
• In cadrul asociației sportive 
Confecția, organizată, pe lingă fabrica 
de confecții din Botoșani, s-a desfă
șurat o intensă activitate cu ocazia 
întrecerilor Spartachiadei de iarnă. La 
întrecerile organizate cu acest prilej 
au luat parte 350 de tineri, care 
și-au disputat cu multă dirzenie in- 
tîietatea la diferite sporturi. (A. Abra- 
xnovici — coresp.)

• Cu prilejul conferinței de ale
geri. membrii asociației sportive Pro
gresul Brăila au luat hotărîrea să 
se asigure dezvoltarea activității spor
tive prin mărirea numărului de mem
bri și prin angrenarea masei de sala- 
riați în practicarea diferitelor spor
turi. Consiliul asociației sportive a 
trecut de îndată la traducerea în
viață a acestor hotărîri și numărul 
membrilor U.C.F.S. a crescut de la 
4.400 la 4.964. Lunar asociația înca
sează 6.700 lei cotizații. De asemenea 
s-a trecut la o intensă muncă de 
propagandă în vederea popularizării 
campionatului asociației sportive, la 
startul căruia s-au prezentat 2500 de 
tineri pentru a-și disputa întîieitatea 
la concursul de șah, volei, fotbal și 
ciclism. (Rizu Grigore — coresp.)

• Consiliul asociației sportive Voin
ța Buzău a desfășurat în ultima pe
rioadă de timp o muncă intensă pen
tru strângerea cotizațiilor la zi. 
Datorită acestui fapt, pe pri
mele două luni ale anului a fost în- 
f «ață cotizația U.C.F.S. de la cei 
1200 de cooperatori înscriși în aso
ciație. în afară de aceasta consiliul 
asociației și-a propus ca pînă la 1 
martie să mai înscrie încă 100 de co
operatori în U.C.FJS., fapt care va 
contribui la întărirea bazei materiale 
a asociației sportive. (M. Dumitru <— 
coresp.).

• Marți după-amiază asociația spor
tivă Grivița Roșie din Capitală a or
ganizat, pentru elevii școlii profesio
nale de pe lingă uzină, examene de 
control G.M.A. Cu acest prilej 91 de 
tineri au devenit purtători ai insig
nei F.G.M.A. și 85 ai insignei G.M.A. 
Prin fața comisiei de control (loan 
Grigore tehnician și Petre Cimpoieru 
profesor de educație fizică) au trecut, 
printre alții, tinerii Ștefan Aionesei, A. 
Anedei, Teodor Simina, Constantin 
Ionescu, Ion Pali și Liviu Ionescu. 
Printre cei ce au devenit purtători

Demonstrația sportivelor italiene $i romine la Ploiești

O bună propagandă pentru gimnastică

toate evoluțiile 
unei bune pre-

Marți după-amiază, la clubul uzi
nelor „1 Mai" din Ploiești 2.000 de 
spectatori au aplaudat o frumoasă de
monstrație de gimnastică! Un număr 
de 18 sportive, componente ale loturi
lor de gimnastică ale R.P. Romine și 
Italiei și-au etalat — pe parcursul a 
două ore — toate cunoștințele lor; 
îndemânarea, fantezia șl grația. De 
la prima sportivă care a evoluat — 
o ...ploieșteancă, o autentică speranță 
a gimnasticii noastre, Elena Rață « 
și pînă la concurenta care a încheiat 
demonstrația, maestru sportului Ata- 
nasia Zîmbreșteamiu, 
au purtat amprenta 
gătiri.

Sportivele, fie că 
consacrate sau de elemente de pers
pectivă, s-au străduit să arate celor 
prezenți (mulți dintre ei pentru prima 
oară la un spectacol de o asemenea 
anvergură) că gimnastica rămâne una 
din cele mai frumoase discipline 
sportive... Bisările repetate ale pu
blicului răsplătesc eforturile gvnnas- 

a fost vorba de

ai insignei G.M.A. se mrr-ră și du
blul campion republican la lupte (ju
niori și seniori) Alexandru Marmora, 
elev al școlii profesionale.

• La asociația sportivă Mătasea 
populară, campionatele interne sînt în 
plină desfășurare. Marea majoritate 
a celor 814 membri U.C.F.S. participă 
la următoarele discipline sportive: 
șah, volei, tenis de masă, haltere, 
trîntă și atletism. Pînă acum au luat 
parte la concursuri 435 de sportivi. 
Imediat ce timpul va permite vor 
începe și întrecerile in cadrul campio
natului de fotbal și la atletism.

Peste 30.000 de jucători de popice
In țara noastră, sportul popicelor 

constituia în regimul burghezo-moșie- 
resc un joc de „noroc" și un bun mij
loc de venituri pentru diverși cîreiti- 
rnari, care dețineau de altfel majori
tatea arenelor. Așa au stat lucrurile 
pînă la 23 August 1944. In anii ur
mători popicele au devenit un adevă
rat sport: s-au stabilit forme de pre
gătire pe baze științifice și a fost lăr
gită considerabil baza materială. Au 
fost construite un număr de arene de 
4 ori mai mare de crt cele existente 
în timpul burgheziei. Din 1956 a în
ceput acțiunea de bituminizare a pis
telor (arenele vechi aveau piste din

telor. Așa s-a intimplat la paralele 
cînd a evoluat Constanța Marinescu 
(siguranță in „ieșiri" și spontaneitate), 
Elena Vilma Lagorara (expresivitate 
și fantezie), Ana Mărgineanu (exce
lentă coordonare), Anna Maria Fa- 
gherazzi („zboruri* de o rară frumu
sețe). Și la fel s-au petrecut lucrurile 
la bimă cu Viorica Pleavă (un exer
cițiu impus, pentru „mondiale"-, exe
cutat cu o surprinzătoare ușurință). 
Vanda Soprani (cîteva „roate" și pi
ruete de nota 10...), Mariana Ilie 
(grație și simplitate). In sfârșit, la sol 
aproape 
readuse 
Franca 
rinella 
Suzana
Atanasia Zîmbreșteanu...

...Demonstrația de la clubul uzine
lor „1 Mai" a constituit o bună 
propagandă făcută gimnasticii, intr-un 
oraș în care tradiția acestei discipli
ne sportive este in plină formare.

toate concurentele au fost 
pe scenă: Despina Gruev... 

Marella... Mariana Ilie... Ma- 
Caironi... Ana Mărgineanul. 
Bodor... Grazziella Minuzotii...
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începe campionatul de lupte pe echipe

seînduri sau beton, contrare regula
mentului internațional). Acum apro
ximativ 95 la sută din bazele existente 
au fost reamenajate, multe dintre ele 
după ultimele cerințe (iluminate cu 
neon, avind semnalizatoare electrice 
etc). Noi jucăm astăzi cu bile de ebo
nită, nu cum se juca în trecut cu bile 
de lemn.

Pentru prima oară am participat la 
o întîlnire internațională în 1953. De 
atunci participăm cu regularitate la 
campionatele mondiale. In 1957, cu
noscutul jucător de popice, Ion Mi- 
coroiu, a cucerit la Viena invidia
tul titlu de campion al lumii. Re-

Hitr-wi interesant turneu de fotbal
„Cupa primăverii"

In două zile, duminică și miercuri, cele 
patru echipe bucurestene din categoria 
A — DINAMO, PROGRESUL, RAPID ȘI 
STEAUA — vor putea fi văzute in patru 
intUniri interesante, In cadrul unei com
petiții — „CUPA PRIMĂVERII’ — pe 
care o organizează U.C.F.S. oraș Bucu
rești, prin comisia locală de fotbal. Sco
pul este verificarea stadiului de pregă
tire. Intilnirile slnt eliminatorii. Dumi
nică au loc primele jocuri, iar miercuri 
vor juca Învingătorii intre ei șl Învinșii 
intre ei. Programul primei etape a fost 
stabilit astfel prin tragere la sorți :

Steaua — Progresul, ora 10.30 pe sta
dionul din Giuleștl.

Dinamo — Rapid, ora 15.36 pe stadio
nul Dinamo.

In caz de egalitate după SO de minute, 
echipele vor beneficia de cite 10 '
turi de Ia 11 m, executate de cite 
din cei 10 jucători de cimp.

Intilnirile se anunță eu atit mai 
resante cu cit echipele vor folosi 
rile lor complete.

lovi- 
unul
inte- 
lotu-

In fotografie: Bucur (Dinamo Bacău) 
a plonjat curajos la un atac al lui Ba- 
boie. (Fază din meciul Progresul Bucu

rești—Dinamo Bacău 0-0).
Foto : P. Romoșan

(Continuare în pag. a 2-a)

Foton Gh, Corcodel

„Aceasta este poziția corectă în coborire", explică antrenorul W. Birsan copiilor participant la centrul de inițiere 
din Brașov,

Prima etapă a celei de a XlV-a edi
ții a campionatului republican de lupte 
pe echipe va avea loc sîmbătă și dumi
nică în sala Floreasoa I, d:n Capitală. 
Se vor desfășura întreceri la ambele 
stiluri, cu echipe complete. Spre deose
bire de cdâțiile anterioare, în acest an 
titlul se va acorda separat pentru cîști- 
gătoarea campionatului de „clasice* și 
separat pentru câștigătoarea campiona-

Banca din fotografia noastră poate 
rivaliza cu un... podium de onoare. 
Pe ea au luat loc numai... medaliați. 
De la stingă spre dreapta : Gheorghe 
Popovici — bronz „mondiale* 1961, 
Ion Țăranu — bronz J. O. Roma, Va- 
leriu Bularca — aur „mondiale* 1961, 
Ion Cernea — argint J. O. Roma și 
argint „mondiale” 1961 și Dumitru 
Pîrvulescu — aur J. O. Roma și ar
gint „mondiale* 1961. Cu toții vor par
ticipa în întrecerile de sîmbătă și 
duminică din sala Floreasca I.

Foto : P. Romoșan

prezentativa feminină a ocupat Ia 
.Miinchen, în 1958, locul III la prima 
sa evoluție în cadrul „Cupei Europei". 
Merită să subliniem victoriile obținute 
asupra valoroaselor echipe ale R.D.G. 
și R.P.F. Iugoslavia, cotate printre cele 
mai bune din lume.

Deci jocul de popice a cunoscut a- 
devărata lui înflorire în anii regimu
lui democrat-popular. Astăzi el este 
practicat de peste 30.000 de sportive 
și sportivi, încadrați în mai mult de 
1.000 de secții. Ca urmare a unei largi 
activități competiționale de mase au 
crescut și performanțele. De la 414 p.d 
(leminin) și 855 p.d. (masculin), re
cordurile țării au ajuns la 452 p.d. 
și respectiv 932 p.d., cifre care acum 
cîțiva ani păreau de nerealizat. Avem 
28 de maeștri ai sportului, iar un mare 
număr de tinere și tineri jucători 
dovedind o bună valoare au reușit 
să depășească granițele celor 400 p.d 
și 900 p.d.

Sportul popicelor este într-o conti
nuă înflorire în țara noastră. Numă
rul participanților săi crește de 1a un 
an la altul, ca și rezultatele înregis
trate de tinerii noștri sportivi.

TINCA BALABAN
maeștrii a sportului

Promoția 1962 la startul
Predealul va găzdui sîmbătă și du

minică unul dintre cele mai impor
tante concursuri ce se organizează 
anual in țara noastră. Pe pirtia de 
fond din Poliștoacă și pe cea de sla
lom de pe Clăbucet se vor întrece 170 
de copii din întreaga țafă-, Sînt co
piii care au învățat să schieze de la 
începutul acestui an în cadrul celor 
19 centre de inițiere organizate de 
F.R.S.B.A. 1a Sinaia, Azuga, Țeșila, 
Bușteni, Brașov, Bran, Rîșnov, Fun
data, Lupeni,’ Lonea, Abrud, Cîmpeni, 

tului de „libere". Clasamentul general 
al acestei întreceri va desemna campioa
na absolută a țării. Retrogradările din 
campionatul republican de lupte pe e- 
chîpe se vor face în funcție de clasamen
tul general, adică prin adiționarea 
punctelor de la ambele stiluri.

Pentru prima oară în tara noastră în- 
tîlnirile vor avea loc simultan pe patru 
saltele. Două dintre ele vor fi rezervate 
luptelor clasice, iar celelalte pentru 
libere.

Ce întilniri interesante ne rezervă a- 
ceastă primă etapă ? în grupa I, cam
pioana țării „Steagul roșu“ Brașov va 
întîlni pe C.S.M. Cluj, Metalul Bucu
rești și C.S.O. Craiova. După calculul 
hîrtiei se pare că formația campioană 
nu va întîlni o rezistență prea mare 
din partea nici unei echipe din grupă. 
Noua promovată, Vulturul Tulcea, a 
reușit cu cîteva zile în urmă un rezul» 
tat surpriză : o decizie de egalitate la 
„clasice" și o înfrîngere la limită la 
„libere" în fața fruntașei C.S.O. Galați. 
Sîmbătă, Vulturul Tulcea va întîlni pe 
C.S.O. Reșița, C.S.O. Baia Mare și Pro
gresul București. în această grupă, deci, 
se anunță tatilniri foarte disputate. Du
minică dimineața sportivii de la Rulmen
tul Brașov își vor face debutul în cam
pionatul republican. Ei au o sarcină 
deosebit de grea, deoarece vor întîlni pe 
Dinamo București și pe A.S.M. Lugoj, 
în afara acestora, în aceeași grupă mai 
participă și 
Satu Mare.

In sfîrșit, 
sportivii de 
avea 
tașă : C.S.O. Galați. Din aceeași grupă 
mai fac 
mișoara. 
în sala 
gram :

Sîmbătă ora 10,
— turul I și II

Sîmbătă ora 15,
— turul III 

Duminică de la
grupa III și grupa IV — turul I, II fi 
III.

Un io Meteorul Roșu din

cea de a patra grupă 
Steaua București vor 

dificil ou o altă frun-

în 
la 

,un duel"

parte C.S.O. Arad și C.S.O. Ti- 
întrecerile se vor desfășura 

Floreasca după următorul pro*

grupa I și grupa ii

grupa I Și gmpd It

ora 8, în continuare.

Simbâtâ șl duminică, Ia Predeal

primului concurs de schi!
Valea Strîmbă, Iacobeni, Cîmpulung 
Moldovenesc, Sighet, Borșa, Săcele, 
și Predeal. Din fiecare centru vor fi 
prezenți cite 8 concurenți, cei mai ta- 
lentați și mai bine pregătiți din cei 
aproape 2.000 de copii care s-au ini-» 
țtat în tainele schiului în cursul a» 
cestei ierni.

Ca în fiecare an, concursul va fi 
organizat de F.R.S.B.A., cu sprijinul 
comisiei de specialitate a regiunii Bra„



RAIDUL NOSTRU:
SPARTACHIADA DE IARNĂ A TINERETULUI ÎN ȘCOLILE BUCIRESTENE

î Competiție de natație organizată_ _ _ _de clubul sportiv Steaua
An de an, întrecerile din cadrul 

Spartachiadei de iarnă a .1----- t-1-'
adună la startul lor 
de tineri și tinere din

i brici, din școli, de la 
majoritate a acestora

' pentru prima oară cu activitatea 
i sportivă organizată, trăiesc primele
• ^emoții ale întrecerii sportive. Pre- 
' tutindeni competițiile organizate cu
> prilejul Spartachiadei de iarnă se
> desfășoară intr-un cadru sărbăto- 
; resc. intr-o atmosferă de mare in- 
i stifețire și interes.
’ De la startul marii întreceri, cum 
l era și firesc, n-au lipsit nid devii. 
[ In toate școlile de pe cuprinsul 
’ patriei, întrecerile Spartachiadei de 

iamă au consemnat avintul pe care
• îl cunoaște sportul in rindul celor 
' mai tineri iubitori ai Iul

Raidul nostru. întreprins deunăzi 
' prin citeva școli din Capitală. își 
i propone să prezinte o aerie de as- 
1 pecie in legături ca desfășurarea 
[ primei etape (de fapt, cea mai im- 
I portantă) a acestei mari compefi- 
1 ții intrată in tradiția mișcării noa- 
[ stre sporthe.

CIND EXISTA INTERES
Șl PRICEPERE

P rimii popas tăcut la școala pro
fesională de ucenici a uzinelor

.Aiig^t*  a constituit, de

a tineretului 
sute de mii 
uzine și fa- 
sate. Marea 
iau contact

narea seriilor era făcută de către pro
fesorul de educație fizică Constantin 
Tudose. Cele cîteva seturi la care am 
asistat ne-au dat să înțelegem că teni
sul de masă are aici numeroase ele
mente de perspectivă, cum ar fi Ni
cola Cimpoieru, clasa a IX-a (unul 
dintre elevii fruntași și la învățătură), 
Nicolae 
Badea, 
clasa a 
noastră 
mai la . .
tului cu mingea de celuloid. .Am mai 
aflat*  că Ia șah au fost 50 de concu- 
renți, că peste 30 de schiori s-au de
plasat în vacanța de iamă la Vîrful 
cu Dor. unde, de pildă. Nadia Frimu, 
clasa a Xl-a și Dan Dimache. clasa 
a IX-a s-au dovedit a fi cei mai buni 
schiori. Jn cadrul aceleiași școli este 
in curs de pregătire o echipă de gim- 
-îațtî și gimnaste care va participa 
faza pe raion a Spartachiadei < 
iarnă.

O VITRINA CU TROFEE. 
IN CURS DE COMPLETARE-

Vizitatorul care trece pentru prima 
oară pragul școlii profesionale 
de ucenici a întreprinderii „Fi-

----- . - . . J •
Brumă, clasa a Xl-a, Ilie 

clasa a Xl-a. Anca Popovici.
IX-a. Bineînțeles că prezența 
in școală nu s-a limitat nu- 
a cunoaște pe amatorii spor-

la 
de

latura 
poate 
multe clipe în fața unei frumoase vi
trine— Sint expuse acolo peste 20 de 
cupe, multe plachete și diplome. Toate 
— răsplată a succeselor dobîndite de 
reprezentanții acestei școli în diferite

Romtnească de Bumbac” nu se 
să nu se oprească pentru mai

Dataritl slabei organizări a întrecerilor Spartachiadei de iamă 
la școala aedâe ar. 35 din Capitală întrecerile la săniuțe n-au

legelor lor din anul II, surorile Vic
toria și Mariana Jandrescu) și în 
„specialiștii" la trîntă. Printre prota
goniști ne sînt prezentați: Georgeta 
Toma și Elisabeta Szabo, amîndouă în 
anul II, țahiste, Mariana Roșu și 
Mariana Balinschi, tot în anul II, ju
cătoare de tenis de masă, schiorii 
Mircea Lăzărescu și Ion Bălăci, anul 
III, Adrian Pană, anul II ș.a. Una 
și aceeași dorință îi animă pe fiecare 
dintre ei: să completeze bogata vitrină 
cu trofee.
TOCMAI ACOLO UNDE NU NE AM 

FI AȘTEPTAT-

Din păcate, cu prilejul raidului 
întreprins, am avut prilejul să 
consemnăm și unele „corijențe" 

la capitolul Spartachiada de iarnă. 
Spurtind aceasta ne gindim in primul 
rind la cele întîlnite la școala medie 
nr. 35 cu program special de... edu
cație fizică 1 ? Unul dintre responsa
bilii acțiunii de organizare a Sparta
chiadei de iarnă, profesorul Adam Se- 
bessyi a fost pus în dificultate atunci 
cind a trebuit să ne răspundă cu ce 
se poate lăuda asociația sportivă a 
școlii la capitolul „realizări"... Pen
tru că. Ia drept vorbind, s-a făcut prea 
puțin față de posibilitățile existente, 
față de elementele deosebit de talen
tate care învață aici. Ne amintim de 
frumoasa comportare a reprezentanților 
școlii medii .35“ în campionatele re
publicane de juniori, în „republica
nele" școlare.

— Destul de slabă activitatea noa
stră pe linia Spartachiadei...

— Motivul ? întrebăm noi.
— _N-am organizat întreceri decit 

la tenis de masă, șah și gimnastică. 
In rest...

— La trîntă, de pildă...
— Nici pomeneală. Trîntă la noi 

școală nu s-a făcut niciodată.
— Gîți participanți ați avut 

schi ?
— Doar 31, la Muntele Mic. în va

canța de iarnă. Concursul, de fapt, 
n-a avtrt un caracter oficial. A fost 
ceață. Condiții obiective.

— Despre 
spune ?

— Plecînd în tabără, de săniuțe nu 
s-a mai ocupat

...Motive și 
am mai adăuga : I', 
o slabă colaborare cu comitetul U.T.M. 
pe școală.

in

la

(*>1

i 9

*
a *

l *

săniuțe ce ne puteți

nimeni...
motive". La care noi 

lipsă de interes.

— Eu zic să începem...
— Fără profesor?
— Fă tu pe „oficialul*,  că tovarășul profesor tot 

întreceri și competiții
nu vine.

înotătorii, săritorii de pe trambulină 
șl jucătorii de polo din București par
ticipă la sfirșitul acestei săptămini la 
competiția dotată cu „Cupa Steaua”.

La probele de înot programate sîm
bătă șl duminică la bazinul Floreasca 
participă înotători cu categoria I și a 
n-a de clasificare precum și maeștri al 
sportului, 
sint incluse 
liber, 400 m 
bras, 100 m 
m spate, 200

In programul concursului 
următoarele probe: 100 m 
liber; 100 m bras; 200 m 

fluture; 200 m fluture, 100 
m spate; 400 m mixt indi-

Participare valoroasă în
Cu o participare mai reprezentativă 

decit în „Cupa de iarnă", ieri au în
ceput primele întreceri de tenis din 
cadrul competiției dotate cu „Cupa 
Steaua". Pe lingă sportivii care au 
luat parte la primul concurs, acum 
sînt prezenți și campionul republican 
Ion Țiriac, Petre Mărmureanu, care îm
preună cu Q Năstase, Cristea, D. Vi
ziru. Șt. Georgescu, Bardan la băieți 
și Julieta Namian, Eleonora Roșianu, 
Cristina Doboșiu, surorile Mariana și 
Sanda Ciogolea la fete vor ridica fără 
îndoială valoarea competiției.

victual și ștafetele 4x100 m mixt și 4x20S 
m liber. Se vor întocmi atît clasamente 
individuale cit și pe echipe.

La sfirșitul probelor de înot se vor 
desfășura întreceri de sărituri (impuse 
și libere) de pe trambulină.

Meciurile de polo încep tot sîmbătă; 
dar ele se vor desfășura sistem turneu; 
in mal multe etape. Organizatorii au tri
mis invitații de participare următoare
lor echipe: Dinamo, Progresul, Știința 
și Bapid.

„Cupa Steaua" la tenis
In prima zi s-au disputat citeva par-, 

tide — numai de simplu bărbați — 
care s-au încheiat cu rezultate aștep
tate : Șt Georgescu — Emanoil 8—6, 
6—2, D. Viziru — Șt. Popovici 6—1, 
6—0, Cristea — Niculescu 6—2, 6—2, 
Burcescu — Burcea 6—4, 6—2, Bar- 
dan — Țereanu 6—2, 6—3, Dimache 
— Neagu 10—8, 6—0.

Toate întilnirile au loc în sala de 
sport din calea Plevnei 114. Joi, par
tidele se desfășoară între orele 8 și 13, 
iar vineri ele se vor disputa între orele 
8 și 20.

Promoția 1962 la startul primului concurs*
(Urmare din pag. 1)

organizate întrecerile Spartachiadei de 
iarnă. Sala de festivități a școlii de
venise r.eincăpătoare. Pe de o parte, 
datorită numărului mare de partici- 
panți, iar pe de altă parte prin pre
zența zecilor de spectatori, mulți din
tre ei coocurenți la etapele pe grupe 
de învățătură și clase. Profesorul de 

. educație fizică Jean Săvulescu ne-a 
relatat cite ceva despre întrecerile des
fășurate pînă în prezent in această 
școală:

— In total, asociația sportivă a 
școlii a cuprins in Spartachiada peste 
800 de elevi. Afluența cea mai mare 
a cinioscut-o tenisul de masă cu 700 
participanți, apoi gimnastica cu 412, 
șahul cu o cifră asemănătoare.

— Se cunosc la ora aceasta cam
pionii pe școală ?...

— Ei vor fi desemnați chiar în mo
mentul de față. Pentru că, precizez, 
astăzi se întrec 32 de finaliști Ia 
tenis de masă și alți 32 la șah, toți 
campioni ai claselor respectivei

După mai puțin de două ore de 
întreceri dîrze, pasionante, am avut 
prilejul să consemnăm și primii cam
pioni ai școlii: Vasile Popescu anul 
I_ Strungari și A. Pascal, anul III 
Lăcătuși, la șah. Dan Vucicovici, anul 
III Frezori, Viorel Endușevschi, anul 
II Turnători și Barbu Snop, anul I 
Frezori, la tenis de masă. Deți... furați 
de frumusețea întrecerilor, n-am ră
mas pînă la sfirșitul lor, deoarece rai
dul nostru prevedea vizite și în alte 
școli...

sportive. Cu o 
astfel de „carte de vizită" nu se poate 
lăuda orice școală. Iată de ce nu ne-a 
surprins faptul că și Spartachiadei 
de iarnă i s-a acordat atenția cuve
nită. Totuși, cele două profesoare de 
educație fizică, Virginia Grozescu și 
Ana Dăringă ne înfățișează cu mo
destie primele, realizări dobindrte pe 
acest tărîm. Consemnăm, mai întii, 
o participare la aproape toate disci
plinele incluse în regulamentul Spar
tachiadei de iarnă, și cifre deosebit de 
grăitoare. Iată citeva din ele: gim
nastică — 600, trîntă — 418, șah— 
100, săniuțe — 90, schi — 50.

Profesoarele își pun multe speranțe 
în gimnaști, în Jucătorii de tenis de 
masă (care vor șă calce pe urmele co-

★
ultim popas — intr-o școală 
aed ie cu bogate tradiții spor

tive : nr. 22 „Gheorghe Lazăr“... 
La data cind am vizitat școala, nici 
întrecerile pe clase nu erau înche
iate. Explicația ? Catedra de edu
cație fizică a primit foarte tirziu 
îndrumările privind desfășurarea a- 
cestei competiții. Totuși, cu expe
riența celor 5 profesori de educație 
fizică de la această școală, treaba 
s-ar fi putut începe, fără ca să se 
mai aștepte indicații speciale din 
partea organelor de resort. Nu cum
va motivul real al acestei nejus
tificate întirzieri il constituie în
dreptarea atenției mai mult spre 
campionatele școlare ?...

Este de dorit ca și aceste două 
școli, ca și altele unde se mai 
manifestă o oarecare răminere in 
urmă, să-și intensifice eforturile 
către cuprinderea tuturor elevilor 
in competițiile ce le sint rezervate. 
Iar Spartachiada de iamă, subli
niem, este unul dintre minunatele 
prilejuri de descoperire și afirmare 
a multor elemente talentate din 
rindul elevilor,

CONSTANTIN ALEXE 
T1BERIU STAMA

șov și va cuprinde probele de slalom 
uriaș pe categorii de vîrstă (9—11 
ani, 12—14 ani, 15—17 ani) ți fond 
5 km juniori (15—17 ani), 3 km 
junioare (15—17 ani), 3 km băieți 
(12—14 ani) și 1 km fetițe (12—14 
ani).

CAMPIONATELE REGIONALE
Un alt important eveniment care 

va avea loc la sfirșitul acestei săp- 
tămîni vor fi campionatele regionale.

Cele mai interesante întreceri se 
anunță a fi cele de la Poiana Brașov, 
unde se va disputa campionatul regi
unii Brașov, la Cota 1.400 și la Po
iana Stînii, unde va avea loc campio
natul regiunii Ploiești. Ambele co
misii au în program cite un punct 
tare: comisia regiunii Brașov inten
ționează să organizeze proba de sări
turi pe trambulina mare, iar comisia 
regiunii Ploiești programează prima 
probă de coborîre din acest an.

Interesante se anunță și campiona
tele regiunilor Hunedoara, Maramu
reș, Banat, Suceava, Mureș-Autonomă 
Maghiară, Crișana, Cluj unde s-au 
făcut pregătiri intense în vederea a- 
cestor importante întreceri.
CLASAMENTELE PRIMEI ETAPE

A „CUPEI R.P.R."
După frumoasele întreceri desfășu

rate la sfirșitul săptăminij trecute in
lllllllllllllilllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

Poiana Brașov, F.R.S.B.A. a calculat 
și a întocmit clasamentele pe echipe 
ale primei etape a „Cupei R.P.R.". 
Clasamentele sînt alcătuite după ur
mătorul sistem: fiecare concurent pri
mește puncte egale cu locul ocupat 
în clasamentul fiecărei probe; în pro
bele de ștafetă, echipa clasată pe lo
cul I primește un punct, pe locul al 
Il-lea două puncte ș.a.m.d. O echipă 
este formată la probele alpine din 4 
seniori, 4 juniori, 1 senioară și 2 js- 
nioare, iar probele nordice din 3 se
niori, 3 juniori, 1 senioară și 2 ju
nioare, 2 săritori de la trambulină. 
După această primă etapă, clasamen
tele se prezintă astfel, la probele al
pine: 1. CARPATI SINAIA 143 p, 
2. CASA OFIȚERILOR BRAȘOV 316 
p, 3. DINAMO BRAȘOV 343 p, 4. 
Olimpia Brașov 381 p, 5 Caraimanul 
Bușteni 424 p, 6. Luceafărul Brașov 
503 p, 7. Selecționata Cluj 509 p, 8. 
Voința Brașov 525 p, 9. Selecționata 
Baia Mare 626 p, 10. Selecționata Re
șița 632 p, 11. Selecționata Petroșeni 
684 p, 12. Steagul roșu Brașov 806 p ] 
probele nordice: 1. DINAMO BRA
ȘOV 51 p, 2. OLIMPIA BRAȘOV 73 
p, 3. VOINȚA SINAIA 103 p, 4. Casa 
Ofițerilor Brașov 146 p, 5. Selecțio
nata Gheorghieni 200 p, 6. Selecții 
nata Rîșnov 256 p, 7. Caraimanul 
Bușteni 259 p, 8. Steagul roșu Brașov 
260 p, 9. Selecționata Vatra Domei 
276 p, 10. Selecționata Petroșeni 
283 p, 11. Selecționata Reșița 322 p.

FOILETON -

Cuvîntul să fie cuvînt
Auzi și să nu-fi vină să crezi ! Cică 

cartierul Militari, de la Cotroceni 
sus, pe linia tramvaiului 13, nu ar 
picat nici un strop de zăpadă în 
cest an.

— Lăsați glumele ! — ne vor apos
trofa cetățenii de prin partea locului, 
care au făcut bătături în palmă, nu 
alta, tot curățind zăpada.

in 
în 
fi 
a-

O TRADIȚIE CARE 
DEZMINTE

Popasul următor — la 
die nr. I „Nicolae

NU SE

școala me- 
, „ . Bălcescu"...

Școală cu o frumoasă tradiție 
în sport (aproape ediție de ediție pre
zentă în finalele pe țară ale campio
natelor republicane rezervate elevilor), 
aceasta nu și-a dezmințit nici acum 
faima de gazdă bună a întrecerilor 
din cadrul Spartachiadei de iamă a 
tineretului. O dovedește, în primul 
rînd. faptul (concret) înregistrat de 
noi: m sala de sport a școlii, elevii 
iubitori ai tenisului de masă își măsu
rau întîietatpa în etapa înter-clase. 
Aproape 100 de participanți 1 Coordo-

-I kBHp

0 NOUĂ COMPETIȚIE PENTRU
acestei săptămini va aduce o 
de tenis de masă pentru cei

E bine însă să precizăm un lucru. A- 
firmafia cu lipsa zăpezii în acea parte 
a Bucureștiului nu ne aparfine. Ea este 
„argumentul*  preferat al membrilor con
siliului asociației sportive Tehnica Lem
nului din cartierul mai sus amintit. Asta 
e o scuză obișnuită a lor, cînd sînt în
trebați de ce nu s-au pus pe treabă în 
problema trecerii probelor Spartachiadei 
de iarnă.

In fata unor astfel de „motivări*  — 
tovarășii din conducerea mișcării spor
tive a raionului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, s-au gîndit să le ofere... zăpadă. 
Astfel, sportivii de la Tehnica Lemnului 
au fost invitafi să-și dea probele Spar
tachiadei de iarnă pe stadionul Flacăra 
roșie, situat în imediata apropiere a fa
bricii de figarete București. Dar, și in
structorii, dornici de activitate, și schiu- 
rile, unse cu cele mai bune ceruri, și 
zăpada, din belșug căzută, toate, toate 
la un loc au așteptat degeaba pe spor
tivii de la Tehnica Lemnului, care n-au 
mai apărut.

Sintem gata să facem o prinsoare că 
dacă ai întreba consiliul asociației Spor
tive de la Tehnica Lemnului de ce nu 
s-au prezentat, ți-ar răspunde laconic:

— Păi s-au înzăpezit drumurile ! Cum, 
nici p asta n-o știți ? !

Cu prilejul alegerii noilor organe de 
conducere ale asociației sportive Tehnica 
Lemnului, cei ce au fost puși în fruntea 
activității sportive au. promis că vor face 
treabă.- Iată însă că pe anul în curs nu 
au încasat cotizația, la Spartachiada de 
iarnă a tineretului n-a participat nimeni, 
iar planul de muncă pe anul în curs „a 
fost uitat" să fie întocmit. încît a tre
buit să-l alcătuiască un membru al clu
bului raional...

Treabă este asta ? Cuvîntul să fie cu- 
vînt 1

interesantă 
mici. Intr-

SCOLARI
Sfirșitul 

competiție 
adevăr, clubul Voința organizează simbătă și dumi
nică un concurs dotat cu „Cupa Voința", deschis șco
larilor pînă la 14 ani. înscrierile se fac pînă în ziua 
de simbătă ora 16 la clubul sportiv Voința (str. Coîței 
42) și în sala de sport Înfrățirea (șos. M. Bravu 117).

O nouă gală de filme 
cu temă sportivă Ia Dinamo

Clubul sportiv Dinamo organizează 
spectacole din Șoseaua Ștefan cel Mare, o nouă gală de 
filme cu temă sportivă. Cu acest prilej vor fi prezentate 
filmele: In.tiln.ire pe arena de gheață, Campionatele 
mondiale de ciclism, Gimnastica artistică și Parada celor 
100.000.

Spectacolele încep la orele 16, 18 și 20.

astăzi, în sala de

TI BERI U BAN



r
44

4 ♦♦♦4444 4 444,4,4,4.44.4444 V
Competiții în cinstea zilei :■ 

de 16 Februarie :■(ELE OBSERVAȚII CRITICE ASUPRA MUNCII PRACTICE 
PREGĂTIRE A ECHIPELOR IN VEDEREA RETURULUI (II)

se acordă atenție suficientă nici 
rilor (mijloc de bază în crește- 
tonicii individuale) și aceasta in 
I rînd din vina unor antrenori 
nerg pe panta concesiilor atit in 
ța numărului de repetări, cit și. 
meral, a volumului de jnuncă 
Zovaci — C.S.M. Cluj, S; Plo- 
u — St. roșu Brașov etc.). Oare 
i învățat nimic din greșeala an
ului Onisie, care în cursul verii 
» a făcut antrenamentele după 
le" unor jucători refractari la 
Nu-î mai puțin adevărat că>sîot 

ători care se eschivează de la 
ri (și, în generali, de la muncă) 
retextul că ele ar deveni plicti-

Unii antrenori obișnuiesc să 
mtrenamente publice. In aseme- 
ondițiuni, jucătorii „consacrați" 
fiesc să exerseze acele procedee 
e sînt deficitari și. căutînd să 
ipectaculoși", recurg la cele pe 
e stăpînesc.
le acestea au făcut ca repetă- 
ă pătrundă foarte puțin în rîn- 
fotbaliștilor t numai așa se ex- 

ie ce se aplică doar la Dinamo 
jști, U.T.A., Progresul și rar la 
te echipe. Și se știe doar cit de 
ante sîrrt repetările ca mijloc si- 
lentru 'lichidarea deficiențelor și 
ionarea deprinderilor corect

•enorii nu acordă importanța 
tă nici aparatelor ajutătoare, 
■e nu le folosesc în mod con- 
și din plin. In unele locuri si
este și mai regretabilă, echipele

neavind nici aparatura completă: 
St roșu. Minerul Lupeni, Știința Cluj, 
U.T.A., Rapid București, Dinamo Ba
cău etc. | iar la C.F.R. Arad și Fo- 
resta Fălticeni nici nu există aceste 
aparate. De ce atîta nepăsare din 
partea secțiilor de fotbal și a condu
cerilor asociațiilor și cluburilor res
pective? Unde este controlul comisii
lor regionale, al metodiștilor de fotbal 
asupra îndeplinirii prevederilor planu
lui de măsuri ?

De asemenea, unele jocuri-școală nu 
și-au atins scopul. In unele cazuri 
(la Minerul Lupeni, de pildă) antre
norii n-au organizat bine lecția, nu au 
dat explicații clare, astfel că jucătorii 
nu au cunoscut suficient sarcinile unui 
joc și de aceea nu au participat in 
mod disciplinat și conștient In gene
ral, aceste jocuri-școală nu au fost 
folosite pentru aplicarea corectă a a- 
celor caracteristici ale orientării care 
nu au fost realizate sau suficient în
sușite în turul campionatului.

De altfel, in această direcție trebuie 
subliniat că pregătirea teoretică a ju
cătorilor este insuficientă, ta nici 
unul din controalele efectuate de an
trenorii federali nu s-a constatat la 
echipe preocupare pentru prelucrarea 
și discutarea în acest an a broșurii 
„Fotbal" în care sînt descrise caracte
risticile orientării de joc și metodica 
de pregătire pentru aplicarea lor. Or, 
pentru o participare activă a jucăto
rilor, la realizarea trăsăturilor orien
tării ESTE ABSOLUT NECESARĂ IN 

Note, știri, rezultate

intensifică meciurile de pregătire
Citeva echipe de categorie A susțin partide 

peste hotare in această perioadă —
pele noastre fruntașe de fotbal 
rat în ultima etapă de pregătire 
returul campionatului, etapă în 

e continuă îmbunătățirea pregă- 
dce, se perfecționează procedeele 
s de bază și cele specifice 
lor, se lucrează pentru aplicarea 

i a trăsăturilor orientării, pen- 
nerea la punct a jocului de an- 
i. Intr-un cuvînt, echipele se 
1 etapa obținerii unei cit mai 
orme sportive și a cristalizării 
iei de bază pentru campionat 
Ire mijloacele folosite în această 
oadă sînt și jocurile de verifi- 
aJLțregătire, care au devenit 
■Bfcase chiar din prima parte 
^februarie. Mai mult chiar, in 
Iul pînă la începerea returului 
ia s-a îngrijit să asigure unor 
turnee peste hotare, ca mijloc 
unătățire a gradului de pregă-

I, MINERUL LUPENI va evo- 
18, 21 și 25 februarie în R. D. 
lă, și anume în orașele Berlin 
rwărts), Dresda (cu Einheit) și 
mrg (cu Aufbau). STEAGUL 
va susține două meciuri in 
unul oficial. în cadrul turneu- 

anic, la 21 februarie cu Olim- 
Pireu, altul amical, la 23 sau 
jarie cu un adversar care ur
să fie desemnat. Intre 25 fe- 
și 4 martie PROGRESUL va 
trei meciuri în Iugoslavia, in 

inui turneu organizat de echipa 
ă categorie Borac-Banja Luka, 
va juca în prima partidă. RA- 
îrrtreprinde și el un turneu m- 
10 martie, in Belgia, cu jocuri 
ngen (4 martie), Charleroi (6 
și Anvers (8 martie). Iar.

3 BUCUREȘTI are prevăzute, 
enea, meciuri internaționale în 
i R. P. Bulgaria. Dmamoviștii 
îs clubului Fenerbahce data de 
arie pentru meciul din cadrul 

balcanic, iar pe cea de 1 
ientru o întîlnîre amicală, ur
la 4 martie să joace la Sofia 

zentativa R. P. Bulgaria.
este întîlniri se adaugă cele 
e din țară. Toate la un loc 
ite să asigure o pregătire cit

mai bună, o formă sportivă ridicată 
pentru returul campionatului. Și ele 
trebuie folosite din plin în acest scop.

ALTE REZULTATE

Dăm în continuare alte citeva rezul
tate de meciuri de antrenament dis
putate duminică de către echipe de 
categorie B.

I.M.U.M.  Medgidia — Portul Constan
ța 3—4 (2—3). Pentru „Portul" (fosta 
S.N.M.C.) au înscris: Firică (2), Ma
rin și Maxim. „Portul" a folosit forma
ția : Barta — Pocriste, Bedivan, Ma
xim — Jarnea, Nemeth — Toma, Fi
rică, Condulineazi, Marin, Mocanu.

L. Bruckner — coresp.
C.S.O. Baia Mare — Minerul Cav- 

nic 6—3 (4—2). Joc interesant, cu 
multe faze de gol la ambele porți, 
deși terenul a fost acoperit cu zăpadă. 
Partida a arătat că pregătirile echipei 
băimărene se află într-un stadiu avan
sat. Au înscris : Vlad I (3), Neuschli 
(2) și Vass (1) pentru gazde, Covaci 
(2) și Pintea (1) pentru Oaspeți.

V. Săsăranu — coresp. regional
Metalul Oțelul roșu — C.S.O. Re

șița 5—3 (2—3). Ău marcat: Birău 
(2), Apro II (autogol), Ani și Titel 
pentru localnici, Sfîrlogea, Horea și 
Pătrașcu, pentru reșițeni.

Zeno Radu și Fr. Wollner, coresp.
Mureșul Tg. Mureș — A.S.M.D. Satu 

Mare 4—0 (2—0). Au marcat: Nagy 
(2) și Vegh (2). S-au remarcat: Nagy, 
Vegh, Selymesi și Eordog de la Mure
șul, Incze, Derszei și Biro de la 
A.S.M.D.

Rapid Tg. Mureș — Ciocanul Tg. 
Mureș 2—3 (1—2). Au marcat: Cor- 
moș, Nagy și Balaș pentru Ciocanul, 
Szigyarto și Szoke pentru Rapid.

I. Păuș — coresp. regional
Rapid București tineret — Metalul 

București 2—1 (0—1). Avînd o pregă
tire fizică superioară, tinerii fotbaliști 
feroviari și-au impus jocul în repri
za secundă. Au marcat: Coe Dan 
(din II m) și Văcaru, respectiv Metz.

PROGRESUL-DINAMO BACĂU 0-0
tpă-amiază, pe terenul din str. 
ovici, a avut loc meciul ami- 
e Progresul București și Di- 
cău. Partida a plăcut celor 
spectatori, datorită ritmului viu 
■a jucat. Terenul alunecos, aco- 
zăpadă topită, a supus pe ju- 
nbelor echipe unui sever exa- 
pregătire fizică, pe care l-au 

succes. Toți jucătorii folo- 
cut risipă dc energie, dovedind 

la antrenamente ei lucrează 
>s. Scorul a rămas alb cu 
u fost ocazii de gol la o poar- 
alta, însă pripeala sau barele

au făcut ca jocul să ia sfîrșit cu un 
rezultat de egalitate.

A arbitrat Aurel Bentu.
PROGRESUL: Mindru (Cosma) — 

Sinărăndescu II (Nedelcu), Caricaș, 
Soare—Ioniță, Știrbei (Pașcanu) — Ba- 
boie (Oaidă, Baboie), Smărăndescu I, 
Oaidă (Voinea), Voinea (Stoicescu), 
Marin.

DINAMO BACAU: Bucur (Ghifă) — 
Giosanu, Lazăr (Gros), Cincu — Radu- j 
lescu (Stoica), Vătafu — Drăgoi, Ne- ! 

Gram, Ciripoi, Publik.
P. .V. 1

PREALABIL O TEMEINICĂ TNSU 
ȘIRE TEORETICA A ORIENTĂRII. 
Din ușurința unor antrenori, care s-au 
mulțumit cu o singură prelucrare, 
acest lucru nu a fost îndeplinit Al 
cincilea factor al antrenamentului, 
pregătirea teoretică, este neglijat în 
mod regretabil de antrenori. Acest lu
cru se constată mai ales in timpul 
campionatului. De aceea se impun 
măsuri hotărite.

☆
Din aceste citeva aspecte desprinse 

din activitatea de pregătire a echipe
lor, se constată pe lingă o serie de 
lucruri îmbucurătoare, o anumită su
perficialitate în munca unor secții și 
antrenori. Aceasta se reflectă, in fap
tul că nu sint suficient folosite prin
cipiile metodicii moderne de antrena
ment și nici indicațiile metodice ale 
federației. Se remarcă, în plus, că unii 
antrenori — insuficient controlați și 
îndrumați (sau chiar deloc I) de bi
rourile secțiilor respective și de cole
giile locale de antrenori — muncesc 
la întîmplare, empiric, cu serioase 
urme de rutină.

Pentru ca anul acesta să însemne 
o cotitură simțitoare in activitatea 
fotbalistică, pe linia și in spiritul 
planului de măsuri, este nevoie de 
eforturi sporite pentru lichidarea as
pectelor negative din munca de in
struire. Și in această privință un cu- 
vînt greu au de spus birourile secții
lor și comisiile regionale de fotbal. 
Acestea din urmă, care — recent — 
au analizat stadiul aplicării planului 
de măsuri, au stabilit lipsurile și au 
precizat obiectivele pentru anul in 
curs, TREBUIE SA JOACE UN ROL 
MAI ACTIV IN CONDUCEREA FOT
BALULUI PE PLAN REGIONAL, 
ÎN CONTROLUL ASUPRA MODU
LUI CUM MUNCESC SECȚIILE DE 
FOTBAL. CUM APLICA INDICAȚII
LE FEDERAȚIEI.

Pînă la începerea returului mai sînt 
cinci săptămini. Pentru înlăturarea 
lipsurilor constatate și pentru duce
rea la bun sfîrșit a sarcinilor ce le 
stau în față, este necesar ca secțiile:

1. să mărească volumul și intensi
tatea in pregătire, conform indicații
lor metodice primite.

2. să acorde o atenție mai mare 
îmbunătățirii tehnicii individuale, e- 
fectuînd mai multe repetări in condi- 
țiuni cit mai variate, pentru lichidarea 
deficiențelor tehnice constatate la unii 
jucători. In acest scop, ele trebuie să 
folosească analiza comportării fotba
liștilor pe factorii antrenamentului. 
Un accent deosebit trebuie pus pe 
individualizarea pregătirii și folosirea 
aparatelor ajutătoare.

3. să organizeze jocuri-școală și de 
verificare cu durată și intensitate tot 
mai mari, pe măsură ce se apropie 
returul, pe teme precis stabilite și 
bine prelucrate in prealabil cu jucă
torii, în special pentru aplicarea co
rectă a trăsăturilor orientării.
. 4. să dea toată importanța pregă

tirii teoretice (prelucrarea broșurii 
„Fotbal", a regulamentului de joc. a 
articolelor apărute în buletinul infor
mativ al federației etc.).

5. să intensifice munca educativă, 
pentru ridicarea simțului de răspun
dere al antrenorilor și jucătorilor față 
de sarcinile și îndeplinirea lor, pentru 
întărirea disciplinei in antrenament. 
O grijă specială vor arăta față de 
viața sportivă a jucătorilor, pentru că 
MARILE EFORTURI NU SINT PO
SIBILE DACĂ NU SINT DUBLATE 
DE RESPECTAREA PRINCIPIILOR 
UNEI VIEȚI SPORTIVE. In această 
privință birourile secțiilor de fotbal 
trebuie să fie mult mai exigente.

Procedînd astfel, sîntem convinși că 
secțiile de fotbal vor reuși să se achite 
cu. bine de sarcinile lor și vor contri
bui din plin la îmbunătățirea substan
țială a muncii de antrenament în a- 
ceastă perioadă, creînd astfel baza 
unei desfășurări a returului la nivel 
tehnic cît mai ridicat.

ANGELO NICULESCU 
antrenor federal

Simpozion fotbalistic
Consiliul orășenesc U.C.F.S București 

a luat o foarte interesantă inițiativă și 
anume, de a organiza — prin comisia 
sa de fotbal — un simpozion la care 
să fie dezbătute o serie de probleme de 
regulament, în lumina precizărilor fă
cute de F.I.F.A. : cînd se pot schimba 
jucătorii, anti jocul fi legea avantajului, 
obstrucția fi intervenția prin alunecare, 
folosirea forței corporale (cu demonstra
ții). Cum aceste teme sînt foarte im
portante și de strictă actualitate, la 
acest simpozion au fost chemați să par
ticipe toți antrenorii de fotbal din ora
șul București, precum și coniponenții 
echipelor dc toate categoriile (A, B, 
oraș și raion). Simpozionul va avea loc 
mîine, vineri, de la ora 18 in aula Fa
cultății de Științe Juridice din Bd. 6 
Martie.

Sportivii din țara noastră participă 
in prezent la numeroase întreceri. 
Printre acestea se află și cele închi
nate zilei de 16 Februarie. Iată cite
va din relatările corespondenților 
noștri.

BUCUREȘTI: „Cupa 16 Februarie* 
la volei continuă vineri, sîmbătă și du
minică în sala Giulești. Vor intra în 
joc și echipele masculine.

Iată programul : vineri, de la ora 18: 
Dinamo—Progresul (m) și Rapid— 
Steaua (m); sîmbătă, de la ora 17: Me
talul—Progresul (f). Progresul—Steaua 
(m), Dinamo—Rapid (m); duminică, 
de la ora 9: Rapid—G.P.B. (f), Dinamo 
—Steaua (m). Rapid—Progresul (m).

CLUJ: In orașul de pe Someș
au loc în momentul de față întreceri 
de box, fotbal, patinaj, popice, șah și 
tenis de masă, organizate de asocia
ția sportivă Locomotiva Atelierele „16 
Februarie", cu sprijinul Clubului spor
tiv muncitoresc. întrecerile se bucură 
de participarea a numeroși sportivi de 
la Știința, Tehnofrig, C.S.M., Locomo
tiva, A.S. Armata, Dinamo (toate din 
Cluj), Industria Sîrmei Cîmpia Turzii 
și Arieșul Turda.

Vkrel Cacoveanu, coresp.

BUZĂU: întreceri de volei și bas
chet

Un număr de 12 echipe școlărești 
din orașul și raionul Buzău au luat 
parte recent la o competiție de volei 
dotată cu „Cupa 16 Februarie*. Com
petiția a fost cîștigată de echipele 
reprezentative ale Școlii sportive de 
elevi. Este în curs de desfășurare și 
o întrecere de baschet (11 echipe), in 
care cea mai bună comportare o au 
pînă acum formațiile Progresul (bă
ieți) și Arta Progresistă (fete).

M. Dumitru și N. Drago, coresp.

CARACAL: Concursuri inițiate de 
consiliul raional U.C.F.S.

In orațul nostru au loc în prezent 
o. serie de concursuri inițiate de con
siliul raional U.C.F.S. Caracal în 
cinstea zilei de „16 Februarie". Cele 
mai bune echipe din oraș și raion se 
întrec cu acest prilej la tir, baschet, 
gimnastică, șah și tenis de masă. Cîș-

[HOCHEI^

Mîine începe turneul final al campionatului de juniori
Cele mai bune trei echipe de ho

chei pe gheață din țară, cîștigătoare 
ale campionatelor regionale (I.T.B, 
Avîntul Miercurea Ciuc și Metalul 
Rădăuți) se vor întrece începînd de 
mîine seară, pe patinoarul 23 August, 
în turneul final al campionatului re

Spartak Plsen joacă luni și marți la București
Redutabila echipă cehoslovacă Spar- cent au învins cu 4—0 pe Spartak 

tak Plsen. clasată pe locul 5 în cam- Sokolovo Praga, vor juca luni și marți 
pionatul R.S. Cehoslovace, va sosi du- seara, de la orele 19, cu selecționata 
minică în Capitală. Oaspeții, care re- Bucureștiuhii.

După fiecare concurs se fac comen
tarii multe, se fac pronosticuri în le
gătură cu rezultatele omologării. La 
un moment dat, însă, printre comentariile 
despre concursul trecut își fac apariția 
și discuțiile despre concursul următor. 
Am comentat în numărul de marți re
zultatele concursului trecut. Acum să 
vă prezentăm concursul următor. Vom 
începe cu „capul de afiș“ : Intema-
zionale — Udinese. Echipa din Milano 
era lider pînă duminică. Spăl a adus-o 
însă pe locul 3 în clasament, așa că 
ne așteptăm la o victorie din partea 
ei, mai ale® că întîlnește pe ultima 
clasată.

Meciurile II (Spăl — Fiorentina) și 
III (Lecco—Milan) au aceleași carac
teristici : cu toate că gazdele sînt peri
culoase... acasă, cele două echipe oaspe 
au prima șansă.

Pronosticurile sînt : 2, X.
Meciul IV. Juventus—Palermo: pro

nostic „1“.
Meciul V. Venezia—Roma. Dacă Roma 

ar fi în forma de acum cîteva etape, 
n-ar mai fi nevoie ca alături dc „2“ să 
indicăm și pronosticul „1**.

In meciurile următoare : VI (Man- 
tova—Torino) și F/Z (Catania—Pado
va), șansele înclină de partea gazdelor. 

tigătorii întrecerilor vor primi diplome 
și cupe.

Gh. Donciu, coresp.

HAȚEG: „Cupa 16 Februarie" la 
schi.

De curind a avut loc un reușit con
curs de schi dotat cu „Cupa 16 Fe
bruarie". Iată cîștigătorii probelor. 
Slalom juniori: Octavian Fleșeriu 
(Bucura Hațeg) ; seniori: Gh. 01- 
teanu (Progresul Reia). Fond juniori: 
Petru Ilioni (Vasiile Roaită-Nălaț) j 
seniori: Simion Neiconi (Retezatul 
Hațeg).

Nicu Sbuchea, coresp.

ROȘIORI: Concurs de tenis de 
masă.

Un număr de 54 de tineri s-au în
trecut recent într-un concurs de tenis 
de masă inițiat de consiliul regional 
U.C.F.S. București. Cîștigători: Eu
gen . Simianescu, Ileana Polifronie 
(juniori), Gheorghe Petrica și Florica 
Bratu (seniori).

T. Negulescu, coresp.

CURTEA DE ARGEȘ: Numeroase 
întreceri sportive.

Orașul nostru găzduiește în prezent 
numeroase întreceri de volei, tenis de 
masă, șah și popice, cu participarea 
sportivilor din localitate și asociațiile 
sportive din raion. Pînă acum se re
marcă asociațiile sportive Foresta, 
Argeșul, Știința (toate din C. de Argeș) 
și Ogorul-Albești.

Emanoil Sterescu, coresp.

GIURGIU: „Cupa 16 Februarie* ia 
tenis de masă.

Timp de două zile, la Giurgiu au 
avut loc întrecerile de tenis de masă 
dotate cu „Cupa 16 Februarie". Cele 
mai bune rezultate le-au înregistrat 
Gh. Cazacu, I. Lazăr, Maria Botgros 
și Niculirja Zamfirescu (seniori—seni
oare) și Ovidiu Rădulescu, Ștefan 
Sion, Florina Dedeu și Doina Taloescu 
(juniori—junioare). Concursul a evi
dențiat totodată două elemente cu 
frumoase posibilități: Rodica Taloescu 
și Mihai Zimnicari, de la școala ele
mentară nr. 9 din localitate.

Traian Barbălată, coresp.

publican. Ordinea jocurilor este urmă
toarea :

Vineri: Avîntul Miercurea Ciuc— 
Metalul Rădăuți

Sîmbătă: Metalul Rădăuți—I.T.B.
Duminică : I.T.B.—Avîntul Miercu

rea Ciuc.
Toate întîlnirile vor începe la ora 19.

numai că la Mantova ne putem aștepta 
și la un „X**.

Meciul VIII: Lanerossi—Bologna. 
Po|i să „mergi** cu echipa din Vicenza 
„solo** ? Nu ! Este o echipă de surpri
ză și ca atare : pronostic „1. 2**.

La meciurile: IX (Sampdoria—Ata- 
lanta). X (Lazio—Modena) și XI (Mes
sina— Catanzaro) se pot indica aceleași 
pronosticuri: wl. X**.

în sfîrșit, la meciul care încheie pro
gramul acestui concurs (Napoli—Luc- 
chese) pronosticul este „1**.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres nr. 7 din. 
14 februarie 1962, au fost extrase din 
urnă următoarele numere:

40 4 27 33 8 12

Numere de rezervă : 15 26

Fond de premii: 576.364 lei.

Tragerea următoare 
miercuri 21 februarie 
rești, str. Doamnei nr.

Rubrică redactata de

va avea loc 
1962, în Bucu- 
2, la ora 19.
T.otn-P rnnnsn*»*-
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Constituirea Comitetului Național de pregătire
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Miercuri la amiază a avut loc ședința de constituire a Comitetului 
Național de pregătire a tineretului din țara noastră în vederea participăm 
la cel de-al VlII-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților pentru 
pace ți prietenie, care va avea loc la Helsinki între 28 iulie — o au
gust 1962.

Deschizînd ședința, tov. Octavian Nistor, membru supleant al Biroului 
C.C. al U.T.M, a prezentat propunerile privind componența Comitetului.

In Comitetul National au fost aleși 53 de membri — muncitori, țărani 
muncitori, studenți, oameni de știință, artă și cultură, reprezentanți ai unor 
organizații obștești, activiști de partid și de U.TJVL. sportivi și alții.

Ca președinte al Comitetului Național a fost ales Demostene Botez, 
vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din R.P.R.

Luînd cuvîntul tov. Virgil Trofin prim-secretar al C C. al U.T.M., a 
arătat că pregătirile pentru acest Festival au loc în condițiile in care pe 
arena mondială s-au produs schimbări importante în raportul de forțe in 
favoarea păcii și socialismului, sistemul mondial socialist devenind fac
torul hotărî tor al dezvoltării societății.

Cel de-al VlH-lea Festival Mondial a stîrnit un larg interes in ringu
rile tinerilor din lumea întreagă. Sute de organizații de tineret și studenți, 
sportive, culturale, sindicale, de cele mai diferite convingeri politice, filo
zofice și religioase, din peste 80 de țări de pe toate continentele lumii, 
se pregătesc intens pentru acest eveniment

Tineretul Republicii Populare Romîne intîmpină Festivalul de la 
Helsinki sporindu-și contribuția Ia lupta întregului popor pentru îndeplini
rea mărețelor hotăriri ale celui de-al lll-lea Congres al P.M.R., pentru 
desăvîrșirea construcției socialiste; dezvoltarea și înflorirea continuă a 
Republicii noastre scumpe.

Organizațiile U.T.M. din industrie își vor intensifica și mai mult 
activitatea in vederea antrenării tineretului în întrecerea socialistă pentru 
îndeplinirea planului de producție pe anul 1962, îmbunătățirea calității 
produselor, creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost.

In agricultură, organizațiile U.T.M. își vor spori contribuția la mobili
zarea tineretului in vederea îndeplinirii sarcinilor trasate de Plenara C.C. 
al P.M.R. din 30 iunie — 1 iulie 1961 și a sarcinilor reieșite din Consfă
tuirea pe țară a țăranilor colectiviști din decembrie 1961 în ceea ce pri
vește încheierea procesului de colectivizare a agriculturii și consolidarea 
econom îco-organizatorică a G.A.C

In cinstea Festivalului o amploare și mai mare vor lua acțiunile de 
muncă patriotică la diferite lucrări de interes obștesc.

Elevii și studenții vor întîmpina Festivalul prin intensificarea efortu
rilor lor în activitatea de pregătire profesională și politico-ideologică, 
prin noi acțiuni de muncă patriotică.

în întreaga țară se vor desfășura acțiuni menite să popularizeze viața 
nouă a tineretului patriei noastre, viața și lupta tineretului lumii, politica 
de pace și colaborare internațională a țării noastre, rolul lagărului socia
list in lupta pentru pace și progres social Se vor organiza treceri în revistă 
ale formațiilor cultural-artistice și sportive, concursuri de creație muzi
cală, de fotografii artistice, de lucrări executate de copii, concurs al tine
rilor soliști vocali și instrumentiști.

Tineretul și studenții din R.P. Romină vor fi reprezentați la Festi
valul de la Helsinki de o delegație de 350 de fruntași în producție, învăță
tură și muncă obștească, membri ai formațiilor artistice și sportivi frun
tași. Delegația noastră va duce mesajul tineretului romîn, participant la 
măreața operă de desăvîrșire a construcției socialiste în patria noastră, 
luptător hotărît pentru pace în lume.

în continuare tovarășii Ștefan Tripșa, Nicolae Sloian și Hareta Enă- 
cliescu, membri ai Comitetului Național de pregătire pentru Festival, au 
subliniat importanța festivalurilor mondiale ale tineretului și studenților 
șî s-au angajat ca, alături de întregul tineret al patriei noastre, să con
tribuie activ la popularizarea ideilor nobile de pace și prietenie.

In încheiere, a luat cuvîntul scriitorul Demostene Botez, președintele 
Comitetului Național.
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Schiorii romini
t an plecat ia Zakopane :
♦ Miercuri dimineață at£ părăsit*
Ț Capitala, plecînd , ' .
♦ schiorii romîrti Dinu Petre, Gh.
♦ Bădescu, Stelian Drăguș, Gh. Cin- 
Icu. Gh. Vilmos 
4FrățiIă.
Ț Lotul romin va 
spiona tele mondiale de schi —
♦be nordice — care se vor desfă-Ț
♦ șura între 18—25 februarie in cu-^
♦ noscuta stațiune poloneză Zako-Ț 
Jpaoe. Reprezentanții țării noastre* 
4vor concura Ia probele de fond* 
T15 km și ștafeta de 4X10 km.
*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦»♦♦♦»++**

spre Zakopane,

și antrenorul D. ♦
*

participa la cam-*

In urma refuzului de a se acorda vize de intra
in S. U.A. sportivilor din R. D. Germană

Campionatele mondiale de hochei pe ghea 
trebuie să se desfășoare în altă țară
MOSCOVA 14 (Agerpres).— TASS 

transmite i Oficiul de voiaj interaliat, 
cu știința Departamentului de Stat al 
S.U.A., a refuzat să acorde hocheiști- 
lor din R.D. Germană vizele necesare 
pentru a se putea deplasa la Colorado- 
Springs unde va avea loc campiona
tul mondial de hochei pe gheață. A- 
ceasta este concluzia la care a ajuns 
corespondentul din Berlin al ziarului

Intîlnirile internaționale 
ale sportivilor romini în luna martie

ATLETISM: participarea sportivilor 
de la Steaua la crosul Armatelor prie
tene (Berlin, 18 martie) ; BASCHET: 
R. P. Romtnă-Franța — echipe femi
nine (București, 23 martie): GIM
NASTICA : participare la un concurs 
internațional, masculin și feminin. în 
R. P. Polonă (31 martie); HALTERE: 
participare la „Marele premiu al ora
șului Moscova" (9—11 martie); HO
CHEI PE GHEAȚA: intîlnirea Sofia 
— București (Sofia, 8—10 martie); 
HANDBAL: OR K. Belgrad — Știința 
București, returul meciului din „C.C.E." 
(Belgrad. 4 sau 11 martie); LUPTE 
CLASICE: intilnirea triunghiulară din
tre echipele R. P. Romîne, Iugoslaviei 
si Suediei (București, 30—31 martie); 
PATINAJ ARTISTIC : concurs interna
țional demonstrativ cu participarea 
unor patinatori din U.R.S.S., R. D. 
Germană, R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Ungară și R. P. Romină (București, 
20—25 martie); SCHI: participare la

„Marele premiu al Slovaciei" (Tatran- 
ska Lomnice, 9—11 martie); partici
parea echipei de juniori la „Cupa Ja- 
horina* (Iugoslavia, 17—18 martie) : 
SCRIMA: intîlnirea triunghiulară din
tre echipele feminine ale R. P. Ungare, 
Italiei și R. P. Romine (Budapesta, 31 
martie) ; participare la un concurs de 
sabie (Karl Marx Stadt, 17—18 mar
tie) ; intîlnirea echipelor de juniori ale 
R. P. Romine și R. D. Germane (Bucu
rești, 8—11 martie); TENIS DE 
MASA; intîlnirea Graficki Zagreb — 
C.S.M. Cluj, în cadrul „C.C.E." (Za
greb, 4 martie); VOLEI: meciurile 
dintre Progresul și T.S.K.A. Moscova 
din cadrul „C.C.E." (București, 4 mar
tie și Moscova 11 martie) ; turneul e- 
chipeî feminine Dinamo București in 
„C.C.E." (Belgrad, 16—18 martie) ; 
FOTBAL : meciul Dinamo București 
— reprezentativa R. P. Bulgaria (So
fia, 4 martie).

La jumătatea întrecerii

(Agerpres)

|C|a|t|E|i
filmului ..Război și• regizorul _______

Pace" pe care-1 pregătesc studiourile so
vietice este cunoscutul Serghei Bondar- 
ciuk. printre candldații la rolul lui 
Pierre Bezuiiov se află și cel mal puter
nic om din lume : halterofilul Iurii Vla
sov.
• IN ULTIMUL timp a circulat o serie 

de zvonuri în legătură cu alegerea ora
șelor candidate la organizarea celei de 
a XlX-a ediții a Jocurilor Olimpice de 
vară din 1968 și a celei de a X-a ediții 
a J. O. de iarnă din același an. Pentru 
a pune capăt tuturor zvonurilor, Comi
tetul Olimpic Internațional a anunțat re
cent că alegerea orașelor care vor găz
dui aceste competiții se va face în mod 
cert cu prilejul sesiunii C.I.O. care va 
avea loc anul viitor la Nairobi.

© PERCY Ceruty, antrenorul campio
nului olimpic la 1500 m, Herb Elliot, se 
ocupă acum de antrenamentele triplei 
campioane olimpice de la Melbourne la 
probele de sprint, Betty Cuthbert. La 
Tokio, după 8 ani blonda sprinteră aus
traliană speră să realizeze o revenire 
senzațională.

O O TINARA în etate de numai 14 
ani, Carolyn Wright (Australia), a sărit 
167 cm la înălțime.

© CUNOSCUTA echipă de baschet 
Harlem Globtrotters care a evoluat în 
majoritatea țărilor Europei, se pregă
tește pentru un nou turneu pe bătrinul 
continent. O dată cu ei va face depla
sarea și cunoscutul cîntăreț Bing Crosby 
cu orchestra sa de 10 persoane.
• PE PRIMUL loc al campionatului 

unional de hochei se află eehipa T.S.K.A. 
Moscova, care este antrenată 
de către maestrul 
A. Tarasov,
• IN ANUL 1961 

specialiști sovietici 
sportive au vizitat

emerit al
din nou 
sportului

un număr 
m diferite ___
15 țări din Europa,

de 66 de 
discipline

Lupta sc complică 
în turneul interzonal de

Cei 23 de participant la turneul 
interzonal de la Stockholm au de par
curs un adevărat „maraton șahist", 
trebuind să susțină fiecare cîte 22 de 
partide. Runda a Xî-a, disputată marți 
seara, ar fi trebuit să însemne jumă
tatea marii întreceri. Dar mai mulți 
participant au jucat pînă acum numai 
zece partide, tar alte întîlniri au ră
mas întrerupte. Un bilanț apare deci 
ca prematur. Totuși, se poate afirma 
că — la jumătatea sa — interzona
lul n-a rezolvat decît o mică parte 
din incertitudinile dinaintea luării 
„startului". Plutonul fruntașilor — In
tre care trebuie căutațl viitorii șase 
participant la turneul candidaților — 
tinde să se regrupeze, iar din el nu 
lipsesc nici unul din cei considerați 
încă de la început ca fiind suscepti
bili de calificare pentru etapa tirmă-

S|c|e|p|
Asia șl Africa, unde au ajutat cu expe
riența și cunoștințele lor la organizarea 
și dezvoltarea sportului. In momentul 
de față, în India se află specialistul în 
volei Pimenov. Campionul olimpic la 
gimnastică Sahighian se află în Brazilia; 
iar zece antrenori de atletism se află 
în diferite țări.

• LA 1 FEBRUARIE 
au sărbătorit jubileul de 40 
înființarea primului club 
Bulgaria.
• DIN NOUA promoție 

de fotbal din Cehoslovacia 
cunoscuții jucători Trnka și Ipser, care 
au evoluat de nenumărate rînduri — 
prezentativa țării.
București.

• BOXERII din
Germane au anul _ __ _
gram internațional. Ei vor susține l(f în
tîlniri cu reprezentativele de box ale 
următoarelor țări : Bulgaria, Iugoslavia, 
Polonia, Italia și Ungaria.
• LA UNIVERSIADA de iarnă din 

acest an care se va desfășura între 6 
și 12 martie în localitatea elvețiană Vil
lars vor participa studenți din 19 țări.

O UN ADEVARAT record reprezintă 
numărul țărilor înscrise la campionatele 
mondiale feminine de patinaj viteză^ 
ce se vor desfășura in localitatea imotra 
din Finlanda. Cele 13 țări ale căror pati
natoare vor concura pentru titlul mon
dial sînt următoarele : U.R.S.S., Suedia, 
R. D. Germană, Franța, Japonia, R. P. 
Chineză, S.U.A., R. P. Ungară, R. S. 
Cehoslovacă, R. p. Polonă, Norvegia, 
R. P. Mongolă și Finlanda.
• PROASPĂTUL CAMPION EURO

PEAN la patinaj viteză, Robert Merku
lov are 31 de ani. Pentru prima oară a

șahiștii bulgari 
de 
de

ani de la 
șah din

de

Ei au jucat

antrenori 
fac parte șl . ___3 

în re- 
și la

B. D.reprezentativa 
acesta un bogat pro-

participat la campionatele europene și 
mondiale in 1956, cind s-a clasat pe locul 
patru și, respectiv, dot Merkulov face 
parte din clubul sportiv Spartak Moscova 
și în „sezonul mort” pentru patinaj 
joacă centru înaintaș într-o echipă de 
fotbal de categorie inferioară.
• RECENT s-au disputat campionatele 

naționale de schi-fond ale Suediei, în 
localitatea Selleftea. O mare surpriză s-a 
înregistrat în proba de 30 km., în care 
Sixten Jernberg, supranumit „regele ză
pezii* s-a clasat pe locul 5. Proba a fost 
cîștigată de Sture Grahn, în 1:48,03. La 
15 km a cîștigat Ronnlund iar Ia fete 
Toini Gustavsson. Toți aceștia vor par
ticipa la campionatele mondiale de la 
Zakopane.

© SURPRIZE s-au înregistrat și în 
campionatele de schi ale Norvegiei^ ți
nute la Molden. Hallgeir Brenden, cam
pion olimpic în 1956, a terminat pe locul 
6, la aproape 7 minute de învingător, 
(Alf Storelmo), în proba de 15 km ! „Ma
ratonul^ schiului, proba de 50 km, a re
venit lui H. Gronningen, în 2:49,33. Tot 
el a cîștigat și proba de 30 km.

© INTR-UN concurs de atletism în 
sală, desfășurat la Leningrad, atletul so
vietic Lipsnis a aruncat greutatea la 18 
metri iar Valentin Karakulov a acoperit 
1000 metri în 2:25,9, cel mai bun timp so
vietic în sală, pe această distanță.

© CAMPIONATELE europene de pati
naj pe rotile s-au disputat recent în lo
calitatea Weissenbach. Titlul de campion 
la băieți a revenit lui Sepp 
(R.F.G.) ; la fete a cîștigat sportiva 
Pawlcik din R. P. Polonă.

€> O IMPORTANTA performantă 
nistica a fost realizată recent de 
călăuze de munte din Elveția, Hilti Al- 
Imen și Walter Etter. Ei au urcat pentru 
prima dată pe piscul Matterhorn (4478 
m.), pe peretele său nordic, in timp de 
iarnă.

Lenz 
Irina
atpi- 
două

șah
lumii. Cu altetoare a campionatului _ 

cuvinte, ne aflăm abia la începutnl 
unei lupte, care se anunță extrem de 
strînsă.

La jucarea întreruptelor, două re
zultate au ieșit în evidență. Victoria 
marelui maestru sovietic E. Gheller 
asupra liderului de pînă acum, W. Uhl- 
mann, și înfrîngerea suferită de Por- 
tisch din partea sudamericanului Her
man. De menționat, de asemenea, că 
Fischer n-a putut să-și concretizeze 
avantajul pozițional în fața lui Po- 
mar; remiză. Toate aceste rezultate 
au avut darul să micșoreze distanțele 
dintre primii clasați, complicînd lupta 
pentru calificare. In celelalte partide 
întrerupte, reluate luni, Korcinoi I-a 
învins pe Bertok, Bilek pe Yanovski, 
iar. cu remiză s-au încheiat partidele 
Stein—Benko, Barcza—Schweber și 
Aaron—Cud Iar.

Cele cinci ore de Joc ale rundei 
a Xî-a n-au adus nici o lămurire in 
plus. S-au înregistrat o serie de re
mize : Uhlmann—Korcinoi. Bertok— 
Filip, Benko—Petrosian, Pomar—G1Î-. 
gorici, Bisguier—Herman. O singură 
partidă decisă: Stein l-a învins (cu 
negrele) pe Aaron. In schimb, edifi
catoare pot fi partidele rămase între
rupte. Gheller are avantaj de doi 
pioni fa Teschner (deși cîștigui pare 
a mai întîmpina oarecari dificultăți 
tehnice), iar Bilek stă mai bine în par
tida cu Cuellar, ceea ce îi poate aduce 
a cincea victorie consecutivă I Fis
cher are poziție de cîștig la Schwe
ber, ceea ce compensează desigur 
ficultățile din cealaltă întreruptă 
cu Gligoricî — în care trebuie 
lupte cu un pion mai puțin.

Pentru a putea aprecia mai bine 
șansele viitoare ale participanților la 
interzonal, facem loc unui clasament 
pe puncte ciștigate și pierdute (în 
paranteze, numărul partidelor între
rupte) ; Uhlmann 7‘/2—3’/2, Filip 
7—3, Fischer 6‘/2—l'/2 (2), Petrosian 
6’/2—3'/,, Benko 6*/2—4‘$, Gligoricî 
și Portisch 6—4 (1), Korcinoi 6—4, 
Gheller și Bilek 5'/2—3>/j (1), Olafs- 
son 5’/2—4>/2- (1), Pomar 5‘/2—4')?, 
Stein și Bolbochan 5—5, Barcza 4—4 
(2), Schweber și Yanovski 4—6 (1), 
Bertok 4—7, Herman 3’/2—6%’ (1), 
Bisguier 3‘/2—6</2, Teschner 3—8 (1), 
Cuellar 2‘/2—7% (1). Aaron l‘/2—9>/2.

„Komsomolskaia Pravda", vizitînt 
cest oficiu.

Autoritățile americane, scrie c 
pondentul, au hotărît să nu admit; 
trarea în S.U.A. a sportivilor din 
Germană. Totuși, încercînd să pă 
ze curată fața „democrației" lor ș 
se sustragă de la răspundere in 
opiniei sportive mondiale, ameri 
se ascund in spatele oficiului de ■ 
interaliat, situat în Berlinul occi 
tal. Ziarul reproduce convorbirea 
a avut loc între corespondentul si 
John Palevich, reprezentantul S. 
la acest oficiu. La întrebarea : 
personal vă supuneți indicațiilor 
partamentului S.U.A. ?“ el a răsp 
„Da".

La una din conferințele de p 
secretarul de Stat al S.U.A., Rus 
afirmat că Washingtonul nu ar f 
fuzat să acorde vize hocheiștilor
R. D. Germană. La Departamentu 
Stai, spunea el, nu există pașa, 
tele lor pe care s-ar putea pune 
Dar de ce, se întreabă ziarul, C< 
latul S.U.A. din Berlinul occiden1 
refuzat pină și să-l primească p; 
cretarul general al Uniunii de 
naj din R.D. Germană, Joachim ( 
wald, cînd acesta sosise cu pașa 
tele sportivilor săi ? Dacă autori
S. U.A. ar fi năzuit în mod sincdS 
dezvoltarea relațiilor sportive, s- 
putut acorda vize de intrare în S 
hocheiștilor din R.D. Germană.

In legătură cu reporta jul din „1 
somolskaia Pravda" trebuie am 
încă o dată poziția nejustă a preș 
telui Ligii internaționale de hocl 
gheață, Robert Lebel. El încearc 
scuze autoritățile S.U.A. pentru 
tul că hocheiștii din R.D. Germar 
fost privați de posibilitatea de a 
tîcipa la campionatul mondial, 
ririle sale la oficiul de voiaj 
aliat, care ar fi chipurile cauza c 
minării la care sînt supuși sp< 
din R.D. Germană, sînt lipsite d 
mei. Tocmai autoritățile S.U.A. 
acelea care nu au asigurat intrar 
țară a tuturor participanților la 
pionat. De aceea, după cum au 
federațiile de hochei din U.R 
R.S. Cehoslovacă, R.D. German 
R.P. Romină, trebuie aplicată r; 
ția Congresului L.l.H.G. de la F 
care prevede că în asemenea c 
asigurarea campionatului trebuii 
lie încredințată altei țări.

Vladislav Kitaev a
o săritură de 104 m pe trambi 

din orașul Gorki
Cu prilejul unui concurs de 

turi cu schitirile, desfășurat pe 
bulina din orașul Gorki, sportiv 
vietic Vladislav Kitaev, studes 
Institutul pedagogic, a realizat 
founanța de 104 m. Aceasta esi 
mai lungă săritură cu schiurile 
nută pînă acum de un schior 
U.R.SJS.

fOTBAL PE GLO
IN „CUPA CAMPION1LOI 

EUROPENI"

di-

Să

Ieri, s-au desfășurat două 
contînd pentru sferturile de fire 
„Cupei campionilor europeni". L 
ga, campioana R.S. Cehoslovace 
Praga, a cîștigatcul—0(0—0) 
echipei engleze Tottenham prir 
înscris de Kucera. La Torino, 
Madrid, campioana Spaniei, a 
cu 1—0 (0—0) formația locală 
tus, campioana Italiei. A inse 
Stefano.

IN „CUPA CUPELOR

într-un meci contînd pentru 
rile de finală ale „Cupei Cupf 
fotbal, Ujpesti Dozsa Budapest 
vins pe teren propriu cu 4—3 
formația scoțiană Dunferline. A 
cat Lenkei, Bake, Selymesi, 
respectiv Mc. Donald (2) și 
Intîlnirea retur se va disputa 
februarie.

• Echipa cehoslovacă de fotb 
tak Praga Sokolovo, aflată in 
în Grecia, a întîlnit la Atena 1 
Apollon, pe care a învins-o a 
de 3—2 (1—1).
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