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în cinstea Conferinței Uniunii 
de Cultură Fizică și Sport 0 demonstrație

^,Cupa București^ la hochei pe gheață

TORPEDO GORKI și SELECȚIONATA BUCUREȘTI-

Numeroase asociații sportive, ciu
turi și consilii raionale U.C.F.S. 
desfășoară în aceste zile o activi- 
ate intensă, pentru a realiza suc
cese cit mai numeroase în cinstea 
apropiatei Conferințe a Uniunii 
de Cultură Fizică și Sport. In rân
durile de mai jos transmitem cîteva 
vești pe care le-am primit de la 
corespondenții noștri:
i. IN RAIONUL SEBEȘ, regiunea 
leaoara, activitatea sportivă cu- 
ște la începutul acestui an fru- 
ise succese. Astfel, în cursul lunii 
tărie numărul membrilor U.C.F.S. 
rescut cu 500 iar cotizațiile înca- 
: se ridică la aproape 11.000 de 
In munca de strîngere a cotiza- 

r s-au evidențiat asociațiile spor- 
Sebeșul din Sebeș, Recolta-Apol- 

de Sus, Partîzantil-Apoldul de Jo6 
Știința-Sebeș. Tot în 
tărie s-a înființat și 
ie sportivă sătească, 
ti, care numără peste
U.C.F.S.

cursul lunii 
o nouă aso- 
Progresid-Pe- 
100 de mem-

• IN ULTIMUL TIMP Consiliul 
raional U.C.F.S. Cislău, regiunea Plo
iești, obține frumoase rezultate în ac
tivitatea de înființare a noi asociații 
sportive, a măririi numărului de mem
bri U.C.F.S. și a încasării cotizației 
sportive. De exemplu, în cursul lunii 
ianuarie au luat ființă încă două aso
ciații sportive în satele Buda din co
muna Cislău și Muscelul Țigani din 
comuna Rușavățu. Aceste asociații nu
mără în prezent aproape 140 de mem
bri U.C.F.S. De altfel, numărul mem
brilor U.GF.S. din raion a crescut 
de la sfirșitul anului trecut pînă în 
prezent cu peste 730. evidențiindu-se 
în această direcție asociațiile G.A.S. 
Cislău, Știința Pătîrlagele șa., care au 
pornit cu hotărîe la îndeplinirea sarci
nilor din planul de perspectivă.

Totodată, in luna trecută încasarea 
cotizațiilor U.C.F.S. a fost realizată 
in proporție de 80 la sută și s-au făcut 
opt afilieri Ia federațiile de speciali-

italiene si romîne

N.

DATORITA UNEI MUNCI SUS- 
UTE, consiliul asociației sportive 

hța Buzău a reușit să încaseze 
[zația sportivă pe primele două luni 
| anului, de la toți cei 1.200 de 
nbri U.C.F.S. ai asociației. De ase- 
tea, au fost primite 50 de noi Ut
eri de membri U.C.F.S., iar pînă 
deschiderea lucrărilor Conferinței 

trierile vor crește cu încă 100. Pe 
ă aceste realizări, consiliul aso- 
iei sportive Voința Buzău și-a pro- 
ca în cel mai scurt timp să ex- 

lă gimnastica in producție Ia co- 
rativa Tehnica Confecției și Ciz- 
ii Progresiști din localitate.

MARIN DUMITRU

i jocuri amicale de fotbal
uminică, în Capitală, vor avea loc 
jocuri de pregătire în vederea re- 
lui campionatului. Astfel, pe te
ii Progresul (din str. dr. Staico- 

formația de categoria A Progre- 
va întilni pe Dinamo Obor (ora 
). In deschidere, (ora 9), Progre- 
tineret va juca cu Flacăra roșie 
irești. Pe stadionul Giulești, cu 
□ere de la ora 11, Rapid se va 
ii cu Dinamo Bacău. Pe același 
on, de la ora 9: Rapid tineret — 
ilul București.

APOLZAN ALEX. ISAR

(Continuare în pag. a 4-a)

i' oto : P. Romoșan

Din luna noiembrie și pînă acum 
spectatorii bucureșteni nu au mai avut 
prilejul să urmărească întreceri de gim
nastică de mare amploare. Aceasta, deoa
rece după un an bogat in competiții a 
urmat o scurtă perioadă de odihnă, iar 
apoi au început pregătirile pentru noul 
sezon. De fapt, gimnastele noastre frun
tașe se afli încă și acum in perioada 
pregătitoare. Se învață noile elemente 
grele, se „șlefuiesc" combinațiile. To
tuși, demonstrația făcută joi in sala 
Floreasca, in compania selecționatei 
Italiei — cu care sportivele noastre 
au efect nat cîteta antrenamente comune 
— nu a fost lipsită de succes. Gimnas
tele au trecut tind pe tind la toate a- 
paratele. Deocamdată fără arbitre, fără 
note, chiar cu sprijinul antrenorilor la 
unele elemente grele. Ne aflăm doar 
ia perioada de învățare...

Numeroșii spectatori prezenț: in sală 
au putut urmări piuite exerciții frumoa
se. Ei au răsplătit cu aplauze îndelun

gate evoluția romîncelor 
Sonia Iovan, Emilia Liță, 
Mariana Ilie sau a italien- 
celor Elena Vilma Lagora- 
ra. Ana Maria Fagherazzi. 
Graziella Minuzzoli. Din 
loturile „mari" ale celor 
două țări au participat la 
demonstrație numai cite trei

interesantă a gimnastelor

în sala Floreasca

Prin spatele porții lui Einheit, jucăto ral
Takacs I încearcă

german M. Dietz conduce pucul ț 
să intervină

Foto : P. Romoșan

A început cea de a V-a ediție a „Cu
pei București" la hochei pe gheață. 
Joi seara, mii de bucureșteni au salu
tat intrarea pe gheață a celor patru 
formații participante (Torpedo Gorki, 
Einheit Berlin, București, București-ti- 
neret) și au subliniat cu aplauze cu
vintele de bun venit și urările de succes 
în competiție adresate în 
F.R.H.P. de

numele 
către tov. Ilie Turcu.

are
ția ... , r____
gazde. Jocul este confuz, echipa noastră 
acționează neorganizat în timp ce oas
peții luptă din răsputeri pentru rezultat 
Ei urmăresc cu ambiție fiecare puc 
și în min. 9, la capătul unui contraatac, 
iau conducerea printr-un gol înscris de 
Szengel.

Această neașteptată răsturnare de si
tuație are darul să-i „trezească" pe

un efect încurajator pentru forma- 
oaspe și paralizant parcă pentru

HOCHEIȘTII
TAT

BERLINEZI N-AU REZIS- 
DECIT O REPRIZĂ

Cea mai importantă partidă a „cu
plajului" din prima zi a fost cea dintre 
echipele București și Einheit Berlin. 
Firește, o victorie a reprezentanților 
noștri era scontată și cînd după 30 de 
secunde de joc o frumoasă acțiune a 
jucătorilor bucureșteni s-a soldat cu 
un goi înscris de Cazan II (introdus 
în locul lui Ferenczi, accidentat, în 
linia cu frații Szabo) începusem chiar 
să ne gîndim la un meci dezechilibrat 
Dar iată că nu după mult timp o ne
atenție a apărării noastre oferă lui 
Jiirs posibilitatea să egaleze. Acest fapt

AZI, ora 18: 
rești tineret; 
Gorki — Einheit Berlin.

MÎINE, ora 18: Einheit — Bucu
rești tineret; ora 
Gorki — București.

București — Bucu- 
ora 20: Torpedo

20; Torpedo

mai mult. Ein-bucureșteni care atacă
heit încearcă să anihileze superiorita
tea tehnică a echipei noastre printr-un 
joc plin de ambiție, dar din păcate —• 
pe alocuri — în afara regulilor de joc 
și ale sportivității. (De altfel, semnifi-

RADU URZICEANU ’
CALIN ANTONESCU

Continuare în pag. a S-a)

Ca întotdeauna, și la de
monstrația gimnastelor rO- 
mine și italiene, Sonia Io- 
van a cules aplauze fur
tunoase pentru frumoasele 
ei exerciții. Fotografia 
o reprezintă pe valoroa
sa noastră gimnastă 
crind la paralele.

In

F.A.I. a omologat recordul mondial
stabilit de sportivii aviatori romini

Federația Aeronautică Internațională trul sportului OCTAVIAN BACANU 
omologat recordul mondial stabilit secondat de pilotul VLADIMIR VIS- 

CUN.
Cei doi piloți sportivi au reușit să 

zboare fără escală, cu un avion brmo- 
tor, timp de 20 de ore și 39 de mi
nute, parcurgînd o distanță de 4462,870 
km pe un circuit închis: 
Alexeni-Strejnîc-Băneasa.

Performanța realizată de 
sportivi romini reprezintă un 
ces al sportului și tehnicii noastre a- 
viatice și este superior vechiului re
cord mondial — clasa C subclasa Cld 
— cu peste 300 km.

a <
intre 14 și 15 octombrie 1961 de maes-

Mîine seară, la Floreasca

PRIMA ÎNTÎLNIRE DINTRE ȘTIINȚA BUCUREȘTI Șl 0. R. K. BELGRAD Băneasa-

,,

Meciul dintre Știința și O.R.K. Bel
grad, din cadrul semifinalelor actualei 
ediții a „Cupei campionilor .europeni" 
promite o luptă pasionantă și un spec
tacol de calitate. Reprezentantele 
noastre s-au pregătit cu toată serio
zitatea în această săptămînă, știind 
că de această partidă depinde in mare 
măsură calificarea lor in finală. Toate 
jucătoarele sînt animate de dorința 
unei comportări cit mai bune, a obți
nerii unui rezultat favorabil. Lucrul 
acesta nu va fi însă prea ușor.

„Echipele feminine iugoslave — ne-a 
declarat antrenorul emerit Constantin 
Popescu — au stil de joc foarte apro
piat de cel al formațiilor noastre. 
Handbalistele iugoslave practică un 
joc rapid, viguros și pun un mare ac
cent pe contraatac. De aceea, cele mai 
multe meciuri cu aceste echipe s-au 
terminat cu rezultate strinse".

KIME l

Handbalistele din Belgrad sînt aș
teptate să sosească in Capitală în 
cursul zilei de astăzi. Din echipă nu 
vor lipsi cunoscutele jucătoare Radmi
la Radunovici, Miriana Jasici și Ele
na Gencici, toate trei componente ale 
echipei reprezentative a R.P.F. Iugo
slavia. Radmila Radunovici. un exce
lent pivot, a fost declarată de toți 
specialiștii din țara vecină ca cea mai 
bună 
1961.
rior, O.R.K. Belgrad a trecut de Cra
covia Krakow: 3—4 la Cracovia și 7—5 
(după ce a 
Belgrad.

ȘTIINȚA 
pentru 
toane : 
Leonte,

•nescu, Neako, Gheorghifă, E. Cons- 
tantinescu, Ștef, Braedit, E. Pădureanu 
și M. Farkaș.

Arbitrul întîlnlrii, care este progra
mată in sala Floreasca de la ora 19, 
va fi G. Mihalc (R.D.G.).

aviatoril
nou suc-

handbalistă iugoslavă a anului 
Vă reamintim că în turul ante-

fost condusă cu 4—1!) la

BUCUREȘTI contează 
pe următoarele jucă- 

Costin, Ștefănescu, 
C. Constanți-

mîine
Hector,

Cirligeanu,

Pentru crește ea calității 
muncii de instruire

și a nivelului de joc 
în busthtt

O pagină 
de fotbal

MAGAZIN
SPORTIV

De fiecare dată, întilnirile echipe lor Grivița Roșie și Dinamo au pasionat 
miile de spectatori, constituind veritabile „derbiuri" rugbistice. Mîine, in 
cadrul primei etape a „Cupei 6 Martie" care inaugurează sezonul competițio- 
nai din acest an, vom avea din nou prilejul să aplaudăm jocul tehnic și 
spectaculos al acestor două echipe.



Pregătiri pentru reluarea campionatului republican
• A mai rămas o singură săptă

mînă pînă la desfășurarea primei 
etape a campionatului republican. De 
aceea nu am rămas surprinși cînd.i-am 
găsit pe dinamoviști studiind ultimele 
modificări ale regulamentului /apă
rute în presă acum două zile) și apli- 
cînd diferite exerciții tactice și teh
nice ce decurg din aceste schimbări. 
Discutînd cu antrenorul secției de lupte 
clasice, Dumitru Cuc, acesta ne-a de
clarat : „încerc împreună cu luptătorii 
secției noastre aceleași emoții, azi mai 
justificate ca oricind. Vom reuși oare 
să recucerim titlul din mîinile brașo
venilor ? Iată o întrebare la care vrem 
să răspundem chiar din prima etapă!" 
Antrenorul secției de libere, Victor 
Dona, a ținut să-l completeze: „Acest 
efort al „clasicilor" va fi susținut și 
de cei de la „libere", care s-au pre
gătit foarte serios în această iarnă. 
Simbăta viitoare ei vor iua... „cu- 
vintul".

• Dinamoviștii dispun de următoa
rele loturi: clasice — Gh. Szabad, 
C. Turturea, M. Sultz, I. Alionescu, 
I. Cernea, Gh. Dumitru, I. Țăranu, 
I. Enache, Gh. Popovici, Gh. Marti- 
nescu, V. Orza, V. Popescu, M. Ma- 
nolache, _D. _Bunita, V. Suta_, C. Ber- 
ceanu, ~ 
Libere 
Tuță, 
Ruzsi, 
Tuță, 
Qiircă, 
Baca, Hairi Turan, I. Rumbach 
Cumpănașu.

• Mult optimism domnește

Ciorcilă și T. Ârdeleasu. 
— I. Focaru, O. Drăgulin, D 
V. Fălcășan, G. Ekjî.i, Al— 
D. Carabineanu, St Dan, V. 
Gh. 7 . ~ "

G. Crîșan, Alex. Radu,

G.

V. Fălcășan, G. Dohi, Alex.

Șolcan, G. Rusu, Alex. 
Alex. 
șî I.

• Mult optimism domnește și în 
rîndul sportivilor de la Steaua. Opinia

Azi și mâine, la Poiana Brașo'

_  Ați cîștigat campionatul pe echipe — spune dinamovistul Ion Cernea 
campionului olimpic. Dumitru Pirvplescu, (Steagul roșu) dar numai cu... atîtica.

— Vorba e că l-am ciștgal, pare să răspundă Ptrvulescu, aprobat bineînțele 
de soția sa...

generală a sportivilor de la Steaua 
este următoarea ; „Avem cea mai buna 
formație de libere din ultimii ani!“ Așa 
cum afirmă și cei doi antrenori, Gheor- 
ghe Șuteu și Vascul Popovici, fotul va 
depinde de comportarea echipei de „cla
sice”. Vor reuși ei să se claseze prin
tre primele trei locuri, ca să poată

ocupa astfel in clasamentul general 
primul loc ?

PRIMA ETAPĂ A „CUPEI R. P.R J»
■

LA PROBELE ALPINE Șl NORDICE
telefon Tăbăraș, Gohn, Pa nd re a, Zand 

Ilona Micloș, înapoiați de la concur! 
rile din Franța.

Organizatorii s-au străduit să a 
gure cele mai bune condiții de cl 
curs, amenajînd pîrtiile și preocupi 
du-se de punerea la punct a tutu 
amănuntelor.

Vineri a fost hotărit și prograd 
competiției: sîmbătă, Sulinarul
găzdui proba de slalom uriaș pen 

iar în Poiană se vor desfășura proq 
individuale la fond: 15 km senii 
5 km senioare și juniori și 3 km 
nioare. Duminică fondiștii își vor d 
pută întîietatea în cadrul ștafeta 
3x10 km seniori, 3x5 km juniori 
3x3 km junioare, iar concurenții d 
belor alpine se vor întrece la slal 
special.

Imediat după încheierea probei 
slalom publicul va putea urmări I 
trambulina mijlocie întrecerile sări 
rilor juniori.

D. STANCULESCU

POIANA BRAȘOV 9 (prin 
de la trimisul nostru). De vineri, pîrti- 
ile Poienii Brașov sint suprasolicitate 
de cei 250 de schiori care se vor în
trece sîmbătă și duminică în prima 
etapă a „Cupei R.P.R." Sosiți în fru
moasa stațiune de la poalele Postăva
rului schiorii reprezentanți ai celor mai 
puternice centre din țară au și făcut 
antrenamente de recunoaștere a pîrti- 
ilor și de acomodare, pentru ca între
cerile să-i găsească cit mai- bine pre- ’seniori, senioare, juniori și junto: 
gătiți.

In Poiană se află schiorii cluburi
lor Dinamo, Casa Ofițerilor, Olimpia, 
Luceafărul. Voința toate din Brașov. 
Carpați Sinaia, Caraimanul Bușteni 
și ai orașelor Reșița, Cluj, Baia Mare, 
Petroșenr la probele alpine, și ai clu
burilor Dinamo, Casa Ofițerilor, 
Olimpia, din Brașov. Voința Sinaia, 
Caraimanul Bușteni, Vatra Dornei, 
Petroșeni. Reșița, Rîșnov, Gheorghieni 
Ia probele nordice. De subliniat că la 
acest important concurs vor lua parte 
toți cbmponenții lotului republican:

Meciuri interesante în „Cupa de iarnă"

au avut mari emoții 
a anului trecut Efor- 
care l-au depus i-a 

la retrogradare Tră- 
ce au decurs din ac-

In sferturile de finală ale probei 
de simplu bărbați în „Cupa de iarnă" 
la tenis mai interesantă a fost partida 
dintre juniorul C. Popovici și Bardan, 
în care victoria a revenit primului 
cu scorul de 8—6, 6—4. învingătorul, 
după ce in turul precedent cîștigase 
și la Dron (5—7, 6—3, 6—2), a jucat 
foarte bine, a venit des la fileu, a 
atacat și a reușit voleuri frumoase. 
Un alt meci, cu schimburi spectacu
loase de mingi și destul de echilibrat 
a fost cel care a opus lui C. Năstase 
pe un alt junior, Gh. Boaghe. Mai si
gur, C. Năstase a cucerit o victorie 
așteptată (6-3, 6—3), dar adversarul 
său a făcut dese incursiuni la plasă 
și a executat servicii puternice. Alte 
rezultate: simplu bărbați, sferturi de 
finală: Cristea — D. Viziru 6—3, 6—2, 
Bosch — Burcescu 6—3, 8—6; simplu 
femei, turul I: Mihaela Klahre — A- 
neta Verone 6-1, 6-1 !

O dată cu semifinalele Ia simplu 
masculin și cu disputarea primului 
tur la simplu femei, competiția a tre
cut într-o nouă fază, aceea a desfă
șurării meciurilor în cadrul a șase se
rii (5 la băieți și una la fete). Iată 
componența seriilor la bărbați: I: C. 
Năstase, Cristea, Bosch, Popovici, II: 
D. Viziru, Bardan, Burcescu, Boaghe. 
III: Mita, Dron, Cruceanu, I. Năstase, 
IV: Țereanu, Niculescu, Andreescu, 
Neagu, V: Dimache, C. Ionescu, Fătu, 
fete: Julieta Namian, Eleonora Roșia- 
nu, Cristina Doboșiu, Mihaela Klahre.

Confirmind progresul înregistrat in 
ultimul timp, Ilie Năstase ă obținut

prestat 
prezen- 
o gamă 
învins-o

o victorie (in seria a IlI-a) meritată 
asupra lui Dron, cu 7—5, 6—1.’

Din cele trei meciuri, la fete, două 
au fast urmărite cu un deosebit in
teres. In opoziție cu jocul 
miercuri, Julieta Namian s-a 
tat vineri foarte bine și cu 
variată de procedee tehnice a
pe Cristina Doboșiu (6—4, 6—4), care 
a fost însă în vervă și a dovedit o 
pregătire fizică pusă la punct. Aceasta 
s-a văzut de altfel și în partida cu 
Eleonora Roșianu, pe care Cristina 
Doboșiu a depășit-o fără drept de 
apel: 6—1, 6—3. învingătoarea a atacat 
puternic din ambele părți și a folosit 
cu succes stopurile. In sfîrșit, Eleono
ra Roșianu a cîștigat la Mihaela 
Klahre cu 6-0, 6-2.

Concursul continuă azi între orele 
8—13 și 16,30—22,30, iar mîine între 9 
și 21. Toate partidele au loc în sala 
de sport din calea Plevnei 114

• Băimărenii 
in ultima etapă 
tul deosebit pe 
salvat însă de 
gînd concluziile
tivitatea pe 1961 ei și-au început în 
acest an pregătirile din timp. Antre
norul Zoi tari Abrudan a promovat cu 
curaj o serie de elemente tinere, fn- 
tărind astfel cele două echipe, cea de 
„clasice” și cea de „libere”. La ora 
actuală băimărenii dispun de urmă
torii sportivi: clasice —• L, Pfalma- 
yer, I. Mocerneac, V. Popp, L. Lap- 
sanschi, ~ — —
povici, 
Kovacs, 
lerman, 
doș, L
N. Tira. V. Cuc și P. Teglas. Libere 
— A. Maior, L. Maior, D. Pricop, B. 
Radu, M. Cseke, Gh. Orha, S. Gli
gan, Gh. Crișan, Gh Borbaș, C. Ar- 
deleanu, Alex. Bălan, P. Vintiu, M. 
Brad, E. Bălan, C. Poran și Gh. 
Verdeș.

T. Vigh, G. Toroș, G. Po- 
V Matusz, I. Neuschli, A. 
N. Pop. Alex. Toth, E. Kel- 

F. Rakolczi, D. Sas, Gh. Gai- 
Borbei, A. Szalka, A. Madli.

C. COMARNISCHI

cu 
de

Miercuri tot in aceeași sală va în
cepe o nouă competiție, dotată 
„Cupa 23 Februarie" și organizată 
clubul Steaua.

vă
di n

Campionatele de juniori 
ale Capitalei

Sabrerii și floretistele 
I își vor desemna

întrecerile din cadrul 
de juniori ale Capitalei . _. 
sfîrșitul acestei săptămîni, .... __ ___
Dinamo. De data aceasta urmează să-și 
desemneze campionii, sabrerii și floretis
tele de categoria I (16—20 ani).

Cu acest prilej, vor putea fi urmărite 
o scrie de elemente prezente activ, în ul
tima vreme, în diferite concursuri și 
competiții, printre care Ionel Drîmbă și 
Lucian Cane (Steaua), Glicorghe Palei, 
Anton Tercoșan și Mihai Șoiman (Clubul 
sportiv școlar), Marina Stanca (Pro
gresul), Manuela Cliira (Clubul sportiv 
școlar), Constanța Trifu și Alexandra 
Tudorache (S.P.C.) etc.

Programul întrecerilor: astăzi, de 
la ora 17 — sabia; mîine, de la ora 
8,30 — floreta fete.

de categoria 
campionii,

campionatelor 
vor continua Ia 

tot în sala
I

Iată că după aproape două luni de 
canță, echipele hucureștene de volei 
categoria A apar din nou în fala spec
tatorilor. Prilejul este oferit de tradi
ționala competiție organizată de clubul 
Rapid și dotată cu „CUPA 16 FEBRUA
RIE".

Competiția debutează duminică dimi
neața în sala Ciulești cu două partide 
feminine : Metalul ,,23 August" — Com
binatul poligrafic București și Rapid — 
Progresul. Semnalul de începere va fi 
dat la ora 10.

Metalul „23 August" și Combinatul 
poligrafie București nu s-au mai întîlnit 
de mullă vreme In campionat fiecare 
activează în 
mîine va fi 
dispute din 
rezultatul la 
intîlnirc,
spectacol frumos numai dacă jucătoarele 
de la Progresul și-au remediat din lip
surile constatate la sfîrșitul prime părți 
a actualului campionat. Reamintim că 
cele două echipe s-au întîlnit la 5 no
iembrie 1961 și victoria a revenit Rapi
dului cu 3—0.

serii diferite și meciul de 
o reeditare a pasionantelor 
campionatul trecut, în care 
jocuri a fost 1—1. A doua

Rapid—Progresul, promite un

i
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La sfîrșit de săptămînă
întrecerile organizate, de clubul• întrecerile organizate, de clubul 

Rapid, cu prilejul tradiționalei com: 
petiții dotate cu . „Cupa 16 ’Februarie", 
reunesc pe cei mai valoroși atleți 
bucureșteni. Ele vor prilejui desigur 
constatări îmbucurătoare asupra gra
dului de antrenament atins ae atleții 
noștri, seniori și juniori, care se pre
gătesc cu asiduitate în vederea sezo
nului competițiilor în aer liber.

Competiția va fi găzduită de sala 
Floreasca II și se va desfășura mîine 
dimineață, începînd de la ora 9.

• In împrejurimile sălii Floreasca 
se va desfășura, in organizarea aso
ciației P.T.T. și a clubului Rapid, o 
competiție de cros dotată cu „Cupa 
16 Februarie". întrecerile constitute 
un bun prilej de verificare a alergă
torilor care se antrenează în vederea 
finalelor campionatelor republicane

de
Ia ,

• La sfîrșitul săptămînii viito. 
în sala Floreasca II vor avea loc 
trecerile din cadrul concursului re, 
blîcan de atletism pe teren acop< 
pentru seniori și senioare.

cros, programate pentru 11 ma: 
Ploiești.

Astăzi $i miinc, la bazin
Horească

»> Cupa 10 februarie*
id înot și polo

„CUPA SPORTUL POPULAR"

Ultimele meciuri înaintea turneului final
întrecerile de handbal în 7 din cadrul 

„Cupei Sportul popular" se apropie de 
sfîrșit. Mîine, în Capitală și 
orașe din țară. Cluj și Tg. 
vor disputa meciurile ultimei 
intea turneului final.

In Capitală, cîștigătoarele 
scncșli, Ș.S.E. Nr.

în două 
Mureș, se 
etape îna-

oră-
Ș‘

fazei
2 (la băieți) 

C.S.Ș. (Ia fete), vor susține partide de 
baraj cu. reprezentantele Școlii Sportive 
de Elevi din Ploiești. Jocurile se vor 
desfășura în deschidere la partida inter
națională Știința București—O.R.K. Bel
grad, din cadrul ,,Cupei Campionilor 
Europeni*.

In provincie sînt programate două în- 
tîlniri care vor desemna alte echipe par
ticipante în turneul final masculin. La

Cluj, se întîlnesc echipele Clubul Sportiv 
Școlar, din localitate, și C.S.Ș. Banatul 
Timișoara, iar meciul de la Tg. Mureș 
va opune echipele C.S.Ș. Harghita din 
localitate și C.S.Ș. Luceafărul Brașov.

Cu această ocazie reamintim că jocu
rile din cadrul turneului final au sufe
rit o 
zilele 
rești.

mică amînare, ele disputîndu-se în 
de 25, 26 Și 27 februarie la Bucu-

„CUPA DE IARNA"

— Știința Bucu-Dinamo București
rești 32—20 (17—11). Dinamoviștii au 
obținut o victorie concludentă la ca
pătul unui meci îndelung aplaudat de 
spectatori.

Cei mai tineri înotători aparțini 
cluburilor sportive bucureștene șiJ 
dat întîlnire astăzi și mîine bll 
starturile piscinei de la Floreasl 
pentru a participa la întrecerile dot 
cu „Cupa 16 Februarie". Astăzi, 
prima zi de concurs, sint prevăzl 
probe pe distanța de 66 m in to 
procedeele tehnice, precum și ștan 
de 4x66 m liber și 4x66 m mixt Al 
ne dimineață programul concursu 
cuprinde numai probe și ștafete 
distanța de 33 m, de asemenea, 
toate procedeele tehnice.

Tot mîine, la sfîrșitul probelor 
înot, se va desfășura finala comp! 
ției de polo organizată de clubul H 
pid și dotată cu „Cupa 16 Februari 

d 
p

După cum am mai scris, trofeul 
în joc va fi disputat de echipele 
greșul și Clubul sportiv școlar, 
sate pe primul loc in cele două 
eliminatorii. In meciul de mîine

Lotul polonez care va lua parte
la campionatele

> Zilele trecute forul nostru de spe- 
Ț cialitate a primit din partea fede-
> rației poloneze de tenis de masăX rației poloneze de tenis de masa 
f o adresă cuprinzind lotul R. P. 
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DAREA DE SEAMĂ A 
DIN

Polone care va participa la cam
pionatele internaționale ale R. ~p.

internaționale

sl 
Q 

două echipe se vor prezenta astf 
Progresul: Racoveanu, Cismaru, Șl 
băț, Cristescu, Popescu, Martie, 
nescu. Rezerve: Damian, Bcrind 
Romașcu. Clubul sportiv școlar : Ru 
Alexandrescu, Zamfirescu, Vidic 
Mohora, Novac, Sasu.

Astăzi, întrecerile de înot vor în 
pe la orele 19,30, iar mîine dimine 
de la ora 10.

Romine dintre 23—27 februarie de Ț 
Ia Constanța. Ț

Din lotul oaspe vor face parte T 
Czeslawa Noworyta, Danuța Szmidt, I 
Zbigniew Calinski, Janusz Kusin- Y 
ski și Waldemar Roslan. Ț

♦♦♦++++A++++AA

SPECIALITATECOMISIEI DE 
CAPITALĂ

Luni după-amiază, în Calea Moși
lor 192, la ora 18, va avea loc darea 
de seamă pe anul 1961 a comisiei oră
șenești de tenis de masă București. 
Sint invitați a lua parte sportivi, an- 

.trenari și arbitri din Capitală. Cu

acest prilej, 
șenesc de arbitri 
noile modificări ale regulamentului 
de tenis de masă privind introducerea 
regulei activizării.

în cadrul colegiului ara
se vor prelucra

ACTUALITĂȚI
• Mîine dimineață, de la ora 

va avea loc în sala clubului Griv 
Roșie întîlnirea amicală dintre ec 
pele Rapid și I.T.B. întîlnirea este 
tată cu „Cupa 16 Februarie”.

• Joi seara se va disputa în s
de festivități a uzinelor „Timpuri N 
o reuniune în ■— -
lua boxeri de 
țiile sportive Voința, Flamura roț 
Rapid, Timpuri Noi, Dinamo, C.S 
I.S.B., Metalul 23 August etc.

cadrul căreia vor e’ 
la cluburile și asoc



nterviu cu...
I— Nu vă suparați, parcă vă cunosc... 
I— Sînteți cronicar sportiv ?
I— Da.
I— Atunci n-aveți de unde !
I— De ce ?
I— Păi, eu sînt... fotbalul pitic. Co
rnii acela minune care a tot crescut, 
I dezvoltat, dar a rămas tot... minor.
I— Ei, cum puteți vorbi așa ?■. De cite 
I n-am amintit noi de frumoasele du. 
[tide jucate în deschiderea atîtor me
tri divizionare de fotbal ? Țin minte 
I o dată, sau chiar de două ori, v-am 
sse/nnol și rezultatul final...
I— Se poate. Dar de ce aii ta diferență 
Ire noi și seniori ?
I— Fiindcă sînteți copii !
I— Noi, copii ? Vedeți, aici greșiți dv.: 
bem seniori în toată puterea cuvîntu- I /
I— Nu înțeleg.
I— Să vă explic: în competiții, aler- 
h» ca și seniorii pe un teren de fotbal 
fmal.
I— Alergați.
I— Purtăm bocanci și echipament 
prh’v ca și ei ?
I— Purtați.
I— Jucăm cu aceeași minge ? 
k- Juca ți.
— Ni se aplică litera aceluiași regula-. 
n( ?
— Vi se aplică.
— Atunci ce sîntem ?
I— Copii !...
— Cum, tovarășe, nu sîntem seniori ?

— Precis I
— Atunci de ce noi ăștia între 11 și 

ani jucăm fotbal pe același teren

JVu.
J Precis ?

(Fotbaliștii dinamoviști 
| în vizită la uzinele 

Grivița Roșie
Joi, la amiază, fotbaliștii de la 

tinamo București au făcut o vi- 
ită la Hzinele „GRIFIȚA ROȘIE-, 
nde au fost întimpinati fi conduși 
n ateliere de directorul uzinelor, tov. 
liron Dumitru. In timpul vizitei, 
nuncitorii de la Grivifa s-au intre- 
inut cu fotbaliștii dinamoviști. po- 
eslindu-le din munca lor de fiecare 
i și au cerut amănunte din activi- 
alea sportivă a oaspeților.

La încheierea vizitei, tov. Miron 
iumitru a făcut o expunere asupra 
tezvollării uzinelor in anii democra
tei populare și a inminat clubului 
liiiamo București o machetă. Tov. 
rh. Tjurtureanu, șeful secției de fot
ul a clubului Dinamo București a 
nulțurnit pentru ospitalitate și a re
ntat importanta învățămintelor re- 
■uitate din această vizită pentru e- 
lucatia fotbaliștilor. El a inminat 
gazdelor un fanion, albume și in- 
igne.

fotbalul pitic
ca și cei intre 18 și 40 de ani ? Avem 
același „compas* ca ei ?

— Nu, dar trebuie să vă obișnuiți de 
pe acum cu...

— hț acest caz, de ce colegii noștri 
•— micii atleți și înotători — nu se 
obișnuiesc și ei de pe acum cu cursele 
de fond și au probe special rezervate ? 
Știți dv. de cîțe ori ne întîlnim noi cu 
mingea intr-un meci ? De 10—15 ori ! 
Aceasta din cauza ritmului de joc foar
te scăzut. Ei, dacă am juca de pildă pe 
un teren de 70X50 m altfel ar sta lu
crurile. Am pasa mai repede, mai precis, 
am reuși și noi să ne așezăm pe teren 
așa cum cere jocul...

— Vă descurcați destul de bine și 
așa.

— Ne descurcăm, nu-i vorbă. Dar ce 
se urmărește îndeosebi la noi ? Să în
vățăm și să jucăm cît mai bine fotbalul. 
Si lucrul ăsta l-am realiza mai lesne 
— de pildă — jucînd cu o minge mai 
mică, mai ușoară decît a seniorilor. Dacă 
în loc de clasicul bocanc de fotbal — 
să nu uităm că laba piciorului nostru 
este încă în formare — am lovi balonul 
cu un bocanc adaptat nouă: fără bom- 
beu, cu taplă mai flexibilă, cu crampoa- 
ne mai mici și mai multe... Aș vrea să 
vă întreb : urmărește cineva la noi, per
formanțe imediate ?

— Bineînțeles că nu.
— Atunci de ce nu avem posibilitatea 

ca în timpul meciului să schimbăm mai 
mulțî jucători ? Se face vinovat unul 
dintre noi de greșeli repetate, intervine 
antrenorul și-l scoate de pe teren. Nu-l 
lasă să i se întipărească deprinderi gre
șite. Sau : pentru lovirea adversarului, 
urbitrul acordă lovitură liberă directă. 
Antrenorul, ca pedagog de tip nou, vrea 
să-l scoată din joc, să-l dea exemplu 
negativ întregii echipe. Nu poaîe, îl 
îngrădește regulamentul. Tot în legătură 
cu... Vă rog să mă scuzați. M-am în
tins la vorbă. Am uitat că sînt... fotba
lul pitic. Acum vă las...

— Nu înainte de a ne șterge impresia 
că am vorbit chiar cu... fotbalul pitic.

— Aveți dreptate. îmi dați voie: 
Victor Stănculescu. profesor la școala 
sportiva nr. 2 din București.

V. TOFAN

Mai multă atenție pregătirii 
teoretice a jucătorilor

Pregătirile echipelor noastre fruntașe 
intră în a doua și ultima lor fază, îna
inte de începerea returului : etapa pre- 
competițională. Una din sarcinile acestei 
etape este realizarea caracteristicilor 
orientării de joc.

Desigur că antrenorii și jucătorii tre
buie să depună eforturi foarte susținute 
pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor 
etapei. Muncind cu perseverență și exi
gență, ei vor reuși să atingă forma spor
tivă cea mai buna chiar din prima etapă 
a returului. Din preocupările lor însă, 
nu trebuie să lipsească cel de-al cinci
lea factor al antrenamentului : pregăti
rea teoretică a jucătorilor. Antrenorii, 
în special, trebuie să-i acorde o mare 
atenție. In primul rind, ei au datoria să 
organizeze săptăminal, in cadrul unei 
lecții speciale. dezbaterea trăsăturilor 
caracteristice ale orientării de joc. Nu 
trebuie uitat nici un moment că pentru 
o aplicare conștientă a caracteristicilor

Joi în Giuleștl

Rapid și lotul (h“ juniori au făcut o utilă verificare

In ciuda timpului friguros, vreo 
5.000 de bucureșteni, dintre cei care 
iubesc fotbalul, au luat loc joi in tri
bunele stadionului Giulești, punind 
astfel punct vacanței lor fotbalistice. 
Dacă ne gindim bine afluxul spre 
stadionul feroviarilor, chiar în condi
țiile unui timp neprielnic, trebuia pre
supus; pentru că pregătirile ambelor 
echipe — Rapid și lotul de juniori 
U.E.F.A., — sînt, in momentul de față, 
în centrul atenției. Intr-adevăr, fero
viarii se găsesc in preajma turneului 
pe care-1 vor întreprinde in trei orașe 
din Belgia, în timp ce cei mai buni 
juniori al țării ne vor reprezenta, in 
curind, in importanta competiție euro
peană: „Turneul U.E.F.A.".

Desigur că primul examen public, 
susținut de cele două formații nu 
poate fi complet edificator; mai ales 
că și terenul acoperit de zăpadă a îm
piedicat un bun control al balonului, 
desfășurarea unui joc la nivelul posi
bilităților de care dispun toți cei 28 
de jucători folosiți cu prilejul acestei 
prime verificări.

orientării este absolut necesară o prea
labilă cunoaștere si însușire teoretică 
a lor. Dacă unii jucători nu au reușit 
să le aplice tctal în jocurile din toamnă 
aceasta se datorește tocmai faptului că 
au fost lipsiți de o bază teoretică cores
punzătoare.

Această situație poate și trebuie să fie 
evitată pe viitor. Pentru aceasta, este 
necesar ca antrenorii să nu se mulțu
mească eu făptui că au prelucrat o 
dată caracteristicile orientării cu jucă
torii, ci să le dezbată mereu și temeinic 
pînă la deplina lor cunoaștere.

In etapa precompetițlonală vor fi or
ganizate numeroase meciurl-școală șl 
amicale pentru punerea la punct a jo
cului de ansamblu, pentru desăvîrșlrea 
pregătirii tactice. De aceea, cu atît mal 
mult se impune studierea atentă și te
meinică cu jucătorii a tuturor proble
melor legate de orientarea de joc.

N-a fost, spuneam, un examen com
plet edificator, dar într-o oarecare 
măsură tot a reușit să ne înlesnească 
unele aprecieri. Iată-le. Rapidiștii, 
deși cu citeva improvizații (Cimpoca, 
Langa, pe post de inter, Codreanu, 
inter și apoi extremă) s-au mișcat 
o repriză (prima) cu ușurință, timp în 
care și-au impus superioritatea teri
torială, și pe tabela de marcaj (in 
min. 30 Neacșu a înscris singurul gol 
al partidei printr-un șut, pe jos de 
la distanță). După pauză, jocul rapi- 
diștilor a fost mai puțin voluntar și 
destul de confuz: extremele, incomo
date de zăpada mai mare pe margini, 
s-au plasat mereu în interiorul tere

Din campionatele regionale
Seria I

orașul bucurești 
CATEGORIA I

1. Filaret 11 7 3 1 26:13 17
2. Rapid 2 11 7 2 2 28:12 16
3. Constructorul 11 5 4 2 15:12 14
4. Vestitorul 9 4 2 3 8: 8 10
5. ICAB 10 2 6 2 12:12 10
6. 1CAR 11 4 2 5 15:20 10
7. Quadrat 11 3 4 4 9:15 10
8. Abatorul 11 3 3 5 16:14 9
9. Voința 10 3 3 4 13:12 9

10. Bumbacul 11 3 3 5 17:18 9
11. Ulei 11 2 5 4 12:25 9
12. Timpuri Noi 11 1 3 7 10:20 5

Seria a Il-a
1. Tehnometai 11 6 4 1 19:10 16
2. Petrolul 11 7 2 2 22:12 16
3. Autobuzul 11 7 2 2 20:12 16
4. Gloria 11 6 2 3 23:17 14
5. F.B.B. 11 6 1 4 20:18 13
6 Vulcan 11 4 2 5 18:23 10
7. Sirena 11 4 1 6 19:21 9
8. Confecția 11 3 3 5 10:15 9
9. Chimia 11 4 1 6 13:19 9

10. Laminorul 11 2 4 5 10:17 8
11. I.T.B. 11 2 2 7 17:21 6
12. C.P.B 11 2 2 7 12:21 6

CATEGORIA A II-A
Seria I

1. I.O.R. 13 9 4 R 24: 5 22
2. IPROFIL 13 9 3 1 35: 8 21
3. Marmora 13 7 4 2 21:10 18
4. I.C.S.I.M. 13 8 1 4 21:13 17
5. Spic de grlu 13 6 3 4 28:20 15

6. Visooza 13 6 3 4 20:19 ÎS
7. Dîmbovița 13 5 4 4 16:19 14
8. Geologia 13 3 6 4 11:19 12
9. Metaloglobus 13 3 4 S 18:24 14

10. Bere Rahova 13 3 3 7 15:24 9
11. I.R.E.B. 13 3 3 7 14:25 912. Stela 13 2 4 7 14:31 8
13. Bere Grivlta 13 2 3 8 12:22 T
14. U.C.R. 13 0 5 8 10:27 5

Seria a Il-a
1. Semănătoarea 13 7 4 2 30:14 18
2. Electronica 13 7 4 2 21:11 18
3. Auto 13 8 2 3 29:16 18
4. Dezrobirea 13 7 2 4 29:19 14
5. Dinamo I 13 6 4 3 27:18 14
6. Electra 13 5 6 2 23:16 14
7. Granitul 13 5 4 4 20:17 14
8. Luxor 13 6 2 5 21:19 14
9. C.F.R. B.T.A. 13 5 4 4 17:18 14

10. Săgeata 13 4 2 7 24:23 19
11. A.S.A. Fulger 13 3 2 8 14:23 8
12. Alimentara T.V. H 3 2 8 20:44 8
13. Aprozar 13 2 3 8 18:31 1
14. P.T.T 13 1 3 9 11:39 S

JUNIORI. SERIA REPUBLICANA
1. Dinamo 10 9 0 1 54: 4 1*
2. Flacăra Rosie 11731 40:11 17
3. Rapid 11 7 2 2 36: 8 14
4. Constructorul 11 6 1 4 29:29 11
5. Steaua 11 4 3 4 26:23 11
6. Titanii 11434 18:28 11
7. C.S.Ș. 10 4 2 4 18:23 19
8. C.P.B. 11 4 1 6 24:31 9
9 Știința 11 3 3 5 20:29 9

10. Progresul 10 2 4 4 16:14 -8
11. Dinamo Obor 11 1 1 9 10:55 3
12. Vestitorul 8 0 1 7 10:58 1

nului, micșorind prin așezarea lor 
raza de desfășurare a atacurilor.

In compania unui partener valoros 
și desigur mai experimentat, juniorii 
au lăsat să se întrevadă frumoase po
sibilități fizice și tehnice. Ei au avut 
merite egale în realizarea unui joc 
dinamic, susținut, o bună bucată de 
timp, intr-un ritm ridicat. Jocul lor a 
fost însă lipsit de cursivitate și a- 
ceasta nu numai din cauza terenului 
dificil, cît mai ales din pricina unei 
greoaie colaborări a compartimentelor. 
Meciurile de pregătire care vor urma 
vor remedia în mare măsură slăbiciu
nile la acest important capitol: asam
blarea formației. Ar mai fi de adău
gat că, în general, echipa nu are încă 
o așezare judicioasă pe teren în func
ție de diferitele situații care se ivesc 
in timpul jocului. Sînt, desigur, lip
suri inerente oricărei selecționate (al
cătuită din jucători de la mai multe 
cluburi), dar care, repetăm, vor pu
tea fi înlăturate în răstimpul care ne 
mai desparte de marea întrecere fot
balistică europeană, rezervată forma
țiilor de juniori.

Arbitrul I. Pișcărac a condus for
mațiile: RAPID: Todor (Dungu) —
Greavu, Motroc. Macri — Neacșu9 Cim- 
poca— Kraus, Ozon, I. Ionescu, Langa 
(Codreanu), C. Ionescu. LOTUI» 
U.E.F.A.: Suciu (Adămache) — Ivăn- 
cescu, Petescu, Măndoiu (din min. 73 
Pal) — Gergely, Cicu — Sorin Avram, 
Panait, (Voinea), Pavlovici» Bîtlan, 
Hajdu (Năsturescu).

G. NICOLAESCU
In deschidere : Rapid (tineret)—Di

namo Obor 1-1 (1—0).

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllll!llllllllllllll||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||l|||||||||lllllllll^

Lungul nostru turneu în Indonezia 
R. D. Vietnam, perfectat prin grija 
lerației noastre și menit să asigure 
lipei o activitate continuă în timpul 
nii, ne-a permis să tragem o serie 

concluzii importante pentru mun- 
noastră de viitor.

în primul rind, ne-am dat seama 
rol însemnat joacă pregătirea în 

derea unui asemenea turneu, cu 
:uri la intervale scurte, în țări cu 
mă și alimentație diferită. Cunos- 
id din timp programul turneului, 
:ă din perioada jocurilor de campio- 
t, am avut posibilitatea să întoc- 
m un plan de măsuri privind în 
elași timp activitatea competițională 
care ne aflam și pregătirea jucă- 

ilor pentru turneu. Aceste măsuri 
refereau la :

1. Sănătatea jucătorilor. — In cola- 
rare cu medicul echipei, V. Cristea, 
1 intensificat controlul medical ina- 
e și după antrenamente și chiar 
:uri oficiale, cu scopul de a observa

regularitate starea sănătății jucă- 
ilor și modul cum răspunde orga
smul la eforturile maxime, pentru 
interveni în caz de nevoie.
2. Pregătirea organismului pentru 
>rturi mari, la care va fi solicitat

turneu. — Pentru aceasta, am 
mținut pe jucători în antrenamente 

durată și intensitate mărite, nu 
imai în timpul ultimei părți a cant
onatului, ci și în perioada de la 
•minarea turului pină la plecarea 

turneu.
3. Perfecționarea procedeelor tehnice 
a elementelor de tactică individuală 
de echipă. — în lecțiile de antre-

iment am inclus în acest scop, exer- 
țiile corespunzătoare, iar meciurile 
nicale au avut ca sarcină perfecțio- 
irea jocului de ansamblu, însușirea

Tribuna antrenorului

TURNEUL NE-A FOLOSIT!
cît mai corectă a elementelor de tac
tică.

4. Cunoașterea de către jucători a 
țărilor în care vor juca. — In a- 
ceastă direcție, lecțiile de geografie 
și istorie și-au atins pe deplin sco
pul. Jucătorii și-au însușit o serie de 
cunoștințe absolut utile.

Eficiența acestor măsuri am pu
tut-o constata la fața locului, în tim
pul turneului. Măsurile luate din 
timp, în țară, ca și acelea pe loc, 
în Indonezia și R. D. Vietnam, ne-au 
permis să trecem peste dificultățile 
inerente unui asemenea turneu.

Și au fost numeroase aceste difi
cultăți fie tehnice, fie ridicate de con
dițiile de climă și de alimentație. 
Călătoria a fost obositoare, iar de
calajul de ore (șase ore față de țara 
noastră), căldura și umiditatea exce
sivă au solicitat foarte des pe medi
cul echipei, a cărui prezență ne-a fost 
de mare ajutor în rezolvarea unor 
astfel de probleme.

Datorită pregătirii speciale din țară 
am izbutit să trecem cu succes exa
menul la care am fost supuși imediat 
după sosirea noastră în Indonezia : 
două jocuri în două zile consecutive, 
în compania unor adversari aflați în 
plină activitate de pregătire a echipe
lor naționale (cu care am jucat de 
fapt) pentru Jocurile Asiatice. Primul 
meci ne ridica problema neacomodării 
cu căldura și a necunoașterii adver
sarului, al doilea și pe aceea a obo
selii acumulate in meciul din ajun. 

Echipa însă, era pregătită pentru ast
fel de eforturi și a trecut cu bine 
peste aceste „hopuri". Rezultatele se 
cunosc.

fn ce privește necunoașterea sau. 
mai bine zis, cunoașterea fotbalului 
indonezian, aceasta am rezolvat-o pe 
loc, luînd măsurile de rigoare în baza 
observațiilor făcute la meciuri. Fot
balul indonezian dispune de jucători 
înzestrați cu calități fizice și tehnice 
remarcabile. Ei sînt plini de viață, 
se mișcă ușor cu mare viteză și po
sedă o tehnică destul de bună. La 
înaintare acționează cu două vîrfuri 
și se bazează mai mult pe contra
atacuri. Această manieră și rapidita
tea manevrelor ne-au surprins la în
ceput, dar apoi am luat măsuri cu 
care am contracarat atacul cu două 
virfuri (prin supravegherea lor aten
tă). în apărare însă, echipele indo
neziene au deficiențe. Apărătorii — 
mici de statură — ori joacă la inter
cepție stind la distanță mare de ad
versari, ori își marchează adversarii 
ca o umbră și neglijează jocul de 
ansamblu. înaintașii noștri au știut 
să speculeze aceste lipsuri și prin
tr-un joc în mișcare, cu demarcări 
rapide, cu pătrunderi și șuturi, și-au 
impus jocul în toate partidele.

Cam în aceeași situație ne-am gă
sit și în cursul turneului în R. D. 
Vietnam, unde însă am avut avan
tajul că 3 din cele 4 meciuri le-am 
disputat în nocturnă, deci jucătorii nu 
au suferit prea mult de pe urma căl

durii. Echipele vietnameze au un stil 
de joc cu totul diferit decît al ceior 
din Indonezia. In primul rind se ca
racterizează printr-un joc plin de dir- 
zenie și printr-o putere de luptă rar 
întîlnită. La acestea, ele adaugă și o 
tehnică individuală mai bună. Din 
punct de vedere fizic, jucătorii vietna
mezi sînt in general inalți, cu multă 
vitalitate, cu o viteză remarcabilă 
Nu au însă un sistem de joc bine 
conturat și în apărare încearcă să 
anihileze acțiunile ofensive ale adver
sarilor prin aglomerări supranumerice. 
Dintre echipe mai bune s-au dovedit 
a fi Selecționata Armatei și formația 
Școlii tehnice sportive. Și aici insă, 
se resimte lipsa unor jucători coordo
natori.

Cum a răspuns echipa noastră efor
turilor și meciurilor ?

După părerea noastră, ea a dat 
randamentul dorit, datorită muncii 
premergătoare turneului. Echipa s-a 
impus din toate punctele de vedere. 
Fizic, a făcut față efortului la care 
a fost supusă, cu excepția căderii din 
primul joc în Indonezia, datorită lip
sei de acomodare și a unei greșite 
dozări a efortului. Forța întrebuin
țată corect, rezistența pe tot parcursul 
jocurilor în condițiile unui ritm foarte 
rapid, mobilitatea și suplețea jucăto
rilor noștri i-au impresionat puternic 
pe spectatorii și tehnicienii din Indo
nezia și R. D. Vietnam, la fel ca și 
îndemînarea lor tehnică. Tactic, echi
pa a desfășurat yn joc în mișcare. 

elastic, cu dese schimbări de direc
ție. Prin plasamentul lor, jucătorii au 
acoperit și stăpînit aproape permanent 
mijlocul terenului. Și jocul echipei a 
prezentat îmbunătățiri pe măsură ce 
a susținui meciuri. In mod special 
trebuie să sublintem că acest turneu 
ne-a arătat cit de mult a crescut ma
turitatea echipei noastre, atit de ne
cesară in jocurile internaționale.

în concluzie, turneul acesta a sub
liniat necesitatea unei astfel de ac
tivități in timpul iernii, dar și pe 
aceea a pregătirii temeinice in vede
rea deplasărilor peste hotare Echipei» 
uu mai pot considera asemenea tur
nee ca simple mijloace de pregătire; 
ele trebuie să fie pregătite „din ple
care" turneele urmind să le ajute la 
menținerea pregătirii și chiar la ridi
carea ei la un nivel superior. Din 
acest punct de vedere considerăm că 
echipa noastră și-a atins scopul. Ju
cătorii noștri nu numai că nu se 
resimt de pe urma turneului, dar au 
un potențial ridicat de lucru.

Sintem convinși că acest turneu — 
prin gradul de pregătire pe care ni > 
l-a permis să-i atingem —• ne va 
ușura munca de îmbunătățire calita
tivă atit a jocului echipei, cît și a 
jucătorilor selecționați în lotul repre
zentativ, contribuind astfel la acțiu
nea de ridicare a nivelului tehnic ai 
fotbalului nostru, precum și la afir. 
marea lui pe arena internaționafă.

ILIE OANĂ 
ION TRUICA

antrenorii echipei Petrolul
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stilului îe munca 
rezultate superioare

un
în „Cupa 6 MartieMîine, primele jocuri

și aplicind cu consec- 
de 

Printre acestea o mare a-

a discutat, 
această problemă

cit și sarcinile de viitor, 
ajutor in munca de în- 
control a asociațiilor 
fost sprijinul acordat 

biroului consiliului ra- 
dintre care multi

real 
Și 

ne-a

Din viitța
<sî-j»'îjnâza?srn noastre

fie dezbătute atit realizările pe 
trimestru

De un 
drumare 
sportive
de membrii 
ional U.C.F.S., 
și-au Îndeplinit cu multă conștiinciozi
tate sarcinile ce ie reveneau. Rezultate 
pozitive in activitatea lor au obținut 
tovarășii Ion Barborici, Ion Șulea, 
Aurel .Anton, Vasile Albu. Ștefan Vă
duva, Sebastian Rotaru, Nicolae Voi
nica și alții. De asemenea, un aport 
important in rezolvarea acestor sar
cini au adus și cele două consilii oră
șenești voluntare U.C.F.S. din orașele 
Medgidia și Cernavodă, care anali

zează periodic ac
tivitatea asociațiilor 
sportive din orașele 
respective, spriji- 
nindu-!e in rezol
varea operativă a

obiectivelor prevăzute în planurile de 
muncă.

Realizările pe care le-a obținut, în 
ultimul timp, consiliul nostru raional 
nu ar fi fost posibile fără ajutorul per
manent pe care l-am primit din partea 
comitetului raional de partid. Indru- 
mind zi de zi activitatea 
miletul raional de partid 
sib'litatea să rezolvăm 
bune condițiunî sarcinile,
munca spre îndeplinirea celor mai im
portante obiective. Cu prilejul ședin
țelor de instruire a activului din ca
drul consiliilor asociațiilor sportive, 
tovarășul Gheorghe Velișctt, secretar 
al comitetului raional de partid, a luat 
parte la lucrări ajutind președinții și 
secretarii consiliilor asociațiilor spor
tive in lămurirea unor importante 
probleme.

Consiliul raional U.C.F.S. Medgidia 
este hotărit ca în acest an să-și 
bunătățească și mai mult
muncă pentru ca să poată obține 
zultale dintre cele mai frumoase 
angrenarea oamenilor muncii in prac
ticarea organizată a

Scurta „vacanță" a rugbiștilor noștri 
fruntași s-a încheiat, de fapt, cu mull, 
timp în urmă cînd au fost reluate, cu 
intensitate, antrenamentele. De mîine, vor 
incepe și partidele oficiale ale acestui 
bogat sezou competițional. Primele par
tide sînt programate în cadrul unei utile 
competiții cu caracter de verificare a 
stadiului de pregătire a echipelor de ca
tegorie A. Este vorba de „Cupa 6 Mar
tie", o întrecere amicală în care contează, 
desigur, mai puțin rezultatele și, mal 
mult, comportarea în ansamblu a echipe
lor, felul cum sînt aplicate concepțiile 
de joc etc. De asemenea, competiția pri
lejuiește verificarea multor jucători ti
neri oare au completat formațiile noas
tre fruntașe.

„Cupa 6 Martie" este organizată în 
trei etape, prima — cea de niîinc — cu
prinzând următoarele jocuri : FLACÂR.4 
ROSIE—METALUL, ȘTIINȚA PETRO- 
ȘENI—PROGRESUL, DINAMO—GRI- 
l'IȚA ROȘIE, I.T.B.. —STEAUA. Me- 
ciurde au loc pe terenul I.T.B., începînd

de la ora 10, în ordinea anunțată, și vor 
dura cîte 60 de minute. In caz de e- 
galitate, echipele vor executa cîte 5 lo
vituri așezate. De subliniat și faptul că, 
pentru a înlesni „rodarea“ cît mai multor 
jucători, regulamentul competiției per
mite fiecărei echipe să schimbe cîte 5 
jucători în tot cursul meciului.

Așteptăm cu multă nerăbdare evoluția 
rugbiștilor noștri fruntași pentru a ve
dea în ce măsură aceștia au folosit pe
rioada de pregătire. Caracterul amical 
al competiției va prilejui desigur posi
bilitatea vizionării unor partide deose
bit de spectaculoase. Toate acestea vor 
însemna de fapt o frumoasă repetiție 
înaintea primelor jocuri din cadrul cam
pionatului republican oare va începe luna 
viitoare.

★

Marți, 13
avea loc, în 
siei orășenești de rugbi pe anul 1961.

februarie, de la ora 19, va 
sala Ecranul, analiza comi

spre realizarea unor
In ultimul an, dar mai ales după 

conferința raională de alegere a or
ganelor locale ale U.C.F.S., consiliul 
raional U.C.F.S. Medgidia și-a îm
bunătățit simțitor stilul de muncă, pro
mo vi nd
vență o serie de metode bune 
muncă.
tențic am acordat menținerii unei mai 
strinse și mai operative legături cu 
asociațiile sportive, preocupîndu-ne in 
mod deosebit de instruirea activului 
nou ales al consiliilor asociațiilor spor
tive.

Pentru a putea organiza temeinic 
instruirea activului obștesc, biroul con
siliului raional U.C.F.S. 
in mod amănimlit, 
în cele trei ședitițe 
care s-au ținut in 
perioada decembrie 
1901 — ianuarie
*962. Cu acest pri
lej membrii birou
lui și activul salariat al consi
liului raional U.C.F.S. au prezentat 
o serie de referate privind munca ce 
se desfășoară in cadrul unor asocia
ții sportive, scoțittdu-se in relief mai 
ales lipsurile constatate in munca 
membrilor consiliilor asociațiilor res
pective. De asemenea, a fost dezbă
tută și problema muncii de îndru
mare și control pe care activul con
siliului raional este dator s-o desfă
șoare pe lingă asociațiile sportive. 
Pentru realizarea mai operativă a sar
cinilor ce stau in fața noastră, în a- 
ceste ședințe s-a hotărit ca fiecare 
membru al biroului să răspundă de un 
număr de asociații sportive, pe care 
să le sprijine in activitatea lor.

Ca urmare a măsurilor luate de bi
roul consiliului raional U.C.F.S., în 
luna ianuarie s au organizat două 
ședințe de instructaj în orașul reșe
dință de raion, la care au participat 
președinții și secretarii asociațiilor 
sportive. Cu această ocazie a fost 
folosit materialul de instruire primit 
din partea consiliului regional U.C.F.S. 
Cei prezenți au putut, de asemenea, să 
facă un folositor schimb de experien
ță, discutindu-se în amănunțime unele 
metode de muncă a căror aplicare a 
dat rezultate pozitive la o serie de a- 
sociații sportive din raionul nostru.

In munca de instruire a activului 
nou ales ne-am preocupat in mod a- 
lent de asociațiile sportive sătești. 
Pentru realizarea acestui obiectiv ne-am 
propus ca cel puțin o dată la trei 
luni să organizăm in diferite centre 
de comune ședințe cu președinții aso
ciațiilor sportive, in cadrul cărora să

noastră, co- 
ne-a dat po- 
in cete mai 
orîentîndu-ne

Turismul, un sport
îndrăgit de ciujsni

ore in mijlocul na
sc hia, fie in diferite 
vizitează monumente 
ș.a.

Turismul, acest minunat mijloc de 
recreare ți odihnă al oamenilor muncii, 
prilej de cunoaștere a frumuseților pa
triei și a monumentelor istorice, de
vine tot mai iubit de către clujeni. 
Săptămână de săptămînă, autocarele 
O.N.T. și trenurile sint pline eu tineri 
fi virstnici plecați fie in munți, ca să 
petreacă citeva 
turii, pentru a 
localități, unde 
istorice, muzee

Săptămina trecută, de pildă, caba
nele din Rarău, de la Lacul Roșu, 
din Sinaia, Poiana Brașov, Băișoara și 
Someșul Rece au fost vizitate de peste 
1.500 de oameni ai muncii din Cluj. 
Muncitorii Uzinei electrice dn loca'i- 
tate au vizitat orașul Sinaia, vizio- 
nind cele mai interesante puncte tu
ristice ale acestei frumoase stațiuni. 

\ Elevii de la Școala elementari din 
Someșeni au participat la un original 
circuit, in cursul căruia au făcut po
pasuri in muzeele, la monumentele 
istorice, fabricile și complexele sportive 
din orașul Cluj.

Agenția O.N.T. Carpați din Cluj 
ține o strinsă legătură cu cluburile 
și asociațiile sportive, ducind o in
tensă activitate de propagandă și or
ganizare. Datorită acestui fapt, turis
mul sportiv devine tot mai popular, 
contribuind astfel la îmbogățirea cu
noștințelor oamenilor muncii, la re- 
crearea și odihna lor.

P. NAGY — corespondent

O demonstrație interesantă
a gimnastelor italiene și romine

(Urmare din pag. 1)

stilul
îm- 
de 
re
in

concurente, restul gimnastelor reprezen- 
tind loturile de tineret, care insă nu s-au 
lăsat mai prejos. Declarația directorului 
tehnic al Federației italiene, Giulio Lay 
stă mărturie în această privință : 
„Mi-a plăcut evoluția tinerelor gimnaste. 
In special echipa romtnă poate fi feri
cită, deoarece dispune de un schimb 
bine pregătit, gata format”. Intr-adevăr, 
Margareta David, Ileana Dumitrescu. Con
stanța Marinescu sau italiencele Adriana 
Biagiotti, Nadia Rizzo (amindouă au 
numai 14 ani) s-au bucurat de calde 
aprecieri, nu numai pentru tinerețea și 
drăgălășenia lor, ci și pentru exercițiile 
Inimoase prezentate. Salturile cu șurub, 
„zborurile" pline de elan la paralele, 
stînd pe mîini din forță la bîmă — nu 
au lipsit nici din exercițiile „speran
țelor".

...Un intermezzo la microfon : după ce 
Graziella Minuzzoli a terminat exerci
țiul la paralele, crainicul anunță : ,,Gim
nasta italiană împlinește azi 22 de ani. 
O felicităm din toată inima". Secretarul 
F.R.G., Francisc Lovi, înmânează sărbă
toritei un buchet de garoafe roșii. A- 
plauzele nu mai contenesc....

...Adriana Biagiotti, mezina lotului ita
lian, a trăit din plin emoțiile primei evo
luții internaționale. La bîrnă nu i a 
reușit ieșirea. Nu a putut să-și stupi- 
nească lacrimile. Numai cuvintele pline 
de înțelegere ale antrenorului nostru au 
consolat-o și i-aa redat încrederea...

...La sfirșitul demonstrației gimnaste
le romînce au îmbrățișat călduros pe 
oaspeți...

Fapte diverse, dovezi spontane ale 
prieteniei dintre sportivele celor două 
țări.

sportului.

OPRESCU 
consiliului raional

ION
președintele

U.C.F.S. Medgidia

★
O demonstrație a prieteniei — așa sp. 

poate numi evoluția gimnastelor din cele 
două țări. La cele cîteva antrenamente 
comune au învățat multe lucruri îm
preună, au legat prietenii frumoase, 
trainice.

ILDICO ȘIRIANU

Marți după-amiaiă gimnastele romîne 
și italiene vor evolua în orașul Ploiești. 
Demonstrația este așteptată cu mult in
teres.

£
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Complexul sportiv al pionierilor
...Mai întîi să ne ur

căm in troleibuzul 84 și 
după aceea o să vă spu
nem unde mergem. De 
ce nu înainte ? Pentru 
că in acest caz călătoria 
n-ar fi interesantă.

Mergem să vizităm un 
mare complex sportiv. 
Nu cel de la „23 August". 
Pe acela îl cunoașteți. 
„84“ insă mai are și la 
celălalt capăt un complex 
sportiv. Mai mic, intr-a
devăr, dar cu o activi
tate... Vă veți convinge 
singuri cînd vom ajunge 
la...

PALATUL PIONIERILOR 
i

Ei. ce spuneți de lar
ma veselă de pe pati
noar ? Vara, aici, pio
nierii joacă volei ți bas
chet. Cind insă cercul 
micilor meteorologi anun
ță „îngheț", dau drumul 
la apă peste terenuri și 
cind vin a doua zi cu pa
tinele de acasă, gheața e 
gata. Sint unii pionieri 
care ar sta toată ziua pe 
patinoar. Alții, care n-ar 
teși de loc din laborator 
(vezi unii membri ai 
cercurilor de chimie, me
canică, fizică...). Progra
mul însă e program! 
Iarna, toată lumea tre
buie să încalțe ghetele 
cu patine, după cum vara 
toți pionierii trebuie 
înoate (la bazin să 
deți ce veselie e !).

Desigur, activitatea
lor peste 2.000 de spor
tivi, ciți are Palatul Pio
nierilor, nu se rezumă

sd
ve-

ce

Pasiune și indeminare: aeromodeliștii de la Palatul 
Pionierilor se pregătesc de pe acum pentru concursul 

din primăvară

la patinaj. De altfel, nici 
nu i-am spune „complex** 
dacă n-ar avea și o...

SALA
DE GIMNASTICA

Aici lucrează gimnaștiî 
și gimnastele. Grupa 
mică și grupa mare a 
prof. Florica Oprea. In 
momentul de față, după 
cum vedeți, în sală se 
antrenează baschetbaliștii 
(n-a fost de loc ușor cu 
selecționarea... pivoților). 
Voleibalistele se pregă
tesc in sala mică din 
fund. Asta, pină tind at- 
leții și fotbaliștii vor 
ieși ta cimp (o problemă 
fără nici un fel de impor
tanță pentru jucătorii de 
tenis de masă, care bat 

. mingea nestingheriți pe 
cele patru mese). Cît des
pre șahiști, aceștia din

Foto : T. Roîbu

contră, stau in perma
nență cu „timpul" in 
față și cum învață o 
nouă variantă in apărarea 
Caro-Kann o și aplică 
seara in partida cu bu
nicul...

La cercul micilor tu
riști nu mergem, fiindcă 
nu-i găsim. Au prea mul
te de văzut ca să stea a- 
casă. In schimb, vă pu
tem duce La constructorii 
de.„

NAVOMODELE

Secția cuprinde ISO de 
pionieri. Viitorii cons
tructori de nave lucrează 
după cum observați, cu 
cele mai moderne mașini: 
traforaje electrice, strun
guri, polizoare... Priviți 
iolele, șalupele, motona
vele șl spărgătoarele de 
gheață expuse in vitri-

■nete atelierului. Au o li
nie suplă, modernă. în
totdeauna machetele pio
nierilor au obținut note 
bune la standul campio
natelor republicane de 
navomodele. E meritul 
prof, Nicolae Dumitrașcu.

YO3KPA

Activitatea stației co
lective de radioemisie-re- 
cepție (YO3KPA) o vom 
expune... telegrafic: lo
cul 1 la campionatul re
publican — YO — de a- 
nul trecut și peste 2.000 
de legături stabilite cu 
radioamatorii de pe toate 
continentele.

Ultima vizită la com
plexul sportiv al pionie
rilor o vom face la...

AEROMODELE

Te impresionează teh
nica modernă, sala vastă 
și bine iluminată, ma
chetele diferitelor tipuri 
de avioane lucrate de cei 
peste 250 de membri ai 
secției, aparatele compli
cate din laborator, gaze
ta de perete cu ultimele 
noutăți științifice.

Elevii mai mici lucrea
ză „jucării zburătoare". 
Cei avansați, motomode- 
le. Peste tot intilnești pa
siune și indeminare. Au 
scos și o broșură pentru 
începători. Le-a tipărit-o 
cercul micilor tipografi. 
Ne-au oferit și nouă cite 
un exemplar. Cu dedica
ție, bineînțeles: „Salut 
voios de pionier tuturor 
sportivilor !“

V. TOFAN

Pentru c

creșterii nivelu
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Pe linia dezvoltării ț 
vitătii baschetbalist 
condițiilor create 

de către partid și guve 
portantă consfătuire, la 
tehnicieni, jucători frun 
cluburi și asociații etc. 

Principalele probleme 
sfătuiri au fost : aplicar 
și a concepției unitare 
tașe in turul campionatu 
activității loturilor repub 

Această consfătuire se 
de vedere. In primul rin 
a scos la iveală o serie

Toată ateația apli 
orientării unice de p
In vederea 

gătire a echipelor noastre d 
încă de anul trecut, federați 
cialitate a elaborat o orientar 
sarcini precise pe fiecare fa 
trenamentului sportiv. De fe 
fost înțeleasă și aplicată ace 
tare unică de către antren 
s-a ocupat, în referatul său, 
Vasile Popescu.

„Pentru ridicarea calitativă 
tului nostru, a spus _tov. V 
avem nevoie de echipe p 
campionat, formate din juc 
să aibă o dezvoltare fizică c 
toare și un bagaj de cunoștin 
tactice, cu care să poată fac 
căror adversari pe plan int

Turul campionatnlui_rfifiubli 
lat că multe din echipele no 
tașe, ca un rezultat a] mun 
struire nesatisfăcătoare, mar 
suri serioase în pregătirea Io 
uneori la un nivel nemulți 
referim iii special la pregăti 
domeniu in care majoritatea 
nu au atins încă un grad a 
dor. Chiar și unii dintre 
liștii noștri fruntași vădesc 
în această direcție ca de 
Cr. Popescu, Viorica Nicules 
vacek ia forță și rezistență, 
miau și Dorina Marian la re 
detentă. Cernea, Cornelia 6 
Ecaterina Cherciov la vitezi

In ceea ce privește pregăt 
că, Ia unul din capitolele s 
fante — aruncarea la coș - 
observat o oarecare imbur 
jucătorii din echipele fruntaș 
tajele înregistrate, atit in 
cit și în meciurile internat 
sînt prea bune. Această situ: 
forează faptului că la peri 
acestui procedeu tehnic nu 
in condiții de efort și de < 
crescută, cu folosirea unor e 
mai apropiate de condițiile

De asemenea, trebuie acce 
tul că in ceea ce privește „ur 
panou", atît în atac cît și i 
echipele noastre nu vădesc o 
preocupare. Deși se cunoa-ște 
in baschetul modem (exempli 
Tbilisi) această acțiune are 
lanță deosebită, puțini sint ac 
care realizează un procentaj 
tor de mingi recuperate.

Toate cele enumerate mai 
pot însuși și perfecționa dec 
muncă susținută, printr-un 
măr de repetări continue în c 
luiași antrenament, zi de zi'

Cum a fost aplicată c 
unitară de joc

„O serie de echipe fruntaș 
fi Dinamo București, Științ; 
băieți. Rapid București, I.C. 
s-au străduit să aplice — i 
lor — prevederile concepției 
joc — a arătat referatul pr 
prof. Leon Teodorescu, șefu 
jocuri sportive I.C.F.

Pentru apărare, deși s-a 
o formă activă, pe o jumătate 
majoritatea formațiilor noast 
mas la forme clasice: apăra 
tare sau normală. Ocazional, 
Știința București, Dinamo 
la băieți, Rapid București, l 
folosit și o apărare agresivă 
ce privește calitatea marcaj 
vidua I s-a constatat că cei 
jucători au rămas tot la foi 
și învechită, marcajul clasic 
panou). în viitor, așa cum prt 
și concepția unitară de joc, 
folosit cu mai mult curaj — 
unei pregătiri temeinice — pl 
la intercepție.

în ceea ce privește atacul - 
gîstrat unele progrese: apl 
rezultate bune a contraataci 
trecerii rapide din apărare in 
privește dispozitivul de atac



a calității muncii de instruire și a nivelului de joc în baschet
hue a acti- 
I la nivelul 
ică și sport 
It loc o im- 
| antrenori, 
Ir secții din 

acestei con- 
|e pregătire 
Lastre frun
ți și analiza 
[uite puncte 
i republican 
generate de

faptul că multe din echipele participante nu au pus 
încă la baza activității lor orientarea unică de pregătire 
stabilită de colegiul central de antrenori, fapt ce s-a re
flectat în slaba lor comportare în campionat. In al doilea 
rind, activitatea loturilor noastre reprezentative nu s-a 
ridicat la nivelul condițiilor create. In principalele com
petiții oficiale ale anului 1961 (campionatele europene, 
Balcaniada și Universiada) echipele noastre aa avut 
comportări nesatisfăcătoare.

Atît materialele prezentate cit și numeroșii participant 
care au luat cuvîntul, au dezbătut pe larg problemele 
cele mai actuale ale activității baschetbalistice din țara 
noastră, venind cu o serie de propuneri și sugestii im
portante legate de creșterea calitativă a -acestei discipline 
sportive.

■ unele încercări privind așezarea 
la echipe ca Dinamo București, 
I București, I.C.F., Știința Bucu- 
Ifete). De remarcat însă că și la 
I formații, pe parcursul meciului, 
line adesea la vechea așezare

Icupări pentru realizarea combi- 
lr preconizate (blocaj la jucătorul 
Ingea și concomitent cu aceasta, 
liații pe partea opusă) au dcve- 
țiipele Voința Iași, Steaua, Dina- 
Lcurești, C.S.O. Craiova, la băieți 
[nța Cluj, I.C.F., Rapid București,

|>ă cum se poate vedea, prevede- 
toncepției unitare de joc nu au 
pplicate decît sporadic de către 

formații, în timp ce altele nu 
străduit de loc în această direcție 
[mo Oradea, C.S.O. Galați, A.S.A. 
p, la băieți. Voința Oradea, Pe- 

Ploiești, Voința București, la
•

nsiderăm că un control mai siste- 
din partea comisiilor regionale 

Sșeoești, precum și o atitudine mai 
ntă din partea secțiilor ar fi dus 
zultate mai vizibile pe linia apli- 
în practică a acestei cerințe a 

letului nostru".

lanț pozitiv dar.

la x „ei 
dă, Mr 
^nt <3

o analiză sumară, bilanțul activi- 
celor două reprezentative ale țării 
nul 1961 ar părea pozitiv. Echipa 
lină a cîștigat 10 meciuri interna
te și a pierdut 8, iar cea mascu- 
din 41 de jocuri disputate a învins 

a terminat unul la egalitate și a 
ut 12.
e drept că am înregistrat unele 
se : formația masculină a întrecut 
e bine cotate în baschetul european 
ranța, R.S. Cehoslovacă, R.P. Un- 

Belgîa, iar cea feminină s-a im- 
în fața reprezentativelor R.P.F. Iu- 
via și R.P. Polonă, clasate înaintea 
ră la ultimul campionat european, 

locurile ocupate în principalele 
' ii oficiale ale anului (băieții lo- 

i ^europene” și locul 3 la Bal- 
r fetele locul IV la Univer- 

—. departe de a ne mulțumi. 
1961 — a arătat în analiza acti-

i lotului masculin antrenorul C. 
d — poate fi socotit ca cel mai 
rtant în istoria baschetului romi-
Numărul de meciuri internaționale 

iute (41) constituie un adevărat re- 
! Echipa însă a avut comportări 
le, dovedind mari fluctuații de la 
>c la altul. Iată cite va cauze : 
primul rind, trebuie să accentuez 
u toți jucătorii din lot au avut o 
tire egală. Lipsurile lor cele mai 
s-au vădit în pregătirea fizică, iar 

iii chiar in pregătirea tehnică. A- 
% se datoresc și faptului că unii 
nori cum ar fi Fr. Printz, C. Dirjan, 
arosi, nu au urmărit cu strictețe 
linirea planurilor individuale de an- 
ment ale jucătorilor la echipele lor 
:lub. Astfel, echipa reprezentativă 
-a putut baza decît pe un număr 
ns de jucători, care spre ............
ii au dat semne vădite

sfirșitul 
de obo-

asemenea, jocul slab al 
a influențat in mare 

>rtarea echipei in unele
pivoților 
măsură 

, _________ jocuri,
ii noștri au mari lipsuri cind se 
în apărare (blocajul defensiv și 

ritul la panou sînt capitole la care 
tirea lor lasă total de dorit), iar 
ac, atunci cind sînt îndepărtați de 
coș, ei nu se mai acomodează cu 

în mișcare al echipei, preconizat 
mcepția unitară de joc.
toate acestea trebuie adăugate și 
ile manifestate de unii jucători in 
tirea morală și de voință. Numai 

ne putem explica de ce am ratat 
sarea în turneul final (locurile 1-4) 
impionatului european de la Bel- 
— în jocul cu R.P. Bulgaria — și 
ierdut în prelungiri meciul cu ace- 
echipă, la Balcaniadă.
momentul de față, Iotul are un nu- 
stabil de jucători cu un profil a- 
at de ceea ce trebuie unei bune 
e reprezentative (tinerețe, talie, ca- 
atletice). El are mari posibilități 

ogres dacă jucătorii vor munci mai 
și cu mai multă răspundere în 

1 cluburilor și asociațiilor din care 
•arte, iar concepția unitară de joc 

campionat*.judicios aplicată în

★
n introducerea unor 
de perspectivă, cu o

jucătoare ti- 
talie cit mai 

iată de cerințele baschetului mo- 
— a arătat antrenorul S. Ferencz, 
;înd activitatea lotului feminin pe 
1961 — echipa noastră a făcut un 
pas înainte. Saltul valoric este evi
ți victoriile asupra echipelor R.P.F. 
lavia și K.P. Polonă îl probează 
din. Considerăm însă că pentru a 

ajunge alături de cele mai bune forma
ții din lume mai avem mult de lucrat.

In 1961 am repurtat succese de presti
giu, dar în același timp am cedat cu re- 
gulariate în fața unor echipe de valoare 
(R.S.F.S.R., la București, U.R.S.S., R.P. 
Bulgaria și R.S. Cehoslovacă, la Univer
siadă).

Ultimele evoluții au arătat că echipa 
a cîștigat în înălțime, dar a pierdut din 
viteză și mobilitate. Reprezentativa noas
tră are acum o medie de înălțime mul
țumitoare, lipsindu-i însă cel puțin un 
pivot de mare valoare, așa cum au e- 
chipele fruntașe amintite mai sus. Lip
sesc, de asemenea, jucătoare cu mare 
mobilitate și cu o bună precizie în a- 
runcările de la semidistanță și distanță. 
De ce ? Cu excepția cîtorva echipe care 
pot fi numărate pe degete (Știința Bucu
rești, I.C.F., Rapid București, Știința 

Cluj) la majoritatea celorlalte formații 
participante in campionatul republican, 
munca de pregătire este destul de slabă; 
secțiile respective complăcîndu-se în me
diocritate. In activitatea multor secții, 
care au echipe in prima categorie, se
lecționarea elementelor și gradul de pre
gătire sînt incă nesatisfăcătoare (Pro
gresul București. Voința București, Vo
ința Oradea etc.). Astfel, nivelul cam
pionatului republican continuă să fie 
mediocru si aceasta îngreunează desi
gur remedierea lipsurilor constatate la 
echipa noastră reprezentativă. Și se știe 
că numai printr-o munci mai conștiin
cioasă în cadrul secțiilor vom putea a- 
vea un campionat mai bun, fapt care 
va duce cu siguranță la creșterea va
lorii echipei noastre reprezentative.

Pentru a realiza obiectivul pe anul în 
curs, obținerea unui loc fruntaș la cam
pionatul european de la Mulhouse, va 
trebui să se muncească eu mai multă 
perseverență, continuu. Antrenorii echi
pelor din prima categorie vor trebui să 
mărească numărul de antrenamente, vo
lumul de repetări, să acorde' o mai mare 
atenție pregătirii fizice generale, pentru 
ca jocurile formalilor noastre, in retur, 
să marcheze, o creștere calitativă. Nu
mai în felul acesta jucătoarele care 
vor fi selecționate in lot se vor prezenta 
cu o bună pregătire individuală și vor 
putea da un randament sporit in cadrul 
echipei reprezentative-.

Din cuvîntul participanților

GHEORGHE ROȘU, antrenor al e- 
chipei Voința Brașov:

„Referatele prezentate au scos în 
evidență numeroase lipsuri în activi
tatea pe anul 1961. La acestea aș vrea 
să adaug șî unele deficiențe de ordin 
educativ, care se reflectă în mod ne
gativ în procesul de instruire, la unele 
din formațiile noastre. Există unele 
secții fruntașe care nu acordă o su
ficientă atenție muncii de educație 
comunistă, creșterii simțului de răs
pundere al jucătorilor față de înda
toririle pe care le au în acțiunea de 
ridicare calitativă a baschetului. De 
asemenea, mai există unele practici 
nejuste ale antrenorilor unor secții de 
baschet, care trec cu vederea lipsuri 
serioase din pregătirile jucătorilor, co
coloșesc cu bună știință abaterile a- 
cestora".

ELEMER SAROSI, antrenor al for
mației masculine Știința Cluj:

„Unele rezultate nesatisfăcătoare ale 
reprezentativei noastre masculine s-au 
datorat și unei defectuoase selecționări. 
De exemplu, anul trecut, înaintea tur
neelor din R.P.F. Iugoslavia și R.P. 
Polonă, jucătorii Albu și Demian au 
fost chemați în Iot, deși nu dovediseră 
o formă deosebită. Ba, mai mult chiar, 
Albu, care se afla după o perioadă de 
convalescență, nu deținea nici o pregă
tire fizică corespunzătoare. Sînt de pă
rere că atunci cind se face selecționa
rea jucătorilor pentru lot să fie con
sultați și antrenorii echipelor respec
tive".

MIHAI NEDEF, jucător al formației 
Steaua, căpitan al echipei reprezenta
tive :

„Nu toți jucătorii vin de la echipele 
lor în lot cu o pregătire uniformă. Și 
aceasta se resimte, mai mult atunci 
cind avem de făcut față unor turnee 
de mai lungă durată. Exemplele cele 
mai bune ni le oferă ultimul campionat 
european dș/la Belgrad și turneul nos
tru în Uniunea Sovietică din luna oc- 
tombrie 1961.

De asemenea, de multe ori pivoții sint 

promovați în primele noastre formații 
doar pe baza calităților fizice, iar a- 
tunci cind sînt pregătiți ei sînt îndru
mați spre însușirea directă a elemente
lor necesare acestui post, fără a fi 
trecuți prin abecedarul cunoștințelor 
minime (de ordin tehnic sau tactic) 
pe care trebuie să le aibă orice jucător 
de cîmp".

ALEXANDRU MOGOȘ, membru in 
biroul Federației romine de baschet:

„Arterialul uman nu ne lipsește. An
trenorii și tehnicienii noștri dau însă 
dovadă de comoditate în munca de 
căutare a unor elemente cu perspective. 
Nu se merge în școli, în uzine și în 
fabrici, unde am putea găsi ceea ce 
căutăm. Antrenorii se mulțumesc să 
lucreze doar cu cei care își manifestă 
această dorință. Așa stau lucrurile în
deosebi la cluburile școlare și la școlile 
sportive de elevi.

De asemenea, există multe echipe di
vizionare (Steaua, Voința Tg. Mureș, 
Petrolul Ploiești, A.S.A. Bacău etc.), 
care se achită în mod formal de datoria 
de a avea echipe de juniori. De aceea, 
promovarea tinerelor elemente în for
mațiile din prima categorie se face 
destul de sporadic".

ȘTEFAN .MARINESCU, președintele 
comisiei de baschet a orașului Bucu
rești :

„Unele succese obținute anul trecut 
nu trebuie să ne facă să uităm o serie 
de mari deficiențe care mai persistă în 
activitatea baschetbalistică. Totul por
nește de la faptul că această disciplină 
sportivă nu are încă o bază de mase 
corespunzătoare, iar datorită muncii sla
be care se duce în multe din secțiile de 
baschet ale cluburilor și asociațiilor 
sportive, cele mai importante compe
tiții (în special cele feminine) nu se 
desfășoară la nivelul condițiilor de pre
gătire pe care le au echipele noastre 
din prima categorie.

Multi antrenori se văicăresc că nu au 
„condiții" de lucru. Dar ce au făcut ei 
pentru a avea aceste condiții ? Citi 
dintre ei au lucrat cu conștiinciozitate 

In încheierea lucrărilor consfătuirii a luat cuvîntul to
varășul ION- BALAȘ, vicepreședinte al Consiliului Ge
neral U.C.F.S. Vorbitorul a subliniat importanța acestei 
consfătuiri organizate cu o lună inainte de reluarea cam
pionatului republican.

Există condiții pentru a asigura baschetului o mai 
largă dezvoltare, la nivelul actualelor cerințe. Federația 
de specialitate a luat o serie de măsuri pentru lărgirea 
bazei de mase, pentru continua creștere calitativă a acti
vității baschetbalistice din țara noastră, prin căutarea 
unor noi formule competiționale și prin încercarea de a 
realiza o unitate in orientarea pregătirii și a concepției 
de joc.

Realizările sint însă departe de eforturile făcute. Cei 
6.200 de jucători legitimați precum și cele 324 de secții 
afiliate la federație reprezintă prea puțin pentru posibi
litățile existente și față de popularitatea de care se 
bucură acest sport, îndeosebi in rîndul elevilor. Deși s-a 
elaborat un bogat material teoretico-metodic, totuși cali
tatea muncii de instruire se desfășoară la un nivel mediu. 
De aceea, rezultatele obținute pe plan internațional nu 
sint incă la nivelul rezultatelor obținute in alte discipline 
sportive.

In fața Federației și a comisiilor regionale și orășe
nești — a spus în continuare vorbitorul — se ridică sar
cina extrem de importantă a atragerii tineretului în prac
ticarea sistematică a acestei frumoase discipline sportive- 
Vor trebui să fie mobilizate toate forțele pentru o con
tinuă dezvoltare a bazei de mase, la nivelul popularității 
de care se bucură acest sport la noi în țară. Pentru 
aceasta, comisiile regionale și orășenești vor trebui să 
desfășoare o largă acțiune în vederea înființării de noi 
secții în toate regiunile țării.

O atenție deosebită va trebui acordată extinderii cam
pionatelor orășenești și raionale, care în unele regiuni 
se desfășoară încă cu un număr foarte mic de echipe.

In ceea ce privește Îmbunătățirea selecției, va trebui 
ca. antrenorii și tehnicienii noștri, profesorii de educație 
fizică să-și îndrepte privirile cu mai multă atenție spre 
școlile medii, tehnice și profesionale, în uzine și in fabrici. 
Atragerea elementelor dotate intr-o activitate continuă 
competițională va da posibilitatea realizării unei selecții 
mai judicioase de jucători talentați și de perspectivă, 
care să întărească efectivele echipelor fruntașe.

O. importanță deosebită o prezintă munca cu juniorii, 
căreia pe viitor va trebui să i se acorde o preocupare 
mult mai mare, sub toate aspectele.

De asemenea, pentru creșterea valorii baschetului nostru 
este necesară o pregătire mai bună a echipelor care par
ticipă in campionatele republicane. Muncind de-a lungul 
întregului an cu perseverență, punind accentul pe un 
număr sporit de antrenamente (cel puțin patru pe săp- 
tămină), la care să se efectueze un volum mai mare de 
repetări, se va putea ajunge la realizarea obiectivelor 
propuse. Comoditatea și superficialitatea își mai găsesc 
loc in activitatea unor secții de baschet. Se știe insă, 
că marile performanțe nu se pot obține decît printr-o 
pregătire plină de răspundere, intensă și o muncă sus
ținută. In această privință este bine de reținut exemplul

în aer liber, în timpul verii și chiar 
iarna ? Iată unde trebuie căutate cau
zele pentru care lucrurile nu merg așa 
cum trebuie. La acestea trebuie adău
gat și faptul că multe secții de baschet 
nu sint preocupate de problema junio
rilor și a tineretului, rezervele noastre 
de mîine. Tn această direcție ar fi bine 
ca și federația de specialitate să orga
nizeze mai multe competiții pentru e- 
chipele noastre de tineret și de juniori".

Mai multa răspundere
in munca de ridicare
a baschetului nostru

Din partea Biroului F.R. Baschet tov. 
Constantin Moisescu, secretar general, a 
subliniat unele sarcini ce se impun în 
activitatea viitoare.

„Deși federația de specialitate s-a stră
duit să asigure echipelor noastre o orien
tare unică de pregătire și de joc, acțiu
nile și măsurile ei — și consfătuirea a 
reliefat foarte bine acest lucru — nu 
s-au bucurat în toate secțiile de spriji
nul așteptat. Aceasta pe de o parte pen
tru că majoritatea antrenorilor nu au 
folosit în munca lor indicațiile primite, 
iar pe de altă parte pentru că atît bi
roul federal, cît și comisiile regionale 
și cele orășenești nu au controlat siste
matic aplicarea în practică a orientării 
respective.

Aceasta explică în mare măsură de ce 
nivelul campionatelor republicane este 
incă nesatisfăcător. In multe secții ale 
duhurilor și asociațiilor sportive se mun
cește superficial. Antrenorii L. Nagy 
(Crisana Oradea), G. Niculescu (Progre
sul Buc.), C. Dirjan (C.S.O. Craiova), V. 
Bord ei an ii (Petrolul Ploiești). M. Szal- 
teleki (Voința Oradea), E. Szep (Voința 
Tg. Mureș), P. Vasiliu (C.S.O. Galați), 
cit și unii jucători ai echipelor respective 
flag dovadă de comoditate in activitatea 
lor, iar sarcinile preconizate de orien
tarea unică de pregătire și de joc nu 
sint respectate.

Ca o constatare generală se poate a- 
firma eă numărul orelor de antrena
ment săptăminal afectat de cele mai 
multe formații este prea mic față de ce
rințele actuale. In felul acesta, este ex
plicabil de ce sintem atit de deficitari 
la capitolul pregătire fizică, de ce ma
joritatea jucătorilor nu posedă un ba
gaj de cunoștințe tehnice prea avansat.

Este de-a dreptul surprinzător să con
statăm astăzi că pregătirea fizică, adică 
tocmai aceea care se poate realiza mai 
ușor, chiar și în unele condiții mai grele 
de antrenament (iată cit de șubredă este 
scuza unor antrenori : „n-am condiții* !) 
este foarte mult neglijată- Aceasta se 
datorează faptului că majoritatea antre
norilor folosesc in exclusivitate mijloa
cele pregătirii specifice, neglijindu-le pe 
cele ale pregătirii fizice generale. Excep
ție fac antrenorii Dan Niculescu, Vasile 
Geleriu, Sigismund Ferencz și de aceea 
echipele lor s-au prezentat ceva mai 

bine din acest punct de vedere în cam
pionat.

Este binecunoscută importanța acestui 
factor al antrenamentului pentru reali
zarea unui ritm susținut de joc de-a lun
gul întregului meci, cit și pentru apli
carea formelor de apărare agresivă. De 
aceea, după cum au subliniat majorita
tea celor care au luat parte la discuții; 
pregătirea fizică generală va trebui fă
cută de-a lungul întregului an, asigu- 
rîndu-se astfel continuitatea lucrului e- 
fectuat. In același timp, va trebui să se 
țină mai mult seama de necesitatea res
pectării principiului gradării efortului în 
raport de sarcinile perioadei de pregăti
re. Considerăm necesar să amintim că 
și în baschet, dezvoltarea forței trebuie 
făcută atît prin lucru cu îngreuieri, cît 
și prin folosirea halterelor. Recomandăm 
folosirea normelor de control periodic 
pentru verificarea stadiului de pregătire 
așa cum prevede orientarea unică.

In ceea ce privește pregătirea tehnică 
se constată un ușor progres. Totuși con
siderăm ca în special la jucătorii înalți; 
însușirea procedeelor tehnico-tactice in
dividuale este prea lentă. Chiar și o se
rie de baschetbaliști promovați în lotul 
reprezentativ sint deficitari la folosirea' 
procedeelor tehnice în regim de viteză 
(Giurgiu, Gh. Valeriu Kiss, Visner, Po- 
povici).

Este necesar ca antrenorii noștri să 
insiste mai mult pentru perfecționarea 
unor importante procedee tehnice : 
schimbările de direcție, pasele, aruncă
rile la coș din săritură, aruncarea „cîr- 
lig“ pentru jucătorii pivoți etc. Cît pri
vește pregătirea tactică, trebuie exersate 
mai mult — conform orientării unice — 
formele agresive de apărare și atacul 
cu doi pivoți bazat pe o permanentă 
circulație. Subliniem că indicațiile pri
vind orientarea atacului nu exclud posi
bilitatea antrenării unor numeroase com
binații, în raport cu specificul fiecărei 
echipe.

O atenție deosebită va trebui acordată 
muncii educative în rîndul baschctba- 
liștilor. Lichidarea lipsurilor existente in 
această direcție, cu consecințe directe in 
obținerea rezultatelor la nivelul condi
țiilor create, va trebui să preocupe mai 
mult în viitor conducerile secțiilor de 
baschet din cadrul cluburilor și asocia
țiilor sportive.

Cît privește activitatea laturilor repre
zentative. se impune o selecție mai ri
guroasă, un control permanent din par
tea colegiului central de antrenori, pen
tru instituirea unui regim de muncă 
susținut. In același timp, antrenorii e- 
chipelor care dau jucători loturilor re
prezentative au in continuare sarcina de 
a urmări cu conștiinciozitate îndeplini
rea planurilor individuale de pregătire. 
Totodată federația de specialitate va tre- 
bui să se preocupe mai mult de asi
gurarea unei pregătiri continue, și la un 
nivel superior, loturilor de tineret și ju
niori.

Trăgînd învățămintele necesare din a- 
eeastă consfătuire și trecînd la o mun
că intensă și continuă vom reuși să con
tribuim la îmbunătățirea activității 
baschetbalistice din țara noastră”.

altor discipline sportive (caiac-canoe. lupte, handbal etc.) 
unde s-au putut obține rezultate de mare valoare numai 
printr-o muncă intensă.

Colegiul central și colegiile regionale de antrenori vor 
trebui să muncească cu mai multă perseverență, vor tre
bui folosite metodele și mijloacele cele mai moderne în 
procesul de antrenament, asigurindu-se astfel o creștere 
mai rapidă a rezultatelor. Va trebui să mărim substanțial 
intensitatea antrenamentelor, să obișnuim sportivii noștri 
să lucreze in aer liber, chiar și in timpul iernii, pentru 
a se fortifica — lucru important in obținerea mari'or 
performanțe și folosit cu bune rezultate în alte discipline 
sportive.

Trebuie intensificată activitatea educativă in secțiile 
de baschet din cadrul asociațiilor și cluburilor sportive, 
în scopul de a se crea un climat de seriozitate și de 
răspundere. Munca de instruire trebuie desfășurată in 
strinsă legătură cu munca educativă, aceasta fiind baza 
unei pregătiri temeinice a sportivilor.

In ceea ce privește pregătirea teoretică pe care o 
posedă o parte din antrenorii noștri de baschet, majo
ritatea cu studii superioare de specialitate, ea va trenul 
să se reflecte mai mult in munca practică, pentru că 
altfel întreaga lor activitate rămine fără valoare.

Pentru lichidarea lipsurilor existente, pentru îmbună
tățirea simțitoare a muncii de instruire și educație in 
secție, federația va trebui să ia măsuri pentru îmbună
tățirea metodelor sale de muncă. Numai printr-o strinsă 
legătură cu terenul, îmbunătățind simțitor munca de 
instruire și control, mobilizind toate forțele din această ,j 
disciplină, se va putea trece la desfășurarea unei munci 
superioare celei desfășurate pină acum.

De asemenea, comisiile regionale și locale de baschet 
vor trebui să extindă orizontul preocupărilor lor, să des
fășoare o largă activitate pentru întărirea sistemului com- 
petițional local, să controleze cu mai multă exigență ac
tivitatea din cadrul secțiilor fruntașe.

A mai rămas o lună pină la reluarea campionatului 
republican, timp suficient pentru punerea în practică a 
multor învățăminte izvorite din dezbaterile acestei con
sfătuiri. Trebuie intensificate pregătirile, pentru ca returul 
campionatului să marcheze o creștere calitativa. Avmd 
un campionat valoros, cu echipe formate din jucători 
bine pregătiți, vom avea implicit posibilitatea unei mai 
bune selecții in loturile noastre reprezentative și a unei 
reprezentări superioare in marile competiții internaționale.

Anul 1962 va trebui să aducă baschetului nostru un 
progres evident, prin lărgirea bazei de mase, îmbunătă
țirea procesului de instruire și creșterea corespunzătoare 
a valorii jocurilor și rezultatelor Să nu uităm că ne 
găsim in fata unor importante competiții, cum ar fi 
campionatul european. Balcaniada etc. Există toate con
dițiile ca acest an să fie începutul unei afirmări mai 
puternice pe arena internațională .

Este necesar ca toți activiștii din domeniul baschetului 
sa se ridice necontenit la nivelul sarcinilor trasate de 
partid mișcării noastre sportive, să muncească cu mai 
multă pasiune, să contribuie cu toate forțele lor la itvJe- 
plinirea mărețelor obiective ce stau in fața mișcării 
noastre sportive.



NOTE CRITICE
ACTIVITATEA ANTRENORULUI...

...de box Geza Toth de la C.S.O. Cri- 
șotia din Oradea se reduce, la o ana
liză mai atentă, la o colecție serioasă 
de înjurături, palme și pumni aplicate 
elevilor săi. Despre alte „succese" ale 
lui Geza incă n-am aflat ! Dar știm cu 
precizie care au fost ultimii săi „ad
versari" Ei ne-au scris că antrenorul 
Geza Toth posedă un pumn puternic... 
Alții, mai norocoși, au suportat numai 
înjurăturile .profesorului" lor. Este ca
zul boxerilor N Mocsar și Constantin 
Cui

Cind este supărat („auzi, dom le, 
toată lumea mă critică'), Geza Toth re
fuză să plece cu echipa de box a clu
bului in deplasări. Recent, n-a mai vrut 
să plece la Hunedoara și Tg. Mureș 
'Altceva : nu primește sfaturile nimănui, 
iar pe cei care încearcă să-l ajute la 
antrenamente — îi gonește !

Am fi curioși să știm de ce tolerează 
consiliul clubului Crișana o astfel de 
tuație in secția de box. Le-o fi frică 
varășitor de ta Crișana de... pumnii 
trenorului Toth *1

si
lo-
an-

xl-
e«-

In concediu de odihnă...
. au plecat, tocmai cind a căzut 

pad a, cabanierul și mecanicul de ta 
bana nntiă Ru<a din munții Parincnlni.
Nu șt'<m dai an plecat pe... litoral, dar 
asta, de fapt nn ne interesează.^

Altceva e mai important. Cum se poate 
lăsa o cabană eu afluență mare de tu
riști fără căldură, lumină și mtneare ? 
Intr-o duminici anlerinarl s-an dus Ia 
cabana Ru»u 40 de schiori de la aso
ciația sportivi Știința Pel roșeai. l-a In- 
tlmpinai. in eabanl. renii și întunericul. 
De mmeare — nimic ! Au încercat sl 
pornea-cl motorul pentru a avea lumină, 
dar... surpriză I Mecanicul lăsase apă 
In radiator (o fi chiar mecanic ?). Mo
tocul a rămascheală te (ața eforturilor 
depuse de sdriori pentru i-l porni. A 
douv zi schiorii an urcat la cabana ve
che Rit-a Și aici an (Isit camere reci, 
lipsă de alimente.

La o astfel de „primire*, tinerii spor
tivi din Petroșeni nu se așteptau. Bine 
ar fi ea te ciuda perului cabanele din 
Paring să farl excursioniștilor o pri
mire mai caldă. La propria și Ia fi
gurat I

PATRU PERECHI DE SCHIURI—

...are la inventarul sda asociația spor
tivă Bradul din s Pil iun ea Slănic-Moldo- 
K De echipament iportir, ala vorbi !

Sini asociații sportive la talele Bă- 
răganalai wo ale Dobro șei care «■ max 
•utile schiuri deal asociația spor Ură 
Bradul $t. după cam ftiți. schiul este 
■a sport al m anulai. Oare gospodarii 
asociației Bradul
•e*r a 
teriale

PE

ifdapl 
den|ii

roșesc ciad 
mazazie fără echipament fi 

sportire ?

AURELIAN VXLNTE 
scrisorile priarile de la eorespou- 
■oștri A. Jiiău, N. Rorența »i 

Sicoloe D. .h'icolae)

Radioamatorismul poate inregistra
succese și mai frumoase

Prin intermediul microfonului sau al 
manipulatorului telegrafic, radiamato- 
rii sportivi din țara noastră bucurîn- 
du-se de condițiile create de partid și 
guvern, au stabilit anul trecut per
formanțe dintre cele mai bune.

Radioamatorii de unde scurte au par
ticipat la opt concursuri internaționale 
printre care: CQ-MIR, organizat de 
Radioclubul central al U.R.S.S. (34 
țări participante) ț OK-DX organizat 
de Radioclubul central din Praga (pes
te 40 țări participante) ț CQ-WW-DX, 
organizat de radioamatorii din S.U.A. 
In primele două concursuri ei au ocu
pat locul II în clasamentul pe țări, 
realizind astfel un frumos succes. La 
concursul OK-DX, stația YO3RD (ope
rator Liviu Macoveanu din București) 
s-a clasat pe locul 3, iar stația YO3KAA 
a Radioclubului central al R.P.R. a 
ocupat locul 9 in clasamentul generat 
al stațiilor. In concursul CQ-WW-DX, 
stația YO3KAA a obținut locul VI in 
clasamentul pe radiocluburi, iar sta
ția YO9CN (operator Virgil Ionescu 
din Ploiești) a cucerit focul I în cla
samentul european — faza fonie.

Participarea a 468 de stații de radio
amatori (din care 63 din R.P.R.) la 
campionatul republican de unde scurte, 
a constituit de asemenea un frumos 
succes. Și de data aceasta sportivii 
noștri s-au clasat pe locul II, după 
radioamatorii sovietici.

Pasionați! undelor ultrascurte au 
participat la concursurile organizate de 
Radiocluburile centrale din R. P. Un
gară, R. S. Cehoslovacă, R. P. Polonă, 
unde au obținut rezultate mulțumitoare. 
S-au evidențiat stațiile Radioclubului 
regional Maramureș (operator Liviu 
Alexa și Toma Szentmiklosi) și Cluj 
(operator Ion Mociani și Ion Restan-

La această activitate competiționaiă 
mai adăugăm obținerea a peste 200 de 
diplome internaționale. Pe baza cărți
lor de confirmare (QSL) expediate în 
străinătate, radioamatorii YO (prefixul 
R.P.R.) stabilesc la fiecare 2,5 minute 
o nouă legătură cu radioamatorii din 
toate punctele globului pămintesc.

Bogata activitate în concursurile de 
unde scurte și ultrascurte desfășurată 
de cele peste 400 stații de radioemisie- 
recepție. a contribuit la ridicarea 
măiestriei '.ehnico-sportive a unul nu
măr tot mai mare de radioamatori și, 
in special, a celor tineri. Astfel se 
explică succesul obținut de echipa 
compusă din operatorii Traian Drag- 
nea și Nicolae Bătrineanu, care lu- 
crind la stația YO3K.PA — Palatul 
pionierilor din București — a reușii 
să-l întreacă pe experimentatul radio
amator Ion Pantea (YO3RI) clasat pe

concursul YO — 1961. 
¥____ și de faptul că în anul
1961 au primit certificate de radio
amatori (in urma absolvirii cursurilor 
de specialitate care au funcționat pe 
lingă fiecare radioclub regional) alți 
500 de sportivi, putem spera că noi 
elemente talentate se ___ 1.
viitoarele competiții.

Construirea de noi 
perimentarea lor — în special a celor 
de unde ultrascurte — a constituit o 
preocupare deosebită în anul 1961. Tot 
mai mulți au fost radioamatorii, care 
deplasîndu-se pe vîrfurile cele mai 
înalte ale Carpaților, au avut plăce
rea ca pe lingă stabilirea unor legă
turi interesante, să facă și excursii în 
colectiv. Cu cită mîndrie ne vorbesc 
radioamatorii băimăreni de faptul că, 
aflîndu-se intr-un concurs pe vîrful 
Mogoșa, au fost printre primii care 
au recepționat mesajele cosmonautului 
sovietic Titov.

Analizind rezultatele obținute și ți- 
nind seama de posibilitățile existente 
sintem îndreptățiți să considerăm că 
puteam face mai mult Media partici- 
panților la fiecare concurs este sub 
50 de stații din totalul celor exis
tente. In timp ce subcomisiile regio
nale de radioamatori din Brașov și 
Banat au angrenat un număr mare de 
sportivi in activitatea competiționaiă, 
alte subcomisii printre care cele ale 
regiunilor Ploiești, Cluj și Dobrogea, 
au mobilizat nu număr redus de spor
tivi. Radioamatorii din Capitală s-au 
prezentat in întreceri numai cu 7 la 
sufă din totalul lor. F.S.A.R. trebuie 
să sprijine mai îndeaproape activita
tea subcomisiilor regionale de radio
amatori Argeș, Suceava și Iași, care 
in cursul anului trecut au participat 
la concursuri eu cele mai puține sta
ții, pregătind și un număr de radio
amatori cu mult sub posibilități.

Anul acesta comisiile regionale 'de 
aviație sportivă și radioamatorism tre
buie să acorde o atenție mai mare 
îndeplinirii și depășirii cifrelor de plan 
stabilite de F.S.A.R., privind forma
rea de noi sportivi radioamatori și 
perfecționarea celor existenți. O atea- 
ție specială va trebui acordată disci-

primul
Ținînd

loc la 
seama

vor afirma în

aparate și ex-

plinelor radiotehnică, transmitere 
recepție morse.

De asemenea, o grijă deosebită tre
buie acordată desfășurării în condiții 
dintre cele mai bune a competițiilor 
sportive. Comisia radio din cadrul 
F.S.A.R. va trebui să elaboreze din 
timp regulamente pentru toate concur
surile și îndrumarele necesare noilor 
competiții: „vînătoare de vulpi" și 
„poliatlon radio", ținînd seama — în 
special — că în acest an vom parti
cipa la competiții internaționale la 
care iau parte echipe cu o bogată 
experiență.

Analiza activității acestei discipline 
sportive cu șefii radiocluburilor regio
nale U.C.F.S. a constituit un bogat 
schimb de experiență, un îndrumar îb 
munca de viitor. Aici, s-a arătat că 
unele dintre principalele lipsuri le-au 
constituit netrimiterea la timp a regu
lamentelor de concurs, a clasamente
lor și a diplomelor, greutățile ivite în 
aprovizionarea cu materiale de specia
litate etc. Tot cu acest prilej s-a ară
tat că unele consilii regionale U.C.F.S. 
ca Hunedoara (instructorul de radio
amatori este folosit in alte activități 
iar radioclubul stă închis), Crișana, 
Oltenia, Cluj și Argeș, sprijină foarte 
puțin această activitate.

Ridicarea radioamatorismului la un 
nivel tehnic-sportiv superior, reclamă 
asigurarea unei puternice baze mate
riale. Solicităm în această problemă 
un sprijin mai substanțial din partea 
I.D.M.S. în privința aprovizionării și 
difuzării materialelor radio în întrea
ga țară.

Asigurarea 
corespunzător 
radioamatori
realiza numai prin munca susținută 
a tuturor radioamatorilor, prin munca 
activă a comisiei radio din F.S.A.R. 
și a comisiilor regionale de aviație 
sportivă și radioamatorism.

Și

desfășurării la un nivel 
a bogatei activități de 
in anul 1962, o vom

IOSIF PAOLAZZIO 
secretar general adjunct

al F.S.A.R.

TREI NOI RECORDURI ALE R. P. R

Unde mergem
AZI

CĂLĂRIE. — Manejul din 
Plevnei ora 16,30 : etapa a II-a 
pei de iarnă.

SCRIMA. — Sala Dinamo, de
17: campionatele de juniori ale 
pitalei (proba de sabie).

Cah 
a Ci

la oi

HOCHEI. — Patinoarul artificii 
„23 August", ora 18: București — Buci 
rești tineret; ora 20: Einheit Berlin 
Torpedo Gorki.

NATAȚIE. — Bazinul Floreasca, oi 
19.30: concurs de înot dotat cu „Cui 
16 Februarie1*.

MIINE
i I

• ATLETISM. — Sala Floreasca II 
de la ora 9: concurs dotat cu „Cup 
16 Februarie".

CALARIE. — Manejul din Calei 
Plevnei de la ora 10,00 : etapa a II-1 
a Cupei de Iarnă.

RUGBI. — Teren I.T.B. de la or 
10: jocuri în prima etapă a „Cupei 
Martie".

SCRIMA. — Sala Dinamo de la od 
8.30: campionatele de juniori ale Ca 
pitalei (proba de floretă fete).

HOCHEI. — Patinoarul artificial „! 
August" ora 18: București tineret 
Einheit Berlin; ora 20: Torpedo Gorl 
— București.

FOTBAL. — Teren Progresul, ora 9 
Progresul tineret — FI. roșie Buc. 
ora 10,45: Progresul — Dinamo Obor 
stadionul Giulești ora 9: Rapid tineJ 
ret — Metalul Buc.; ora 11: Rapid 
Dinamo Bacău.

HANDBAL. — Sala Floreasca, oră 
15.45: C.S. Școlar — Rafinăria Telea- 
jen (m); ora 17: C.S. Școlar — S.S.E. 
Ploiești (f) — in cadrul „Cupei Spor
tul popular"; ora 17.50: S.S.E. nr. 2 - 
S.S.E. Ploiești (m) - în cadrul „Cupei 
Sportul popular"; ora 19: Știința 
București — O.R.K. Belgrad (f) — în 
cadrul „C.C.E.".

BASCHET. Sala Giulești, de la ora 
8: C.S. Școlar — Metalul (m), Rapid — 
S.P.C. (m); de la ora 16: C.S. Școlar 
— Progresul (f), Rapid — S.S.E. nr. 
2 (0.

NATAȚIE. - Bazinul 
la ora 10: ziua a doua 
de înot și finala „Cupei 
la polo intre echipele 
Clubul sportiv școlar.

Floreasca. de 
a concursului 
16 februarie". 
Progresul Și

LUPTE. — Sala Giulești, de la 
8: competiție dotată cu „Cupa 16 
bruarie".

ora 
Fe-

QQ QEQ lei report la concursul 
Ou.uOO Pronosport de mîine

Concursurile din sezonul de iarnă 
•înt interesante datorită rezultatelor 
surpriză. Acest lucru este bine cu
noscut și a fost confirmat incă o dată 
ia concursul de duminica trecută Da
torită surprizelor înregistrate la con
cursul trecu*s iată că avem un report 
impresionant pentru miine

Așadar concursul nr. 6 din 11 fe
bruarie beneficiază de un fond mărit 
de premii datorită reportului care i 
se adaugă.

Din convorbirile telefonice avute ieri 
cu Sofia și Roma, s-au aflat pro
nosticurile presei și specialiștilor din 
cele două țări in legătură cu meciu
rile cuprinse in programul nostru 
Iată-le:

PRONOSPORT NR. 5

V. Venezia —- Roma
VI. Mantova -- Torino

VIL Catania -- Padov,
VIII. Lanerossi — Bologna

IX Sampdoria — Atalanta
X Lazio — Modena

XL Messina -- Catanzaro
XII. Napoli — Lucchese

PREMIILE CONCURSULUI

In ultima zi a finalelor campiona
telor republicane, lacul Ciucaș din 
frumoasa stațiune Tușnad a oferit 
patinatorilor de viteză o gheață de o 
calitate mai bună. Folosind timpul 
prielnic (se oprise ninsoarea și nu mai 
batea vintul) și condițiile oferite de 
pistă, organizatorii au inițiat, miercuri, 
înaintea începerii ultimelor probe ale 
campionatului, un concurs pentru ten
tative de record, rezervat tinerilor vi- 
teziști care își incheiaseră de marți, 
disputele în cadrul finalelor.

Cu acest prilej arbitrii au înregis
trat trei noi recorduri ale R.P.R. Au
torii lor au fost cei mai tineri pati
natori încadrați in categoria de vîrstă 
de 14 ani. Astfel, Eleonora Laurenfiu 
(Mureșul Tg. Mureș) a corectat două 
recorduri la probele de 300 m (36,4 Brașov, Mureșul Tg. Mureș și Știința 
sec. — v. r. 36,6) și la 500 m (61,2 sec Cluj.
— v. r. 62,2) iar talentatul Vlad Pa-

traulea (Dinamo București) și-a îmbu
nătățit propria performanță in cursa 
de 500 m cu 1,3 sec., fiind marcat cu 
50.0 sec.

De asemenea, demnă de remarcat 
a fost și comportarea juniorilor Vic
tor Sotirescu (Dinamo Buc.) și loan 
Roșea (Știința Cluj) din categoria de 
virată de 15-16 ani. Primul a egalat 
cea mai bună performanță la 500 m 
(49,8) iar al doilea a alergat 1000 m 
în 1:47,2, la o secundă de actualul 
record la această probă.

★
Azi și miine se va desfășura 

pista lacului Ciucaș un nou concurs 
dotat cu trofeul „Cupa Tușnad-Băi". 
Și-au anunțat participarea sportivi de 
la cluburile Dinamo Buc., Olimpia

TR. I.

I.
II.

III.

rezultate

rezultate

9 rezul-

rezultate A apărut nr. 3
ETAPA DIN 4 FEBRUARIE 1S«Î

TEREN

Cat. n-a : 1 variantă cu 11
a 35-739 lei.

Cat. in-a : 8 variante cu 10 
a 6701 lei.

IÎKNA
al revistei „SPORT’

Levski S. — Sp. Plovdiv: 1
Lok. Plovdiv — Lok. Sofia : 1, x 
M. St. Dimitrovo — SI. Sofia:

L x
2
x
X
X
X
1 
1
X
1

Spăl — Internazionale : 
V. Catania — Juventus : 

VI. Padova — Sampdoria :
VIL 

VIII.
IX.
X 

XL
XII.

IV.

Atalanta — Bologna : 
Fiorentina — Palermo: 
Torino — Udinese: 
Roma — Lecco: 
Man to va — Lanerossi: 
Milan — Venezia :

I,

1.

1.

acum iată programul concursuluiȘi
următor (nr. 7 din 18.11.1962)’:

I.
II.

III.
IV.

Intemazionale — Udinese
Spăl — Florentina 
Lecco — Milan 
Juventus — Palermo

Cat rrr-a : 6.30 variante cu 10 
a 1890 lei.

Cat. IV-a : 100,60 variante cu 
tate a 157 lei.

Report : 83.856 
(urnă). 7942 lei 
Șl 29.782 iei la 
mii).

lei (46.132 lei la cat. I 
la categoria II-a (urnă) 
fondul general de pre-

LOTO

49 30 59 2 9 31 19 
special A. 2 30 19 
special B. 9 59 69 
special C. 31 44 49

— CENTRAL

La tragerea Loto-Central din 9 februa
rie 1962 au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

15 69 44
Premiul
Premiul
Premiul
Fond de premii 856.420

Tragerea următoare va avea loc vineri 
16 februarie 1962 în București, str. Doam
nei nr. 2, ora 19.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

Pentru tine, pentru sport — Pronosport I

Din cuprins :
Zi de sport la Lenauheim
Atletismul în centrul atenției
Avancronică la 4,45 m
FOTBAL: PETROLUL IN INDONEZIA: Finaliste 
pentru Chile: R.P.F. IUGOSLAVIA; Se apropie tur
neul U.E.F.A.: echipa de juniori a R.P. Polone (co
respondență specială din Varșovia) ; Ce fac juniorii 
noștri ? Varietăți etc, etc.
Rugbi: Va dstiga GRIVITA ROȘIE prima ediție a 
C.C.E. ?
Patinaj: După repetiția generală de la Oslo 
CiȘTIGATORII CONCURSULUI „CEA MAI BL'NĂ 
ECHIPA DE FOTBAL A ANULUI"
MAGAZIN SPORTIV etc, etc, etc.

O nouă gală de filme 
cu temă sportivă

Clubul sportiv Dinamo organizează astăzi și miine în sala 
de spectacole din str. ștefan cel Mare, o nouă gală de filme 
cu temă sportivă. Cu acest prilej vor fi prezentate filmele : 
In jurul balonului rotund, Campionatele internaționale de 
gimnastică ale R.P. Romine și comedia „Spectatori in ofsaid4* 
(producție a studiourilor din R.S. Cehoslovacă).

Spectacolele încep la orele 16, 18 și 20.



pre-

Spectacol fotbalistic

A I CM O Z

la

Vă recomandăm: „Cartea șahistului
începător

De curînd, 
„Uniunii de 
și sport", a 
rea marelui 
vietic G. 
„CARTEA

în editura 
cultură fizică 
apărut lucra- 

maestru so- 
Levenfiș — 
ȘAHISTULUI 

ÎNCEPĂTOR". Apariția a- 
k ccstei lucrări umple un gol 
“ resimțit de multă vreme 

în viața șahistă a 
k noastre.
~ Lucrarea constituie
► îndreptar deosebit de 
k țios pentru zecile de 
r de oameni ai muncii iubi-
► tori ai jocului de șah, pu- 
k nîndu-le la dispoziție o 
r bază elementară de cunoș-
► tințe teoretice, fără 
k nu este posibilă

ționarea sportivă.
► lirfpărțită în 23 
k pitole, „Cartea șahistului 
' începător" tratează cu mult
► discemămînt atît proble- 
k mele cele mai simple ale

jocului de șah, cît și altele 
“ mai complexe, utile cliiar
► jucătorilor cu oarecare 
r experiență.
► ■ / Dezvoltarea jocului la

începutul partidei, cele mai 
k importante finaluri, meto- 
. dele organizării și condu-

tării

un 
pre
mii

de care 
perfec-

de ca-

Cehi atacului ș.a. sînt pre
zentate cu mult simț peda
gogic, astfel îneît cititorul 
și le însușește cu ușu
rință, cu toate că autorul 
pătrunde uneori chiar în 
subtilitățile jocului.

Deosebit de instructiv 
este capitolul referitor la 
metodele, însușirii jocului 
de călite șahiștii înce
pători..-:

Exercițiile propuse la 
încheierea fiecărei teme 
sau capitol, fac din acestea 
adevărate lecții practice.

In sfîrșit, . prezența în 
lucrare a unor date despre 
marii maeștri ai jocului de 
șah și despre școala de 
șah rusă și sovietică în
tăresc și mai mult latura 
instructivă a conținutului 
Său.

• In anul
U.R.S.S. s-a
tru prevederi sociale — 
inclusiv activitatea sporti
vă — 212 ruble pe cap de 
locuitor. In 1913, în Ru-

1959, 
cheltuit

în
pen

sia țaristă, la acest capi
tol s-a cheltuit pe cap de 
locuitor... 91 de copeici.

Proverbe sportive
răs-

Cu caiacul, la asaltul rîurilor
din munții Caucaz...

• După o statistics pu
blicată de F.I.F.A. la sfîr- 
șitul anului trecut existau 
pe glob 500.000 de echipe 
de fotbal 
150.000 de

aparținînd 
cluburi.

în-

SI ASA

♦

♦

SE INTIMPLĂ

j’ PATINAJ
k ;__

l
Deses de N. GHENADIE

Pînă de curînd, nimeni 
nu îndrăznise să navighe
ze in căîdcr pe apele în
spumate ale nurilor a... 
munții Cauctâ. în toamna 
anului trecut însă, 20 de 
entuziaști ai sportului nau
tic din R. S. Cehoslovacă 
au pus capăt acestei tra
diții. La invitația federa
ției de specialitate din 
U.R.S.S., ei au vizitat 
Caucazul. luînd cu asalt 
cursurile nurilor de mun
te. Prima încercare, încu
nunată de succes, a fost 
făcută pe apele rapide ale 
rîului Teberda. Apoi, ei au 
traversat defileul Klu- 
horski, traversînd cu ușoa
rele lor caiace pneumatice 
pitorești lacuri de munte, 
încetând chiar să treacă 
de cascade periculoase.

Șederea cai aci știi or ce
hoslovaci în Caucaz a fost 
deosebit de fructuoasă. 
Multe momente din călă
toria lor au fost înregis
trate pe peliculă, iar în
treg materialul documen
tar a fost strîns țntr-o 
carte, care va vedea în cu
rînd lumina zilei, în edi
tura de sport din Praga.

Totodată, traseele fixate 
de sportivii cehoslovaci au

fost adoptate și de iubito
rii de caiac din Uniunea 
Sovietică. Pentru sezonul 

din de vară al acestui an' sînt 
prevăzute mai multe ase
menea itinerarii, pe care 
le vor străbate caiaciștii 
sovietici.

• Elevii 
vățat mai 
fie citind cronicile de ci
clism din Turul Franței 
decît din toate manualele 
școlare luate la un loc ! 
Și această declarație nu 
aparține vreunui organiza
tor al Turului Franței ci 
unei personalități de sea
mă din Ministerul instruc
țiunii publice din Franța.

francezi au 
multă geogra-

Damigeana mică... 
toarnă talentul mare.

Gospodarul își face iar
na car, iar sportivul... 
gătire fizică.

Vorbă multă... 
rea jucătorului.

Călătorului îi 
cu drumul... dar 
baliștilor (din 
club).

Prietenul la
cunoaște, iar 
după înfringerea 
favorite.

elimina-

stă 
nil și 
club

nevoie
suporterul...

echipei

I. c.

POSTII MUGUZIM*

O fază de mare spectacol fotbalistic. Portarul 
unei echipe din campionatul 'Angliei se aruncă 
disperat după minge, pe ctoe vrea să o res
pingă cu mina dreaptă... Indiferent dacă va fi 
gol sau nu, el va primi apiaMze. ■ n

Dar și fotograful a fost aplaudat pentru această 
reușită imagine prezentată la expoziția sportivă 
engleză a anului 1961.

KATO LUDOVIC, BAIA 
MĂRE. — 1) în meciurile 
pentru campionatul mon
dial de fotbal — ca de alt
fel în oricare întîlnire in
ternațională cu caracter 
oficial — nu este permisă 
schimbarea nici unui ju
cător. — 2) în 1961, cel mai 
apropiat ■ rezultat de sări
tura de 1,91 m a Iolandei 
Balaș — apropiat... e un 
fel de a vorbi ! — l-a ob
ținut atleta . australiană 
Mason : 1,75 m. Iată, în 
continuare, cele mai bune 
performanțe ale anului tre
cut la această probă : Ba- 
’ ' ~ — și Cencik

m,-' 
m,

ny stau pe treptele 
inchiziției. Fotografia 
fost făcută în iarna

Cei doi indivizi moșeați 
unui eșafod de pe vremea 
este foarte recentă. Ea a 
aceasta pe un teren de... sport din Statele Unite 
și reprezintă doi jucători de fotbal american.

De ce au glugi-măști pe cap? Pentru a-și feri 
fețele de văzul lumii ? Nicidecum ! Iși feresc 
fața, urechile și nasul de... frig și mai ales de 
furia adversarului. Fotbalul american face parte 
din așa zise sporturi... de senzații tari.

MICU GHEORGHE, GA
RA APAȚA- ’ — 1) Dacă 
din diferite motive — 
ploaie torențială", ceață, te
ren impracticabil etc. — 
un meci fotbal nu se 
poate dispută , pînă lă sfîr
șit, el nu‘ ^C^reia a doua 
zi de la început — nici 
n-ar fi așa ceva —
ci continuă ain minutul în 
care a * 1'fos£ ‘mțrerupt. ■ — 
2) La șahnțnțni corespon
dență, K .campion mondial 
este A. "O’Kelly. Intr-o ast
fel de competiție, adevă
ratul... cîștigățor e însă 
întotdeauna., poșta !

In ciuda dificultăților financiare prin care treceau părinții 
mei in vremea aceea, cred totuși că i-a bucurat nașterea mea, 
deși astfel s-a mai adăugat o gură. Ii seamăn mult tatălui, în- 
cepînd cu trăsăturile fizice și terminînd cu marea pasiune pen
tru mingea de fotbal.

Aproape că nu-mi amintesc de timpul petrecut la Tres-Cora
coini. Știu doar că atunci viața familiei noastre era tare grea. 
Tata era un jucător bun, dar asta nu ne-a adus fericirea in casă. 
Niciunui dintre jucătorii de fotbal nu putea trăi bine într-un 
orășel atât de mic. Tata ciștiga foarte puțin. Cu toate astea, el 
nu-și pierdea firea. Aștepta mereu o intîmplare fericită care să-1 
adu-că într-unul din marile cluburi din Rio de Janeiro sau Sao 
Paulo, o astfel de întîmplare a intervenit în anul 1942, cînd tata 
a f06t invitat să joace la „Atletico Mineiro". Plin de speranțe, 
el a acceptat propunerea de a pleca Ia Bello-Horizonte. Dar, a 
avut ghinion. Chiar în primul joc, tata s-a ciocnit cu Augusto 
(cel care a jucat mai tîrziu în echipa Braziliei) și s-a acciden
tat grav la genunchiul drept. In jocurile următoare el n-a mai 
făcut parte din echipă. Complet deprimat, tata s-a întors la 
Tres-Coracoini, ca să-și reia vechiul fel de viață. Genunchiul
i se umfla după fiecare joc. Firește că se simțea din ce în ce 
mai rău.

Ceva mai tîrziu s-a născut fratele meu Zoca Curînd după 
aceea tata a primit o ofertă de la clubul „Hepacare" din orașul 
Lorena. împreună cu el a plecat întreaga familie, deoarece 
mama nu mai voia să trăiască departe de el. Se săturase de ple
cările lui nesfîrșite. Am părăsit Tres-Coracoini, pentru a nu mai 
reveni niciodată. Eu aveam doi ani și ceva. Iată de ce nu pot 
spune mai nimic despre orașul în care m-am născut.

De la tata sau de la mama n-am auzit aproape nimic despre 
timpul petrecut la Lorena. Ca și pînă atunci, tata a continuat 
să joace fotbal și să muncească. Unde ? Nu știu. Cert e că fot
balul nu putea să ne hrănească. Și totuși, era un fotbalist des
tul de cunoscut. Nu trecea meci fără ca el să marcheze un gol. 
Nici n-am apucat să ne obișnuim cu noua localitate cînd tata a 
plecat din nou în căutarea unui angajament. De data asta îl 
atrăgea „Baura Atletic Club“. Ne-a părăsit cîteva zile pentru 
a-și da seama de condiții. S-a întors mulțumit ;

— Pregătiți-vă de plecare, Celeste. Plecăm la Bauru.
Mama mi-a povestit după aceea că la început s-a împotrivit. 

In ultimul moment. însă, el a lansat argumentul hotărîtor, care 
a convins-o și a îmbunat-o : clubul „B.A.C." îi oferea nu numai 
un loc în echipă, ci și de lucru.

în vremea aceea, — continuă mama — cel mai prețios cadou 
pentru familia noastră a fost vestea că tata va căpăta, în sfîrșit, 
o muncă permanentă.

Am început să ne pregătim de plecare.

CUNOȘTINȚA CU MINGEA DE CIRPA
Tata juca la clubul „B.A.C.", dar problema muncii se amina 

mereu.
în cele din urmă, însă, lucrurile s-au aranjat.
ș- N-o să mai plecăm nicăieri, Dondinho — spunea mama, e 

chiar dacă o să ți se promită munți de aur...

RUS ALIN BALINT.-CLUJ. 
T,Pol\a — Nicoiae Linca a cucerit _________ _____ . Wood

house (Australia) 1,72 m, 
Becker (R. F. Germană), 
Hopkins (Anglia), Evsiu- 
kova (U.R.S.S.) și Donaghi 
(Noua Zeelandă) 1,71 m.

DOREL RAICEANU și P. 
PATRU, CRAIOVA. — Ști
ința Cluj și Steaua s-au 
întîlnit pînă acum, în ca
drul campionatului catego
riei A la fotbal, de 23 de 
ori. De 8 ori a învins 
Steaua, de 6 ori Știința, iar 
9 meciuri s-au terminat la 
egalitate. Cel mai mare 
scor realizat de Steaua în 
fața Științei : 5—1, în cam
pionatul trecut, la... Cluj.

CONSTANTIN CLINCIU, 
URZICENI. — Recordul de 
asistență la box a fost sta
bilit în : •
primului meci dintre Jack 
Dempsey și Gene Tunney, 
pentru campionatul mon
dial la toate categoriile: 
circa 120.000 spectatori.

lod (U.ti.S.S:)’
(U.R.S.S.) 1,74
(U.R.S.S.) 1,73

1926. cu prilejul

titlul de campion olimpic 
la categoria semimijiocie 
în 1956, la Melbourne, învin- 
gîndu-i în finală, la punc
te, pe irlandezul Tiedt. El 
are acum. 33 de ani și, 
după cum am mai anun
țat, a devenit antrenor.

PETRE BEJENARU, 
BUCUREȘTI. — In 1955, 
cînd a jucat în categoria 
A, Avintul Reghin a pier
dut la scor ambele meciuri 
pe care le-a jucat cu 
Steaua : 7—1 la București 
și 9—1 la Reghin.

MIU B. ION, PLOIEȘTI. 
— 1) în tur. la Ploiești, în 
meciul cu Rapid (scor 3-1), 
Petrolul l-a folosit tot 
timpul ca aripă stingă pe 
Dridea II. — 2) Cei mai 
înalți baschetbaliști din lu
me — 
noastră 
sportivii
Kruminș (U.R.S.S.) și Le-

firește, evidența 
se limitează ia 
cunoscuți — sînt

febvre (Franța) : 2,18 m.
Acum cițiva ani, în bas- 
chetul competițional activa 
un jucător șl mai înalt : A 
Ahtaev (U.R.S.S.) -2,32 m. “ 
EJ n-a mai jucat însă în A 
ultima vreme, cel puțin în 
meciuri importante. A

ASOCIAȚIA SPORTIVA 5 
OLTUL, DRAGANEȘTI — 
REGIUNEA ARGEȘ. — Să 
vă comunicăm cît mai A 
multe date în legătură cu “ 
fotbalistul Ion Zaharia, de 
la Petrolul, care e origi- “ 
nar din cdmuna dv. Des- 
pre începuturile lui, mai de 
grabă ne-ați putea infor- 
ma dv. pe noi ! Dar, să. ne " 
facem datoria : la 20 sep- a 
tembrie împlinește 33 de 
ani. Este maestru al spar-.' J 
tului și a fost selecționat. 
o dată> în prima reprezen-/'j 
tativă a țării. în ceea Ce 
privește încheierea scrisoț-^-ji 
rii dv. — „vă cerem aceste 
date, nu de alta, dar ca J 
să ne lăudăm cu el“.> " "
rește, aveți destule motive 
Dar poate că .Drăgăneștiyl. 
dv. ne va oferi și alte b- 'ă 
cazi! !

TOMA BOCIU, PITEȘTI. 4 
— Iată care sînt cele 10 
categorii de greutate din j 
boxul amator : muscă : “ 
pină la 51 kgr, cocoș : 54 Â 
kgr, pană : 57 kgr, semi- 
ușoară : 60 kgr,
63,500 kgr, 

67 kgr, mijlocie mică : 71 
kgr, mijlocie : 75 kgr, se
migrea : 81 kgr, grea :
peste 81 kgr.

ION POSTAȘU

ușoară : 
semimijiocie :
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Cînd Pelc a înscris memorabilul său gol în jocul cu Tar» 
Galilor, la campionatul mondial din 1958, în Suedia, vestea a 
ajuns imediat la el acasă. îndată după terminarea meciului, am 
plecat la Bauru, ca să scriu un amplu reportaj despre familia 
lui Pele (în care se născuse cei mai tînăr participant la cam
pionatul mondial), despre bucuria care a cuprins orașul în acele 
zile.

De-atunci am mai fost de cîteva ori la Bauru și am asistat 
chiar la întîlnirea lui Pele cu localnicii, după neuitatul succes 
al echipei braziliene în Sue-dia. Am fost martorul entuziasmului 
compatrioților săi și al bucuriei indescriptibile a părinților.

Pele a fost lustragiu la Bauru, copil de stradă, bătăuș, „ma
tador" printre colegii de clasă, dar eu îl știam și altfel - ama
bil, modest, zîmbitor. Așa l-au văzut și locuitorii din Bauru în 
acea seară de sărbătoare.

Ca orice reporter de fotbal din Brazilia, am scris mult des
pre Pele. E greu să-mi amintesc de cîte ori m-am întîlnit cu el, 
cîte reportaje, schițe și interviuri i-am consacrat. El a fost și 
rămîne pentru mine interlocutorul ideal încă din ziua în care 
a îmbrăcat tricoul cu mînecile suflecate și ghetele de fotbal în 
echipa clubului „Santos“. Am avut chiar prilejul să călătoresc 
timp de două luni cu fotbaliștii de la „Santos*, de-a lungul Ame
rica. Atunci am început să scriem această carte.

NAȘTEREA
In noaptea de 23 octombrie 1940, într-o veche căsuță de că

rămidă. cu tencuiala roasă de vreme, în orașul Tres-Coracoini... 
Dona Celeste, o femeie tînără, zîmbitoare, plină de gingășie, 
naște un negru. Lingă patul copilului - tatăl. Nu-și poate lua 
ochii de la pruncul din leagăn - primul băiat.

Dondinho se apleacă și pipăie cu prudență piciorușele slă
buțe.

- Strîmbe, ca și ale mele... O să fie fotbalist.
Așteaptă, Va ajunge cineva, dar în nici un caz fotbalist.

Așa Îmi închipui eu noaptea în care m-am născut, momentul 
din care încep povestea vieții mele. Poate că n-a fost de loc 
așa. Eu însă îmi închipui că așa s-a Intimplat.

2 EU SINT PELE EU SINT PELE 3

Pentru ea faptul că tata a găsit de lucru însemna, în sfîrșit, 
asigurarea celor necesare casei.

Cel mai fericit am fost, totuși, eu. M-am împrietenit cu O; 
droaie de copii de prin vecini, săream și ne zbenguiam prin 
curte, ne cățăram pe copaci, ca maimuțele, cu ajutorul unor 
frânghii vechi.

Așa se scurgeau zilele. Ne jucam mereu, de la o vreme pe 
stradă, unde era mai mult spațiu pentru zbenguială. Pe măsură 
ce creșteam și deveneam mai curajos, fugeam tot mai departe 
de casă. Cind mama ieșea în prag ca să mă strige, abia îi au
zeam glasul. Hoinăream în celălalt capăt al străzii și mă avîn- 
tam în primele mele „încăierări“ fotbalistice, jucînd cu o mingO 
de cîrpă, cu băieți ca mine. ,

cele din urmă am hotărât să formăm o echipă a noastră. 
Ideeâ'a fost primită cu entuziasm de toți prietenii mei. După o 
scurtă adunare am decis că trebuie să ne facem o minge dirt 
ciorapi vechi: Băieții au a-dus boarfe mai multe decît ne 
buiau. .

După ce am încropit mingea, ne-am grăbit să organizăm 
prima întîlnire oficială pe strada noastră. Ghetele formâu i ba
rele. Și barele erau cam fragile, pentru că ghetele erau ejam 
țîuțihe. Colțurile terenului erau marcate cu pantaloni. Cit 'Pri
vește timpul, nici nu ne gîndeam : eram gata să jucăm pîliă .bind 
ne-ar fi chemat mamele acasă.

Seara aceea n-am s-o uit niciodată. Mingea era a noastră, 
chit că era de cîrpă, terenul era al nostru, timpul era al nostru 
— totul era al nostru. Tuturor Ii s-a dat dreptul de a comâpda, 
toți erau căpitani de echipă și toți erau arbitri. Nu e de -mi
rare că jocul a fost foarte zgomotos.

Intr-o seară mama i-a vorbit tatei despre evadările mele de- 
acasă.

EI m-a întrebat •
- Ce vrei să fii cînd ai să te faci mare ?
— Aviator.
— Mai întii trebuie să înveți să citești șl să scrii. Ai să în

cepi cu asta... Dar ia spune-mi... Nu vrei să te faci fotbalist 7
Am vrut să răspund, dar mama mi-a luat-o înainte :
— Nu mai împuia cu prostii capul băiatului ! Fotbalul n-a 

hrănit pînă acum pe nimeni.
Vorbea așa mama pentru că nici un fotbalist din familia 

noastră n-a avut noroc. De pildă, fratele tatălui meu, Lambari, 
deși a fost un jucător bun, n-a izbutit nimic. Tatăl meu a jucat 
și el bine, dar cu toate acestea noi am dus-o tare greu.

Zilele următoare s-au consumat în pregătiri pentru școală. 
Aproape în fiecare zi bunica și mama îmi cîrpeau hainele jerpe
lite. Tata mi-a cumpărat un ghiozdan, cîteva caiete și o cutie 
cu creioane colorate.

Trebuie să recunosc că învățătura mea n-a durat prea mult. 
Am cam început să chiulesc, preferind fotbalul. Jucam pe sta
dionul din apropierea școlii. De obicei aveam mingea la mine, 
în ghiozdan : cine știe, poate se strânge echipa...

(Urmare în numărul de sîmbătă
17 februarie, in pagina de M<igazin)



După 8 runde, în turneul interzonal 
de șah de la Stockholm a survenit o 
surprinzătoare modificare în clasament. 
Fostul lider M. Filip a fost ,,stopat" 
marii maeștri sovietici Korcinoi 
Ghellcr, în fața cărora n-a reușit 
obțină decît o jumătate de punct 
jucarea partidelor întrerupte: Korcinoi- 
FÎIip I—0, Filip-Gheller */2—‘/2. In 
gcliimb, un deosebit succes a obținut

de

să
la

Echipa U. R. S. S. 
pentru „mondialele" 

de patinaj viteză bărbați 
de la Moscova

Patinatorii sovietici de viteză își 
continuă pregătirile în vederea cam
pionatelor mondiale care vor avea loc 
în zilele de 17 și 18 februarie la Mos
cova. Din echipă fac parte campionul 
european Robert Merkulov, Viktor 
Kosicikin, Boris Stenin, Valeri Kotov 
și Evgheni Grișin. La campionate și-au 
anunțat participarea patinatori din 20 
de țări ale lumii

marele maestru din R. D. Germana, W. 
Uhlmann, care a înregistrat două vic
torii, la Oîafsson și Stein. Cu 6*/j punc
te, Uhlmann trece în fruntea clasa
mentului.

A urcat în clasament și marele ma
estru maghiar L. Portisch, învingător a- 
supra lui Yanovski și Schweber. Ca și 
Filip, suferă prima înfringere și Gligo- 
rici, învins surprinzător de Bilet. Sin
gurii concurenți neînvinși rimin Petro
sian (clștiga la Bertok în runda a 8-a) 
și Fischer, învingltor asupra compa
triotului său Bisguier după întrerupere.

Alte rezultate din runda a 8-a și între
rupte : Olafsson-Teschner 1—0, Cuellar- 
Benko 0—1, Hermann-Aaron 1—0, Po 
mar-Bisguier */»—’/» ; Bilek-Schweber 
1—0, Benko-Herman I—0, Gligorici- 
Barcza 1—0, Tesdner-Cuellar 1—0, 
Barcza-Pomar 1—•_ A rămas mtreruptâ 
partida Gheller-Bolbochan.

In clasament: Uhlmann 6*/,, Fischer 
6, Filip și Benko S1/»» Portisch 5, Bol- 
bochan 4*/j (I), Petrosian, Giigorici și 
Pomar 4'/», K orc in oi 4. De notat că 
Fiscber, Petrosian și Korcinoi au ehe 
o partidă mai pwțm.

>
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• La 19 aprilie va ține ședință, 
la București comisia de juniori din 
cadrul Uniunii Europene de Fotbal 
Asociație (U.E.F.A.). Comisia va 
discuta probleme legate de desfășu
rarea Turneului organizat 
rația romină de fotbal.

• La Turneul U.E.F.A. 
nunțat sosirea numeroase 
lități ale fotbalului european, prin
tre care: Stanley Rous (Anglia), 
președintele F.I.F.A. și membru in 
comisia de juniori U.E.F.A.; Ebbe 
Schwartz (Danemarca), președintele 
U.E.F.A., Jose Crahay (Belgia), 
vicepreședinte al comitetului exe

de fede-

și-au a- 
persona-

cutiv U.E.F.A. și membru în co
misia de juniori, Loo Brunt (Olan
da), membru in comisia de juniori 
U.E.F.A., Jozef Vogi (R.S. Ceho
slovacă), membru in comisia de ju
niori U.E.F.A., și Mihail Daphinoff 
(Elveția), secretarul adjunct al
U. E.F.A.

• Federația noastră a desemnat 
pe cei 10 arbitri care vor conduce 
jocuri din cadrul turneului. Ei silit: 
St. Mataiser, N. Mihăilescu, M. 
Popa, I. Ritter, Al. Toth, A. Bentu,
V. Drug, V. Dumitrescu, Ad. Ma- 
covei și C. Nițescu.

In turneul de fotbal de

PE IMTERMAZIOMAIE MILANO
(Agerpres). — Comisia de 
a turneului internațional 
de la Viareggio, rezervat 

de juniori, a procedat la

ROMA 
organizare 
de fotbal 
echipelor
tragerea la sorți a grupelor și a sta
bilit sistemul de desfășurare a com-

Scrisoare din Varșovia

Zahopanc in preajma „mondialelor” de schi

la Viareggio

GRUPA C
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Zakopane — capitala sporturilor de 
iamâ din R.P. Poloni — este In aș
teptarea unui eveniment important : pes
te puțin timp, aici vor avea loc cam
pionatele mondiale de schi la probele 
nordice.

Popularitatea acestei stațiuni de iar- 
nl a crescut considerabil în present da
torită apropierii campionatelor mondia
le de schi. Organizatorii, după unele 
Calcule preliminare, scontează că în pe
rioada campionatelor mondiale stațiu
nea Zakopane va fi vizitată dc circa 
200.000 de turiști, care vor asista la 
întrecerile de schi. Va fi, fără îndoială, 
o cifră impresionantă, dacă avem în 
vedere că la ediția campionatelor mon
diale din anul 1920 — disputată tot 
aici — au asistat doar... 5-000 specta
tori. In apropierea locurilor de concurs 
a fost amenajat un parc modern, unde 
pot fi parcate aproximativ 6.000 de au
toturisme si autobuze.

■ PAREREA SPECIALIȘTILOR
Lucrările propriu-zise de amenajare 

a trambulinelor și de prefă tire a campio
natelor mondiale de la Zakopane durea-

zi de lipi de cJțzva mi. Ia aceste zile, 
organizatorii ta trecerii or, precum și 

const ractarii c •mplesadai sportiv stat la 
capital anei Banei Wdăagate. Sini 
complet terminate cele dosi trambuline 
numite Krokiew mare pi Krokiew mij
locie. Pe trambulina mare se pot rea
liza Unturi pâng la 100 m, ta timp ce 
pe cea mijlocie — siritan In jurul a 
72 m.

Recent, trambulinele și complex ui de 
lj Zakopane au foot vizitate de norve
gianul Sigmnad Rund, cunoscut slritor 
eu schiurile înainte de ed de al doilea 
război mondial, râytigilor *1 campiona
telor desfășurate aici ta anul 1929. De 
asemenea, am avut ea oaspeți pe cam
pionul olimpic Helmuth Recknagel și 
pe antrenorul acestuia, Hans Renner 
— din R.D. Cermaad. Ca toții aa fost 
in cin ta ți de trambuTmele amenajate aici.

LA DISPOZIȚIA PRESEI
Participanta la campion ilc v«r fi 

Zlzdoiți ta aprspizauo trambulinelor, ta 
cLldiri special amenajate ta acest scop. 
Trebuie sl subliniem test el nici zia
riștii na aa fost uitați. Lor le-a fost

TORPEDO GORKI și SELECȚIONATA BUCUREȘTI - 
invingătoare in

(Urmare din pag. 1)

rativ în această privință este faptul că 
in partida de jot Einheit a avut doi 
jucători eliminați pe cite 10 minute 
pentru nesportivitate. iar arbitrii au 
lost nevoiți să sancționeze trei dintre 
acțiunile de apărare ale oaspeților cu 
'șuturi de penalitate!). Egalarea sur
vine în min 13. cind luliu Szabo, scă
pat singur spre poartă, este oprit ne- 
•regulamentar și fratele său, Geza Szabo, 
transformă șutul de penalitate acordaL 
-Cîteva minute mai tirziu. Andrei aduce 
.conducerea echipei noastre intr-un mo- 
pient cjnd oaspeții erau în inferioritate 
numerică. Cu puțin inainte de sfirșitul 
/eprizei, luliu Szabo ratează un șut de 
penalitate acordat la o acțiune a lui 
Ciobotaru, astfel că repriza se încheie 
jcu 3—2 pentru București.

Repriza secundă dă prilejul echipei 
noastre să evolueze mai aproape de po
sibilitățile sale reale. Joacă mai rapid, 
mai în forță, mai organizat. Consecin
ța ? Excelentul portar berlinez Patschke 
este obligat să scoată de două ori pucul 
din plasă, după ce trecuse prin malte 
emoții. Autorii golurilor, frații Szabo!

La începutul ultimei reprize, Kiinstler 
surprinde pe contraatac echipa noastră 
și reduce din handicap, scorul devenind 
5—3. In același minut însă. Andrei cu 
un șut sec din apropiere „reface distan
ta" min. 42, scor 6—3. Avînd mai 
precis conturată perspectiva victoriei, 
liocheiștii bucurește.ni slăbesc acum rit
mul de joc și permit adversarilor să 
aibă_ în această perioadă momente de 
dominare. In min. 44 Geza Szabo ra
tează un nou șut de penalitate ( a tras 
în bară), acordat pentru faptul că M. - 
•Dietz a aruncat crosa în fața lui luliu 
^Szabo care scăpase singur spre poartă.

Ultimele minute aparțin clar echipei 
.Bucureștiului care înscrie acum și cele 
.mai frumoase goluri: in min. 57 Varga 
a» o splendidă acțiune personală în-

primele
cbeiată cu un goi inddung aplaudat, 
iar in min. 58 Bir® 3 imită marernd 
cupă o cursă in forță. Sar final: 8—3 
(3—2.2—0.3—1). Arbitrii Florian Ma
rinescu și Lhris Singeorzan au condus 
echipele:

BUCUREȘTI: Pușcaș (Sofian) — 
Czaka, looescu; Varga, Pană — 1. 
Szabo. Cazan II. G. Szabo; Biro, An
drei. Takacs I; Nagtx, Calamar, Ciobo- 
taru ; I oa novici

EINHEIT: Patschke — Gneipel, 
Muller; Thffl, M. Dietz — Szengel, 
Zander, Schuhknecht; Jdecks, G. Dietz, 
Kiinstler; Haberman, Jars. Winkler

I

TORPEDO GORKI 
A FĂCUT DEMONSTRAȚIE

Primul meci al serii ne-a dat prile
jul să admirăm înalta măiestrie a 
hocheiștitor sovietici care (după ce au 
fost conduși cu 1—0 pînă în min. 41) 
au întrecut comod selecționata de tine
ret a Captatei cn 17—1 (2—1, 6—0, 
9—0). Miile de spectatori au apreciat 
rapiditatea cu care acționează hocheiștii 
sovietici, excelenta tar tehnică indivi
duală precum și frumusețea jocului lor 
colectiv. Valoarea echipei Torpedo Gorki 
face să crească interesai pentru jocul 
de mîine în care oaspeții vor întîlni 
selecționata Bucureștjnltti.

Arbitrii Al. Teodorescu și L Florescu 
au condus echipele: -•

TORPEDO: Konovatenko (Fufaev) 
— Șofodov, Kormakev; Pritepski 
Kudriașev (1), Sorokin — Saharovski 
(2), Nemcinov (1), Halaicev (3); 
Orlov (1), Sicikov (1). Rogov; Krupin 
(2), Dubinin (3), Potehov (?); Krutov 
(I).

BUCUREȘTI TIN.: Tasnadi (Crișan, 
Tasnadi) — Vacar, Caz. Hollo; Fogo- 
roș, Baținti; Țiriac — Takacs II, Varga, 
I, Hollo; Rigo, Florescu, Niță; Peter, 
Antal, Otvoș (I).

(Intre paranteze numărul de goluri 
înscrise de fiecare jucător).

I
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rezervat hotelul „Podhale", unde se a- 
fl» și biroul de presă al campionatelor, 
care va fi condus de redactorul șef al 
revistei „Sportowiec44; Stefan Rzesot. Cu 
prilejul campionatelor, aici vor putea 
fi găzduiți în bune condițiuni peste 450 
de ziariști polonezi și străini. Reprezen
tanții presei vor avea la dispoziție. In 
imediata apropiere a locuinței, toate 
cele necesare pentru transmisii operati
ve. La Podhale au fost instalate tele
imprimatoare, iar de pe traseu ziariștii 
vor primi prompt informațiile necesa
re. Pentru convorbirile telefonice, la 
Zakopane a fost construit un nou local 
pentru poștă, de unde se pot efectua 
concomitent 90 de convorbiri interne și 
internaționale. Radioul și televiziunea 
vor transmite emisiuni directe în U.R.S.S. 
S.U.A.. Finlanda. Norvegia. Suedia, Aus
tria, RD. Germană și R.S. Cehoslovacă. 
CU PRIVIRE LA PROGRAMUL 

COMPETIȚIEI
Spre deosebire de alte ediții ale cam

pionatelor mondiale de schi, la probele 
nordice, în acest an, la propunerea fe
derațiilor din U.R.S.S. și R. P. Polonă, 
se va desfășura și proba de 5 km pen
tru femei. De asemenea, pe cele două 
trambuline vor avea loc două concursuri 
rezervate săritorilor cu schiurile. Prime
le și ultimele două zile ale campionate
lor (17, 18, 24, și 25 februarie) vor fi 
urmărite de un mare număr de specta
tori. pentru aceste zile fiind vîndute de 
acum aproape 100.000 de bilete.

La întreceri, se scontează pe partici
parea a aproximativ 500 de sportivi și 
sportive, din aproape 25 de țări. Deo
sebit de atractive vor fi duelurile în 
probele de fond și sărituri. Sosirea 
priorilor oaspeți străini este așteptată în 
juni] datei de 10 februarie, unnînd ca 
imediat acestora să li se asigure po
sibilitatea de a se antrena pe trambuline 
și pe traseele celorlalte probe. S-a hotă
rî t oa în timpul antrenamentelor spor
tivii să poarte numerele din concurs, 
astfel ca spectatorii să-i poată recu
noaște mai ușor. Se apreciază că în tim 
pul concursurilor zăpada va fi 
bună, iar condițiile atmosferice 
lente.

Au mai rămas puține zile pînă
Zakopane vor fi inaugurate campionate
le mondiale. Iubitorii sportului din R.P. 
Polonă așteaptă cu interes acest mare 
eveniment — examen pentru sportivii 
lumii, examen pentru federația organi
zatoare.

petiției, 
au fost 
cum urmează: grupa A: F.C. Milano, 
Rijeka (Iugoslavia), F. C. Barcelona, 
F.C. Bologna; grupa B: Juventus To
rino, Ț.D.N.A. Sofia, Fiorentina, Di
namo Zagreb; grupa C: Internazionale 
Milano, PROGRESUL BUCUREȘTI, 
Selecționata Budapesta, Lanerossi Vi
cenza; grupa D: A.C. Torino, Partizan 
Belgrad, Dukla Praga, Sampdoria 
Genoa.

Modul de disputare a meciurilor în 
interiorul grupelor este deosebit de 
alte turnee. De pildă, Progresul Bucu
rești va susține două întîlniri cu In
ternazionale Milano: prima la 24 fe
bruarie la Viareggio, iar cea de-a 
doua, la 27 februarie, la Montecattini. 
Echipa cîștigătoare a acestor meciuri 
se va întîlni apoi cu învingătoarea du
blei întîlniri dintre Selecționata Bu
dapesta și Lanerossi. Turneul se des
fășoară între 25 februarie și 5 martie. 
Semifinalele între cîștigătorii de grupe 
(A cu B și C cu D) au loc la 3 martie, 
la Viareggio și Pisa, iar finala și me
ciul pentru locurile 3—4 la Viareggio, 
la 5 martie.

Cele 16 
repartizate in 4 grupe, după

echipe participante

® Campionatul leminin de șah ; 
U.R.S.S. desfășurat la Baku a Iu; 
sfirșit cu victoria Valentinei 
ko. Pe locul doi s-a clasat 
Zatulovskaia.

• La 7 februarie s-a întors 
cova. campionul mondial de 
hail Botvinnik. După turneul de I 
Hastings, pe care l-a ciștigat de 
manieră categorică, marele maestru sc 
vietic a repurtat victoria în turneul d 
la Stockholm și apoi a dat o serie d, 
simultane, împreună cu marele maeștri 
Salo Flohr, în țările scandinave. Mihai 
Botvinnik a declarat corespondentulu 
TASS că este mulțumit de rezultatei 
turneului întreprins peste hotare.

• in cadrul slerturilor de finală a!< 
„Cupei campionilor europeni" la fot 
bal, echipa Standard Liege, campioa 
na Belgiei, a dispus cu 4—I (2—1) di 
Glasgow Rangers.

• La Standhalle din Viena, tn pre 
zența a peste 3.000 de spectatori, s-< 
disputat dubla întilnire internațional; 
de handbal dintre echipele selecționați 
ale Austriei și R. P. Ungare. La mas 
culin, gazdele au obținut o surprinză 
toare victorie cu scorul de 15—15 
(8—4), în timp ce la feminin au cîș- 
tigat handbalistele maghiare cu 13—1 
(5-0).

• La sfirșituf lunii mai va sosi in 
U.R.S.S. cunoscuta echipă braziliană 
de fotbal Flamengo din Rio de Ja
neiro. Fotbaliștii brazilieni vor susține 
4 meciuri: două la Moscova cu 
Ț.S.K.A, și Dinamo, și două la Tbilisi 
și Erevan. O altă echipă braziliană, 
Gremio Porto Alegrense, va juca anul 
acesta in U.R.S.S.

• Meciul pentru campionatul euro
pean de box la cat. mijlocie dintre 
scoțianul Mc.Cormack și șalanjerul 
său, danezul Christensen, a avut un 
deznodămînt neașteptat, rar întîlnit in 
analele boxului. Net superior, Mc. 
Cormack conducea detașat la puncte. 
La mijlocul reprizei a 4-a el l-a trimis 
pentru a treia oară la podea pe 
Christensen, dar nu a mai așteptat ca 
acesta să se ridice complet și l-a lovit 
din nou. Arbitrul l-a declarat învins, 
prin descalificare, pe Cormack. Chris
tensen, un boxer puțin cunoscut în 
vîrstă de 36 ani, urmează să-și pună 
titlul în joc în fața lui Laszlo Papp 
(R. P. Ungară).
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Varșovia

„Cupa Campionilor Europeni"

Ț.S.K. A. Moscova un adversar puternic 
pentru voleibaliștii de la Progresul 
Se apropie debutul voleibaliștilor 

de Ia Progresul București în „Cupa 
Campionilor Europeni". După cum se 
știe, sportivii romîni vor întîlni (la 4 
martie în Capitală și o săptămînă mai 
tîrziu la Moscova) pe fosta deținătoa
re a C.C.E., echipa Ț.S.K.A. Moscova.

Clubul moscovit a făcut cunoscut 
federației noastre lotul din care va 
fi alcătuită echipa pentru meciurile

cu Progresul. In fruntea listei — cu- 
noecuții internaționali Iuri Cesnokov, 
căpitanul echipei Ț.S.K.A. și al re
prezentativei Uniunii Sovietice, Mond- 
zelevski. Fasahov, Kovalenko, Șcer- 
bakov, Burobin, în repetate rinduri 
selecționați în echipa U.R.S.S., alături 
de care vor evolua Schmidt. Iakovlev 
și Kliger.

Voleibaliștii sovietici sosesc în Capi
tală la 2 martie.


