti- 
ției ia care participă. Este adevărat, 
tinerii jucători clujeni nu au încă 
experiența necesară unei întreceri atit 
de grele. Totuși, credem că echipa 
lor va putea da cu succes oa’ăiia 
pentru evitarea ultimului loc în serie. 
Aceasta depunînd mai multă moacă 
în orele de pregătire ce se efec
tuează sub îndrumarea antrenorului 
Vasile Moraru. Meciul disputat ta 
București în compania Progresului a 
arătat că C.S.O. Cluj are suficiente 
resurse

CALITĂȚI NEȘLEFUITE

Comparînd evoluția celor patru 
formații feminine promovate, ajungem 
cam la aceleași concluzii: jucătoare 
tinere și — firește — fără experiență, 
talentate, dar lipsite de o pregătire 
tehnică adecvată categoriei A. Exem
plul cel mai pregnant ni-1 oferă 

un meci nul: 5-5. Beneficiind totuși 
de un golaveraj mai bun, formația 
Progresul va juca, repetăm, in finala 
programată duminică 11 februarie.

In cealaltă serie, jucătorii clubului 
sportiv școlar au ciștigat fără ajuto
rul golaverajului. In ultimul meci ei 
au reușit să întreacă pe S.S.E. II cu 
scorul de 5-2

Ambele intîlniri s-au disputat la un 
nivel tehnic mulțumitor, satisfăcind 
pe cei prszenți în tribunele bazinului 
acoperit de la Floreasca. S-au remar
cat, de-a lungul competiției, următorii 
jucători : Ionescu Plesești, V. Cris- 
tescu (Progresul), Popa, Țăranu (Ra
pid), Gruia Novac, C. Alexandrescu 
(CI. sp. șc.), I. Rusu, M. Băjenaru, O. 
Păun (S.S.E. II), R. Lazăr (S.S.E. I), 
Rozolea, A. Vinea (Steaua). Așadar, 
duminică vom asista la finala „Cupei 
16 Februarie" intre echipele Progresul 
și Clubul sportiv școlar, ca și la pro
bele de înot din cadrul aceleiași com
petiții, rezervate juniorilor și copiilor.

VOINȚA MIERCUREA CIUC, alcă
tuită din voleibaliste tinere, cu cali
tăți deosebite, dar fără pregătire teh
nică și o concepție de joc. Doar 
Judith Kohn a dovedit mai multă 
orientare în joc. Să recunoaștem, nu 
va fi ușor pentru antrenonr I ns if 
Petresi să îndrept» — în această pau
ză de campionat — toate aceste lip
suri. Șiret necesare — pe lingă antre
namente asidue — și jocuri de veri
ficare (care pot fi foarte bine orga
nizate în compania unor echipe de 
juniori).

Cea de a șaptea echipă bucureșteană 
participantă în categoria A este 
I. F. A. în afară de o victorie în de- 
Clasare și una pe teren propriu, 

ucureștencele au înregistrat numai 
înfrîngeri. Cauza ? Lotul neomogen, 
unele jucătoare sînt mult mai slab 
pregătite din punct de vedere teh
nic și fizic de pildă decît Florica 
Făgăraș. Antrenoarea AAagda Nicu- 
lescu, folosind metode noi în pregă
tire, ar putea să aducă la aceiași nii 
vel întregul lot ceea ce ar avea cH 
urmare și creșterea valorică a echi
pei.

O formație de luptă, care a În
registrat, datorită acestei calități câte
va victorii frumoase, este C. S. O. 
CRAIOVA. Dar numai elanul și com
bativitatea nu sînt suficiente pentru 
progresul echipei. Este necesară și 
aici o muncă interesă în vederea creș
terii pregătirii tehnice și tactice a 
jucătoarelor. Și încă o problemă pen
tru antrenorul Radu Zamfirescu: e 
necesar să se îngrijească de selec
ționarea unor jucătoare cu un fizic 
adecvat voleiului feminin modern.

După o absență de cîțiva ani. Ba
natul are din nou o reprezentantă iu 
categoria A: tinerele jucătoare de la 
G. F. R. T1A1IȘOARA. Deși antre
noarea Felicia AAușat mai are multe 
lucruri de pus la punct în echipa pe 
care o pregătește; timișorencele au 
arătat uneori lucruri frumoase. Pen
tru ca echipa să progreseze și mai 
mult, este nevoie de mai mult spri
jin din partea clubului, ca și aplana
rea disensiunilor (care nu-și *u ros
tul) cu Știința.

MIRCEA TUDORAN

La Brașov a început
„Cupa 16 Februarie**
De cîtva timp, Ia Brașov, în organi

zarea asociației sportive A.C.F.R. în 
colaborare cu comisia regională de 
volei, se dispută o competiție mascu
lină dotată cu „Cupa 16 Februarie". 
Iau parte 6 echipe participante în 
campionatul regional.

In cele două etape disputate pină 
în prezent, s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Muncitorul — A.C.F.R. 
Brașov 3—1, Creația Brașov — Știința 
Brașov 3—0, Steagul roșu Brașov — 
Birsa Brașov 3—1,. Steagul roșu — 
Creația 3—2, A.C.F.R. — Birsa 3-1, 
Știința — Muncitorul 3—2.

CAROL GRUIA-coresp. reg.
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Daugava Riga- Rapid București 
în sîcrturilc de finală ale „C.C.E.” 

ia baschet
„Cupa Campionilor Europeni" la bas

chet a intrat în etapa sferturilor de 
finală. Dacă insă în întrecerea femi
nină cele 8 echipe rămase in cursă sînt 
deja cunoscute, in cea masculină au 
mai rămas de jucat încă 3 partide: 
Olimpia Ljubljana — U.S.C. Heidel
berg. Real Madrid — Ignis Varese și 
Alsace Bagnolet — Antwerp.

După cum se știe, prin dubla victo
rie în fața campioanei R.D.G, Cliemie 
Halle. RAPID BUCUREȘTI s-a cali
ficat in etapa următoare a competiției. 
Celelate echipe s-au calificat in felul 
următor: SJG LENINGRAD: 62—56 
și 70—72 cu AZSAWF Varșovia; SLA
VIA SOFIA : 45—10 și 70—21 cu Ha- 
pcel Te! Aviv; SLOVAN OR5Î3: 
59—!3 și 60—56 cu Voros Meteor Bu
dapesta ; RADXICKI BELGRAD: 
79—21 și 75—25 cu Universitatea Is
tanbul : TURNVEREIN AUGSBURG 
(R.F.G.): 71—44 și 51—42 cu Union 
Nibelungen Viers : .MEDINA COFL'NA 
(Spania): 41—25 cu C.S Casablanca 
și 32—30 cu Lubago De «dă a DAU
GAVA RIGA câștigătoarea ed ției de 
anul trecut este calificată direct to a- 
ceastă etapă.

• Simbătă seara, la jnrften. a e-.ut 
loc tragerea b sorți a jocurilor din 
cadrul sferturixx de finală. Ac ev ta 
Insă nu a fost de loc favcrab ’3 ecf-pei 
noastre 
care va
replica primei larma' scrietke. Dau
gava Riga In celelalte trei mezhx. se 
fntîlnesc : Slovan Obis eu Tarmervin 
Augsburg. Medina Coruaa cu Rad.>Lki 
Be. grad șâ S. K. Lcaingrad cu Sbrb 
Sofia. Prima partidă dirtre Răpii și 
Daugava

• In
r.SKA 
•ferturil» 
înv

Steaua, alte trei echipe și-au cucerit 
dreptul de a juca în continuare în a- 
ceastă competiție. Este vorba de Legia 
Varșovia (93—80 și 63—73 cu Kisa 
Tiverit Helsinki), Darusafaku Istanbul 
(75—70 și 65—69 cu Hapoel Tel Aviv) 
și Jiskra Svit Aceasta din urmă a tre
cut prin mari emoții pentru a se califi
ca. învinsă la Budapesta de Honved 
cu 90—74, campioana R.S. Cehoslovace 
a obținut victoria în meciul retur cu 
75—58 (un punct mai multi), printr-un 
coș marcat de căpitanul echipei. Set- 
nicLa. în ultimele secunde de joc

• Tragerea la sorți a programat în 
sferturile de finală următoarele întîl- 
niri : Legia Varșovia — Real Madrid 
sau Ignis Varese, Olimpia Ljubljana 
sau L'.S.C. Heidelberg — Antwerp sau 
Alsace BagnoleL Dinamo Tbilisi — 
Darusafaku Istanbul și Jiskra Svit — 
iSJGA. Moscova.

cairpioane. Rapid București,
avea difirib sarcină de * da

se vi disputa b Riga 
competiția masculină, după 
Moscova, calificată direct in 
de finală și Dinamo Tbilisi,

gâtoarea campioana noastre

Juniorii din R. D. Germană 
se pregătesc pentru Turneul U.E.FA

Echipa de fotbal (juniori) a R. D.
Germane își continuă 
vederea participării la 
național U.E.F.A. care 
în cursul lunii aprilie 
mînă. La 25 februarie
Germane va susține la Halle un meci 
amical cu echipa juniorilor din Aus
tria, care de asemenea va participa 
la Turneul U.E.F.A. Jocul va fi arbi
trat de cehoslovacul Mach. (Agerpres)

pregătirile în 
turneul inter- 
va avea loc 

în R, P. Ro- 
echipa R. D.

Viktor Kosicikin se pregătește 
pentru „mondiale

Cu prilejul campionatelor de pati
naj viteză ale orașului Moscova, cu
noscutul sportiv sovietic Viktor Kosi
cikin, care se pregătește în vederea 
campionatelor mondiale, a obținut 
două rezultate remarcabile în pro
bele pe distanțe lungi. El a parcurs 
5000 m în 8:11,0 și 10.000 m în 16:53,2. 
Kosicikin a cucerit titlul de campion 
al orașului Moscova totalizind 189,893 
puncte.

Partida Petrosian—Filip s-a încheiat remiză
STOCKHOLM (Agerpres). - In 

runda a 5-a a turneului interzonal de 
șah de la Stockholm, Botbocan și 
Recko au suferit prizneie înfringeri. 
Primul a pierdut la Sten, iar al doi
lea ia Janowski. Marele maestru 
Uhlmazm. cu negrele, a cîștigat la 
Cuellar. Bertok a cedat in fața lui 
O-lafsson. Pomar l-a îzrrins pe Bilek. 
S-au terminat remiză partidele: Pe
trosian — Filip: Gugoekd — Portisch, 
Herman — Teechzjer fi Aaron — 
Schweber. S-au torrerupt partidele 
GbeLer - Korcinoi și Fischer — 
Barcza.

In clasament contumă să conducă 
marele maestru cehoslovac Filip cu 
5 puncte, urmat de Docher (S.U.A.)

Atletul sovietic Oleg Fedoseev a 
stabilit duminică la Leningrad cea 
mai bună performanță mondială pe 
teren acoperit în proba de triplusalt

R. $. S.)!

cu un rezultat de 16,15 m.’ Cel rnal 
bun rezultat anterior era de 15,98 tri 
și aparținea aceluiași sportiv.

4 puncte și o partidă întreruptă, Bol- 
bocan (Argentina), Pomar (Spania) 
4 puncte, Uhlmann (R. D. Germană) 
31/, puncte și o partidă întreruptă.

In turneul interzonal

RELUAREA CAMPIONATULUI 
IN R.P. BULGARIA

— fiecare cu cîte 17 p., 
Cemo More — fiecare cu

Botev 
cîte 15

Și
P

Berczik învins de Fahazi!
BUDAPESTA 5 (prin rWw) Dumi

nică seara au luat sfirșit campionatele 
orașului Budapesta b tenis de masă, 
ka întrecere au participat ce- mai tem 
jucător și jucătoare din RP Ungară, 
în frunte eu Berczik. Eva Foldi, Peîerfi. 
Kerekes șa. Ir, meciurile finale s-au 
înregistrat o serie de surprize. AsSei. 
ic finala de simpla Mrbați ti nărui 
Fahazi a dispus c„ 3—0 (1) de Bercz*

Disninicâ, cea mai populară între
cere de fotbal din R.P. Bulgaria — 
campionatul categoriei A — a fost 
reluată cu desfășurarea jocurilor din 
retur. Prima etapă a marcat de altfel 
și prima mare surpriză a întrecerii 1 
campioana țării, Ț.D.N.A„ neînvinsă 
in tur. a fost întrecută duminică cu 
2—0 de Spartak Plovdiv. Celelalte 
echipe din Plovdiv — Lokomotiv și 
Botev — au suferit infringed, prima 
fiind întrecută la Sofia cu 1—9 de 
Sîavia. iar a doua a pierdut pe 
teren propriu cu 1—3 in fața formației 
Spartak Pleven. Alte rezultate: Spartak 
Vama — Levski 2—1, Minior Dimi- 
trovo — Dunav Ruse 1—1. Lokomotiv 
Sofia — Cerno More 2—2. Beroe — 
Marek 0—1. In clasament continuă 
să conducă ȚD.N.A. cu 24 p. urmată 
de Spartak Pleven și Spartak Plovdiv

INTERNAZIONALE DIN 
ÎN FRUNTE

NOU

Țelul lui Tomaș Salinger-J. O. Tokio
Articol scris pentru ,Aportul popular” de ziaristul cehoslovac CENEK COLMAN

Etapa a 24-a a campionatului ita
lian a programat un important derbi 
în orașul Milano: Internazionale — 
Milan, echipe aflate pe primele locuri 
ale clasamentului. Revanșîndu-se pen
tru înfrîngerea suferită în tur, Inter
nazionale nu numai că a cîștigat două 
puncte prețioase (prin victoria cu 
2—0 realizată duminică), dar a și 
luat din nou avans de un punct 
față de Fiorentina (care deși a jucat 
pe teren propriu nu a reuțit decît un 
0—0 cu Catania), și două puncte 
față de Milan. Intr-un alt derbi local, 
Juventus a întrecut cu 3—I pe Torino. 
Celelalte rezultate ale etapei: Roma— 
Lanerosi 1—1, Atalanta — Lecco 
1—1, Padova — Mantova 1—1, Pa
lermo — Sampdoria 3—1, Bologna — 
Spăl 2—0, Udinesse — Venezia 0—0, 
Clasament: Internazionale 36, Fioren
tina 35, Milan 34, Roma 31, Bologna 
31, Juventus și Atalanta — fiecare cu 
cite 28 p.

NÎMES — 5 PUNCTE AVANS

Schioarele sovieti
ce se pregătesc asi
duu pentru apropia
tele campionate 
mondiale de schi 
fond de la Zakopa
ne (R.P. Polonă). 
In cadrul concursu
rilor 
ment

de antrena- 
de la Kavgo- 
lîngă Lenin- 
cel mai bun 

timp pe distanfa de 
5 km a fost reali
zat de schioara Ev- 
dochia Mekșilo de 
la clubul Ț.S.K.A. 
Ea a fost cronome
trată în 18:12,0.

Foto: TASS

rarea celei de a 21-a etape, liderul are 
8 puncte avans in fruntea clasamen
tului. Duminică, Anderlecht a terminat 
la egalitate (0—0) cu Alost. Surprin
zător este rezultatul înregistrat în 
partida St. Trond — Standard Liege, 
ultima fiind întrecută cu 3—1. Cele
lalte rezultate ale etapei: F.C. Liege— 
F.O. Diest 1—1, Charleroi — Water- 
schei 3—0, F.G. Bruges — Antwerpen 
0—2, St. Gilloise — C.S. Bruges t—1, 
Berschot — La Gantoise 5—0. Clasa
ment : Anderlecht 37 p., Standard 
Liege 29, F.G. Bruges și Antwerpen 
— fiecare cu cîte 25 p. etc.

CAMPIONATUL SPANIOL

Real Madrid a furnizat duminică 
surpriza etapei a 21-a a campionatu
lui spaniol, terminînd la egalitate pe 
teren propriu (0—0), cu Tenerife. In 
celelalte meciuri s-au înregistrat re
zultatele : Atletico Bilbao — Saragoza 
1—4), Elche — Malorca 2—0, Real 
Sociedad — Betis 6—0, Sevila — 
Osasuna 0—0. Espanol — Santander 
3—1, Barcelona — Oviedo 4—1, Va
lencia — Atletico Madrid 2—1. In 
clasament: Real Madrid 35 p., Atle
tico Madrid 28, Barcelona și Saragoza 
— fiecare cite 26 p.

Tomaș Salinger, unul dintre cei mai buni 
semifondiști din lume...

Foto: Pragopress

Dacă acum șase am, doeva i-ar fi 
spus lui Tomaș Salinger d la sfîrșitul 
Iui 1961 el va figm printre fruntașii 
a’ergătotiîor de semifood de pe glob, 
poate ci școlarul de 17 ani ar fi luat 
aceasta drept o glumă buni. Totuși, 
aceasta s-a împlinit cu exactitate. As
tăzi. Salinger are ia activ o duzină 
de victorii in mari competiții pe 1500 
m, în fața celor mai buni alergători 
din lume pe această distanță clasică.

Dar să ne întoarcem la anul 1955.
In acea vreme, Tomaș Salinger se 
contrazicea adesea cu colegii săi de 
școală in discuțiile despre sport sus- 
ținînd că pentru el nu există decit 
fotbalul I Pentru atletism Tomaș afișa 
im dispreț total, chiar o adevărată 
antipatie. Și totuși — împotriva voin
ței lui — tinărul pasionat al fotbalului 
a trebuit să ia startul într-o cursă de 
1000 m. La provocarea unui coleg, 
a fost organizată această primă cursă 
din cariera lui Tomaș Salinger, care 
pariase că .deși nu-i place atletismul, 
va sosi primul—”. Alergarea a avut 
Ioc. Deși pe parcursul celor o mie 
de metri Tomaș a strins din dinți mai 
tare ca.„ Zatopek. el a sosit pe locul 
doi. Timp — 2:57,0.

Acesta a fost punctul de plecare 
în activitatea atletică a lui Tomaș 
Salinger. Ambiționat de eșec, în ace
lași timp stimulat de rezultatul pe 
care antrenorii îl apreciaseră ca foarte 
bun. Tomaș a început să se antreneze 
cu rîvnă pe distanțele medii, dorind 
ca „intr-o bună zi" să-și ia revanșa, 
să demonstreze tuturor că poate fi el 
cel victorios. Educația atletică a tînă- 
rului Salinger a fost făcută în școala 
sportivă a clubului Dukla Praga, sub 
conducerea fostului maratonist Jaro
slav Sourek. In scurt timp el a de
venit recordman al R.S. Cehoslovace

la juniori și an de an rezultatele sale 
erau tot mai bune. In 1959. Tomaș 
Salinger este consacrat campion — de 
seniori — al țării sale pe distanța de 
800 m.

Din anul 1960 Salinger a trecut în 
antrenamentul d-rului Ladislav Fis
cher. cel care pregătește ți pe record
manul mondial Stanislav Jungwirth. 
Acest an i-a adus Iui Tomaș Salinger 
primele mari succese. La inceput au fost 
cele în învățătură — Tomaș a primit 
cu mîndrie diploma de inginer-econo- 
mist Apoi, au urmat cele pe pista 
de zgură. O adevărată senzație a fă
cut-o victoria sa pe 1500 m asupra 
campionului olimpic Herb Elliot Re
cordul său pe 800 m era cu deosebire 
remarcabil — 1:49,1. Interesant este 
însă că pe 1500 m Salinger a cules 
cele mai răsunătoare victorii. Printre 
învinșii săi se numără aproape toți spe
cialiștii distanței: Iharos, Szentgali 
Jochman, Bokușevici, Zoltan Va moș, 
Hammarsland. Klaban. Recordul său 
personal pe 1500 m este de 3:45,7, iar 
forța sa 'principală stă în finiș. In 
alergarea de la Universiada de anul 
trecut, pe ultimii 300 m Salinger a 
fost cronometrat în 37,7 sec, ceea ce 
i-a permis să remonteze un handicap 
de aproape 15 mI

Acum, țelul lui Tomaș Salinger este 
bineînțeles — Tokio. La viitoarea O- 
limpiadă, alergătorul cehoslovac vrea 
să cucerească o medalie olimpică, poa
te chiar cea de aur.

„Și in sezonul trecut Salinger ar fi 
putut să obțină rezultatul de 3:42,0 — 
spune antrenorul Fischer. Acum el 
se antrenează insă doar cu jumătate 
forță. Anul acesta dozarea antrena
mentului va crește treptat, pentru ca 
în 1963 să atingă sarcina maximă. 
Sînt convins că Salinger va fi în cu- 
rind recordman mondial f”

în camp:onatul francez s-a distanțat 
din nou în fruntea clasamentului echipa 
Nirnes. care duminică, în cea de a 
27-a etapă, a intrecut-o cu 2—0 pe 
Angers, A doua clasată. Lens, a cedat 
cu 1—3 la Strasbourg, pierzînd astfel 
contactul cu liderul. Racing a pier
dut din nou: Rouen — Racing 2—1. 
Celelalte rezultate ale etapei: Nancy— 
St. Etienne 2—1, St Francais — 
Montpellier 3—0, Lyon — Nice 1—2, 
Monaco — Sochaux 1—1, Toulouse — 
Le Havre 1—0. în fruntea clasamentu
lui se află Nimes cu un avans de 
5 puncte față de Lens și Rennes — 
ambele cu cite 30, Sedan și Reims 
— cite 29 p.

ANDERLECHT CONTINUĂ 
SĂ CONDUCĂ

Formația S.C. Anderlecht are. fără 
îndoială, cele mai mari șanse de a 
termina în acest an învingătoare în 
campionatul belgian. După desfășu-

BURNLEY S-A DISTANȚAT DIN NOU

în campionatul englez s-a distanțat 
din nou Burnley, învingătoare sîmbătă 
cu 7—1 in fața formației Birmingham. 
Tottenham, campioana ediției prece
dente a campionatului, a pierdut cu 
3—1 _ partida cu Wolverhampton. O 
formă constant bună continuă să ma
nifeste Ippswich Town, promovată 
anul trecut in liga intîi, și care se 
află în prezent pe locul II în clasa
ment. Celelalte rezultate ale etapei a 
27-a : West Bromwich — Arsenal 
1—0, Aston Villa — Blackburn 1—0, 
Manchester City — Bolton 2—0, West 
Ham — Chelsea 1—0, Ippswich Town— 
Everton 4—2, Leicester — Fulham 
1—0, Manchester United — Cardifl 
3—0, Blackpool — Nottingham 4—3, 
Sheffield United — Sheffield Wed
nesday 2—1. Clasament: Burnley 
(25 jocuri) 37 p., Ippswich Town, 
Tottenham, West Ham (27) 33 p. etc.

Pe scurt • Pe scurt •
• Campionatele europene de scheleton 

(săniuțe) pentru seniori s-au desfășurat 
la Graz si au fost ciștlgate de Sepp Len- 
zet (R. F. Germană) la masculin Șl Irene 
Pawlczyk (R. P. Polonă) la feminin. Tit
lul în proba de dublu a revenit austrieci
lor Venier-Walch.
• Campionatul de hochei pe gheață al 

R. S. Cehoslovace a continuat cu dispu
tarea a 6 intilnlri. Fruntașa clasamentu
lui, Ruda Hvezda Brno, a terminat la 
egalitate (S-3) cu Spartak Plsen. Alte re
zultate : spartak Sokolovo-Slovan Bratis
lava 2—1 : Dukla Jihlava — Tesla Pardu
bice 12—6 ; S.J.C. Budejovice — Snop 
Kladno 6—14 ; Litvinov — Dukla Llteme- 
rice 6—5. fn clasament : Ruda Hvezda 
Brno totalizează 47 puncte, urmată de 
Slovaa Bratislava cu 46 puncte si Dukla 
Jihlava cu 42 puncte.

• Turui ciclist al R.P. Ungare se va 
desfășura anul acesta intre 30 iunie - 8 
iulie pe un traseu de X.400 km in 8 etape. 
Federația maghiara a invitat la această 
cursă alergători din Austria, R. p. Po
lonă, R. p. Romînă, R. S. Cehoslovacă,- 
Iugoslavia.
• Au luat sTîrșit campionatele interna

ționale de tenis de cîmp ale Indiei. In 
finala probei de simplu masculin, Roy 
Emerson l-a învins cu 7-5 ; 6-4 ; 6-3 po 
indianul Krishnan.
• Federația internațională de schi a 

hotărît anularea campionatelor mondiale 
la probele alpine programate Ia Cha
monix, în cazul cind autoritățile fran
ceze nu vor acorda, pînâ azi, viza de 
intrare în Franța sportivilor din R. D. 
Germană.
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