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iliul raional U.C.F.S. Horezu 
ară o susținută muncă pentru 
•ea angajamentelor luate.

îțj prezent, bilanțul acestor 
ri arată că în asociațiile spor- 
in raion s-au înscris peste 830 
membri și au fost încasate co
in valoare de lei 10.000. A:i 
ganizate 10 „duminici sportive" 
nunele Boldești, Vaideeni, Ho- 
’ietrari și altele, Ja care au par- 

1.170 de tinere și tineri.
in succes remarcabil s-au bucu- 
Nicursurile din cadrul Sparta- 
i de 
sat

de

iarnă a tineretului, care au 
la startul probelor peste 
particîpanți.

Alex. Momete — coresp.

58 NOI MEMBRI U.C.F.S

ra- 
in-

în aceste zile în comuna Chișaieu Criș 
a luat ființă o nouă asociație sportivă 
pe lingă Stațiunea de mașini și trac
toare din localitate. Cei peste 150 de 
membri U.C.F.S. prezenți la aduna
rea de constituire au fost de acord 
ca asociația să poarte numele de 
Tractorul. In vederea asigurării bazei 
materiale a celor patru secții pe ra
mură de sport (atletism, volei, fotbal și 
tenis de masă), a fost cumpărat echi
pament și materiale sportive in va
loare de lei 3000.

din Poiana Brașov!
POIANA BRAȘOV 12 (prin telefon). 

Schiorii N. Bobiț, E. Kiss, L Ciucu- 
deanu și I. Mateșan, toți de la Dinamo 
Brașov, au efectuat luni primele sări
turi — între 65—19 m — pe trambulina 
mare din Poiana Brașov, de pe care nu 
s-a mai sărit de 7 ani. După zăpada 
căzută in ultimele zile, schiorii au bătut 
trambulina care actualmente se prezintă 
în stare foarte bună.

De miercuri, vor începe antrenamen
tele și ceilalți schiori fruntași.

Cornel Tăbăraș s-a dovedit din nou cel mai biui schior al tării, cucerind 
primul loc in cursele de slalom și slalom uriaș din cadrul „Cupei R.P.R.", 
desfășurate simbătă și duminică la Poiana Brușov.

Foto: T. Chioreanu
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Aurel Fugata — coresp.

NUMEROASE COMPETIȚII
I

IN RAIONUL HAȚEG

Apropierea Conferinței U.C.F.S.

tocmai potrivită 
sportiv. Gerul s-a 
te. intimpină fără

ciațiile sportive sătești din 
Criș înregistrează succese

te. Astfel, pină la ora actuală, 
.t primiți încă 2658 de noi mem- 
C.F.S. Printre asociațiile sportive 
șe pe raion in ce privește pri- _ 
de noi membri U.C.F.S. se află 

ia Criș, Unirea Sintana, Șoimii 
id. Flacăra Țipari etc.

rzent, in secțiile asociațiilor 
din raionul Criș sînt cuprinși

19.000 de tineri și tinere. Tot'

a 
dus la intensificarea activității com- 
petiționale in asociațiile sportive de 
pe teritoriul raionului Hațeg. La în
trecerile de șah, săniuțe, patinaj, schi 
sau gimnastică participă 4784 de tineri 
și tinere. Printre asociațiile fruntașe pot 
fi amintite Sănătatea Păclișa, Bucura 
Hațeg, Măgura Pui, Ceramica Baru 
Mare și altele.

Vremea nu pare 
pentru un reportaj 
întețit și orășelul 
forfotă, tăcut. Nici la stadion nu-i ni
meni. Poate pe seară să găsim vreun... 
subiect. Și, totuși, la Urziceni sportul 
nu s-a „pitit' lingă soba încinsă cu bu
turugi, ci pulsează 
pe terenuri, chiar 
iarnă. Momentul... 
pede și reporterul 
față. De aici pînă la „primele impre
sii", nu mai este decit un pas. L-am 
făcut degrabă, in tovărășia citorva 
inimoși iubitori ai sportului.

puternic in săli și 
in aceste zile de 
critic a trecut re- 
se înseninează la

DIRECTE ȘI UPERCUT-URI
LA... GIRBOVI !

N. Sbuchea — coresp.

Satul nu-i departe de Urziceni. Nici 
15 kilometri. Oamenii își spun că 
acolo „sportul a prins rădăcini adinei". 
Așa este. Sînt la Gîrbovi fotbaliști

talentați, jucători de oină, de volei, 
de tenis de masă, popicari, șahiști. 
Colectiviștii de la „Victoria Socialis
mului" și muncitorii de la SMT Gir- 
bovi 6Înt cunoscuți în tot raionul 
pentru frumoasele rezultate sportive 
realizate în ultima vreme. Cum s-ar 
spune, au de ce să fie mulțu
miți. Numai că, pină de curînd, lu
crurile nu erau tocmai așa. Mai a- 
veau girbovenii un „păs". Bun e fot
balul — spuneau ei. Și voleiul, și po
picele, toate cite le avem. Dar box, 
box nu s-ar putea face?

N-a fost doar o vorbă aruncată așa 
în vînt...

Luna trecută, muncitorii de la SMT 
s-au adunat, într-o seară, la club. 
„Ne-am gîndit să facem și noi o sec
ție de box că tineri, flăcăi puternici, 
dornici să-și măsoare forțele avem 
destui" — le-a spus Paul Ancu, direc
torul SMT-ului. Asociația sportivă

Tractorul a amenajat sala, profesorul 
I. Dinulescu s-a îngrijit de celelalte 
probleme, iar antrenorul P. Alexan- 
drescu a început... antrenamentele. Și 
așa, în seara cînd ne gîndeam că nu 
vom găsi subiecte pentru reportajul 
nostru, 32 de muncitori da SMT și 24 
de colectiviști din Gîrbovi se antre
nau de zor. Curînd se va organiza 
prima gală și boxerii din Gîrbovi vor 
să dovedească că știu să se descurce 
foarte bine cu „directele" și „upercu
turile". O secție cu aproape 60 
boxeri într-o comună ! Firește, 
este un „fapt divers".

de
nu

BALONUL
PE...

OVAL 
MALUL

A POPOSIT 
IALOMIȚEI

Șî

plăcut pe oricare

întâlnirile de antrenament ale fotbaliștilor continuă,..
De azi înainte, iubitorii fotbalului 

vor fi... solicitați din ce în ce mai des. 
Echipele, intensificindu-și pregătirile, 
vor include tot mai multe jocuri de

aparatul de loiooralial printre sportivi

Țerenczl conduce pucul, talonat de Saharovski. Tinărul Pană urmărește 
dudul. (Fază din jocul Torpedo Gorki — București 5—3).

verificare, menite să le omogenizeze 
și să le pună la punct pregătirea tac
tică. Aceste întilniri, se vor disputa 
și in cursul săptăminii și în fiecare 
duminică. Miine, de pildă, in București, 
pe terenul Progresul din str. Staico- 
vici (de la ora 15.30), va avea loc un 
asemenea meci : Progresul—Dinamo
Bacău (in deschidere, la ora 13,30, Pro
gresul tineret va întilni pe Dinamo 
tineret). Iar duminică. Progresul va 
primi replica Rapidului, intr-un joc 
care, nu ne îndoim, va stimi același 
interes ca în plin sezon.

Pînă atunci, însă, să continuăm re
latările asupra altor partide 
te duminică.

lucrat în ceea ce privește tehnica in
dividuală.

Dinamo a aliniat următoarea for
mație : Varga (Niculescu)—Valcan, 
Barbu, Vitlpeanu—Corneanu, Radu— 
Dima (Loviri), Constantinescu, Lovin 
(Turcan), Halagian, Butnaru.

In deschidere: Dinamo Pitești ti
neret—Minerul C. Lung 4—2 (3—0).

Al. Momete, coresp. reg.

16 FEBRUARIE" LA CLUJ„CUPA

CLUJ 
duminică

disputa-

(prin telefon). Simbătă ' și 
s-au disputat primele jocuri

(Continuare In pag. a 5-a)

DINAMO PITEȘTI—METALUL
1—0 (0—0)

PITEȘTI

PITEȘTI (prin telefon). — 
viștii au dominat tot timpul 
meci disputat pe zăpadă, silind pe 
jucătorii .Metalului să facă un joc 
strict defensiv. înaintașii însă, s-au 
dovedit la fel de lipsiți de eficacitate 
ca și în meciurile din toamnă. De 
aceea nu au marcat decît un singur 
gol prin Halagian. Echipa Dinamo a 
lăsat să se întrevadă că mai are de

Dinamo- 
in acest

surprins
rugbiului : echipa colectivi- 
comuna Ion Roată va par- 
campionatul republican de 
Așadar, balonul oval, a a-

Vestea a 
iubitor al 
știlor din 
ticipa în 
calificare,
juns și aici, pe malul Ialomiței. Mai 
bine de 20 de tineri au învățat cu 
pasiune „tainele" acestui sport și, după 
citeva jocuri bune făcute în toamna 
trecută, s-au hotărît : „Ne înscriem 
în campionat !“ Bravo lor! Așa că» 
peste citeva săptămîni vom putea să-i 
aplaudăm pe colectiviștii Marin Un- 
gureanu, Uie Roșea, Vasile Garofide, 
Ion Vasile sau Ionel Ghiță în întrece
rile pe care le vor susține cu celelal
te 
de

echipe din „calificare". Profesorul 
educație fizică Ion Borăscu ne-a

DAN GIRLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 3-a)\ y
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Jucătoarele Rădică Preje (Progresul) și 
ena Isac (Rapid) dovedesc o perfectă sin- 
ini za re a mișcărilor în lupta pentru balon.

Constantin transformă lovitura de la 11 
m, trimițînd mingea într-o parte iar pe por
tarul Oană în cealaltă. (Fază din meciul de

Petre Marin (I.T.R.) și Alex. Marmora (Ra
pid ) au oferit spectatorilor o întîlnire viu 
disputată în cadrul întrecerilor „Cupei 16 Fc-

Puiu Victor (Dinamo) a terminat parcursul 
fără penalizare, fiind răsplătit cu îndelungi 
aplauze pentru performanța sa.



acest lucru a însemnat totodată șl primii 
pași spre activitatea sportivă organizată. 
Dar înainte de toate a însemnat o— obiș
nuință, care devine tot mai plăcută, lată 
impresiile trimișilor noștri speciali la aceste— 
competiții

In flecare zi, alte sute fi sute de oameni 
■I muncii se încolonează cu voioșie în 
imensa masă a celor care practică cu regu
laritate gimnastica In producție. Muncitori, 
intelectuali, elevi, îți întrerup clteva minute 
ocupațiile, pentru a executa mișcări fizice 
dătătoare de forță șl sănătate. Pentru mulți.

Un clopoțel sună prelung. Semnalul 
le-a intrat aproape in reflex muncitorilor 
de la întreprinderea de confecții „l. C. 
Frimu* din Craiova. Firesc, sună la a- 
ceeași oră de mai bine de trei ani. Acum 
e ora 10. Lucrează schimbul 11. Mași
nile de cusut fși întrerup turațiile, acele 
rămin suspendate in tigheluri, iar șteche- 
rele mașinilor electrice de călcat sint 
scoase din priză. Toți lasă pentru mo- 
ment lucrul și la comanda instructorului 
(muncitor și el). încep să execute exer
ciții de gimnastică.

— Un. doi. trei, 
trunchiului... Mai eu

— Să se deschidă 
citeva roci din rind. 
această zi de iarnă pătrunde în fiecare 
ungher a! secției I confecții. Felele se 
îmbujorează de efort și bună dispoziție. 
Lucrătorii Ion Stoica, Alexandru Șoriâ, 
Rodica lansichi, Maria Stătescu. Ion 
Dumitru. Aurelia Budrea. Ion Drăghiri 
fi ceilalți care lucrează aici execută 
prompt mișcările indicate de instructor 
O glumă bine plasată stimește tisul ge
neral...

...Croitorul Alexandru Chiuțu a ter
minat tocmai masa. Astăzi, ca și in cele
lalte zile a minerit cu poftă. Mișcarea i-a 
prins bine. După cum ne declară el, i-a 
plăcut sportul întotdeauna. Mai de mult, 
a făcut box și ciclism, iar acum îl pa
sionează pescuitul. Gt privește gimnas
tica in producție este convins că este 
foarte utilă, in special pentru cei ce lu
crează aplecați de spate. De aceeași pă
rere sânt și Constantin lance. Lemo-.a 
Petacudi, Ion Niță. Constantin Șarpe îi 
alt; muncitori din secția a Il-a. Intr-ade
văr, la întreprinderea 1. C. Frius gim
nastica in producție a intrat ta tradiție. 
A fost o treabă pornită temeinic. Comite
tul de partid, organizația U.T.M., direc
țiunea și asociația sportivi au pas deo
potrivă umărul. Nu după multă vreme, 
din riadul muncitorilor fi tehniâestilov 
s-au irit și instructorii obștești.

palru... Rotarea 
inimă, nea Cică ! 
ferestrele ! se aud 
Aerul proaspăt din

Poenaru, cel cu gimnastica in produc
ție...* Amănuntul este edificator. Nume 
ca Firu Poenaru, Ion Ureche sau Con
stantin Cauc sint binecunoscute i" leală 
întreprinderea. Meșteri pricepeți ta arta 
croitului sau a cusutului, cei 15 instruc
tori obștești cu gimnastica în produc
ție de la „I. C. Frimu* nu-și neglijează 
nici o zi această plăcută îndeletnicire. 
Decisa lor e continuitatea. La respectarea 
acestui lucru teghează și asociația spor
tivă Flamura roșie, declarată fruntașă 
pe oraș In privința practicării gimnazii- 
cii in producție. N-ar fi, credem, lipsit 
de importantă un schimb de experiență 
pe această linie Intre cei de la „l. 0. 
Frimu* și cei de la „Electroputere', „7

Noiembrie' sau ,,Arta populară*, aso
ciații in care gimnastica in producție 
șchioapătă de un timp prea îndelungat.

Experimentele făcute plnă acum au 
dovedit și la întreprinderea ..1. C. Fri
mu* că gimnastica fu producție este 
deosebit de utilă. Un răspuns... convin
gător l-au dat înșiși muncitorii, care 
după exerciții se simt mai vioi, lucrea
ză mai bine, ceea ce se concretizează 
prin lot mai multe și mai elegante con
fecții pentru tineretul școlar. Și nu e de 
loc întimplător că nume ca cele amin
tite mai sus figurează la loc de cinste 
pe panoul fruntașilor în producție.

prieteni...
L’.C.F.S. Tirgo-

, _ _ ultima vreme o
atenție deosebită introducerii gimna
sticii , ‘ -
luate a fost și aceea a organizării
unui curs pentru instructorii volun
tari. După absolvirea cu succes a
cursului, cei inițiali au trecut la apli
carea celor învățate.

Astfel, la întreprinderea Ciocanul, la 
I.G.O. Tirgoviște și la trei secții de 
croitorie ale cooperativei Sîrguința, a 
început să fie practicată pauza de 
gimnastică in producție. .Muncitorii 
din aceste întreprinderi execută cu 
multă plăcere exercițiile care le reîm
prospătează forțele.

Față de succesul de care se bucură 
gimnastica in producție, la întreprin
derile mai sus menționate, consiliul 
raional U.C.F.S. va trebui să acorde 
O mai mare atentie răspândirii acestei

Consiliui raional 
viște a acordat in

in producție Printre măsurile

OCTAVIAN CINGU

activități sportive, care este deosebit 
de utilă pentru muncitori. In această 
acțiune va trebui să se ceară sprijinul 
tehnicienilor și al profesorilor de edu
cație fizică.

MIȘU AVANU — coresp.

Construcțiile noi, moderne, ale Intre- nastica în producție. Citisem 
prinderii Faianță-Sticlă din Sighișoara contribuția ei la mărirea capaci 
sint un adevărat „certificat de naștere" muncă. La sfîrșitul anului trec| 
care atestă vîrsta fragedă a acestei noi 
industrii create aici in anii puterii popu
lare. O vizită în halele întreprinderii, 
în atelierele decorative sau în cele- de 
creație îți lasă o puternică impresie. 
In locul suflătorilor din vremuri nu 
prea îndepărtate, mașini uriașe, benzi 
rulante nesfirșite și cuptoare automate 
execută cu precizie uluitoare tot ce 
omul le comandă prin intermediul bu
toanelor și manivelelor. în halate albe 
sau in salopete, muncitorii de la fa
brica de faianță, unde caolina par
curge o interesantă metamorfoză, trans- 
formindu-se în elegante servicii de 
masă sau încîntătoare bibelouri, și de 
la fabrica de sticlă, depun strădanii 
vrednice de laudă, pentru a cinsti con
dițiile minunate de muncă pe care li 
le-au creat partidul și guvernul. Stea
gul de întreprindere fruntașă pe Mi
nisterul Industriei Ușoare e intr-adevăr 
un simbol al hărniciei lor.

Receptivi la tot ce e nou. ei au îm
brățișat cu căldură o nouă activitate: 
gimnastica in producție. In fiecare zi 
la ora 10 muncitorii și muncitoarele 
din trei secții (aproape 200) execută 
cu plăcere exercițiile care ii înviorează, 
le dau noi puteri de muncă, bună dis
poziție. Muncitoarea Olimpia Iordă- 
nescu de 'a secția polizare-sortare imi 
spunea după Încheierea programului de 
exerciții, că „și cei mai virstnici s-au 
convins de utilitatea gimnasticii în 
producție. Dacă la început cite o mun
citoare mai în virstă se eschiva pe mo
tiv că „ar fi neserios să dea din 
miini alături de cei tineri”, acum toată 
lumea fără nici o excepție, participă 
cu interes. Varietatea exercițiilor con
tribuie la creșterea acestui interes.

Curios să aflu cum a fost intro
dusă gimnastica in producție in între
prindere. am stat de vorbă cu secre
tarul asociației sportive Faianța, St 
Bucur, care mi-a făcut un succint is
toric :

„Aflasem din ziare că in multe în
treprinderi din țară se desfășoară gim-

siliul asociației noastre sportivi 
cut o ședință în care s-a discul 
blema introducerii gimnasticii I 
ducție în citeva secții. Consilii 
însărcinat să prezint concluziile I 
organizației de partid, conduceri 
prinderii, sindicatului, organizai 
bază U.T.M. De la început toi 
mea a fost de acord, sprijinind! 
fectiv inițiativa. Am trecut pail 
inițierea viitorilor instructori șil 
murirea importanței gimnasticii I 
ducție, în secțiile decor, poliza 
tare și turn-amestec, unde aml 
derat că se poate introduce I 
mul în prima fază a acțiunii t| 
La 28 decembrie 1961, mai etrl 
decît sportivii care așteaptă I 
într-o mare întrecere, am făcui 
gurarea. Și cum era firesc, totul! 
șit din plin. De atunci in fiecarl 
aceeași oră oamenii se aliniazl 
nici o comandă și așteaptă sel 
instructorilor". I

— Ne-ar mteresa să ne voi 
despre perspective. I

— Anul acesta vom extinde d 
tica in producție și cea de and 
în toate secțiile întreprinderii I 
aceasta studiem împreună cu dl 
ian Comșa condițiile de lucru șl 
cițiile care se impun. Folosim I 
rile de specialiate și unele q 
prezentate cu ocazia sesiunilor I 
fice. Studiem in prezent și posibl 
folosirii stației de amplificare. C 
jinul permanent al organizației d 
tid vom reuși să realizăm integri 
iectele. |

Nu avem nici o îndoială I Prq 
vor deveni fapte, pentru că se Iii 
cu tragere de inimă, pentru că 
citorii s-au convins de importa 
de efectele binefăcătoare ale gimn 
în producție.

Cind părăseam întreprindere 
muncitor l-a strigat pe tov. 
Bucur și i-a spus: „Alai trece 
vrem pină facem și noi gimnasl 
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de lucru obișnuită la „Mocdra- 
De-a lungul henzT'o- rulante, 
de muncitori și muncitoare, a-

T-* |

Viiiili iu Sălii Maie!
' Zi 
ta*.
sute
plecate deasupra mașinilor de cusut 
sau a meselor de croit, lucrează cu 
rivnă și spor. Acele ceasornicului se 
mișcă in răstimpuri, măsurind scurge
rea timpului. Secundele, minutele, 
orele trec una după alta și numărul 
produselor, opera vrednicilor munci
tori și muncitoare de ad crește me
reu. Dar— deodată zumzetul mașini
lor de cusut încetează, benzile în
cremenesc și se face liniște în toate 
secțiile. Citeva fetișcane mai sprin
tene urcă pe scăunele și deschid fe
restrele. De-a 
format coloane 
de vîrstnice și 
rece împrospătat 
zile precise ale 
tari : 1-2-3, 1—2-3—4.

E ora 10 fix și aproape 1.000 de 
oameni execută mișcările prevăzute 
In cadrul celor 10 minute de gim
nastică în producție. E o atmosferă 
de voioșie și insuflețire. 
citi pe fețele tinerelor 
eă programul „gimnasticii 
(așa îi zice Ion Csillag 
principal și tehnician al 
sportive) nu e considerat o forma
litate, ci dimpotrivă un lucru nece
sar și plăcut.

9 ore mai tîrziu, în cadrul schim
bului II, totul se repetă. La 19 fix, 
din nou toate ferestrele sint larg 
deschise și peste 1.000 oameni fac 
obișnuitul program de gimnastică în 
producție. Ghizela Szilagyi are 58 de 
ani și lucrează la „Mondiala” de mai 
bine de un deceniu. Cînd fiicele sale 
Maria și Margareta au terminat cu 
școala, le-a adus și pe ele la fabrică. 
Dimineața, in secția III am cunoscut-o 
pe Margareta, după amiază pe Maria.

— E tin lucru bun gimnastica in

■W 9

lungul sălilor s-au 
de tineri și tinere, 
virstnici. In aerul 

se aud doar comen- 
instructorilor volun-

Poți lesne 
muncitoare 
în muncă” 
- maistru 

asociației

producție, imi spune Ghizela Sziîagyi. 
Duminică, acasi, noi facem exerciții 
fără instructor. Ne-am obișnuit. Mai 
ales fetele. Tinerețea și sportul... fac 
casă buni— înțelegeți 7 completează 
dinsa zâmbind.

Geza Sado, maistru principal la
secția III, fost sportiv — cum se re
comandă ei singur — ne spune:

— Atunci cind a fost introdusă 
gimnastica in producție lucrurile au 
mers mai greu. Pentru mulți, faptul 
pi-ea o pierdere de timp. Acum insă, 
cind se apropie ora 10 sau 19, de
pinde de schimb, fiecare se pregă
tește. A devenit o necesitate. Deschi
dem 
rați, 
mai

tnvio- 
ți cu

Emilia 
foarte

ferestrele ți ne mișcăm, 
lucrul merge mai ușor 

mult spor.
Pentru noi — Intervine

Niculas — aceste exerciții sint 
necesare. După patru ore de munci 
la mașina de cusut mișcarea ne în
dreaptă spatele, ne reface forfe’e..

Nenumărate asemenea declarații am 
notat în toate secțiile „Mondialei”.

— 2000—2300 de muncitoare și mun
citori de la noi practică gimnastica 
in producție — ne spunea la ple
care Leon Sas, secretarul asociației 
sportive. Instructori 
Bota, Maria Felber, 
Elisabeta Suba aduc 
foarte importantă la 
acestei acțiuni. Pe de altă parte, 
sportivi fruntași din secțiile fabricii, 
ca fotbalistul Iosif Csenger, baschet
balistele Ileana Maak, Greta Gref 
ș. a., angrenați și ei in gimnastica 
in producție, stimulează pe ceilalți 
muncitori și muncitoare. De altfel, 
mulți din componența echipei noas
tre au făcut primii pași in sport in 
cadrul pauzei de gimnastică. Numă
rul celor care practicind 
in producție au îndrăgit 
din ce in ce mai mare 
secții pe ramură de sport 
ției noastre au acum o bogată rezer
vă de cadre.

voluntari ca P. 
Irina Blaga sau 

o contribuție 
buna reușită a 

altă

gimnastica 
sportul e 
fi cele 9 

ale asocia-

Aspect din timpul exercițiilor de gim nastică in producție intr-una din secțiile Combinatului Sticla-Faianța 
din Sighișoara

0 invitație... neprevăzută
Un nou țiriit de telefon, parcă mai prelung. Ridicăm 

receptorul.
— Alo, ziarul „Sportul popular” ? Atei întreprinderea 

„Flacăra roșie” din București. Vă invităm să participați 
la o acțiune in legătură cu gimnastica în producție.

— Bine, dar nu de mult am fost la dumneavoastră 
tocmai in această problemă. Știți, mai sint și alte între
prinderi...

— Noi insistăm. Veniți și n-o să vă pară rău.
Ce era să mai răspundem ? Peste o jumătate de oră 

ne-am aflat in fața întreprinderii. O dată pătrunși, ne-am 
îndreptat, in mod involuntar, spre secții.

— Nu pe acolo, tovarășe I Astăzi e vorba de ceva cu 
totul special.

Ajuns in fața sălii cantinei, secretarul asociației ne-a 
poftit să intrăm. Lume multă. De fapt intirziasem citeva 
minute. Ne-am așezat, căutind să faeem cit mai puțin 
zgomot. Nu am reușit însă și citeva sisiituri ne-au atras 
atenția să nu-i tulburăm că sint atenți.

— „Principiul care stă la baza gimnasticii în pro
ducție este așa-numitu] „fenomen al lui Secenov* sau 
„principiul repausului activ” — a continuat vorbitorul, 
dr. Gheorghe Comănescu. Ar apare normal ca după un 
efort fizic repausul complet să fie cel mai indicat pentru 
a se recupera forțele pierdute. Cercetările de laborator 
întreprinse de Secenov și verificate ulterior in practică, 
contrazic însă aceasta. Secenov a efectuat următoarea 
experiență: a pus un subiect (om) să execute mișcări 
cu mina dreaptă pină ce s-a instalat oboseala absolută, 
adică nu mai a fost posibilă mișcarea miinii respective. 
Apoi a lăsat subiectul în repaus pasiv și a cronometrat 
timpul ce s-a scurs pină să revină forța de lucru a

punind să li 
astă dată sun 

nu a mai fost lăsat în repaus absolut, ci a fost pJ 
execute ușoare mișcări cu mina stingă. S-a constat 
a fost nevoie de un timp mai scurt’ de reveni 
capacitatea de lucru a miinii drepte obosite, decit la 
experiență.

Deși repausul din experiența a doua a fost incoJ 
totuși, organismul și-a revenit mai repede. Seceri 
explicat acest lucru prin intermediul activității nerl 
superioare”.

Observam că cei din sală ascultau cu mare al 
fapt ce dovedea că-i interesează foarte mult sub 
despre care se discută. Numeroasele exemple pe cs 
dădea doctorul întreprinderii, în legătură cu fol< 
ce le aduce gimnastica în producție erau edifica 
Astfel, la Fabrica de confecții și tricotaje „București' 
torul V — in perioada practicării pauzei de gimnast 
producție — planul a fost depășit cu regularitate 
10—11 la sută, la fabrica „Tricotajul roșu* — se 
„lenjerie de lux” — planul se depășește lunar cu 1 
la sută, ca să nu mai amintim alte numeroase ex< 
ce le avem la îndemină".

La sfîrșitul acestei conferințe secretarul asociației 
spus :

— înțelegeți de ce la noi se practică cu regula 
gimnastica in producție de peste 2.000 de munc 
Ei singuri și-au dat 
că se simt mult mai bine in ceea ce privește sănă 
iar cercetările făcute au dovedit că le-au crescut 
citatea de respirație și forța brațelor

mâinii obosite. A repetat experiența 
cu mina dreaptă pină la epuizare. De

seama că este în interest!

TI BERIU B



DESPRE
Alt COLABORĂRII

C1TEVA IMPORTANTE ASPECTE
ANTRENOR- MEDIC -SPORTIV LA EOTBAl

Publicăm, mai jos, un articol 
d tov. dr. STELIAN CHERCIU, 
are tratează cîteva importante 
ispecte ale colaborării antrenor- 
nedic-sportiv. Considerăm că apa- 
iția acestor rînduri in perioada 
n care echipele se pregătesc in* 
ens pentru noul sezon va fi de 
in real folos.

ndiscutabil ca in urma măsurilor 
luate pentru îmbunătățirea acti- 

ții fotbalistice s-au înregistrat 
le rezultate pozitive atît în inun
de instruire, cit , și in calitatea
r jocuri desfășurate în toarp- ATENȚIE LA VIAȚA SPORTIVA!
Totuși, aceste progrese nu sînt

măsură să mulțumească, nu lichi-. | n perioada de lucru cu eforturi
ză rămînerea in urmă tn această. ’ mari o deosebită importanță o 
liplină sportivă, Stăruiesc lipsuri, capătă, problema refacerii organismu- 

cu seamă in procesul de instruire lui. Marile eforturi de antrenament 
sportivii, fti munca medicilor, an- fac să crească capacitatea de lucru, 
tocilor și fotbaliștilor. Intre acești .dar, cu condiția unei refaceri sufi- 

factori nu -a statornicit încă o 
nsă colaborare, deși se recunoaște 
aceasta poale duce la rezultate 

orabile în ridicarea calității jocu- 
și îmbunătățirea performanțelor, 

icticarea cu succes a fotbalului, la
nivel tehnic tot mai ridicat, este 

ibilă in condițiile unui antrenament 
fășurat riguros pe baze științifice 
ale unei comportări conștiente a 
•rtivului față de ceea ce face el și 
ă de cerințele pe care le formulează 
renorul și medicul. De aici rezultă 
tecesitatea și importanța unei strîn- 
conlucrări între antrenor, medic și 
irtiv. Despre unele aspecte — prin- 
ale — ale acestei colaborări mă voi 
tpa mai jos.

si PRIMUL RIND PLANIFICAREA

a stu- 
echipelor 
unitar 
de la 
și de

de 
ve- 
in- 
vo-

etc. La fot- 
nu satisfac, 
aceea că nu 
pretutindeni

J ederația de fotbal, prin Colegiul 
central al antrenorilor,

it problema pregătirii 
a elaborat un program 

egâtire prin care se trece 
ile antrenamente reduse 
isitate mică la antrenamente cu 
n, durată și intensitate mult spori- 

Această metodă a dat rezultate 
irte bune in alte discipline sportive 
handbal, volei, baschet

1 insă, rezultatele încă 
intre alte cauze este și 
i realizat pe deplin și 
colaborare intre cei trei factori a- 
intiți,. Fiecărui ii revin sarcini im- 
irtante de rezolvat, iar munca colec
tă nu poate decît să netezească 
tunul spre succese.
Colaborarea sportiv — antrenor — 
edic trebuie să înceapă necondițio- 
it ea procesul de instruire, care tre
zie planificat Intr-un mod cit mai 
tmplet. dat fiind faptul că pînă și 
•le mai mici devieri de la regimul 
iiyțyrit de lucru duc ta modift-are» 
fiului de antrenament. Pe baza ca- 
ndarutui sportiv și a gradului tte 
■egâtire a echipei, antrenorul - în 
Haborare cu medicul - reglează vo- 
imul și caracterul activității de an 
enament.

ECESITATEA individualizării

antrenamentului, 
mărita este in le- 
premisă necesară 
capacității de lu- 
restructurarea or-

Drganizmul sportivului antrenat se 
caracterizează prin capacitatea 

e a-și fixa intr-un timp mai •scurt 
ctivitatea la un nivel mai ridi- 
at. fapt legat tn primul rind de ner- 
“cționsrea funcțională a sistemului 
ervos in procesul 
'olesirea eforturilor 
ătură cu această 
idicării continue a 
ru, care provoacă 
anismului în vederea unul nivel nou, 
ia! înalt al activității sale.

Pentru a atinge acest țel este ne- 
>oie Ca antrenamentele să fie iraiiui- 
lualizate. Această individualizare însă, 
ku se face încă ținîndu-se cont de par- 
icularitățile fiecărui sportiv. De a- 
teea este foarte greu ca desfășurind 
«celași program, toți jucătorii să a- 
lungă la aceeași formă. Unor jucă
tori ca Oaidă, Soare, L Lazăr etc. 
le este necesară o anumită intensitate 
In antrenament, în timp ce alți jucă
tori, ca Baboie, Mafteuță, Dulgheru. 
David, Creiniceanu etc., trebuie su
puși la un alt regim, adecuat parti
cularităților lor.

Acest lucru este foarte important, 
căci prin antrenament, egal pentru 
întregul lot, efectele vor fi diferite : 
tn timp ce unii jucători vor fi în for
mă. alții se vor găsi la jumătatea dru
mului.-

URMAR1REA CONTINUA A 
SPORTIVULUI

Continuarea pregătirii fără o strîn- 
să colaborare și fără a se ține 

cont de indicii obiectivi obținuți prin 
examene medicale periodice și de da
tele obiective culese prin probe com
plexe de control, poate duce foarte 
ușor la fenomene de oboseală (supra- 
antrenament, surmenaj). Pentru a se 
evita acest lucru este nevoie ca an
trenorul și medicul să urmărească 
permanent pe fiecare jucător.

Organismul nu poate lucra mereu 
la un nivel maxim, dat fiind că a- 
ceasta poate duce la subminarea ac

tivității nervoase superioare și la re
ducerea capacității de lucru. De aceea, 
perioadele de antrenament cu eforturi 
mărite trebuie să alterneze eu scurte 
etape de slăbire a efortului și de mo
dificare a caracterului lui. Aceasta 
contribuie la consolidarea nivelului 
atins in capacitatea de lucru. Antre
norul și medicul trebuie să fie insă 
atențl ca aceste etape să nu se 
prelungească prea mult, deoarece și 
in acest caz se poate ajunge la o oare
care scădere a gradului de antrena
ment.

medicului
ciente. Pentru acest motiv, antrenorul 
și medicul, trebuie să asigure jucăto
rilor posibilitatea odihnei necesare 
refacerii organismului.

Dar, pentru ca organismul să se 
refacă, trebuie, in primul rind, ca 
jucătorii să respecte riguros principi
ile unei vieți sportive. Dar iată că. 
după eforturi maxime, cind organismul 
are nevoie de odihnă și de eliminarea 
produselor toxice de oboseală, o serie 
de jucători, dimpotrivă, se... intoxică, 
făcind diferite abuzuri (alcool, tutun 
etc.). Aceste lucruri au fost constatate 
mai ales lunea, după meciul de du
minică. Un organism supus la repaus 
și ferit de abuzuri trebuie să ofere 
probe funcționale normale. Acestea 
insă, sînt profund alterate la cel care 
nu respectă viata sportivă. Asemenea 
abateri fac ca rezultatele muririi de
puse de antrenor, medic și restul 
sportivilor să fie reduse. De aceea, 
la recomandările medicului, antreno
rul și conducerile secțiilor trebuie să 
ia cele mai severe măsuri împotriva 
celor vinovați.

TRATAREA JUCĂTORILOR

O altă problemă care poate fi rezol
vată printr-o colaborare intre an

trenor și medic este aceea a traumatis
melor și îmbolnăvirilor. In această 
privinfă, intre cel doi factori trebuie 
să existe încredere, stimă șt ajutor 
reciproc. Medicul va analiza situația 
și va face recomandările necesare re
facerii organismului suferind sau ac
cidentat. Iar antrenorul trebuie să aibă 
încredere in indicațiile medicului și să 
le respecte, pentru că numai 
poate ajunge la o grabnică 
șire a sportivului.

Acolo insă, unde nu s-a 
așa, au fost cazuri de

procedat 
jucători 

introduși In formație fără a fi com
plet refăcuți și, deci, fără a re ține 
cont de indicațiile medicale. Este e- 
xemplul lui I. lonescu (Rapid), Nun- 
weiller III. Pașcanu etc. Randamentul 
lor a fost scăzut, iar suferința le-a 
fost prelungita sau chiar agravată. 
La acest capitol insă, trebuie să ară
tăm că există și o altă categorie 
de cazuri, în care unii sportivi (Popa, 
Caricaș, Marcu, Constantin etc.) fie 
din comoditate, fie din obișnuință au 
încercat să acuze o 9erie de suferințe 
pentru ca să se sustragă de la antre
namente, obținînd uneori cu ușurință 
•cutiri medicale. Această tendință tre
buie combătută cu energie, in primul 
rind de medic.

întrecerile de patinaj în rîndul școlarilor din Petroșeni se bucură de un 
deosebit succes. Iată un grup de elevi din localitate dispntindu-și Intiie- 
tatea în cadrul Spartachiadei de iarnă a tineretului.

Fol®: Gh. Amuz*

extrem de utilă și în cazul 
problemei unei alimentații 
In raport cu intensitatea e- 
alimentația (de slăbire, în

să fie modifi-

trebuie desfășu-

PROBLEMA ALIMENTAȚIEI

Colaborarea dintre cei trei factori 
este 

rezolvării 
raționale, 
forturilor, 
grășare etc.) trebuie 
cată.

In această privință 
rată o întreagă muncă de educare a 
fotbaliștilor. Ei trebuie învățați cum 
să se alimenteze. Aceasta se poate 
realiza prin lămurirea problemelor fi
ziologice, prin arătarea acțiunii nega
tive asupra organismului a toxicelor 
și a abuzurilor etc. Cunosc!nd toate 
acestea jucătorii vor contribui ei în
șiși la rezolvarea unei probleme foar
te importante.

I n încheiere 
că există

condițiuni 
a dus ți 
asemenea, 
au Înțeles

de antrenament, 
este absolut necesar să 
conlucrarea antrenor- 

se Impune o intensă

★
trebuie să subliniez - 

cluburi (printre care 
Steagul roșu, Dinamo București, Pe
trolul) unde colaborarea antrenor-me- 
dic este realizată in bune 
și unde munca colectivă 
duce la rezultate bune. De 
sînt numeroși jucători care 
că la baza pregătirii lor nu mai tre
buie să dăinuie metode empirice, ci 
date obiective, științifice. Datorită 
unei atitudini mai juste față de pre
gătire și grație unei munci mai seri
oase, conștiente Și continue unii fot
baliști au atins un nivel ridicat în 
măiestria sportivă (Voinescu, Mindru, 
Motroc. Dridea, Jenei, Meszaros. Sere- 
dai, Nunweiller TV etc.). Nu-i sufici
ent insă numai atiL Trebuie ca toți 
jucătorii să privească cu aceeași seri
ozitate și același spirit de răspundere 
pregătirea personală, si aibă aceeași 
atitudine lăți

Și mai ales, 
se cimenteze 
medic-sportiv, 
muncă de colaborare și sprijin reci
proc, o îmbogățire permanentă a cu
noștințelor acestor trei factori. Este 
clar pentru toată lumea că munca in 
colectiv, bazată pe date științifice. nu 
poate duce decît la rezultate bune, la 
lichidarea greșelilor.

Pentru aceasta, antrenorul, medicul 
și sportivul — conștienți de misiunea 
lor — trebuie să depună toate efortu
rile pentru a ridica și această populară 
disciplină sportivă, fotbalul, pe aceeași 
treaptă cu celelalte care au obținut 
rezultate strălucite în regimul nostru 
democrat-popular.

Există condiții materiale optime. 
Mai trebuie adăugate din partea tutu
ror muncă perseverentă, dragoste, ata
șament și dăruire deplină.

DR. STELIAN CHERCIU
Directorul spitalului Bucur

astfel se 
insănăto- INTR-UN RAION

(Urmare din no». 1)

promis că se va ocupa cu toată grija 
de pregătirea echipei și, desigur, 
urăm mult succes.

ii

a-
,,CÂRTI DE VIZITA"

Ne-am gindit să prezentăm sub 
ceaată formă citeva din succesele 
pentru obținerea cărora activiștii 
sportivi din raionul Urziceni au mun
cit și muncesc cu pasiune și pricepere.

„ÎNDUSTRIA‘-Urzicenî, asociație 
sportivă fruntașa. Pentru completarea 
..cărții de vizită" ar fi, poate, suficient 
să amintim că absolut toți cei 700 de 
muncitori ai fabricii sînt membri 
U.C.F.S. cu cotizația la zi. Felicitări 
întregului consiliu șL î» special, pre
ședintelui asociației, tovarășul

Pregătirea își spune cuvîntul ■ ■■

jocurile de 
aspecte im- 
acestor for- 
vor acorda 
ce se im-

Cu mai puțin de o lună de zile îna
intea campionatului republican, echi
pele bucureștene — cărora li s-a a- 
dăugat și formația din Petroșeni — 
au făcut o „repetiție generală" din 
cele mai reușite în pragul noului se
zon competițional. Este, desigur, prea 
devreme să facem aprecieri asupra va
lorii jucătorilor după această primă 
evoluție în fața iubitorilor de rugbi. 
Mai ales câ terenul, bun pentru... 
schi, a fost un principal adversar al 
încercărilor de a realiza scheme tac
tice axate pe o varietate de procedee 
.tehnice. Cu toate acestea, 
duminică au reliefat unele 
portante pentru antrenorii 
mâții care, fără îndoială, 
toată atenția „retușurilor" 
pun.

Cei peste 70 de rugbrșfi care s-au 
întrecut duminică pe stadionul ITB 
au dovedit, cu puține excepții, o ver
vă deosebită, s-au descurcat excelent 
in fața problemelor puse de starea 
terenului Și au făcut cu prisosință 
dovada unei bune pregătiri fizice (Ști
ința Petroșeni, Metalul, Steaua, Gri- 
vița Roșie, Dinamo). Din acest punct 
de vedere antrenorii sînt destul de 
mulțumiți. Rămîne ca viitoarea etapă 
să ajute mai mult la clarificarea pă
rerilor despre pregătirea tehnică a 
rugbiștildr participant la „Cupa 6 
Martie", capitol la care — din cauza 
terenului — nici jucătorii fruntași, cu 
multă experiență, nu au reușit să a- 
ducă argumente din cele mai convin
gătoare.

Balonul va fi âștigat de înaintașii Progresului care vor încerca o „pătrun
dere* în dispozitivul de apărare al Științei Petroșeni.

Foto: T. Chioreami

Dinu, activist priceput și pasionat al 
sportului. Să mai adăugăm însă că a- 
proape 400 de fete sînt cuprinse inac
tivitatea sportivă și că secțiile de voiei, 
handbal, tenis de masă, ciclism, atle
tism, șah și popice, au început să des
fășoare o bogată activitate.

STEFAN MIHALLY, elev la școala 
profesională din comuna Armășești. 
Tinărul sportiv este campion raional 
la tenis de masă și nu o dată, jocul 
lui tehnic și spectaculos a fost răsplă
tit cu aplauze de spectatori. Mulți 
vorbesc despre Ștefan Mihally cu mîn- 
drie și-i întrevăd un progres rapid, 
poate Chiar un ..asalt" către locurile 
pe care le ocupă astăzi jucătorii noș
tri fruntași de tenis de masă.

CONSTANTIN DEDU, profesor de 
educație fizică în comuna Dridu. 
Multe succese sînt legate de munca 
sa neobosită, de sîrguința cu care 
activează pentru dezvoltarea activită
ții sportive. Aproape 400 de colecti
viști din comună își amintesc de în
demnurile pe care le-a rostit cu pa
siune de-atîtea ori profesorul Constan
tin Dedu. Tot el a fost inițiatorul 
unor „duminici sportive", al circuitu
lui ciclist al comunei, al diferitelor 
alte întreceri care s-au bucurat de 
succes.

ERACLE LEV ANDIS, președinte
le comisiei raionale de fotbal. Dacă 
vorbești de oamenii care au pus umă
rul și muncesc cu toată tragerea de 
inimă pentru dezvoltarea sportului în 
raion, nu se poate să nu amintești, 
și numele tovarășului Eracle Levandis. 
Om trecut de 60 de ani, el aleargă 
neobosit la diferite asociații, este pre
zent la cele mai multe meciuri din 
campionatul raional, se ocupă de fie
care secție de fotbal, ajută și îndrumă 
cu pricepere activitatea fotbalistică 
din raion. Să spunem doar atît : în 
1958 în campionatul raional activau 
4 echipe. Acum sînt 36...

MIRCEA ANGHEL, președintele 
G.A.C. Grindu. Multe are de făcut 
președintele de dimineață pînă noap
tea tîrziu. Dar, găsește el timp și 
pentru sport. Asociația sportivă îi sim-.

Oricum, s-a văzut clar că unde 
echipe au de „lucrat" serios în aceas
tă direcție (Știința Petroșeni) deși, în 
general, au practicat un joc bun. Mai 
mult credem că ar fi putut face și 
liniile de treisferturi ale Progresului, 
Griviței Roșii și ITB-ului, spre deo
sebire de cea a Metalului care — este 
drept cu adversar mai slab — a reu
șit să practice un joc mai deschis, 
spectaculos și... eficace.

Ar mai trebui, desigur, să ne oprim 
asupra unei probleme importante care 
privește scopul acestei competiții, 
înaintea jocurilor s-a făcut echipelor 
recomandarea de a nu uita caracterul 
amical al competiției și de a nu-și 
concentra eforturile doar pentru acu
mularea de puncte. Uneori, nu s-a 
ținut seama de această indicație și 
astfel în ciuda luptei frumoase care 
a caracterizat de pildă, partida Gri- 
vița Roșie 
spectacol 
abia către 
însă, după 
minați tocmai pentru a fi... temperați.

Un lucru este cert: perioada de ■ 
pregătire își spune cuvîntul și această i 
primă evoluție .a rugbiștilor noștri 
fruntași este mai mult decît îmbucură
toare. Un motiv în plus să așteptăm--: 
cu interes sporit etapa viitoare a 
pei 6 Martie".

— Dinamo, fazele de mare 
rugbistic au fost create 
sfîrșitul meciului. Aceasta 

ce unii jucători au fost eli- •

te permanent sprijinul. Și nu numai 
atît. Președintele e prezent la mal 
toate competițiile, însoțește echipele 
in deplasare, îi îndeamnă pe tineri 
să nu mai stea în „tribună", ci aă 
poftească pe teren să-și măsoare for
țele și îndemînarea. Firește, mulți 
colectiviști i-au urmat exemplul # 
astăzi sportul cunoaște in comuna < 
Grindu o frumoasă dezvoltare.

MARIA DUȚA-instructor obștesc 
din comun* Armășești. Unul din nu
meroșii instructori obștești pe care te < 
poți bizui întotdeauna. Multe lucruri <’ 
frumoase a făcut pentru sport Maria : 
Duță. Cind vine pe la ,,raion", cel 
de-acolo știu că iar s a mai organizat 
o acțiune de amploare la Armășești 
și e nevoie de sprijin. Maria Duță nu 
se mulțumește să îndemne pe alții să , 
facă sport. Printre alte rezultate fru
moase ale atletei Maria Duță, amin
tim victoriile realizate în probele <*• : 
100 și 400 m plat ale „Cupei Agricul
turii".

Și ar 
semenea 
una pe
RAIONAL U.C.F.S. URZICF.NI. Aceas
ta pentru că, prin munca entuziastă a 
consiliului U.C.F.S., majoritatea celor- 
70 de asociații sportive desfășoară 
bogată activitate, pentru că numărul 
membrilor U.C.F.S. a crescut la 10.700, 
numărul participănților la competițiile 
de mase s-a ridicat la 23.000, campio- • 
natele raionale de fotbal, volei, popi
ce etc., se bucură de o tot mal largă 
participare și pentru că numeroasele 
inițiative luate în ultima vreme de 
U.C.F.S. raional, au avut ca rezultat 
înfloritoarea dezvoltare a sportului de 
mase în raionul Urzioeni.

Oamenii sînt însă modești și nu 
prea vorbesc de munca și de 
lor. Noi am făcut-o pentru 
adevăr, ei merită asemenea 
și pentru că, ne gîndim, 
lor ar putea fi urmat de mulți alțl 
activiști sportivi.

putea fi prezentate multe a- 
„cărți de vizită". Poate chiar 
care am scrie: CONSILIU!*

succesele 
că, într- 
aprecierf 
exemplul



Comentarii după ultimul concurs

Ch. Cincu, âștigătorul probei de fond 15 km desfășurată în prima zi a 
,Cupei R.P R.“

Etapa inaugurală a „CUPEI R.P.R." 
pe echipe a fost elocventă in ceea ce 
privește utilitatea organizării acestei 
competiții. Intr-adevăr, simbătă și 
duminică am putut constata in Poiana 
Brașov preocuparea cluburilor, asocia
țiilor sportive și a selecționatelor de 
orașe invitate, de a nrezenta echipe 
cit mai complete — numeric — și cil 
mai bine pregătite. Cel mai îmbucură
tor fapt îl considerăm numărul mare 
al juniorilor care s-au aliniat la star
tul probelor. Cunoscind din vreme că 
aportul juniorilor va fi substanțial în 
clasamentele pe echipe, 
îngrijit ca acești tineri concurenți să 
fie pregătiți sub toate aspectele. Drept 
urmare, atit la probele alpine, cit și 
îa cele nordice am putut vedea nu
meroși schiori tineri și talentați, care 
se anunță de 
dejde.

La fond, de 
in ziua a doua, cînd s-au desfășurat 
ștafetele, să atragă asupra lor aten
ția publicului, deși concomitent iși

secțiile s-au

pe acum cadre de nă-

pildă. juniorii au reușit

disputau întîietatea seniorii. Ștafetele 
Olimpia Brașov, Voința Sinaia și Di
namo Brașov au dat o luptă pasio
nantă, încheiată cu diferențe de ze
cimi de secundă, ceea ce pentru o 
distanță de 15 km este foarte puțin. 
Aceleași cuvinte frumoase se cuvin 
junioarelor fondiste și tinerilor concu- 
renți și concurente de la probele al
pine. Cit privește săritorii, ne bucură 
că după multă vreme am putut vedea 
pe trambulina mijlocie 20 de juniori. 
Păcat, însă, că nivelul lor tehnic este 
destul de scăzut. In privința tehnicii 
săriturii, antrenorii vor trebui să lu
creze cu mai multă minuțiozitate, pen
tru ca tinerii noștri săritori să devină 
cu adevărat speranțe.

O MANȘA RAR INTILN1TA
Cu toții am așteptat cu multă ne

răbdare evoluția seniorilor la probele 
alpine și îndeosebi la slalom special, 
cursă ce poate fi urmărită de la start 
pînă 
ne-a

la sosire. Și, dacă prima manșă 
arătat doar că pentru primele

362 de partîcipanți la întrecerile

BULETINUL ZĂPEZII
Ninsorie căzute in ultima săplămlnâ 

Ai mărit considerabil grosimea stratului 
de zăpadă din zona de munte, dar tem-

VEȘTI DIN CLUJ
• BOX. La Cluj s-au desfășurat 

două etape din cadrul campionatului 
republican de calificare la seniori ți 
juniori. Subliniem comportarea junio
rului loan ~ 
Turzii). In 
l-a intilnit 
anul trecut 
finala campionatului republican de ju
niori). Intilnirea a prilejuit o frumoa
să dispută in care victoria a revenit 
la puncte lui Dandoți. Ia general, o 
formă bună au arătat boxerii de la 
Industria Sirmei C. Turzii. Pentru e- 
tapele următoare, de la această aso
ciație sportivă s-au mai calificat : loan 
Otvoș, Cornel Nemțeanu. Mihai Roș
ea, Aurel Naciu, Iosif Kovari. Și Clu
jul are o serie de reprezentanți de la 
C.S.O., Voința etc.

• HANDBAL IN 7. Competiția do
tată cu „Cupa de iarnă" a angrenat un 
mare număr de echipe : 30. La seniori, 
unde au participat 10 formații, victo
ria a revenit pe merit Științei Cluj 
(antrenor : prof. Dumitru Olteanu), care 
a ciștigat finala disputată in compania 
formației Institutului Pedagogic de 
trei ani. La senioare și-au disputat în- 
tiietatea șase echipe, detașîndu-se ca 
pregătire fizică și cunoștințe tehnice 
formația Știința Babeș—Bolyai (an
trenor : prot Tiberiu Rusu). Un amă
nunt în plus : jocurile din cadrul „Cu
pei de iarnă” au fost urmărite de un 
număr tot mai mare de spectatori, 
fapt care denotă că pe zi ce trece a- 
ceastă disciplină sportivă se bucură de 
tot mai multă atenție din partea iubi
torilor de sport din Cluj.

• NATAȚIE. Bazinul acoperit al 
C.S.O. Cluj a găzduit zilele trecute în
trecerea dintre înotătorii școlilor spor
tive de elevi din Cluj și Timișoara. 
Din cele 20 de probe disputate, 13 au 
revenit sportivilor clujeni. Dintre re
zultatele înregistrate, amintim : FEMI
NIN ; 100 m liber — Eva Klein (Cluj) 
1:23.6; 100 m spate - Kokaj (Cluj) 
1:36,9; 50 m liber fetițe — Sonia Me- 
țiu (Timișoara) 44,8; MASCULIN: 100 
m liber — Viliam Soos (Timișoara) 
1:12,8 ; 100 m spate — Mircța Olteanu 
(Cluj) 1:20,8 ; 100 m delfin — Virgil I- 
lian (Cluj) 1:31,8 ; 50 m liber - A- 
drian Ferdinanțiu (Timișoara) 31,7.

Dandoți (Ind. Sirmei C. 
cadrul categoriei pană el 
pe Alexandru Murg (care 
s-a clasat pe locul II in

peratura ridicată din zilele de 9, 10 și 
11 februarie au muiat zăpada, favori
zând formarea ană cruste groase. Ac
tualmente, stratul de zăpadă are urmă
toarele grosimi: Sinaia (Cota 1.500) 
54 cm. Predeal 56 cm. Brașov 14 cm, 
Ceahlâu 50 cm. Rarău 58 cm. Pietrosu- 
Rodnei 60 cm. Semenic 58 cm, Paring 
20 cm. Păltiniș 40 cm.

Pentru următoarele zile se prevede 
timp cețos, lipsit de precipitații, după 
care vremea ca deveni umedă, cu cer 
mai mult acoperit fi cu ninsori mode
rate în toată zona de munte. Vînlul va 
sufla din N-V\ fiind mai puternic pe 
platouri. Stratul de zăpadă va deveni 
mai mare, fiind format din 
joasă la suprafață, sub care 
crustă groasă și rezistentă.

Snt condiții bune pentru 
schiului.

zăpadă pu- 
exiztâ insd

practicarea

locuri se va da o luptă strînsă, cea 
de a doua a avut darul să entuzias
meze prin spectaculozitatea ei. Pe rînd, 
Kurt Gohn, Tăbăraș, Bucur, Zangor, 
lovici ș.a. au trecut ca o vijelie prin
tre porți, stîrnind ropote de aplauze 
printre numeroșii spectatori înșiruiți 
de-a lungul pirtiei din Poiana Bra
șov. Maniera în care schiorii fruntași 
și-au disputat întîietatea în această 
manșă a fost pilduitoare pentru cei
lalți schiori aflați pe pantă și mai 
ales pentru juniori. Să sperăm că 
fruntașii schiului din țara noastră vor 
fi la fel de impetuoși și siguri și in 
manșe în care vor exista probleme 
tehnice și „încuietori".
CU REGULAMENTUL IN MINA
Ne obișnuisem să aducem elogii 

comisiei de schi din regiunea Brașov 
pentru grija cu care se preocupa de 
buna organizare a concursurilor, in
diferent că această misiune îi revenea 
direct, sau doar colabora cu federația 
sau cu o comisie orășenească. Membrii 
comisiei de schi a regiunii 
adus întotdeauna un aport substanțial 
la reușita celor mai multe 
unele chiar internaționale. Se pare, 
însă, că în rindul membrilor acestei 
comisii și-a făcut loc automulțumirea, 
mentalitatea că totul poate merge 
bine chiar și dacă se muncește une
ori și superficial. Și iată de ce facem 
această afirmație. Cu două săptămîni 
în urmă, juriul probei de sărituri din 
cadrul „Cupei Olimpia" anunțase pe 
concurenți că punctajul va fi acordat 
celor mai bune două sărituri din trei 
după noul regulament. După întreceri, 
clasamentul a fost alcătuit ...după ve
chiul regulament, adică ținîndu-se sea
ma de săriturile a doua și a treia. Sîm- 
bătă și duminică, am constatat alte 
cîteva defecțiuni in desfășurarea „Cu
pei R.P.R.", a cărei organizare tehnică 
revenea comisiei regiunii Brașov, prin
cipal colaborator al F.R.S.B.A. Cursa 
de slalom uriaș, de pildă, a fost în- 
tîrziată cu mai mult de o oră la se
niori și cu aproape două ore la se
nioare, juniori și junioare p întrece
rile de slalom special au început cu 
o oră întirziere și pe parcurs au 
existat pauze între manșe de cîte 40— 
60 de minute; la slalom special nu 
a fost adusă vopsea pentru marcarea 
fanioanelor ș.a.m.d.

Regretăm aceste defecțiuni care au 
stinjenit desfășurarea acestei impor
tante competiții. Ar fi de dorit ca de 
acum înainte comisia de specialitate 
a regiunii Brașov să privească cu 
mai mult spirit de răspundere sarci
nile ce-i revin în organizarea unui 
concurs și să respecte întocmai regu
lamentul. Și dacă ar fi făcut acest 
lucru, dacă s-ar fi ținut cu corpul de 
arbitri un instructaj în care să se 
facă prelucrarea regulamentului pen
tru a se reaminti aplicarea și inter
pretarea prevederilor regulamentare 
(art 16 din „Regulamentul de schi"), 
s-ar fi evitat neajunsurile de care am 
amintit mai sus.

Cum ne aflăm insă în plin sezon, 
comisia regiunii Brașov are tot timpul 
să se reabiliteze.

organizate de clubul Rapid

Brașov au

concursuri,

D. STÂNCULESCU

Victor Morea, coresp. reg.

serie de re
ia o serie de 
rezultate su- 

de băieți !

întrecerile de natație organizate de 
clubul sportiv Rapid și dotate cu „Cu
pa 16 Februarie" au reunit la start 
362 de înotători și înotătoare. Con
cursul a fost rezervat copiilor născuți 
în anii 1948-1949 (66 m) și 1950-1951 
(33 m). S-au obținu: o 
zultate bune. Notăm ă 
probe fetele au obțirut 
perioare celor realizate
Mult disputată a fost proba de 66 m 
spate fete : Dana Tomov, Eugenia Bo- 
tezatu și Sanda Tudora au luptat cu 
ardoare pentru victorie

Cupa oferită de clubul Rapid a re
venit înotătorilor de la Școala spor
tivă de elevi nr. 2, care au totalizat 
166 de puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat Progresul (144), Școala 
sportivă de elevi nr. 1 (92), Clubul 
sportiv școlar (83), Rapid (76), Steaua 
(53), I.T.B. (24) și Dinamo (3).

Iată rezultatele înregistrate :
FETE : 66 m spate : 1. Dana Tomov 

(Steaua) 55,8; 2. Eugenia Botezatu 
(Progr.) 56,0 ; 3. Sanda Tudora (S.S.p. 
nr. 2) 56,0 ; 66 m bras : 1. Zoe Rezni- 
cenco (C.S.Ș.) 54,9 ; 2. Anca Mărdă- 
rescu (Steaua) 1:00,0 ; 66 m fluture : 
G. Tărnăuceanu (C.S.Ș.) 51,5 ; 66 m 
liber: 1. G. Talpan (C.S.Ș.) 48,5 ; 2. M. 
Munteanu (Progr.) 49,2; ștafeta 4X66 
m mixt: C.S.Ș. 3:44,6; ștafeta 4X66 
m liber: Progresul 3:55,1 ; 33 m spate: 
M. Barder (S.S.E. nr. 2) 28,0; 33 m 
bras : 1. R. Uschersohn (Progr.) 26,7 ; 
2. M. lonescu (I.T.B.) 28,2 ; 33 m flu
ture : 1. L. Gruia (Progr.) 28,2 ; 2. D.

Popescu (Steaua) 30,8 ; 33 m Iii 
1. V. Petcu (S.S.E. nr. 2) 24,3 ; 21 
Spandomide (S.S.E. nr. 2) 26,31 
Crăița Lupu (Steaua) 26,7; ștal 
4X33 m mixt: 1. Progresul l:59,sl 
S.S.E. nr. 2 2:00,0 ; ștafeta 4X33 nl 
ber: Progresul 1:52,4; 2. S.S.E. nl 
1:52,4 ; I

BĂIEȚI: 66 m spate : C. Lui 
(C.S.Ș.) 50,9 ; 66 m bras : A. Șoptel 
nu (C.S.Ș.) 53,8; 66 m fluture: I 
Kende (C.S.Ș.) 1:03,9 (cu 12,4 secul 
mai slab decît prima clasată la fel 
66 m liber: I. Preda (C.S.Ș.) 44,0 ; I 
feta 4X66 m mixt: 1. S.S.E. nl 
3:56,5; 2. S.S.E. nr. 1 4:02,0 ; ștal 
4X66 m liber: C.S.Ș. 3:15,1 ; 33] 
spate : Mihai Virgil (S.S.E. nr. 2) 2 
33 m bras: Ștefan Vizitiu (Ral 
27,5 ; 33 m fluture : M. Tomescu (St 
ua) 24,4 ; 33 m liber: C. Bădiță ( 
pid) 23,2; ștafeta 4X33 m mixt .1 
Progresul 1:55,8; 2. Steaua 1:56
ștafeta 4X33 m liber: 1. S.S.E. mj 
1:42,9; 2. Rapid 
zente-coresp.).

1:43,6. (Aurelian

★
școlar-Progresul 

i. După un joc di:
Clubul sportiv 

(2-1, 2-1, 2-3, 3-2). 
mic, cu multe faze care au cucd 
ropote de aplauze, finala „Cupei I 
Februarie” la polo s-a încheiat cu,_M 
toria meritată a jucătorilor de la CI 
bul sportiv școlar. Au înscris Zan] 
rescu 3, Sasu 3, Novac 2, Vidican p] 
tru învingători și Cristescu 4, Rom 
cu 2 și Lagiescu pentru Progresul.

Aspect din jocul Rapid — S.P.C. desfășurat în cadrul „Cupei 16 Februarie".

Primele meciuri in „Cupa 16 Februarie

Au început întrecerile de baschet 
din cadrul „Cupei 16 Februarie", Pri
mele meciuri, desfășurate duminică 
în sala Giulești, au programat echipe 
de tineret

Pasionante întreceri în cea de a doua etapă a „Cupei de iama
Cea de a doua etapă a „Cupei de 

iarnă", desfășurată vineri, simbătă și 
duminică in manejul din Calea Plev- 
nei, a confirmat din nou pregătirea 
bună atit a seniorilor, cit ți a juniori
lor din cluburile Dinamo, Știința și 
Steaua. De asemenea, a scos în evi
dență forma excelentă in care se afiă 
majoritatea cailor lotului republican 
fi progresul realizat in pregătirea re- 
monților. Cupa a continuat să rămină 
in posesia călăreților de la Știința, dar 
fruntașii celor trei zile de concurs au 
fost, după părerea unanimă a celor pre- 
zenți, sportivii dinamoviști.

In sfîrșit, dresajul, nelipsit de obi
cei din concursurile hipice, și-a ocu
pat locul cuvenit in programul celei 
de a doua etape. Victorios in proba de 
categorie ușoară proaspătul maestru al 
sportului Iosif Molnar (Steaua) a cu
les numeroase aplauze. Nu cred oare 
organizatorii că e cazul ca în etapa 
a IlI-a să facă parte din program și 
alte probe ? Sportivii și spectatorii o 
doresc.

Deși manejul micșorează mult tim
pul de acțiune a călărețului și calului — 
lucru care influențează asupra pre
ciziei trecerii obstacolelor — și de a- 
ceastă dată am avut plăcerea să a- 
sistăm la efectuarea de către majori
tatea concurenților a unor parcursuri 
„curate". Numărul celor care au ter
minat probele fără nici o penalizare 
a sporit mult țn etapa a 11-a a „Cupei

de 
de 
desfășurarea întrecerilor pentru cuce
rirea Cupei unii concurenți (îndeosebi 
cei de la Știința au cam uitat insă ds 
rostul acestei competiții) fugind după 
puncte. Dar nu trebuie uitat esenția
lul. In această privință sportivii dina- 
moviști au fost bine îndrumați și cu 
toate că ei ocupă locul III în cla
sament au primit o entuziastă aprecie
re din partea publicului spectator.

Evoluția călăreților fruntași, corn- 
ponenți ai lotului republican, a sporit 
mult spectaculozitatea întrecerii. 
Gheorghe Langa cu Rubin și Rapsod, 
Vasile Pinciu cu Clasic 
Bărbuceanu, 
mai toate fetele 
demonstrații 
urmărite de 
spectatori. aceasta pentru că clubu
rile organizatoare acordă prea puțină 
atenție popularizării concursurilor, ne
folosind toate mijloacele ce le stau la 
indemină.

iarnă" el fiind preponderent față 
penalizările dictate de juriu. In

și Glaukos, 
Hering, Recer, Vlad șl 

au făcut adevărate 
hipice. Din păcate, 
un număr redus de

OCTAVIAN G1NGU
★

Iată și rezultatele tehnice ale celei 
de a doua etape: Obstacole începă
tori: 1—6 E. Mirizatu (Știința) pe 
Odor, M. Charamet (Șt.) pe Sapa și 
Fraga, Adrian Ispas pe Liana și 
V. Rădelu pe Măgura (Știința), V. lo- 
nescu (Steaua) pe Lux, toți cu 0 
puncte penalizare. Obstacole—juniori și

fete: 1—3. A. Donescu (Steaua) pe 
Sebeș, E. Dobrogeanu și Zita Ponici 
(Știința) pe Măgura și Liana, cu Op. 
Obstacole-ușoară : 1—6 C. Vlad (Di
namo) pe Agata, Dumitru Hering 
(Steaua) pe Retezat și Machedon, 
Gh. Langa pe Rubin și Rapsod și 
V Pinciu pe Clasic, toți cu 0 p. 
Obstacole-semiușoară : 1—10. D. He
ring pe Nușa și Fatma, O. Recer (D) 
pe Melchior și Cheops, V. Pinciu (D) 
pe Glaucos, V. Demien (Știința) pe 
Floricel, Puiu Victor (D) pe Hățiș, 
Manuela Bogza (Știința) pe Boema, 
Liliana Nițulescu (D) pe Giovani și 
E. Boiangiu (D) pe Nașu cu 0 p. 
Ștafetă: 1—3 Dinamo (Vlad și Ni
țulescu cu Sprinten și Giovani), Ști
ința (Demien și Dobrogeanu cu Flori
cel și Fraga), Dinamo (RecerșiPuiu 
cu Cheops și Hățiș) cu cite 0 p. Ob- 
stacole-mijlocie: 1—8 Gh. Langa
(Steaua) cu Rubin și Rapsod, V. Pin
ciu cu Clasic, O. Recer cu Diavolo, 
Elena 
C.
cu 
cu 
1.
V.
562 p.; 3. E. Boiangiu pe Dana 560 p. ; 
4. I. Molnar pe Argint 556 p.; 5. Pa- 
nait Sirbu (Dinamo) pe Nostim 542 p. 
Clasament după două etape: 1. Ști
ința 92,35 p. ; 2. Steaua 76,05 p. j 3. 
Dinamo 64,40. p.

Jocul dintre formațiile masculii] 
Rapid și S.P.C. a oferit o dispu] 
spectaculoasă, cu multe faze de J 
bun nivel tehnic. Ma' bine pregăti 
din punct de vedere fizic și cu ml 
multă precizie în aruncările de I 
semidistanță, baschetbaliștii de 1 
Rapid au terminat învingători cu scq 
rul de 79—46 (33-28).

In partida feminină Rapid — S.S.B 
nr. 2, victoria a revenit de asemene 
reprezentantei clubului feroviar. Mu 
superioare în lupta sub panouri, ra 
pidistele au învins cu scorul de 50-1 
18 (17—4).

CR. POPESCU-coresp.

S-a încheiat turul campionatului 
de calificare al orașului Bucureșl

A luat sfîrșit turul campionatului dl 
calificare al orașului București. Dupl 
13 etape, în turneul masculin, 3 echipl 
au totalizat cîte 24 de puncte, ele tiinJ 
clasate în următoarea ordine pe bazl 
coșaverajului direct: 1. Olimpia (an 
trenor Stela Rusu). 2. Academia mili 
tară (antrenor C. Stamatescu), 3. Ști] 
ința (antrenor Alex. Dănilă). Urmeazj 
în clasament: 4. Voința cu 21 p., 5 
Rapid 20 p, 6. Metalul 19 p., etc.

• In competiția rezervată echipa 
lor feminine, la încheierea turului, sin 
gura formație care nu a cunoscut in- 

' —...................................dt

lonescu (Știința) cu Sadea, 
Vlad cu Agata, A. Costea (Știința) 
Arcaș și V. Bărbuceanu (Steaua) 
Robot, cu cite 0 p. Dresaj-ușoară : 
Molnar pe Bambus 576 p.; 2. 
Postelnicu (Știința) pe Naiada

fringerea este Flacăra roșie, lată, 
altfel, clasamentul
1. Flacăra roșie

Știința
Rapid
I.T.B
Progresul
S.S.E.
Voința
Datorită unor

Știința, S.S.E. nr. 2 și Voința au cîtd 
un punct mai puțin în clasam^ •

R. CRISTIAN^ op,

2.
3.
4
5.
8.
7.

nr. 2

turneului: 
0 
1 
2 
4
4
4
6

269:120
260:145
280:178
178:203
175:253
162:200
83:308

neprezentări, echipei

6
6
6
6
6
6
6

1
1
1



Uncie onservații critice asupra muncii practice 
de pregătire a echipelor in vederea returului (1)

Intiînirile de antrenament ale fotbaliștilor continuă...
(Urmare din pag. 1)

I încă de la începutul lunii ianuarie, 
Ifederația a intensificat controalele a- 
Isupra modului cum se desfășoară an- 
Itrenamentele echipelor de categoria A 
Iși chiar cele ale unor formații de la 
|„B". ‘ ..............
Iteva 
Inie :

1. 
[mai
Iroase echipe din prima categorie nici 
Inu ți le-au întrerupt; patru dintre ele 
I (Știința Timișoara, Petrolul Ploiești, 
Dinamo București și Steaua București) 
Iau întreprins turnee peste hotare, ceea 
ce le-a permis să-și îmbunătățească 

[gradul de pregătire.
2. In activitatea multor secții de 

fotbal se simte un suflu nou, un mai 
mare interes pentru pregătire, care 
va trebui menținut și intensificat in 
continuare.

3. Numeroși antrenori se străduiesc 
să pună în practică îndrumările meto
dice ale federației, precum și învăță
mintele și sarcinile trasate la cursul 
de perfecționare de la Poiana Cîm
pina. unde au fost lămurite și adincite 
o serie de probleme de instruire, strins 
legate de aplicarea orientării în joc.

4. Birourile multor secții de fotbal 
își aduc o contribuție mai simțitoare 
în activitatea de pregătire, 
rouri, ca acelea de la Steaua 
Știința Cluj sau Dinamo 
au făcut o cotitură însemnată in ceea 
ce privește exigența față de jucători 
ți activitatea acestora.

Majoritatea secțiilor au analizat la 
sfîrșitul anului 1961 sau la Începutul 
acestui an comportarea echipelor în 
sezonul de toamnă și pe baza ei au 
stabilit — pe factorii antrenamentului 
— lipsurile generale din pregătirea 
jucătorilor și jocul echipelor. Deci, in 
planificarea muncii de instruire multe 
secții au pornit de la început in mod 
just, științific de la stabilirea lipsuri
lor la fixarea metodelor și mijloace
lor necesare pentru lichidarea lor, fo
losind documentele de planificare ca 
metodă ajutătoare în procesul instruc- 
tiv-educativ, în ridicarea nivelului de 
pregătire. Cei mai mulți antrenori 
și-au întocmit și planuri individuale 
de antrenament și urmăresc perma
nent realizarea lor (V. Gain — Ști
ința Timișoara, Gh. Popescu — Steaua, 
I. Reinhardt — U.T-A. etc.). La Di
namo București, colectivul de antre
nori în frunte cu C. Teașcă, a pus in 
practică — deocamdată sub formă de 
experiment — metoda unei fișe indi
viduale duble (una rămîne la jucă
tori), în care sînt consemnate defi- 
^ențele fotbaliștilor și sînt fixate, de 
comun acord cu ei, termene pentru li
chidarea lor. O metodă bună, mobili
zatoare în ce privețte pe jucători, 
care sintem siguri că va da rezultate 
bune.

De asemenea, ideea pregătirilor de-a 
lungul întregului an, ca mijloc prin
cipal pentru ridicarea calității antre
namentelor și pentru obținerea de re
zultate valoroase, ca și necesitatea 
unui volum mare de lucru la antre
namente au început să prindă și in 
rîndul tehnicienilor fotbalului. Este 
clar că un volum mal mare și mai 
intens de muncă duce in mod sigur 
la ameliorări in pregătirea fizica, teh
nică și tactică a jucătorilor. Și, ceea 
ce-i și mai important este că mulți 
jucători și antrenori s-au convins că 
un regim de muncă sporită la antre
namente, aplicat rațional și controlat 
strict și sistematic din punct de ve
dere medical, nu numai că nu exte
nuează sau supraantrenează pe jucă
tori, dar îi ajută la întărirea sănătă
ții, la realizarea unei comporiări su
perioare în campionat. Acest adevăr 
l-au demonstrat numeroase experiențe 
făcute atît la noi, cit mai ales in 
U R.S.S.

Ar fi insă prematur și cu totul gre
șit să considerăm că aceste constatări 
pozitive privind activitatea de instrui
re a echipelor noastre fruntașe sînt 
suficiente pentru ca fotbalul nostru să 
facă cotitura preconizată de planul 
de măsuri elaborat de Consiliul Ge
neral U.C.F.S.

Controalele efectuate de federație au 
scos la iveală și lipsuri serioase în 
munca unor secții de fotbal.

Ce s-a constatat, in această pri
vință. la echipele noastre ?

Nu ne propunem, deocamdată, să 
facem o analiză amplă, pe factorii 
antrenamentului, a activității de in
struire — din această perioadă — din 
cadrul secțiilor de fotbal, ci ne vom 
limita la citeva probleme, cele mai 
importante în etapa actuală a antre
namentelor

In primul rînd trebuie să subliniem 
faptul că la unii anlrenori se remarcă 
o doză serioasă de formalism in pla
nificare și acest lucru trebuie lichidat 
cît mai grabnic, deoarece constituie 
o frinâ serioasă in remedierea lipsuri
lor din pregătirea jucătorilor și o pie
dică in calea desăvirșirij pregătirii

Aceste controale au prilejuit cî- 
constatări Îmbucurătoare și anu-

Antrenamentele au început mult 
devreme ca în alți ani. Nume-

Unele bi- 
București, 
București,

ANGELO NICULESCU
antrenor federal

Antrenorii echipei .Minerul Lu-lor....................
peni, 1. Wetzer și Al. Marki — de pildă 
— nu-și întocmesc și, deci, nu lu
crează după conspect, iar lecțiile nu 
au intre ele o legătură logică, de na
tură să le dea o imagine a perspecti
vei, a Îndeplinirii obiectivelor. De a- 
ceea, antrenamentele se fac „după 
ureche", se lucrează pe „bucăți", 
un caracter general St. Pernecki 
C.F.R Arad sau A. Teodorescu 
Chimia Govora nu folosesc documen
tele de planificare ca mijloc ajutător 
in instruire. Primul, de pildă, a pre
văzut in planul anual obiectivul pre
gătirii teoretice, dar a... uitat să-l mai 
treacă la defalcarea planului, astfel 
că in conspectele de lecție, vorba ceea, 
strălucește prin absență... Alții, ca Ad. 
Androvici — C.F.R. Timișoara de 
exemplu, au procedat la fixarea obiec
tivelor pentru anul in curs inainte de 
a analiza activitatea din toamnă ! 
Cum s ar spune, au pus căruța îna
intea cailor... Nu-i acesta un forma
lism cras ? Ce părere au antrenorii, 
birourile secțiilor de fotbal respective ?

Munca de pregătire propriu zisă nu 
se desfășoară pretutindeni la nivelul 
sarcinilor și cerințelor. Deși teoretic 
se recunoaște in mod unanim că îm
bunătățirea nivelului de pregătire in 
vederea creșterii calității jocului ou 
este posibilă decit in condițiile unei 
metodici moderne de antrenament, 
care impune și un volum mare de 
lucru, densitate și intensitate in pre
gătire, totuși în această privință se 
constată multe rămineri in urmă.

Sarcina principală a primei etape 
a perioadei pregătitoare a fost ridi
carea nivelului pregătirii fizice gene
rale și speciale, dezvoltarea calități'or 
fizice de bază, prin creșterea progre
sivă a volumului de muncă, cu antre
namente zilnice Federația a trimis 
in țară din timp indicații metodice 
privind această perioadă- Totuși, au 
fost antrenori care au comis greșeli 
in această direcție, a pregătirii fizice 
multilaterale, a adîncirii ei. Unii nu 
au respectat sarcina principală a pri
mei etape și nici durata ei. căutînd 
să ajungă mai repede la jocuri-școală 
Aceasta dovedește că ei nu au dez
voltat suficient pregătirea fizică multi
laterală și au preferat să lucreze mai 
mult pentru specificul fotbalului, ceea 
ce este contraindicat, tocmai pentru 
a nu duce la stagnarea nivelului de 
pregătire a jucătorilor. Așa au pro
cedat antrenorii I. Lengheriu — Chi
mia Făgăraș, Gică Niculae — Pro
gresul București, V Mărdărăscu — 
C-S.O. Baia Atare. F. Fătu — Prahova 
Ploiești etc. Aiții, ca N. Săbăslău — 
Știința Cluj, au început exersarea 
procedeelor tehnice și tactice înainte 
de a fi asigurat o bază de pregătire

NOUA ZILE IN REPUBLICA 
ARABA SIRIA

cu

fizică. Și la Știința Cluj, de pildă, 
cu atît mai mult se impunea o îmbu
nătățire din acest punct de vedere cu 
cît în toamnă această echipă a fost 
deficitară tocmai la acest capitol fapt 
datorită căruia deseori nu a putut va
lorifica posibilitățile tehnice ale jucă
torilor, înregistrînd în campionat com
portări inegale nu numai de la meci 
la meci ci chiar de la o repriză Ia 
alta I...

Cît privește volumul de muncă, den
sitatea și intensitatea antrenamentelor 
sînt irtcă necorespunzătoare fată te 
cerințele actuale. La Metalul Tîrgo- 
viște. Minerul Lupeni, C.F R. Roșiori 
etc. s-au făcut antrenamente de durată 
mică, de regulă de 60—120 minute 
cel mult Uneori, din cauza lipsei de 
legături dintre exerciții, din acest timp 
s-a lucrat efectiv 70—80 minute in 
plus, au fost programate nu 6 lecții 
pe săptămină. ci 4 sau 5. Și atunci, 
pe bună dreptate se ridică întrebarea : 
cu o asemenea cantitate de lucru vor 
antrenorii V Stănescu, I. Wetzer sau 
S. Taciuc să îmbunătățească pregătirea 
și jocul fotbaliștilor? Ce părere au 
birourile acestor secții ?

Problema volumului de lucru tre
buie privită cu toată răspunderea de 
către a utrenori și jucători. Pentru ei 
trebuie să fie clar că NUMAI PRIN- 
TR-0 AVARE CANTITATE DE MUN
CA LA ANTRENAMENTE POT OB 
TINE O COMPORTARE LA NIVEL 
RIDICAT IN MECIURILE DE CAM
PIONAT Or. la acest capitol fotbalul 
nostru este incă deficitar. In clasa
mentul sporturilor din țara noastră, 
ca volum de lucru, fotbalul este cla
sat in a doua jumătate L-. Nu ar fi 
deloc lipsit de interes ca unii antre 
nori să facă în această privință schimb 
de experiență cu antrenori din alte 
discipline sportive (de exemplu: Vlase
— handbal, Corneanu — lupte, Voicu
— ciclism, Soter — atletism etc.), eu 
scopul de 
muncă se

In ceea 
dualizării, 
aproape _______
confuz, fără o documentație raționai 
întocmită, nu se pleacă de la stabili
rea lipsurilor pe fiecare jucător, deși 
in numeroase ocazii s-a subliniat im
portanța individualizării, rolul ei. La 
cursul de perfecționare de la Poiana 
Cîmpina, această problemă a făcut 
obiectul unei ample dezbateri. Și totuși, 
unii antrenori nu înțeleg să lucreze pe 
baza ei. De ce î... Credem câ și în 
această direcție colegiile regionale de 
antrenori ar trebui să aibă un cuvînt 
mai greu. Metode ca cea de la Di
namo București, amintită mai sus. ar 
trebui să stimuleze și inițiativa altor 
antrenori. Preocuparea tuturor antre
norilor în această direcție poate aduce 
o contribuție însemnată in ridicarea 
calității antrenamentelor.

din cadrul „Cupei 16 Februarie”. Iată 
rezultatele : .

AR1EȘUL TURDA—A.S.A CLUJ 
7—1 (3—0). Echipa învingătoare a 
avut o comportare bună, atit tehnic cit 
și fizic. Au marcat: Pîrvu (5), Do- 
brotă și Ursu, respectiv Ciăbudeanu.

IND. SIRME1 C. TURZ1I—DINAMO 
CLUJ 6—2 (1—1). Joc anost, de slab 
nivel tehnic. Oaspeții s-au arătat de
ficitari în ce privește pregătirea fi
zică. Au marcat: Adam (3), Chețan 
(2) și Butuza, respectiv Csegezi (2).

C.S.M CLUJ—TEHNOFR1G CLUJ 
4—2 (2—2). Ritm viu. înaintarea e- 
chipei C.S M. a ratat foarte mult, ob- 
ținind victoria abia în finalul partidei. 
Autorii golurilor: Oprea (11 m), 
Treabă, Crăciun, Soos (C.S.M.), Mo- 
canu și Nicorut (T).

ȘT1INTA CLUJ—LOCOMOTIVA 
„16 FEBRUARIE" CLUJ 3—1 (0—0). 
Studenții au dominat, dar au combi
nat inutil, arătîndu-se deficitari în 
trasul la poartă. Au marcat: Moldo
van, Popescu și Băluțiu, respectiv Si- 
monka. Știința a aliniat formația t 
Ringheanu (Nicoară)—Kromely, Co- 
stin (Rusu), Suciu (Costin)—Cimpea- 
nu, Ropescu—Ivansuc. Marcu, P. Emil, 
Băluțiu, Moldovan.

V. Morea și N. Todoran, coresp.

U.T.A.—VAGONUL ARAD 6—0 (3—0J

a vedea cam ce volum ăe 
depune in aceste sporturi, 
ce privește metoda îndivi- 

aceasta constituie o carență 
generală. încă se lucrează

timente, iar în atac a manifestat vervă ■ 
de joc și eficacitate. Au marcat: Sasuj 
(3 — unul din 11 m), Pop, Czako și 
Mețcas.

U.T.A.*: Coman (Faur)—Sziics, Ca- 
paș, Neaințu—Mețcas, Dull— 
Sasu. Pop, Floruț, Czako.

St. lacob,

Selymesi,

coresp.

C.F.R. ROȘIORI—METALUL 
VIȘTE 0—0

TlRGO-

ROȘIORI (prin telefon). — Terenul 
acoperit cu zăpadă a cerut eforturi 
in plus echipelor. Mai avansați în 
pregătirea fizică, metalurgiștii s-an 
mișcat mai ușor, îndeosebi atacanții. 
!n general, echipele au urmărit des-, 
fășurarea unui joc plăcut (și au reu
șit) și mai puțin rezultatul.

METALUL : Andrei—Tomescu. Po
pescu, Prandea—Nițescu, Petrescu 
(Barac)—Al Lazâr, Mureșan. Nicu- 
lescu, Drăghieru, Chiriță.
T. Negulescu și Al. Popescu, coresp.

C.S.M. MEDIAȘ—CHIMIA FĂGĂRAȘ 
2—4 (1—1)

MEDIAȘ 11 (prin telefon) — Stra
tul gros de zăpadă nu a permis deși 
fășurarea unu; joc tehnic. Cu toate 
acestea fotbaliștii au jucat cu multă 
ardoare, meciul caracterizîndu-se prin- 
tr-un ritm susținut. Chimia a contro
lat mai bine balonul și a fost mai 
eficace. Au marcat: Feher (min. 43 
și 72) și Antal (min. 49 și 82) pentru 
Chimia, Ziegler (min. 2) și Noian 
(min. 78) pentru C.S.M Mediaș.

Dan Vintilă

ARAD (prin telefon). — Joc viu 
disputat Textîliștiî au confirmat buna 
pregătire efectuată pînă acum. Echipa 
a avut o bună legătură între compar-

Din meciul de antrenament Progresul — Dinamo Obor (3—1). fonită 
mijlocașul Progresului, în una din acțiunile sale ofensive caracteristice. El 
sare la minge fi reia cu capul peste colegul său Poinea (stingă) și dinamovistiil 
Stoenescu.

Foto: Gh. Amuza

NOTE DIN TURNEUL ECHIPEI STEAUA
Stadioanele noastre erau de mult 

acoperite cu omăt cînd Steaua înce
puse pregătirile in vederea turneului 
de fotbal in Republica Arabă Siria, 
Irak și Grecia. Zăpada și, in plus, 
ceața ultimelor zile, care au prece
dat plecarea noastră, și necazurile 
TAROM-ului din cauza „cerului în
chis" ne-au creat emoții. Ziua desti
nată plecării am petrecut-o în aero
port așteptînd zadarnic o spărtură 
în ceață. Două zile mai târziu, lotul 
de fotbal al clubului Steaua își lua 
rămas bun pe aeroportul Băneasa de 
la cei dragi. După o zi de călătorie 
am sosit în Republica Arabă Siria 
unde seninul cerului, atmosfera, vege
tația, îmbrăcămintea ușoară a oame
nilor, ne-au confirmat că Siria nu 
cunoaște iarna.

La Damasc ne-au așteptat oameni 
zimbitori, gata să ne scuze întârzie
rea cauzată de timpul nefavorabil de 
la noi ; mulți dintre ei nu au o ima
gine clară despre zăpadă și ger. Nu 
am stat aici decit o noapte; dimi
neața am pornit spre renumitul cen
tru comercial ALEP, așezat într-o mi
nunată poziție deluroasă. Aici echipa 
de fotbal Steaua era așteptată cu 
mult interes din partea sportivilor și 
specialiștilor sirieni. Presa de specia
litate, prin numeroase articole, invita 
publicul la jocul programat în chiar 
după-amiaza zilei în care am sosit 
Și stadionul a fost plin pînă la refuz.

Printre drapelele Republicii Arabe 
Siriene — ce inconjurau stadionul, — 
fîlfîia și drapelul țării noastre. Un 
imbold puternic pentru tinerii noștri 
jucători. Rezultatul meciului este cu
noscut. Am învins cu 2—0 selecțio
nata, armatei siriene, care a practicat 
un joc, atletic și îndeajuns de tehnic 
Jucătorii noștri, după citeva minute 
de studiere a adversarului, au pus 
stăpînire pe joc, s-au acomodat cu 
terenul Iară gazon și au desfășurat

IN ORIENTUL APROPIAT (I)
un joc colectiv și combativ, în viteză, 
cu pase precise la om, cucerind re
petate aplauze din partea obiectivului 
public.

Seara, comentatorii radio-ului au 
făcut aprecieri favorabile pentru noi, 
iar a doua zi presa, in întregime 
(„Akor Dakika", „Ai Tarbia”, „Al Wa- 
tan”, „AL Dusbouh al Riadi". „Al. 
Wahda" etc.), a comentat în termeni 
elogioși nivelul tehnic și jocul colectiv 
al echipei noastre și și-au exprimat 
mulțumirea vizionării unui joc de ca
litate superioară.

După două zile urma al doilea joc, 
tot la ALEP, cu selecționata orașului.

Acest răgaz ne-a dat posibilitatea 
să vizităm orașul — care are o 
populație de 500.000 locuitori. Te far
mecă bogăția de culori chiar acum în 
iarnă (și sirienii ii spun tot iarnă 
acestui anotimp — dar fără zăpa
dă... 1). Casele albe lucesc in ver
deața frunzișului și în fiecare parte 
ochiul deosebește un altfel de verde, 
de la verdele palid, deschis, al măsli
nului pînă la verdele mai viu și mai 
tare al curmalului.

Deasupra tuturor 
cetate a ALEP-ului — simbol al lup
tei pentru libertate 
sirian.

Ne-am oprit, printre alte puncte ale 
vizitei, la una din multele filaturi de 
bumbac din ALEP. Bumbacul sirian 
— una din bogățiile țării — are un 
fir lung, subțire și mătăsos și ajută 
mult poporul sirian să-și mențină re- 
numele prin frumoasele țesături — 
damascuri.

A venit și _ ___ ___ _________
joc la ALEP și o dată cu el și ploaia, 
o raritate pe aceste meleaguri,, după 
spusele localnicilor. Ploaia. începuse

se ridică vechea

a poporului arab

ziua celui 'de al doilea

de dimineață mărunt și dens și a con
tinuat toată ziua. Totuși, tribunele 
erau aproape pline. Jocul s-a 
desfășurat mai anevoios pe terenul cu 
pămint galben amestecat cu nisip.

Am întîlnit o echipă alcătuită din 
jucători tineri, care au jucat cu multă 
vigoare și ambiție, reușind să 
ne dea o replică dîrză. Echipa noas
tră însă, s-a acomodat repede și cu 
terenul și cu adversarul, a desfășu
rat un joc mai legat și eficace, apre
ciat cu competență atît de public, cit 
și de presă, și a obținut victoria cu 
3—1 asupra unui adversar valoros, 
înaintea jocului cu noi, selecționata 
orașului ALEP a jucat cu echipa 
suedeză MALMO, de care a dispus cu 
scorul de 2—1, iar la 5 zile după 
meciul nostru a întîlnit pe SPARTAK- 
SOKOLOV0 din Praga, cu care a 
făcut meci nul (1—1).

In ziua următoare, dimineața, am 
plecat cu un autocar la DAMASC 
Călătoria ne oferă prilejul să vedem 
o parte din pămîntul sirian, dintre 
aceste două centre importante, presă
rat cu sate și orașe specific arabe. 
Unele sate au majoritatea caselor de 
formă cubică sau dreptunghiulară 
(parcă n-au acoperiș) : la altele pre
domină casele țuguiate în formă de 
clăi. în general, satele au un aspect 
plăcut Pe acest itinerar întîlnim și 
două orașe mari, HAMMA și HOMS, 
în care se mai văd urmele vechii ci
vilizații siriene. Din loc în loc sînt 
construite, după cele mai moderne 
proiecte, baraje și lacuri de acumu
lare, pentru a înlocui pe timpul verii 
ploaia, care nu cade aproape de loc 
în acest anotimp.

Reîntorși la DAMASC, oraș cu as
pectul unei capitale europene, ne pre-.

gătim pentru cel de al treilea joc. 
Presa și radio-ul fac o frumoasă pre
zentare a echipei noastre, iar antre
norul echipei, Gh. Popescu, este so
licitat să dea un interviu la televi
ziune, in preziua jocului. Stadionul 
din Damasc este mai mare, are tri
bune pe o parte și alta, cu o capa
citate de 15.000 locuri. Terenul, cu 
iarbă uscată, este îngrijit

Am jucat din nou cu selecționata 
armatei siriene. Tătaru și Creiniceanu 
au reușit prin curse rapide să stră
pungă apărarea adversă și să creeze 
situații de gol. Tripleta, de asemenea, 
a luncționat bine, permanent susținută 
de Jenei și Crăciun. Echipa a stă- 
pînit complet terenul și după 35 de 
minute rezultatul era 5—0. Și in re
priza a doua echipa noastră a oferit 
un joc plăcut cu faze spectaculoase 
și șuturi puternice, ceea ce i-a atras 
simpatia și aplauzele.

întreaga presă a apreciat în ter
meni elogioși jocul practicat de echipa j 
„Steaua" în Siria și îndeosebi la DA
MASC. Oameni de specialitate, ca It, 
colonel A). Moussally — secretarul i 
general al federației siriene — și an
trenorul federal Vadasz, s-au exprimat, 
verbal și prin articole in presă, că 
.echipa de fotbal „Steaua" a desfășu
rat un joc colectiv, tehnic, in viteză, j 
cu o bună concepție tactică, intr-adevăr 
un joc magnific".

Citeva cuvinte despre fotbalul si
rian, care este in plină creștere. Con
ducerea forului de specialitate a luat 
măsuri pentru a ridica nivelul tehnic 
al acestui sport. A angajat un antre
nor federal din R. P. Ungară, care 
a început să imprime echipelor de 
fotbal siriene stilul maghiar. Și jocul 
echipelor siriene este în continuu pro
gres tehnic.

P. DRAGA
conducătorul delegației



V O LEI

Rezultate...
• Marți 6 februarie, s-a disputat la 

Budapesta partida feminină Petofi 
Budapesta-Rotation Leipzig din ca
drul „Cupei campionilor europeni". Me
ciul s-a terminat cu un rezultat sur
prinzător : 3-0 (1,9,12) pentru Rotation. 
Arbitrul I. Niculescu (București) care 
a condus acest joc, ne-a spus următoa
rele : „Meciul nu s-a ridicat la o va
loare deosebită datorită jocului slab 
practicat de echipa maghiară. In schimb 
Rotation Leipzig a fost o adevărată 
revelație. Este o formație omogenă cu 
un atac bun, dar jucătoarele sint de
ficitare la capitolul mișcare în teren. 
Tot meciul a durat doar 45 de minu
te !“.

• F.R. Volei a stabilit ca turneul 
final pentru locurile 1—8 al echipelor 
feminine din categoria A să aibă loc 
între 3—10 mai la București, în timp

ce turneul pentru locurile 9—18 se va 
desfășura în aceleași zile la Craiova. 
Imediat după încheierea acestor turnee 
feminine, între 11—18 mai vor avea 
loc turneele masculine : pentru locurile 
1-8 la București iar pentru locurile 
9—16 la Constanța.

Totodată s-a hotărît ca finalele 
campionatelor școlilor cu program spe
cial de educație fizică să se dispute 
între 23—25 martie la Cluj. Faza pe 
școală se va încheia pînă la 25 februa
rie. Faza finală a campionatului șco
lilor medii și profesionale va avea 
loc tot la Cluj Intre 28 martie - 1 
aprilie, în timp ce programul întrece^ 
rilor echipelor de volei din cadrul șco
lilor sportive de elevi va fi următo
rul : faza pe școală pînă la 6 mai, faza 
interregională între 15—17 iulie, iar 
faza finală între 18-22 iulie.

O li
După campion tele republicane de viteză

li

Scrisoare din Bîrlad
■l

Zilele trecute, poșta ne-a adus o seri- 
•oare de la o muncitoare de la Fabrica , TU
Ac rulmenți din Bîrlad. La aceasta în
treprindere sportul are mulți prieteni. 
Numai eȘ, o. serie de discipline sportive

gift <1J jfCW
Mîine începe 

o nouă competiție 
încheiată prima competiție 
anului și iată că un nou con-

de

sint lăsate cam la voia intimplării. Dar 
mai bine să-i dăm cuvintul corespon
dentei noastre :

„In fabrica noastră, majoritatea mun
citorilor sini tineri, dornici de a prac
tica sportul. S multi dintre ei chiar 
pot fi văzuți in orele libere pe stadion. 
Numai că asociația sportivă se îngrijește 
doar de echipele de băieți, cum ar fi 
cele de fotbal, rugii șl volei, lăsind la 
voia intimplării formațiile feminine, așa 
cum s-a tnttmpial în anul 1961 cu e- 
chipa feminină de volei. Cînd am cerut 
asociației soortive Rulmentul 
creeze posibilitatea de a face 
antrenamente, ni s-a răspuns „nu 
fonduri 1*. Dar pentru celelalte
cum se găsește posibilitatea organizării 
antrenamentelor Și rcetificatoarea 
NICULINA MUSTAȚĂ Iși încheie scri
soarea astfel : „Noi. echipa feminini de 
volei Rulmentul, rugim asociația noastră 
sportivă să ne creeze condiții de pre
gătire pentru a-i 
cinste culorile pe

Intr-adevăr, la 
din Bîrlad peste
sint tineri, care doresc să 
Dar în afară de fotbal, ragbi și puțin 
volei masculin. »he discipline sportive 
nu se practică. Or, rostul asociației spor
tive din fabrică, tocmai acesta este: de 
a crea posibilități ca toți amatorii de sport 
să practice disciplina sportivă îndrăgită.

să ne 
st noi 

item 
secții

Viteziștii de toate categoriile s-au 
întilnit și in acest an pe gheața lacului 
Ciucaș din frumoasa stațiune Tușnad. 
De data aceasta, vremea mult mai „în
găduitoare* ca în anii trecuți, le-a 
permis celor aproape 60 de finaliști 
să-și dispute întiietatea fără emoții. 
Gerul de peste noapte și inimoșii or
ganizatori care lucrau pînă seara tîr- 
ziu ia pregătirea pistei pentru ziua 
următoare, au oferit patinatorilor o 
gheață de o calitate din ce în ce mai 
bună. De aceea și rezultațele au fost 
superioare de la o zi la alta, culmjnînd 
în finalul competiției cu obținerea unor 
timpi apropiați de. recordurile stabi
lite de patinatorii noștri la Alma-Ata 
și înregistrarea — in cadrul unor ten
tative — a trei noi recorduri de juniori. 
De altfel, actualele finale au prilejuit 
numeroase comentarii favorabile din 
partea unor specialiști.

— Consider — ne-a sdus tov. Anghel 
Lupea. arbitrul principal al compețiței, 
că titlurile de campioni absoluți sint 
in mitni bune. înzestrată cu calități 
fizice deosebite și posesoare a unei 
tehnice avansate, Eva farkaș (Mweșul 
Tg. Mureș) va fi. duoă părerea mea, 
mult timp patinatoarea nr. 1 a țârii 
noastre. La seniori, situația se pre
zintă insă cu totul alta. Dinamovistul 
Emilian Papuc, care și-a menținut pe 
merit titlul de campion absolut, a tre
cut prin mari emoții, in întrecerea cu 
talentatul patinator clujean, Carol 
Komjatszegi, care se află in primul an 
de seniorat. Sint convins că la ediția 
viitoare, lupta pentru cucerirea pri
mului loc in clasamentul general va fi 

I și mai pasionantă, pentru că Dan Lă- 
; zârescu, Zoltan Szekely și Gheorghe 
i Catena emit pretenții justificate la in

vidiatul titlu.
Cunoscutul antrenor din Tg. Mureș, 

Carol Gall, a fost profund impresionat 
de comportarea tinerilor patinatori.

— Ii vedeți, zise arătindu-ne un grup 
de junioare și juniori care se îndreptau 
veseli spre pista de încălzire, ei sint 
viitorul patinajului nostru. Mi-au plă
cut foarte mult loan Roșea de la Ști
ința Cluj, Victor Sotirescu, Svetlana 
Busuioc și Vlad Patraulea de la Di
namo București. Ultimul, în special, 
se anunță ca o mare speranță a pati
najului nostru. Sint mulțumit și de 
elevii mei. Maria Mathe, Eleonora Lau-

rențiu, Suzana Pali, Alexandru Spit
zer, Ștefan Papp, Ludovic Csiki și La- 
dislau Gali au confirmat rezultatele 
bune pe care le-au obținut la 
namente.

antrz-

Carol Komjatszegi (Știința Cluj) con
firmă. In primul an de senioral el a 
reușii să cucerească titlurile de campion 
al țării la probele de 5000 m și 10000 
m, întrecînd adversari experimentați, 
lălăi înlr-o poziție caracteristică pati
natorilor citezi ști.

dat credeam că sini... atletă. Pe

Abia 
tenis a 
curs începe mîine. Este vorba de în
trecerile organizate de clubul Steaua 
și dotate cu „Cupa 23 Februarie”, care 
se vor desfășura în sala de sport din 
calea Plevnei 114 între 14 și 22 ale 
acestei luni. Se vor disputa meciuri 
la probele de simplu bărbați și simplu 
femei, după formula „cel mai bun din 
trei seturi". Sint invitați 24 de jucă
tori și 12 jucătoare, printre care, cam
pionul țării Ion Țiriac, recenții ciști- 
gători ai „Cupei de iarnă” Julieta 
Namiap și Constantin Năstase, Cris- 
tea. Mărmureanu, C. Popovici, D. Vi- 
ziru, .-.Lardan, Boaghe, Dron, Cristina 
Dotwșiu, Eleonora Roșianu, Mihaeia 
Klahre, Sanda Ctogoiea etc. Campioa
na republicană Mina iiiria nu participă 
fiind încă suferindă.

Miine competiția se va desfășura 
între orele 8—21.

t«f povestea din 1960: gheața a fost 
din nou tăndută. Deh l Se acumulase 
o „experiență* care trebuia folosită I 
In ceea ce privește comisia de exper
tiză despre care pomenise președintele 
sfatului, ea se întrunise, ce o drept, 
cercetase lacul în lung și în lat, metru 
cu metru. Concluzia ei f In totul favo
rabilă : calitatea ghetei era perfectă 
pentru a fi_  vindută l

Și, culmea : în localitate există o în
treprindere care fabrică gheață în can
tități suficiente pentru nevoile orașului. 
Cu toate acestea, sportivii au rămas 
fără patinoar ! Vîlcenilor nu le mai ri- 
mine altceva dorit să aștepte să se în- 
tîinească cu gheața la vară, șl na la 
patinoar, ci tn restaurantele din oraș. 

« cînd vor savura un vinișor de Drggă- 
soni, vece de la gheața... palinoaruhu ! 
Va fi singura lor consolare 1

Intr-adevăr, fetele și băieții amintiți 
mai sus de antrenorul Carol Gall au 
„crescut" uimitor in ultimul an. Avînd 
în continuare asigurată o atentă pre
gătire ei vor face să crească cu si
guranță, numărul patinatorilor noștri 
fruntași.

Par, la Tușnad au fost prezenți un 
mii re număr de fete și băieți talentați, 
Aflindu-se insă la primul lor mare 
concurs, ei au avut Uneorj stîngăciL 
Matilda Duca și Jeanina Kulcear au 
și... plîns, din cauza emoțiilor.

Pe Eva Farkaș, care anul acesta de
vine pentru a 6-a oară campioană ab
solută a țprii, am rugat-o să ne explice 
cum a realizat această frumoasă per-

. tormanță,
;s-, -r . Știți, noi. viteziștii sintem încă 

la discreția: vremii., Din această cauză 
. eu îmi pregătesc performanțele mai 

mult pe... uscat. Am lucrat atît de 
mult in timpul verif fncit la un mo
ment

. gheață, de. .obicei, exersez la desăvîr- 
șirea tehnicii de patinare.

„Eforturile antrenamentelor trebuie 
să depășească efortul depus în cadrul 
unui concurs de poliatlon" — ne-a de
clarat antrenorul Florin Gămulea, a- 
tunci cînd l-am întrebat despre ele
mentul esențial necesar îmbunătățirii 
performanțelor.

Nu putem încheia însă fără a spupe 
cîteva cuvinte și. despre antrenorii 
Carol Gal! (Mureșul Tg. Mureș), Florin 
Gămulea (Dinamo), instructorii Viorel 
Popa (Știința Cluj), Ernest Ulrich (O- 
limpia Brașov) și Vladimir Bulat 
(Steaua) care, îndrumindu-și cu pri
cepere elevii, au știut să mărească po
sibilitățile acestora în condițiuni de 
activitate destul de restrinse (lipsă de 
gheață, concursuri etc.).

TR IOWIȚESCU

pa tea reprezenta cu 
terenurile de sport* 
Fabrica de rulmenți 
80% din muncitori 

facă sport

Uite gheața-nu e gheata!
J fost vreodată la Rîmnîcu Vîlcea f peste cap tot calendarul compelițional" <*—__ - —__ ' .___ —- »— —_ «L x.___ •- i___. -J. »-•____ m _ --__Z

O astfel de uitimplare nu se uită atti 
de ușor. Nu e de mirare, deci, oi acum 
• lună, cînd lacul iar înghețase tun 
ca în 1960, tovarășii de la U.C.F.S. s-au 
dus intr-un suflet la întreprinderea de 
gospodărie orășenească pentru' a obține 
ât de dl asigurări că na se va mal 
repeta „figura* din 1966, mai ales că 
urmau să înceapă și întrecerile din ca
drul Spartachiaidei. . ...

— Ne jicni ți ! a răspuns toc. director 
Mișu Pisau. Dacă ține gheața, puteți 
patina și pînă în august I

Pățiți, oamenii și-au zi» că nu e lotuși 
rău să dea a fugi ți pînă la sfatul 
popular orășenesc, ca să obțină șf „girul* 
tov. președinte Mihai Mitrea, care le 
făcuse neplăcuta surpriză din I960. -.

— Vedeți vs de treabă, fraților ! le-a 
răspuns acesta. Ce-a fost a fost. Prin
cipalul este că acum o să fie bine !

$i, pentru a întări cele spuse, tov. 
Mitrea adăugă :

— Chiar propun să se facă imediat 
comisie de expertiză, care să constate 
dacă gheata este suficient de groasă. 
Ști(i, ca să nu iasă un bucluc. Tar dacă 
e bună —■ dați-î drumul ! Nu vreau 
să-mi aud vorbe că n-am sprijinit Spar- 
tachiada !

Dar treaba se și făcuse: comisia raio
nală de patinaj controlase gheața. Era... 
faină: trecea de 20 de centimetri 1

Cîteva zile, lacul a fost un paradis al 
patinatorilor din oraș. Dar, tocmai cînd 
sportivii se bucurau mai tare, s-a repe-

Frumos oraș ! Așezat In poale de munte, legat de întrecerile de patueaj. 
«a străzi curate și case cochete, cu îm
prejurimi pline de pitoresț,.Rîmnlcu 
Plicea îți oferă, vara ca Șt jîarna. uh 
^minunat loc de recreare: VWa, nu re 
mai saturi sorbind aeml înhUr^eSmat din 
parc sau plimblndu-te cu bărtb pe lac, 
far iarna, cum e și firesc înțț-o locali
tate de munte, tineretul zburdă pe scM- 
ttri, se dă cu săntufii sau petrece cîteva 
•Te plăcute, patinînd.

Cu patinajul, ce e drept, este mal 
greu. $i știți de ce : fiindcă prin aceste 
locuri de munte iernile sînt totuși blinda 
și rareori lacul îngheață cum trebuie. 
Vă închipuiți, de aceea, cftă bucurie a 
fost pe vîlceni, în 1960, ând a dat un 
ger strașnic, dv au înghețat, vorba aceea, 

•jgi pietrele, fracul devenise în acele 
șâle up imens patinoar, pe care forfota 
nu mai înceta de dimineață pînă seara. 
Dar, înlr-o zi, ia gheața de unde nu4 ! 
Să nn credeți că se topise de căldură. 
'Altceva Se întîmplase: cu încuviințarea 
Iov. Mihai Mitrea, președintele sfatutui 
popular, secția de Gospodării, care ie 
supărase pe asociația sportivă Voința, 
din ^î^iză că aceasta întîrziase nîțeluș 
cti^ plata chiriei pentru lac, pusese capăt 
'exisf^ițci patinoarului, spărgînd gheața 

iifirlzînd-o ! Dintr-un condei au „ieșit* 
vreo 5.000 de lei, sumă pe care Voința 
n-aț fi plătit-o nici în 4—5 ani. Mai 
putea ^Contesta cineva spiritul gospodă
resc al cetcr care luaseră această „ini- 
țiativă^ ? Nimeni ! — afară de consiliul 
raional U.C.F.S., care își vedea dat

1X2X1X21 PROMOEXFRES

Din nou o etapă
Așadar, s-a confirmat că in perioa

dă de iarnă concursurile Pronosport 
sint intr-adevăr pasionante, datorită 
surprizelor pe care le furnizează. După 
un concurs „tare*, care s-a soldat cu 
un report de 83856 lei, iată că și ur
mătorul (cel de duminică 11 februarie) 
s-a încheiat cu cîteva rezultate nes
contate: Spăl Învinge pe Internazionate, 
Catania dispune de Juventus, Torino 
pierde acasă în fața ultimei clasate 
(Udinese), iar Spartak Plovdiv cîștigă 
în deplasare partida cu Levski Sofia.

Dar, acum -cînd sintem in posesia 
rezultatelor de duminică, să ne gin- 
dim la concursul următor. Oare ce sur
prize ne va rezerva și el ? Deocam
dată să facem cunoștință cu programul. 
Iată cele 12 partide ale concursului 
Pronosport nr.7 din 18 februarie a.c. i

cu surprize!
X 

XI 
XII.

Lazio — Modena 
Messina — Catanzaro 
Napoli — Lucchese

A2I ULTIMA ZI
LA PRONOEXPRES1

Astăzi este ultima zi în care mai 
puteți juca la concursul Pronnexpres 
de mîine. E bine să depuneți, deci, cit 
mai repede buletinele dv. pentru acest 
concurs

Numărul câștigătorilor la Pronoei- 
pres este impresionant. Răcind numai 
o statistică parțială, aflăm că la Pro- 
noexpres, în cursul lunii ianuarie 1962, 
au fost distribuite peste 27.000 de 
premii.

In această perioadă s-au distribuit: 
un premiu de 53.870 lei, două premii 
de cîte 29.980 lei, trei de 20.083 lei, 
cinci premii a cite 13.348 tei etc. etc.

1. Internazioriale — Udinese
II. Spăl — Fiorentina

Lecco — Milan
Juventus — Palermo
Venezia — Roma 
Ms otova 
Catania - 
Lanerossi
Sampdoria — Atalanta

— Torino
— Padova
— Bologna

JACK BERARIU
VAS1LE GOOESCU

Nu vreți să-mi dațl fi mie barem un metru pătrat de. patinoar ? 
Dese» de L 8OVA0

PREMIILE CONCURSULUI SPECIAL
PRONOEXPRES NR. 6 

DIN 7 FEBRUARIE 1962
P.S. Am aflat >n ultimul moment de 

ce sfatul popular din K im ni cu Vlloea > 
avut nevoie de bani™. gheață 5 cei 5.000 
de lei realizați din vînzarea gheței de pe 
patinoar au fost dați asociației sportive 
Chimia Govora, eare are echipă de fot
bal în „B“. Și e în joc onoarea raio
nului î_

PREMIILE OBIȘNUITE IN BANI

Categoria I
Categoria 

10.805 lei.
Categoria 

1.260 iei.
Categoria 

320 lei.
Categoria 

70 iei.
Categoria 

cite 27 lei.

a

a

a

a

1 variantă a 125.000 lei. 
Il-a 13 variante a

120 variante a

cite

cite

IV-a 606

V a 2.754

variante a

variante a

cite

cite

Vl-a 10.112 variante a

LA PREMIILE SUPLIMENTARE

Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria

I-a 2 premii
a
a
a
a

Il-a 15 premii 
lila 14S premii
IV- a 728

V- a 2.729
premii 
premii.

Tragerea 
miercuri 14 
București, sala 
nr. 2

va avea iocurmătoare
februarie 1962, ora 19 n 

din strada Doamne

Rubrică redactată de Loto-Pronosport



După meciul Știința București —O. R. K. Belgrad

Nu este vorba numai de o surpriză...
8ă pierzi o întrecere sportivă In 

care ai luptat cu toate tortele și to
tuși adversarul ți s-a dovedit supe
rior, este absolut normal. Dar, nu de 
genul acesta a fost insuccesul hand
balistelor de la Știința București in 
partida de duminică cu O.R.K. Bel
grad. Și de aceea, pe bună dreptate, 
cei prezenți la această întilnire nu-și 
puteau crede ochilor privind tabela de 
marcaj la sfîrșitul meciului. Ei erau 
complet dezamăgiți. Rezultatul și In 
special comportarea handbalistelor de 
la Știința în jocul de duminică Ii ne
mulțumea complet

Deținătoarea trofeului învinsă pe te
ren propriu de către o echipă, care 
din punct de vedere tehnic nu îi este 
cu nimic superioară I Formația care 
în anul trecut, în prima ediție a a- 
cestei competiții, a mers din victorie 
în victorie, aducînd handbalului romi- 
nesc un succes de prestigiu, a fost 
duminică de nerecunoscut o umbră 
a echipei pe care o cunoșteam. Și 
aceasta într-un meci foarte important 
în care era în joc nu numai prestigiul 
clubului, dar și cel al handbalului 

.nostru feminin. Cum a fost posibil 
acest lucru?

Este bine știut că în această com
petiție, cu meciuri tur-retur, atunci 
cind evoluezi pe teren propriu trebuie 
să-țî concentrezi toate forțele pentru 
a obține un rezultat cit mai bun. 
Handbalistele Științei cunoșteau per
fect această situație, căci experiența 
ediției precedente le-o dovedise .'in 
plin. Au făcut ele acest lucru ? Nu, 
categoric nu I Și prima explicație a 
înfringerii constă in aceea că toate 
jucătoarele (cu excepția poate a Jose- 
tinei Ștefănescu) au privit cu o ne- 
permisă ușurință această intilnire. 
crezind că doar scorul cu care vor 
învinge constituie probabil o problemă. 
De aceea ele nu și-au mobilizat toa’ă 
capacitatea de luptă, nu s-au concen
trat suficient aht in apărare dt și 
în atac, in vederea obținerii victoriei. 
Aceasta denotă că pregătirea morală 
pentru acest meci a fost slabă, că in 
cadrul secției respective munca de 
instruire sportivă nu se îmbină în
deajuns cu munca de educație.

încurajate probabil și de ușurința cu 
care au marcat primul gol, jucătoa
rele Științei n-au mai acordat o a- 
tenție prea mare apărării. Numai ast
fel se poate explica de ce — in su
perioritate numerică — ele au primit 
două goluri într-un singur minut I 

^Această apărare, care altădată a adss 
echipei atitea succese s-a mișcat du
minică greoi, lăsînd uneori adversare

W' TUH1SVI

Rodnică activitate
la agenția 0. N. T. „Carpați” 

din Onești
Ca urmare a cererilor oamenilor mun

cii din Onești, în august 1961 a luat 
ființa in orașul nostru o a gen | ie O.N.T. 
„Carpati**, al cărei sediu este în centrul 
orașului, inir-unul din blocurile date în 
folosința in 1961.

Muma depusă de colectivul din cadrai 
agenției a fost încununat! de succes. 
Din august și pină în decembrie 1961, 
au fost organizate 24 de excursii, care 
au avut ca puncte terminus orașele Bucu
rești. Constanta, Slănic Moldova. Bra
șov, Brăila, Galati etc. Au mai fost vi
zitate litoralul Mării Negre, Valea Pra
hovei. Valea Bistriței etc. la ©are au 
participat peste 4.600 de constructori, 
operatori chimiști, rafinori, ingineri etc. 
Un punct important din planul de mun
că l-a constituit organizarea excursiilor 
în regiunea Bacău, pentru ca ea să fie 
cit mai bine cunoscută de noii locuitori 
ai orașului Onești. De asemenea, au 
avut lie excursii și în străinătate.

In activitatea sa. conducerea agenției 
O.N.T. „Carpați- Onești s-a sprijinit pe 
un larg activ de colaboratori, organiza
tori voluntari, din rîndul căruia s-au 
evidențiat Virgil Anghelescu, Ion Poe- 
naru. Ion Vasilescu, ca și secțiile de 
turism de pe lingă Rafinăria 10 Onești,
l.G.O.

Intr-o convorbire cu Iov. Gheorghe 
Coliba ba din cadrul agenției, am fost 
informați că planul pe 1962 este deo
sebit de bogat. Vor avea loc excursii 
cu itinerant variate și bogat conținut 
educativ, iar condițiile de participare 
vor fi din ce în ce mai bune. Astfel, In 
curînd se vor organiza excursii pe Va
lea Bistriței (cu vizitarea orașelor Săvi- 
nești, Piatra Neamț, Bicaz), la Bucu
rești, pe Valea Prahovei, la Iași, Sibiu, 
Muzeul Doftana.

PAUL HUȚA 
 coresp. 

complet nemarcate la semicerc. Ia 
plus, jucătoarele Științei au greșit și 
din punct de vedere tactic, permițind 
unor handbaliste cunoscute prin forța 
lor de șut ca Vesel ina B iei ici și Mira 
Jasici să arunce nestingherite la poar
tă. De altfel, jucătoarele de la O.R.K. 
au înscris prin șuturi de la distanță 
6 din cele 7 goluri. De asemenea, s-a 
văzut că atunci cind Irina Hector se 
află in formă slabă (nu înțelegem de 
ce antrenorul I. Bota nu a schimbat-o) 
apărarea își «pierde capul*, comițind 
greșeli nepermise.

Cit privește atacul, este drept, a- 
cesta a marcat 6 goluri dar... cu u«nl 
mai puțin ca cel a) echipei din Bel
grad. Din nou o veche carență asupra 
căreia am mai atras atenția in coloa
nele ziarului nostru a ieșit in evidență. 
Atunci cind Aurorei Leonte ți Manei 
Ștef li se reduce elanul de care aw 
nevoie pentru a arunca la poartă, po
tențialul echipei scade. Handbalistele 
iugoslave au «văzut* acest lucru și 
s-au apărat .4 + 2”, incomodind vădit 
principalele realizatoare ale Științei. 
In această situație antrenorul Bota a 
indicat jucătoarelor sale să acționeze 
cu doi pivoți, lucru însă care au a 
fost respectat

Cu toate acestea, datorită uaei cir
culații rapide a balonului, atacantele

ACTIVITATEA LA ZI
TG. MUREȘ. La sfîrșitul întrecerilor 

fazei orășenești a „Cupei de iarnă* la 
handbal în 7, cele două clasamente au 
următoarea formă :

MASCULIN — 1. Dinam. 10 p, 2. 
Rapid 8 p, C.S.Ș. Harghita 6 p, 4. 
Voința 2 p, 5. Avîntul 2 p, 6. Știința
1. M.F. 2 p:

FEMININ - 1. CJ. Mureșul 10 p,
2. C.SȘ. Harghita 8 p. 3. Voința 6 p, 
4. S.S.E. 1 4 p, 5. Știința 2 p, 6. Cablai 
0 puncte.

loan Păuș-coresp. regional

BAIA MARE. De curînd s-a încheiat 
turul campionatului orășenesc de hand

Fașă din meciul S-S.E. nr. 2 Bncurești — Ș.S.E. Ploiești 17—11, în cadrul 
„CUPEI SPORTUL POPULAR*. Rusu (Ș.S.E. nr. 2) a pătruns la semicerc 
fi, deși este jenat de I. Radu (Ploiești), reușește să înscrie un nou punct 
pentru echipa sa.

Programele reuniunilor trebuie respectate!
De aproape o lună se desfășoară în 

Capitală întrecerile concursului repu
blican de calificare pentru boxerii se
niori și juniori. Iubitorii boxului sînt 
și de data aceasta nelipsiți din jurul 
ringurilor, contribuind astfel la sta
bilirea unei atmosfere entuziaste, spe
cifice campionatelor. Este îmbucură
tor faptul că deși nu e vorba de În
treceri intre pugiliști cu „nume sono
re", totuși competiția se bucură de un 
mare interes. Atît la clubul Grivița 
Roșie (unde s-a disputat prima fază), 
cit și la uzinele Semănătoarea, întîl
nirile dintre tinerii boxeri au avut 
loc in fața unui mare număr de spec
tatori care încurajează și aplaudă vic
toriile celor mai buni sportivi.

Să vedem însă cum au înțeles să 
răspundă unii antrenori, boxeri și 
arbitrii-judecători dragostei spectatori
lor pentru box.

Cea mai elementară datorie a or
ganizatorilor (comisia orășenească) și 
îndeosebi a antrenorilor, este aceea 
de a respecta programele anunțate. 
Cum e firesc, o parte dintre specta
torii care citesc programele afișate 

bucureștene și-au creat situații favo
rabile de șut Lipsite insă de calm și 
de o suficientă stăpinire de sine A. 
Leonte, I. Neaco. C. Constantinescu, 
F. Gheorghiță, AL Ștef și C. Cirli- 
geanu s-au întrecut parcă in a rata 
ocazii din cele mai bune.

Comportarea nesatisfăcătoare a Ști
inței București in meciul cu O.R.K Bel
grad va trebui să constituie obiectul 
unei discuții serioase. Conducerea secției 
este datoare să analizeze cu mult simț 
de răspundere cauzele care au dus la 
acest insucces. Spunem aceasta pentru 
că deținătoarele trofeului, care aveau 
de apărat un titlu de prestigiu, au 
rămas datoare publicului bucureștean. 
De aceea, iovă ți nd din greșelile co
mise duminică jucătoarele ȘTIINȚEI 
vor trebui să se pregătească pentru 
meciul retur cu toată seriozitatea 
Chiar și in condițiile unui joc in de
plasare, lupta e departe de a se fi în
cheiat dacă întreaga echipă va ti 
convinsă de acest lucru și nu va pre
cupeți nici un efort pentru victorie, 
din primul pină in ultimul minut Și 
handbalistele de la Știința București 
au arătat in nenumărate rinduri «ă 
sint capabile să realizeze o astfel de 
performanță...

ADRIAN VASILIU i

bal în 7. în turneul masculin conduce 
echipa C.S.O. / cu 14 p, urmată de:
2. C.S.O. II cu 10 p, 3. Voința 9 p, 
etc. In întrecerea formațiilor feminine, 
pe primele trei locuri se află, în ordine, 
Voința, Institutul pedagogic «i Minerul 
Baia Sprie.

Vasile Săsăranu-coresp. regional

BUCUREȘTI. Duminică s-au desfășu
rat două meciuri feminine din cadrul 
fazei orășenești a „Cupei de iarnă*: 
I.T.B. a învins Confecția cu 15—4, iar 
Progresul a întrecut Vestitorul cu 9—6.

Foto: T. ehioreanu

în diverse locuri din Capitală vin la 
reuniuni pentru a vedea mai cu seamă 
pe boxerii preferați. De multe ori 
Insă ei constată cu surprindere că 
in locul puglliștilor anunțați apar alții, 
sau că programul galelor „se com
primă* !

La întîlnirile concursului de cali
ficare (seniori și juniori) spectatorii

Atitudini
au constatat că la aceste reuniuni nu 
se respectă programul anunțat. In 
prima gală (din 21 ianuarie a.c.), din 
11 meciuri programate au avut loc... 
8, în cea de a doua 4 (I), apoi s-au 
disputat 9, 8 șl în ultima (miercuri 
seara) tot 8 meciuri 1 Ce au de spus 
antrenorii cluburilor I.T.B., Rapid. 
Progresul și Voința, ai căror boxeri 
s-au... „remarcat* in mod deosebit in 
această privință!

Inițiativa se..
Paradox lingvistic, dar fapt real t 

luptele clasice se... modernizează I Preo
cupările pentru adaptarea acestui 
sport la noile cerințe se concretizează 
prin modificările făcute in ultimii ani 
la regulamentul de concurs. Scopul 
„retușurilor* a fost cit se poate de pre
cis și de clar t tendința de a se di
namiza întîlnirile de pe saltea, de a 
le face mai spectaculoase.

Astfel, de la întîlniri ce erau neli
mitate în timp s-a ajuns treptat la 
scăderea timpului pină la două reprize 
a 5 minute, cu o scurtă pauză între 
ele. Acest fapt a cerut concurenților 
să evite perioadele prea îndelungate 
de „încălzire* de pe saltea și să treacă 
la aplicarea procedeelor chiar din pri
mul minut. Scurtarea timpului afectat 
reprizelor de la parter, iar In prezent 
chiar desființarea lor ca obligativitate, 
reprezintă fără doar și poate un serios 
pas înainte împotriva pasivității pe care 
o manifestau unii sportivi.

Aceste modificări — nu am amintit 
decit două din multiplele îmbunătățiri 
aduse regulamentului de desfășurare 
a întîlnirilor, făcute de comisia teh
nică a Federației internaționale de lup- 
:e amatori — au primit aprobarea u- 
nanimă a antrenorilor, sportivilor și 
specialiștilor din diferite țări.

lată insă că alături de îmbunătăți
rile substanțiale, constatăm și un punct 
care contrazice principiul de bază, prin
cipiu de la care s-a plecat: dinamiza
rea și transformarea unor întîlniri mo
notone intr-o dispută pasionantă, cu 
șanse egale pentru ambii combatanți. 
Și iată despre ce este vorba : în mo
dificările făcute regulamentului se spu
ne la un moment dat: „Cel ce ini
țiază un atac din picioare și execută 
in mod defectuos procedeul și rămine 
astfel in poziția de parter, fără să fi 
trecut adversarul printr-o poziție pe
riculoasă, primește un punct pena
lizare*. Ce înseamnă acest lucru ?

Știm că nu toate procedeele inițiate 
pot fi duse la bun sfîrșit De pildă, 
dacă ar fi să luăm drept criteriu o eta
pă din campionatul republican pe e- 
chipe, să zicem ultima din anul 1981, 
putem să arătăm că doar 30—35 la 
sută dintre procedeele inițiate au fost 
duse la bun sfîrșit Deci, 65—70 la 
sută dintre ele au perspectiva de a 
nu fi finalizate, fie din cauza opozi
ției pe care o depune adversarul, fie 
din cauza aplicării necorecte o proce
deului. De asemenea, dacă ar îi să 
luăm ca exemplu comportarea unor 
sportivi fruntași pe tărim mondial am 
putea să arătăm următoarele: Ștefan 
Horvath (R.P.F. Iugoslavia) care exe
cută cu destulă abilitate turul de braț, 
încearcă uneori de 5—6 ori pină cînd 
reușește să-l aplice. Campionul olim
pic Ogan (Turcia) persistă minute in 
șir la turul de cap, uneori rămînînd 
chiar în poziții periculoase din această 
cauză. Campionul olimpic și mondial 
Karavaiev (U.R.S.S.), marele adversar 
al sportivului nostru Ion Cernea, este 
renumit prin «suita* de procedee teh
nice pe care le încearcă de mai multe 
ori în timpul unei întîlniri. Asemenea 
exemple ne oferă și sportivii Gurics, 
I. Polyak, Hodoș (R.P.U.). Dar, pen
tru pilde asemănătoare nu trebuie să 
„mergem* în alte țări. Valeriu Bulafca 
insistă de nenumărate ori asupra apli
cării procedeului „supleu”, iar Dumi
tru Pirvulescu stăruie foarte mult pen-

Organizarea galelor din concursul 
de calificare întîmpină însă serioase 
greutăți nu numai din partea antre
norilor și a boxerilor, dar și din partea 
unor arbitri-judecători. Arbitrul B. 
Robert, delegat general la unele dintre 
aceste reuniuni, ne-a semnalat că, și 
o parte dintre arbitrii delegați să con
ducă meciurile (printre care I. Cora, 
D. Zagu, Tr. Tănase, V. Dumitrescu, 
Tr. Petrut, T. Bătrinu, C. Busuioc etc.) 
absentează sau vin cu intîrziere la 
gale. Aceasta, cu toate că la sala clu
bului Progresul (din str. Ion Vidu) e- 
xistă un avizier în care se afișează 
cu regularitate delegările de arbitri- 
judecători, precum și ora exactă a în
ceperii reuniunilor.

Considerăm că este absolut necesar ca 
comisia orășenească de box să ia mă
suri eficiente pentru ca antrenorii, 
boxerii și arbitrii-judecători să acor
de, în sfîrșit, atenția cuvenită acestei 
competiții.

R. CALARAȘANU ,

. penalizează?
tru executarea procedeului „șurub".
. Prin acordarea unui punct de pena

lizare acelui sportiv care inițiază un 
atac și nu reușește să-1 finalizeze, se 
va ajunge la înăbușirea oricărei ini
țiative. fn acest fel, autorii acestei 
modificări a regulamentului vor ajunge 
tocmai la contrariul principiului de 
unde s-a plecat și, în loc să obțină 
dinamizarea luptelor, vor imprima o 
notă de pasivitate întîlnirilor.

Credem că trecerea acestui punct în 
noul regulament de lupte a fost făcută 
destul de pripit. Nu s-au judecat sufi
cient rezultatele la care se va ajunge 
prin penalizarea... inițiativelor. Luptă
torii, temindu-se de a nu ajunge in 
situații critice, în urma cărora pot pri
mi puncte de penalizare, care duc 
la pierderea întîlnirii, se vor trans
forma în... vînători care așteaptă orice 
greșeală a adversarului. în acest fel 
se va ajunge la întîlniri in care lup
tătorul așteaptă greșelile în execuții 
ale adversarului și... punctul respectiv. 
Tot pîndindu-se unii pe alții, timpul 
care este extrem de scurt, numai 10 
minute, va trece și ...nu se va intimpla 
nimic.

Cu alte cuvinte, vom avea prilejul, 
dacă nu se va reveni asupra acestui 
punct din regulament, să asistăm la 
o monotonizare a luptelor. Credem că 
acest punct din regulament trebuie 
încă discutat de către tehnicieni și 
specialiști. Comisia tehnică F.l.L.A. are 
cuvintul I

O. BANU

PREGĂTIRI...
PREGĂTIRI...

• Tinăra promovată. Vulturul Tul- 
cea, și-a început pregătirile încă de 
astă-toamnă. Sub conducerea antreno
rului Ion Geambazu tinerii sportivi se 
pregătesc cu multă atenție. Atît secția 
de „clasice* cit și cea de „libere", vor 
întrebuința multe elemente noi. desco
perite cu prilejul diferitelor competiții 
de mase.

• C.S.M. Reșița, una dintre cele 
mai bune formații de lupte clasice din 
țară, a trecut sub conducerea antreno
rului lacob Lovas la repetarea și apli
carea noilor modificări din regulamen
tul de lupte. Stînd de vorbă cu unul 
din sportivii reșițeni. Marin Bolocan, 
acesta ne-a declarat: „Sperăm să 
avem o comportare frumoasă și la cea 
de a XlV-a ediție a campionatului pee- 
chipe. Referirea es‘e la „clasice* ceea 
ce nu înseamnă că nu vom acorda și 
atenția cuvenită „liberelor", unde, in 
trecut, nu am dat satisfacția așteptată*.

• Deși lipsiți de o experiență mai 
îndelungată, luptătorii craioveni au 
plăcut prin dirzenîa cu care au știut 
să concureze. Ei au dovedit insă nu
meroase lipsuri la capitolul tehnică și 
tactică. De aceea, antrenorul I. Mari
nescu a insistat foarte mult in ultimele 
două luni pentru lichidarea lipsurilor. 
El speră intr-o frumoasă comportare a 
craioveniior, atit la clasice cit și libere.

• Sportivii clujeni și-au început pre
gătirile sub conducerea antrenorilor 
Gheorghe Marton, la „libere”, iar la 
„clasice* sub îndrumarea lui Vasile 
Borșan și Vasile Onoiu. Lotul de cla
sice, compus în marea lui majoritate 
din sportivi consacrați. s-a modificat 
prea puțin. In schimb, la „libere* au 
fost promovați mulți tineri care s-au 
remarcat cu prilejul competițiilor pe 
plan local.

• Antrenorul Carol Weber a făcut 
modificări in echipa de la Satu Mare. 
Lotul de clasice a rămas aproape ne
schimbat. iar la libere au fost introduși 
șase juniori.

• Duminică s-a desfășurat la Tul- 
cea întilnirea dintre cele două divizio
nare : C.S.O. Galați și localnici. La' 
„clasice* 8—8 iar la „libere* 9—7, 
pentru oaspeți.



„Cupa București" a dovedit
progresul hocheiștilor noștri fruntași

dovadă o 
dată re- 

în meciul
Formația

Ca și în anii precedent!, întrecerea 
internațională dotată cu „Cupa Bucu
rești" a stîrnit un viu interes în rîn- 
dul iubitorilor hocheiului pe gheață 
din Capitală. Dovadă, numărul neo
bișnuit de mare de spectatori, care au 
asistat la jocuri atractive^ unele din
tre ele — cele din ultima zi în spe
cial — foarte echilibrate și spectacu
loase. Pentru a treia oară în exis
tența acestei competiții trofeul a re
venit unei formații sovietice, Torpedo 
Gorki, după ce în 1960 tot hocheiștii 
uzinei de automobile din Gorki se 
clasaseră pe primul loc, iar în anul 
1961 victoria a fost repurtată de 
L.I.l.J.T. Leningrad.

In acest an, competiția a fost deo
sebit de utilă hocheiului nostru. Mai 
intii, pentru că prima selecționată a 
țării a avut prilejul să facă o se
rioasă verificare a stadiului său de 
pregătire in preajma viitoarelor întîl- 
niri internaționale și apoi pentru că 
meciurile „Cupei București" au con
stituit o excelentă ocazie de a aprecia 
posibilitățile garniturii noastre de ti
neret. tl„

Să ne ocupăm în primul rind de for
mația Bucureștiului, de fapt reprezen
tativa țării. Din capul locului trebuie 
să subliniem că echipa s-a prezentai 
în progres. Cea mai bună J----- ~
oonstituie replica valoroasă 
dutabiiei formații sovietice 
decisiv pentru locul întîi. 
noastră a arătat, în primul rind, că 
și-a mărit capacitatea de luptă; ea 
a putut" să mențină un ritm de joc 
constant de-a lungul întregii partide 
și in unele momente a fost capabilă 
să domine copios o echipă din care 
făceau parte cîțiva internaționali so
vietici bine reputați, care au făcut 
parte chiar in acest sezon din repre
zentativa U.R S.S. (Saharovski și Ha- 
laicev au jucat împotriva Suediei). 
Echipa noastră s-a prezentat mai bine 
in apărare, lucru pe care-1 sublinia și 
antrenorul sovietic Boghinov, într-o 
declarație pe care ne-a făcut-o dumi
nică seara și in care constata pro
gresul jucătorilor noștri față de ni
velul pe care-l aveau acum doi ani, 
cînd Torpedo a mai jucat la noi, și 
față de anul trecut, cind î-a văzut la 
campionatul mondial din Elveția. Tot 
Bogiiinov ne spunea însă că după pă
rerea sa echipa noastră ar trebui să 
lucreze și mai mult asupra vitezei, 
domeniu în care in jocul de duminică 
seara. „ fost evidentă superioritatea 
oaspeților, chiar dacă unii jucători 
(frații Szabo, Biro, Varga) nu le-au 
fost inferiori acestora. La aceasta, 
adăugăm necesitatea de a se insista 
asupra dezvoltării forței in brațe, toar
te necesară atit în conducerea și 
păstrarea pucului cît și în șut. Nu de 
puține ori, această carență i-a făcut 
pe atacanții noștri să piardă pucul în 
situații lavorabile sau să șuteze slab, 
„telefonat", in fazele de gol. Un alt 
lucru de reținut, în legătură cu evo
luția lui Torpedo, și pe care l-am re
marcat și la Einheit Berlin, este utili
zarea pe 
„lipirii" 
procedeu 
vator in

scară largă, în apărare, a 
adversarului la mantinelă, 
permis de regulament și sal- 
multe situații critice. Este

CAMPIONATUL R. P. BULGARIA

Cea de a doua etapă a returului 
campionatului bulgar, desfășurată du
minică nu a furnizat rezultate ' sur
prinzătoare. Excepție face doar înfrîn- 
gerea suferită pe teren propriu de că
tre Levski Sofia: 0—1 cu Spartak 
Plovdiv. O caracteristică a etapei este 
aceea că primele cinci clasate au 
obținut victoria în partidele susținute: 
Ț.D.N A—Berce 3—0, Spartak Pleven 
—Spartak Varna 1—0, Cerno More— 
Dunav Ruse 1—0, Botev Plovdiv— 
Minior Pernik (fost Dimitrovo) 4—2. 
Alte rezultate : Lokomotiv Plovdiv— 
Lokorrtoliv Sofia 2—0, Marek—Slavia
1—1- După etapa a XV-a clasamentul 
campionatului bulgar se prezintă ast
fel : Ț.D.N A. 26 p., Spartak Pleven și 
Spartak Plovdiv — ambele cu cite 
19 p„ Botev Plovdiv și Cerno More— 
ambele cu cîte 17 p., Slavia 16 p. etc.

FIORENTINA DIN NOU PE PRIMUL 
LOC

Duminică, la Ferarra, liderul cam
pionatului italian, Internazionale, a 
suferit o. nouă înfrîngere. Golul înscris 
în minutul 5 de centrul a+acant 
Mencacci a adus echipei Spăl victo
ria, iar pentru oaspeți înfrîngerea, tre
cerea din nou pe locul 3 al clasa
mentului. De altfel, numai forma ex
cepțională a portarului Buffon, care 
a salvat cel puțin două goluri gata 
făcute, a făcut ca echipa din Milano 
să nu piardă la un scor și mai mare. 
Fiorentina, după ce a dominat întreaga 
partidă, a obținut victoria în meciul 
cu Palermo cu scorul de 2—0, ambele 

adevărat, jucătorii noștri au înregis
trat progrese în această privință și 
chiar în jocul cu Torpedo s-au străduit 
să aplice acest procedeu. El trebuie 
insă extins, aplicat cu mai multă con
secvență. In altă ordine de idei, su
gerăm antrenorilor Fiamaropol și Ti- 
ron mai multă insistență în promova
rea jocului simplu, „pe poartă". Ata
canții noștri preferă de multe ori un 
joc prea complicat, „desfac" prea muit 
acțiunile pe părțile laterale ale tere
nului (acțiuni care se termină de 
obicei în jocul fără perspectivă, în 
colțurile terenului) sau se „închid" în 
jocul în spatele porții adverse. Li se 
cere, de asemenea, hocheiștilor noștri 
mai mult calm, mai multă concentrare 
în apărare și în fazele de gol Este un 
lucru asupra căruia ar trebui să re
flecteze mai ales frații Szabo, care 
au început să rateze îngrijorător de 
mult Ocupindu-ne, pe scurt de com
portarea individuală a jucătorilor, vom 
menționa în primul rind aportul impor
tant adus echipei de Varga, reveni
rea de formă marcată de lonescu, pro
gresele liniei a doua. Frații Szabo 
s-au remarcat din nou prin viteză, 
ingeniozitate, putere de luptă; cu toa
te acestea, ei ni se par actualmente 
mai puțin remarcabili prin personali
tatea în joc decît în alte jocuri an
terioare. Mai „șters" a jucat Ferenczi 
(el are însă scuza unei lungi perioade 
de inactivitate). Au lăsat de dorit: 
Calamar și cei doi portari, neinspirați 
in repriza a doua, in care s-a decis 
rezultatul. Așteptăm cu interes cele 
două partide de la începutul săptă- 
minii viitoare, cînd hocheiștii noștri 
vor primi replica formației Spartak 
Pisen, la București, și sperăm că vom 
avea atunci ocazia să consemnăm un 
nou pas înainte făcut de hocheiștii 
noștri fruntași.

Și acum, despre tineret Primele 
evoluții ale acestei echipe n-au fost 
entuziasmante. Ea a început însă să 
se omogenizeze și duminică seara, îm
potriva lui Einheit Berlin, jocul său 
de ansamblu a fost mai bun ca ori- 
cind. In mod deosebit ne-au plăcut 
portarul Tașnadi. fundașii Țiriac, Vă
car, Hollo, atacanții loanovici, Niță. 
Z. Antal. întregii echipe ii este însă 
necesar mai mult calm, mai multă 
gindire in acțiuni. Am apreciat pro
gresele înregistrate de ea în joc dar 
atacanților nu li se pot ierta cu una 
cu două numeroasele ocazii de gol 
ratate, confuzia din multe acțiuni ale 
lor„

RADU URZICEANU

16 milioane membri în asociațiile sportive sindicale 
din II. R. S. S.

Pînă la sfîrșitul anului 1962 numă
rul sportivilor încadrați în asociațiile 
sindicate din U.R.S.S. va fi de 16 mi
lioane, iar pînă în 1965 el va crește la 
22 milioane. Muncitorii sovietici practi
că în prezent toate ramurile de sport 
și din rindurile lor au ieșit numeroși 
campioni olimpici, mondiali și record
mani ai lumii.

goluri fiind realizate în prima repriză 
(min. 4 și 43) de centrul atacam 
Milani. Cealaltă pretendentă la primul 
ioc al clasamentului, Milan, a cîști
gat pe teren propriu cu 1—0 în fața 
echipei Venezia (realizator Altafini). 
Un rezultat surprinzător a fost înre
gistrat la Torino, unde echipa locală 
cu același nume a fost întrecută cu
2—1 de ultima clasată, Udinese, deși 
la pauză rezultatul era favorabil echi
pei locale. Alte rezultate: Catania— 
Juventus 2—0, Atalanta—Bologna 2—1, 
Mantova—Lanerosi 1—1, Padova— 
Sampdoria 1—0, Roma—Lecco 2—0. fn 
f-'-in- -a clasamentului a trecut din nou 
Fiorentina cu 37 p., care are un punct 
avans față de Milan și Internazio
nale — 36 p-, urmate de Roma 33 p., 
Bologna 31 p., Atalanta 30 p., Juven
tus 28 p.

NIMES ÎNVINSA

Etapa a 28-a a campionatului fran
cez a fost marcată de către înfringe- 
rea suferită de fruntașa clasamentu
lui, Nîmes, învinsă cu 3—1 la Metz. 
Cu toate acestea, liderul își păstrează 
poziția deoarece atit Lens cit și Ren
nes au fost și ele întrecute: Le Havre 
—Rerines 2—0. Montpelier—Lens 2—0. 
In derbiul etapei, Reims a cîștigat cu
1—0 in fața campioanei actuale. Mo
naco. De remarcat că Racing, deși 
a înfîlnit pe teren propriu pe Stras

Biletul cu nr. 3.000.000 la bazinul circular „Moscova
Din cupa imensă, luminată de becuri 

verzi, se ridică nori masivi de aburi. 
Iar in interiorul cupei, plină pină la 
refuz cu apă cristalină fac baie. înoa
tă, se bălăcesc sute de oameni. Așa 
arată in prezent, in zilele de iarnă, 
privit de la înălțimea cheiului Kro- 
potkinski bazinul circular „Moscova* 
din capitala Uniunii Sovietice. Intr-a
devăr, bazinul 
tem să dăm o 
strează grăitor 
bazinului este 
aburi care învăluiesc bazinul isi au 
explicația in faptul că chiar și fn 
cele mai geroase zile temperatura apei 
din bazin este de plus 27 grade.

In aceste zile, cind la Moscova tem
peratura aerului este in general de 
minus 10 grade, numărul acelora 
se avintă in apele acestui bazin 
coperit se numără cu sutele. In 
pul verii insă in acest bazin pot 
ta concomitent peste 2.000 de oameni 
lată de ce bazinul circular din Mos
cova este socotit unul din cele ma1 
mari din lume.

Dispunind de o poziție centrală (el 
se află nu departe de Piața Roșie) 
bazinul „Moscova* oferă amatorilor 
de înot tot confortul. Vizitatorii au 
la dispoziție șapte pavilioane, fiecare 
dintre acestea cu garderobe, dușuri, 
bufete. Unele sectoare ale bazinului

este imens. Ne permt- 
singură cifră, care ilu- 
acest lucru; diametrul 
de 130 metri. Norii de

care 
des- 
tim- 
ino-

Regrupare în clasamentul turneului interzonal
Numai 6 partide s-au terminat după 

5 ore de joc în runda a 10-a a tur
neului interzonal de șah de la Stock
holm. Petrosian a cîștigat la Tesch- 
ner, Olafsson la Aaron, Filip l-a în
vins pe Bolbochan la mutarea a 43-a, 
Cuellar cu negrele a cedat la Portisch, 
iar BiJek a obținut victoria în fața lui 
Herman. S-a terminat remiză partida 
Schweber—Bisguier.

Un mare interes a suscitat partida 
dintre marele maestru Gheller și frun
tașul clasamentului Uhlmann. Intr-o 
variantă a apărării Indiana veche, 
Gheller a sacrificat un pion, obligin- 
du-1 pe Uhlmann să se retragă în 
apărare. La întrerupere, șahistul so
vietic are o poziție mai bună și șanse 
de cistig. Cu avantaj a întrerupt, de 
asemenea, Korcinoi la Bertok. Gligo- 
rici are un pion în plus în partida cu 
Fischer, dar avantajul său este greu 
de realizat.

înaintea disputării partidelor între-

La recenta conferință unională a a- 
sociațiilor sportive din sindicate s-a 
arătat că în prezent există condiții ca 
sportul să fie practicat de fiecare 
muncitor. In legătură cu aceasta, s-au 
trasat ca sarcini pregătirea de noi an
trenori voluntari și întărirea colective
lor sportive din uzine.

bourg, nu a reușit să obțină victoria 1
3—3. Alte rezultate: Sochaux—Lyon 
0—1, Angers—Rouen 1—0, St. Etien
ne—Sedan 1—0, Nice Stade Fran- 
cais 1-—0, Toulouse—Nancy 2—0. la 
clasament: Nîmes 35 p., Reims 31 p., 
Lens, Toulouse și Rennes — toate cu 
cite 30 p-, Sedan 29. Monaco, Racing 
și Nancy 28 p.

REPREZENTATIVA ELVEȚIEI ÎNVINSĂ 
LA CASABLANCA

Echipa de fotbal a Elveției, una din 
cele 16 formații calificate pentru tur
neul final al campionatului mondial 
din Chile, a fost surprinzător învinsă 
cu 3—1, la Casablanca, de echipa 
Marocului. In prima repriză elvețienii 
au dominat mai mult și au condus cu 
1—0. După pauză fotbaliștii marocan' 
au jucat însă excelent, înscriind prin 
Aii (2) și Lamari. Echipa elvețiană 
va întîlni într-un alt meci de verificare 
la 9 mai, echipa Angliei.

ANDERLECHT A CÎȘTIGAT DIN NOU

Liderul campionatului belgian, An- 
derlecht, a cîștigat și în etapa a 22-a, 
desfășurată duminică: 4—2 cu La 
Gantoise. De altfel, Anderlecht are 
deja un avans de 10 puncte in fruntea 
clasamentului. Alte rezultate înregi
strate in etapa a 22-a : Waterschei— 
F.C. Diest 2—0. F.C. Liege—Charleroi

nu 
de
la

la bazin este mai 
mai plăcută. Ieșiți 
pot alege in a face 
mare adus special

sint destinate copiilor și celor care 
știu să înoate. In afara notației 
masă, bazinul „Moscova*, este și 
indemina sportivilor de performanță, 
pentru antrenamente. Aceștia au la 
dispoziție opt culoare in lungime de 
50 metri, precum și trambuline pentru 
sărituri.

Vara, activitatea 
intensă și, firește, 
din apă, vizitatorii 
plajă pe nisip de 
aici sau a se bronza pe acoperișurile 
pavilioanelor, unde sint amenajate so 
larii. Moscovita sint unanimi în apre
cierea că bazinul „Moscova* — atit 
iarna cit și vara — este un loc minu
nat unde oamenii muncii iși întăresc 
sănătatea, se bucură din plin de cî- 
teva ore plăcute după munca de zi cu 
zi. „Apa vie* — așa numesc mosco- 
viții apa bazinului „Moscova*. Aici, a 
fost sărbătorit zilele trecute un im
portant eveniment: la casc de bilet» 
a fost vindut biletul cu nr. 3.000.000, 
cifră ce reprezintă numărul vizitato
rilor bazinului din centrul Moscovei. 
E o cifră impresionantă dacă avem In 
vedere că el a fost inaugurat în iulie 
1960

„Niciodată In trecut n-am practicat 
sportul. Munca, treburile casei, copiii 
— iată cercul închis al preocupărilor 
mele din care, se părea, nu voi pu-

rupte și a rundei a 11-a, Uhlmann are 
7 (1) puncte, Filip 6'/2 (1), Fischer 
6 (2), Portisch 6 (1), Petrosian 6. 
De notat că Uhlmann și Portisch au 
jucat cîte o partidă mai mult

Pe pistele de gheața și zăpada
RUDA HVEZDA BRNO, CAMPIOANA 
DE HOCHEI A R.S. CEHOSLOVACE

A luat sfirșit campionatul de hochei 
pe gheață al R. S. Cehoslovace. Titlul 
de campioană a țării a fost cîștigat 
de echipa Ruda Hvezda Bmo care a 
totalizat 51 de puncte, urmată de 
Slovan Bratislava — 49 puncte, Dukla 
Jihlava — 43 puncte, Spartak Praga 
Sokolovo 38 puncte, Spartak Plsen 28 
puncte etc. In ultima etapă, campioa
na țării Ruda Hvezda Brno a între
cut cu " ‘ ~ ~ ‘"
Jihlava. Alte rezultate: Slovan Bra
tislava — Tesla 
Spartak Plsen — 
koiovo 4—0.

scorul de 5—0 pe Dukla

Pardubice
Spartak Praga

6-1 !
So-

DE PATINAJCONCURSUL
DE LA HAMMAR

Concursul internațional de patinaj 
viteză desfășurat la Hammar (Nor
vegia) s-a încheiat cu victoria campio
nului francez Andre Kouprianoff care 
a totalizat 185,510 puncte. El a fost 
urmat în clasament de Habibulin

2— 0, Daring—Alost 3—1, F.C. Bru
ges—St. Trend 2—2, Union St. Gil- 
loise—Beerschot 3—0, Antwerpen— 
C.S. Bruges 5—1. Clasament: Ander
lecht 39 p.. Standard Liege 29 p, 
Antwerpen și F.C. Bruges—ambele cu 
cite 26 p.

EVERTON—BURNLEY 2—2

Derbiul etapei a 28-a a campionatu
lui englez, Everton-Burnley, anga
jate în lupta pentru primele locuri, 
s-a încheiat nedecis : 2—2, rezultat 
care permite fruntașei clasamentului, 
formației Burnley, să-și păstreze un 
avans de 3 puncte față de urmăritoa
rele sale. Celelalte rezultate ale eta
pei : Birmingham—Arsenal 1—0,
Blackburn—Chelsea 3—0, Aston Villa 
—Blackpool 2—1, Ippswich Town— 
Fulham 2—1, Manchester United— 
Manchester City 2—0, Leicester— 
Sheffield Wednesday 2—1, Tottenham 
—Nottingham 4—2, West Bromwich- 
Bolton 6—2, Sheffield United—West 
Ham 2—1, Wolverhampton—Cardiff
3— 2. Clasament: Burnley 38, Totten
ham și Ippswich Town — cite 35, 
Everton și West Ham — ambele cu 
cîte 33, Sheffield United 32 p.

• In cadrul „Cupei orașelor tîr- 
guri“ la Novisad, echipa de fotbal 
M.T.K. Budapesta a învins cu scorul 
de 4—1 (1—1) echipa iugoslavă Voj- 
vodina. Returul se va disputa la 18 
februarie la Budapesta.

® Jucînd la Praga cu Slovan Bra
tislava echipa de fotbal Vasas Buda
pesta care se află in turneu în R. S. 
Cehoslovacă a terminat la egalitate: 
1—1.

In miez de iarnă
u

tea ieși. La sfîrșitul zilei de muncă 
mă simțeam atit de obosită incit sin
gura mea dorință era să mă culc. A- 
ceasta numeam eu odihnă. ...Cu cită 
plăcere frecventez în prezent bazinul 
Moscova! Apa caldă, aerul proaspăt, 
muzica — toate la un loc iți dau o 
excelentă dispoziție, vigoare și sănă
tate" — cuvintele acestea aparțin cer
cetătoarei științifice E. Bubenina și 
ele ilustrează in mod elocvent punctul 
de vedere al acelora care gustă din 
plin binefacerile bazinului circular 
„Moscova*.

Intr-adevăr, minunatul bazin „Mos
cova* a devenit o importantă verigă 
în întărirea sănătății și puterii de 
muncă a moscoviților, pe care bazinul 
ii primește cu otita... căldură.

A. SIZONENKO 
corespondentul nostru 

la Moscova

Grodohki (R. II. G.) - învingător 
în crosul internațional 

de la Geneva
GENEVA 12 (Agerpres). — Atletul 

Hans Grodotzki din R. D. Germană 
a cîștigat crosul internațional orga
nizat la Geneva de asociația sportivă 
muncitorească elvețiană 
Grodotzki a parcurs distanța de 8450 m 
în 26:21,4, fiind urmat în 
Konov (U.R.S.S.) 
(R. D. Germană) 
(R. D. Germană) 
(U. R. " ~ ’
(U.R.S.S.) 26:57,0, 
gară) 26:58,0.

I
*

.Satus".

ordine de
26:22,0, Dobring
26:27,0, " ”
26:35,0,

26:57,0,
Suto (R. P. Un-

Hoenicke 
Artiniuk 

SergheevS. S.)

(U.R.S.S.) — 186,380 puncte și Enok 
(Canada) — 186.790 puncte. Ultima 
probă a concursului — 5.000 m — 
a revenit lui Kouprianoff cronometrat 
în 8:09,6. Habibulin (U.R.S.S.) s-a 
clasat pe locul doi cu 8:11,8.

SCHIORII SUEDEZI AU SOSIT 
LA VARȘOVIA

Delegația sportivă a Suediei care 
va participa la campionatele mondiale 
de schi (probele nordice) de la Za-, 
kopane a sosit la Varșovia. Din lotiî?* 
schiorilor suedezi fac parte printre W 
alții Sixten Jernberg, Lennart Larsson, 
Uar Roelundt, Larf Olsson, înger 
Elevsson și Marie Anersson.

Pe scurt a
® în partea de apus a Munților 

Caucaz, în apropiere de localitatea 
Arhîz, se construiește o modernă bază 
sportivă, situată într-o pitorească așe
zare la înălțimea de 1.300 m deasupra 
nivelului mării. Iubitorii sportului vor 
găsi aici un spațios hotel-pensiune cu 
400 de locuri, baze turistice etc. De
plasarea sportivilor și vizitatorilor pină 
la vestita stațiune de munte Abașira 
Ahuba (2.297 m) se va face cu ajuto
rul telefericelor. Pe versantele de la 
Abașira Ahuba s-au amenajat noi 
pirtii de schi și o trambulină. In acest 
loc se amenajează, de asemenea, tm 
patinoar de mare altitudine.

9 Finala campionatului de handbal 
în T a R. D. Germane este așteptată 
cu un viu interes. Ea va avea loc Ia 
Berlin la 17 februarie între echipele 
Vorwărts Berlin și D.H.f.K. Leipzig. 
Finala dintre echipele feminine se va 
desfășura între Empor Rostok și Lo
komotive Leipzig sau Fortschritt 
Weisenfels.

9 Atletul neozeelandez Peter Snell 
a stabilit la Los Angeles cea mai bună 
performanță mondială pe teren acoperit 
în proba de 1.000 yarzi cu timpul de 
2:06,0. Proba de 1 milă a fost cîștigată 
de Jim Beatty, cronometrat în 3:58,9.

9 In meciul internațional de rugbi 
dintre echipele Angliei și Irlandei, 
disputat la Londra in cadrul „Turneu
lui celor 5", rugbiștii englezi au ob
ținut victoria cu ’ scorul de 16—0 
(5—0). Cel mai bun jucător de pe 
teren a fost R. Sharp care a inserts 
10 puncte. In clasament conduce echi
pa Angliei cu 3 puncte din 2 meciuri, 
urmată de Franța — 2 puncte dintr-un 
singur meci, Scoția — 2 puncte, Țara 
Galilor — 1 punct și Irlanda zero 
puncte

9 Finala campionatului de hochei pe 
gheață a R. D Germane a revenit 
pentru a 7-a oară consecutiv cunoscu
tei formații Dynamo Weisswasser. în 
meciul final ea a dispus cu 3—0, 
(0—0, 0—0, 3—0) de Dynamo Berlin.


