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— Nea Mikî, acum, după această de
monstrație ce facem?

Fostul campion mondial. Ion Micoroiu, 
tn loc tie răspuns a întrebat pe cei .pre- 
zenti:

că este vorba de 
mai deosebită cu 
de categorie A, 

cele două

ca tăciunele a pornit în 
vijelios. Privirile tuturor 
erau încordate. Vn zgo-

— Sinteji de acord Să lăsăm 
fetelor ?

Răspunsul a fost unanim :

mai veniți pe la noi
primăverii", 

cum se știe,

rgan al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din FL P. Romina

UL XVIII —Nr. 3980 & Sîmbătă 17 februarie 1962» 8 pagini 25 bani

upa primăverii" la fotbal
Giulești, dimineațaIn

TE AU A — PROGRESUL
La „Dinamo”, după-amiază :

DINAMO —RAPID
ntru iubitorii fotbalului din Ca

lă. ziua de mîine înseamnă prima 
cție a noului sezon: se dispută 
ia etapă a „Cupei 
cărei program, după 

următorul:w
Ora 10.30, stadionul 

teaua—Progresul
Ora 15.30, stadionul 
inamo—Rapid

n afară de faptul 
nare... de contact 
ipele bucureștene 
ni te într-o comoetiție, 
uri vor da posibilitate amatorilor 
fotbal să vadă la lucru două for- 

ții (Dinamo si Steaua) care în iar-

aceasta au întreprins turnee peste 
tare, și pe alte două care se pregă- 
;c să plece în străinătate (Progre- 
1 în Iugoslavia și Rapid în Belgia).

plus, stadiul avansat de pregătire 
ns de fiecare echipă, ca și faptul 
vor fi folosite loturile complete de 

:ători, le mărește interesul pentru 
le două întilniri.
Reamintim că în caz de egalitate, 
aipele vor beneficia de cite 10 lo- 
:uri de la 11 m și că în etapa de 
ercuri se vor întîlni învinsele între 
; și învingătoarele între ele.

★
Biletele pentru aceste jocuri se gă- 
sc în vînzare la stadionul Dinamo, 
adionul din Giulești, la casa spe- 
ală din str. I- Vidu ți la agenția 
•onosport din Cal. Victoriei nr. 9.

Speranța Țălnaru, cîștigătoarea 
probei de fond 3 km din cadrul con
cursului de schi organizat la Băi- 
șoara.

O nouă și interesantă competiție 
de tenis de masă pentru cei mici
La numai cîteva săptămîni de la 

frumoasele concursuri de tenis de 
masă desfășurate în Capitală, iată că 
astăzi începe o nouă competiție orga
nizată tot pentru voi, mici sportivi 
din București. Așa după cum probabil 
ați aflat, clubul Voința vă oferă azi 
și mîine ocazia de a vă întrece în 
cadrul unui concurs dotat cu „Cupa 
Voința", deschis pentru elevii și ele
vele care nu au împlinit 14 ani. Și 
pentru ca „forțele" voastre să fie cit 
mai bine proportionate, organizatorii 
au avut buna idee ca întîlnirile să 
se dispute pe două categorii de vîrstă. 
atît la băieți cît și la fete: 10—12 ani 
și 12—14 ani. Partidele sînt elimi
natorii și se desfășoară după formula 
„cel mai bun din trei seturi".

Cei care nu v-ați înscris încă dragi 
școlari, nu trebuie să vă întristați. Mai 
puteți face acest lucru și astăzi pînă

* Loturile de sportivi maghiari,*  
t cehoslovaci și bulgari f♦ 

care participă la campionatele ț 
internaționale de tenis de masă 

ale R. P. Romine
In vederea participării la cam

pionatele internaționale de tenis de 
masă ale R. P. Romîne care vor 
avea loc la Constanța în zilele de 
25 (după amiaza), 26, 27 și 28 fe
bruarie, după R. P. Polonă, și fo
rurile de specialitate din R. P. Un
gară, R. S. Cehoslovacă și R. P. 
Bulgaria au comunicat numele 
sportivilor care vor fi oaspeții noș
tri. R. P. Ungară va fi reprezen
tată de campionul țării Fahazi, de 
Rozsas, Harcsar, Halpert la bă
ieți și de Ilona Kerekeș, Erzsi He- 
vesi și Faludy la fete' R. S. Ce- 

♦ hoslovacă: Stanek, Svarc, Schvab, 
ȚSvarcova, Luzova, Bosa, iar din 
IR. P. Bulgaria vor veni trei jucă- 
Țtori: Sivacev, Karaneșev și Gerd- 
Igikov.

Corespondenții ne scriu despre concursurile de schi

18 ani: 
seniori: 

Speranța 
Vescan, 

(PETRU

CIMPIA TURZI1. Asociația spor
tivă Industria Sîrmei din localitate 
a organizat pe muntele Băișorii un 
concurs soldat cu următoarele rezul
tate : COBORIRE, seniori: M. Al- 
perth, senioare: Speranța Țălnaru, 
juniori: V. Felecan, copii peste 10 ani: 
Horia Sălăgean, copii sub 
Felix Merșe-i; FOND 5 KM, 
C. Țălnaru, 3 km senioare: 
Țălnaru, 3 km juniori : N. 
2 km junioare: Otilia Borteș. 
ȚONEA).

PETROȘENI. Concursul organizat in 
Paring de clubul sportiv orășenesc 
Hunedoara s-a încheiat cu următoa
rele rezultate: SLALOM URIAȘ, se
niori : A. Kato (Minerul Lupeni), 

la ora 16 în sala Înfrățirea unde va 
avea loc competiția. Adresa: șoseaua 
Mihai Bravu, nr. 117.

Concursul se dispută azi între orele 
17—21 și nu ine intre orele 9—13 și 
17—21.

tovarăși!»

Bila neagră 
scurta-i cursă 
celor prezenți 
mot sec, cîteva izbituri și rezultatul... 
opt.

Aproape în aceeași clipi, pe arena 
alăturată, a pornit o altă bilă, ceia 
mai puțin vijelios. Calm, cel care o 
lansase aștepta la capătul pragului, o 
voce anunță din fundul arenei, cu totul 
inutil, rezultatul:

— Nouă !
Murmure de admirație pentru ambii 

sportivi. Cel de pe pista nr. 1, sportivul 
fruntaș Cornel Antonescu, s-a apropiat 
de celălalt și l-a întrebat amical : — Da ! Sîntem de acord !

juniori: D. Bîrlida (Ș.S.E. Petroșeni’), 
SLALOM SPECIAL, seniori: A. Kato, 
juniori: G. Guia (Minerul Lupeni) ; 
FOND, 15 km seniori: Gh. Lupaș 
(Minerul Lupeni)1, 10 km juniori: H. 
Tonei (Corvinul Hunedoara). Primul 
loc pe echipe a fost cucerit de spor
tivii asociației Minerul Lupeni. (STA1- 
CU BALOI).
TG. MUREȘ. Pe dealurile de la Sîn- 

georgiu de Mureș s-au desfășurat în
trecerile fazei orășenești a campiona
tului republican. Rezultate: SLALOM 
URIAȘ, băieți: Z. Kelemen (Sanita
rul), fete: Katalin Csutas (Sanitarul)1, 
COBORIRE. băieți: Alex. Bob (Ra
pid), fete: lldiko Kerestes (Sanitarul);; 
FOND, 5 km băieți: L. Heisman (Sa
nitarul), 3 km băieți: Șt. Barabaș 
(Rapid). (IOAN PĂUȘ).

BOTOȘANI. Zeci de tineri au par
ticipat la un important concurs cu 
caracter raional. Rezultate: SLALOM 
URIAȘ, seniori: I. Moisoiu (Olimpia) ; 
FOND 10 km seniori: C. Apetrei (Să
nătatea), 5 km senioare: Elisabeta 
Mateiuc (Sănătatea), 3 km junioare: 
Virginia Bordeanu (Olimpia), 5 km 
juniori: C. Palaghia (Olimpia). (A. 
ABRAMOVICI).

!l^ ^HJMAIFRHJIL IDIIE A^ll:
® Să împletim armonios sportul cu învățătura.
• O pagină de fotbal.
® Orice sportiv - un bun atlet!
• Magazin sportiv.

® Campionatele mondiale de schi de la Zakopane 
scrisoare din Varșovia.

Curaj, indeminare, dinamism fi mai 
ales înalt spectacol sportiv — iată 
Ce oferă luptele libere spectatorilor. 
Azi, în sala Floreasca se vor întrece, 
din nou cei mai buni 
„libere*.  In fotografie 
pion republican Victor 
plină acțiune.

Campionatele internaționale 
de schi ale R. P. R.

se vor disputa Ia 10-11 martie
Desfășurarea Campionatelor in

ternaționale de schi ale R.P. 
Romine, programate inițial pentru 
zilele de 24—25 februarie, a fost 
amînată pentru 10—11 martie. în
trecerile vor avea loc la Poiana 
Brașov, concomitent cu concursul 
„Cupa Speranțelor",

La capătul celor două piste au apă-3 
rut maestru sportului Elena Lupesc*  
și maeslra sportului Crista Rezac, a- 
mîndouă din lotul republican de popica, 
Lrirluția lor este urmărită cu o deose
bită atenție, mai ales de componentele 
echipei de popice a întreprinderii „Bere 
t-rivița*.  Astăzi, cei 4 sportivi fruntași 
sînt oaspeții muncitorilor de la această 
întreprindere. Au fost invitați să-și arate 
măiestria și să-și împărtășească din 
bogata lor experiență.

Un grup de sportive a înconjurat pe 
Elena Lupescn. Aceasta explică diferite 
subtilități din tehnica lansării bilei. 
Polixenia Preda, Ioana Mehedințu ft 
Marina Hulea, printre altele, ascultă cu 
atenție. Aceste sfaturi le vor fi de mare 
folos, deoarece echipa lor participă tn 
campionatul orășenesc, seria a Il-a. A-

tlfA-30eiATIIlf SKRTIVC1
întreceri la cinci discipline

t
Deși tînără, asociația sportivă 

Spicul din Ploiești se numără printre 
cele fruntașe în desfășurarea activită
ții corupetițiorrale de mase. Sînt or
ganizate competiții de șah, tenis de 
masă, popice, tir și volei, în care sînt 
angrenați toți cei 60 de membri cu
prinși în secțiile pe ramură de sport. 

Șt. lonescu — coresp. i

O ASOCIAȚIE FRUNTAȘĂ )
J 

dintre asociațiile fruntașe 
din raionul Piatra Neamț este și cea 
de pe lingă gospodăria agricolă co, 
lectivă din Piatra Neamț. Consiliul 
asociației (președinte Gheorghe Gingă)1 
dă dovadă de multă inițiativă, orga- 
nizînd în mod permanent competiții 
pentru cei 280 de membri U.C.F-S. 
cuprinși în secțiile pe ramură de sport. 
Au loc întreceri de trîntă (cei mal 
buni se dovedesc Jănică AnegruiitL 
Ion Stoica. Vasile Grigoraș), tenis d« 
masă (Vitale Dumitriu), șah (Ana 
Cucoară. Valeria Raica), schi (Ion 
Cosmaglie, Vasile N. Manole, Nico
la? Maxim)

C. Nemteanu —• coresp.

CONCURS DE POPICE

.Asociația sportivă Minerul Nt- 
stru (reg. Maramureș) cuprinde în 
secțiile sale peste 800 de membri, 
care au la dispoziție două baze spor, 
five, două arene de popice și un club.- 
Cea mai puternică dintre secții e a 
popicarilor. Este o tradiție ca tinerii 
sau vîrstnicii să meargă în orele 11- 
bere pe arenele de popice unde în fie- 
care zi sînt organizate competiții. In 
momentul de față în asociația Mine- 
rul există cinci echipe masculine șl 
una feminină, angrenate într-un cam
pionat care va desemna pe cea mat 
bună din asociație..

V. Săsăranu — coresp. ■

numeroase competiții la voința
TG. MUREȘ

cadrul asociației sportive Vo- 
Tg. Mureș au avut toc, în ulti- 
timp numeroase competiții de 
trîntă, haltere și tenis de masă, 
mai bune rezultate au fost ob

ținute de către Lajos Demeter la hal
tere, Laszlo Szasz la tenis de masă, 
Gyori Laszlo la șah etc.

Ion Păuș — coresp.

In
ința 
mul



Masuri hotarite si necesarePasiunii pentru sport care caracterizează mase fot 
mai largi de elevi trebuie să i se alăture și preocu
parea pentru obținerea de rezultate tot mai bune 
și la învăfătură. Sportul și învățătura sînt buni prieteni. 
Mărturii ne sînt numeroasele exemple de elevi frun
tași la învăfătură și sport. Cît de frumos este să îm
pletești într-un mod cît mai armonios cele două acti
vități I Satisfacția este cu atît mai mare.

Totuși, deși izolate, încă se mai ivesc cazuri de 
elevi buni sportivi dar slabi la învățătură. In dorinfa 
de a veni în sprijinul acestora, de a-i ajuta în obți
nerea de rezultate bune Și la carte — așa cum 
dovedit-o că sînt capabili în activitatea sportivă

au

Consiliul General al U.C.F.S. a luai măsura 
foaie asociațiile sportive, cluburile, școlile sportive 
U.C.F.S. să se analizeze rezultatele obfinute la învă
țătură, de elevii care fac sport, să dezbată această 
problemă cu școala, în organizațiile U.T.M., cu comite
tele de părinfi pentru a contribui la perfectiona
rea fizică și intelectuală a acestora; să se ia totodată 
măsuri pentru întărirea disciplinei în rîndurile sportivi
lor. Fără îndoială că acolo unde va fi cazul, unde se 
vor manifesta rămîneri în urmă la învățătură, trebuie 
luate măsuri corespunzătoare.

In rîndurile de mai jos, ne propunem să redăm 
cîfeva aspecfe din aceste ședinfe de analiză.

Soluția problemei: o mai strlnsă colaborare
între scoală,» * *

Elevul Constantin Moroșan, 
cl. a X-a a școlii medii Nr. 38, 
a foșt suspendat din activitatea 
secției de scrimă a clubului 
Progresul, pentru că este cori
jent la 5 materii...

Acum vine la noi ca la el acasă. Stă 
de vorbă cu mine, cu băieții, despre 
sport, dar mai ales despre învățătură. 
Zice că e sarcină de la partid ca 
sportivii să învețe bine. Un lucru foar
te bun. Cui nu-i place să aibă 
copii sănătoși și deștepți ? Așa că sint 
de acord — am spus-o și in ședința cu 
părinții — cu măsurile luate împotriva 
acelor sportivi care neglijează cartea, 
care lipsesc de la școală sau sint i->- 
disciplinați.

Aceste măsuri ii vor pune puțin pe 
jar — cum spunem noi fierarii — și 
pe părinții care trec cu vederea acest
luviu

Elevă in clasa a X-a a școlii medii 
nr. 4 cu program special de educație 
fizică din Galați, Maria Pascal a în
drăgit cu doi ani in urmă baschetul. 
Astăzi este una dintre 
jucătoare din școală. 
Maria Pascal nu și-a 
odată îndatoririle față 
vadă : notele de 9 și 10 care abundă 
in oatalog—

club și iamille
Clubul sportiv al școlarilor din Bra- 

-țov — Luceafărul — s-a făcut remarcat 
ătl nenumărate rinduri prin rezultate 
inimoase, corespunzătoare condițiilor 
Optime de pregătire pe care le au ta 
dispoziție elevii de aici.

S-a observat insă, la un moment 
dat, o situație necorespunzătoare: virtu- 

xHe sportive ale clubului au... uitat de 
obligația lor principală pe care o an. 
acgea de a învăța, de a fi nu numai 
performeri in disciplina sportivă pre
ferată, ci în primul rind elevi con-
știincioșL Așa s-a întimplat cu eleva 
Mana Samușka, clasa a VIII-a școala 
Tfiedie nr. 2, gimnastă de categoria 
9 U-a, ‘ 
o notă 
note de 
lor au 
clasa a 
Vitaioș,
nr. 1, ambii handbaliști talentați.

Acestui fenomen negativ i s-a a- 
dăugat și altul: lipsa de disciplină a 
unor elevi, tendința lor de subesti
mare a profesorilor, a antrenorilor. 
„Ași" în această direcție sînt elevii 
Marcel Botorog, clasa a X-a școala 
medie nr. 2, fotbalist și Călin Năs- 
tase, școala medie serală, schior.

Cazurile elevilor amintiți mai sus 
(eliminați, de altfel, din secțiile clu
bului), ca și ale altora care nu reu
șesc să iasă din zona notelor la li
mită, au format obiectul unor ședințe 
de analiză, pe care conducerea clu
bului le-a organizat din inițiativa 
consiliului regional U.C.F.S. Brașov,

Cei care au luat cuvintul — pro
fesori. antrenori, activiști, părinți — 
au scos in relief roiul important pe 
care clubul l-a avut în stimularea ac
tivității la învățătură a elevilor cu 
aptitudini in sport Este și explicația 
pentru care in rîndurile clubului bra
șovean se află numeroși elev i buni îa 
sport și in același timp fruntași la

în carnetul careia poți vedea 
de 4 și nu mai puțin de 9 
5_ Un „palmares- asemănă- 
și alți elevi ca Ilarie Popa. 
IX-a aceeași școală și Gabor 

clasa a X-a școala medie

Da, sportul ajută la învățătură!
nicovala, 

hirtie. nu

intr-ascuns, maș 
spun, fiindcă la 
din băieți mi» 

echi- 
casă 

băieți 
fotbal 
Carte

Obișnuit cu ciocanul și 
and pun mina pe creion și 
prea am spor. Îmi e necaz de această 
neputință a mea. fiindcă aș vrea să 
aștern pe coli albe de hirtie, viața 
neagră pe care am dus-o în fosta 
groapă Floreasca. M-aș mulțumi doar 
cu atit, iar despre felul cum trăim noi 
acum, i-aș lăsa să scrie pe cei 12 
copii ai mei.

Ar începe cred, cu apartamentul nos
tru din blocurile „Vatra Luminoasă" și 
precis că ar face ce ar face și ar da-o 
pe sport Iar eu. 
bucura. Intr-ascuns 
început, cind unul 
venit acasă cu un sac plin de 
pament, m-am supărat. Era in 
destul de spălat de pe urma a 5 
și 7 fete. Apoi, mă gindeam: 
trebuie să învețe ei, sau carte ? 
mi-am zis, că trec clasa ca pisica prin 
apă. și l-am trimis inapoi cu echipa
mentul. A doua zi mam pomenit cu 
profesorul Iui de sport. M-a luat cu 
binișorul, nea Dumitre în sus. nea Du
mitre în jos, că băiatul are „calități 
fizice", că dumneata ești om de tip 
nou, in sfîrșit, m-am lăsat convins.

După o lună profesorul Victor Stan- 
culescu a venit iar.,Mi-a adus notele 
băiatului. Bune. Mam bucurat, dar 
n-am scos o vorbă. In schimb, a scos 
el. A inceput din nou să-mi vorbească 
și pină nu mi-a luat la sport incă un 
băiat, nu s a lăsat, li vedeam dimi
neața cum fac gimnastică, dar mă fă
ceam că nu observ. Aveau mai multă 
poftă de mîncare, iar orele rezervate 
pentru învățătură erau respectate, cu 
toate că acum aveau mai multe. În
drăgiseră sportul, dar nu-l puteau prac
tica decît dacă aveau note bune. Așa 
că „mîncau" cartea !

Acum am trei băieți ia Școala spor
tivă nr. 2. Pe ultimul l-am înscris eu. 
Cind l-am intrebat pe profesorul Stăn- 
cylescu dacă ăsta mic are ceva „cali
tăți fizice", cum spune el, a zimbit. 
Băiat bun profesorul ăsta, în toate 
pune suflet!

sint, de pildă, frații 
Trocan, schiori, Tibe- 

handbalist, surorile Eu- 
Botea, schioare, în ca- 
poți găsi numai. note

conducerea clubului a 
atitudine de toleranță

învățătură, cum 
Viore! și Sorin 
riu Pacuci, 
genia și Ioana 
talogul cărora 
de 9 și 10.

Uneori insă, 
manifestat o 
față de acei elevi care și-au neglijat 
cartea, a trecut cu vederea tendința 
către vedetism a unor sportivi, n-a 
păstrat o legătură permanentă, efi
cientă, cu școlile de bază ale mem-

NOTELE : In felul ăsta sperăm
să-l mai... desuinflăm nițel !

Desen <le Al. Qencia

important
DUMITRU STRAȚ

PANOU

Dan Dimache Luminița C'ernescuISiiriii Pascal

cele mai bune 
Dar utemista 
neglijat nici- 
de carte. Do-

brilor clubului, cu diriginții, 
cial ai acelor elevi care n-au 
suficientă preocupare pentru 
tură.

De asemenea, in unele secții

în spe- 
dovedii 
invăță-

De asemenea, in unele secții ale clu
bului s-a tolerat activitatea unor elevi 
certați cu învățătura.

In ședințele de analiză la care ne 
referim, marea majoritate a vorbito
rilor au scos in evidență importanța 
inițiativei Consiliului General al 
U.C.F.S., manifestindu-și convingerea 
că anumite aspecte negative pot și 
trebuie îndreptate. Pentru aceasta este 
insă necesar să se stabilească o co
laborare și mai strînsă între școală, 
club și familie, factori de răspundere 
în acțiunea de educare a elevilor, care 
trebuie Îndrumați cu toată atenția în 
multiplele forme ale activității lor — 
la învățătură, pe terenurile de sport, 
în societate.

Cu eforturi susținute,
împotriva mediocrității la învățătură

în care elevii

♦
♦

♦
♦
♦

♦

♦
♦

Problema modului 
școlii medii Nr. 2 din Iași se pre
ocupă de îndatoririle lor pe linie 
profesională a stat permanent în 
atenția noastră. Aceasta cu atit mai 
mult cu cit școala noastră are un 
profil deosebit: școală medie cu 
program special de educație fi
zică.

Prin urmare, pe lingă obligația 
de a învăța, elevii noștri — ca spor
tivi— trebuie să se pregătească în 
disciplina pe care au îndrăgit-o. 
Pentru ca rezultatele să fie pe mă
sura condițiilor create este nece
sar din partea elevilor, pe lingă 
pasiune și talent, o planificare te
meinică a timpului liber.

Plenara desfășurată de curînd 
în școala noastră, inițiată de 
U.C.F-S., care a avut ca scop ana
lizarea activității profesionale a e- 
levilor a scos la iveală faptul că 
mai există elevi care n-au reușit 
să-și organizeze bine activitatea în 
timpul liber. Unii, în dragostea prea 
mare față de sport și-au neglijat 
pregătirea școlară. Cum era și fi
resc, notele slabe deveniseră pentru 
ei ceva obișnuit. Plenara a avut ro
lul de a constitui un adevărat sem
nal de alarmă, începutul unei munci 
mai organizate, continue, în spri
jinirea elevilor care nu se prea 
împacă cu cartea.

Putem vorbi chiar de primele 
măsuri. Profesorii diriginți au dis-

Fruntaș in competițiile de tenis de 
cîmp-juniori, elevul Dan Dimache din 
clasa a IX-a a școlii medii nr. 1 
„Nicolae Bălcescu" din București se 
străduiește să fie fruntaș și la în
vățătură. Fapt îmbucurător, reușita 
lui este deplină. Notele de 9 și 10 pc 
care le... colecționează sint in această 
privință argumentul cel mai convin
gător.

Sorin Dincă este elev în clasa a X-a 
a școlii medii nr. 13 din Cluj. Un elev 
care se bucură de multă simpatie. In
tr-un fel — justificată : cîți tineri de 
vîrsta lui se pot lăuda cu 9,1 sec. 
pe 80 m.g. sau 11,3 sec. pe 100 m plat? 
Recordman de juniori al țării, lui So
rin Dincă nu i-a scăpat nici un concurs 
pentru a dovedi că cele două remarca
bile performanțe nu sint rodul unei 
întîmplări. Nu de mult i s-a mai ivit 
un prilej: federația de atletism a orga
nizat la București un concurs republi
can pentru juniori. Este ușor de ima
ginat bucuria lui Sorin Dincă, cind a 
auzit această veste. Abia a așteptat 
să dea ochi cu antrenorul său, pro
fesorul de educație fizică Alexandru 
Dincă (simplă asemănare de nume 
intre elev și profesor) să-i împărtă
șească și acestuia plăcuta știre :

— Tovarășe profesor, plec la Bucu
rești. Am fost invitat la concursul 
organizat de federație.

— îmi pare foarte rău, Sorine, dar 
la acest concurs nu 
i-a răspuns profesorul.

— Bine, dar pentru
— N-aș vrea să mă

Numai amintește-ți bine: ți-am atras 
atenția de atitea ori să te apuci se
rios de 
să nu te 
codaș la 
repetate 
treabă. Aș fi preferat să promiți mai 
puțin și, in schimb, să nu fi rămas 
corigent.

...Și Sorin Dincă n-a mai plecat la 
București.

Poziția aceasta intransigentă, princi
pială, a conducerii școlii s-a mani-

vei lua parte,

ce ?...
înțelegi greșit.

carte, să-ți îndrepți notele, 
mai complaci cu situația de 
învățătură. Mi-al promis în 

rin-duri că te faci băiat de

cutat cu elevii, au ținut lectorate, 
cu părinții acestora, stabilind îm
preună căile care trebuie să ducă 
la obținerea de rezultate bune. Se 
înțelege că o măsură imediată a 
fost aceea de a suspenda temporar 
din activitatea sportivă pe cei ră
mași în urmă la învățătură. Acest 
lucru t-a mîhnit mult pe elevii ră
mași în urmă la carte, dar i-a și 
stimulat totodată. Un rol important 
în îndeplinirea, scopului propus, 

de consultații și 
din elevi frun-

același timp și 
Intr-un interval 
ca Nicolae Teo-

l-au avut grupele 
pregătire formate 
tași.

Putem vorbi- în 
de primele roade, 
relativ scurt, elevi 
doriu, clasa a VIIT-a A, Constantin 
Pădureț din aceeași clasă, Rodica 
Murărescu, clasa a X-a și Petru 
Morau, clasa a IX-a și-au îmbu
nătățit simțitor situația la învăță
tură.

Revirimentul a bucurat, cum era 
și firesc, cadrele didactice, pă
rinții, pe cei care au contribuit la 
realizarea acestei cotituri impor
ta n le.

Bineînțeles că este doar începutul. 
Noi va trebui să muncim în conti
nuare cu eforturi susținute împo
triva mediocrității, a notelor 
proaste.

prof. PAUL CERCEL 
director adjunct al școlii 

medii nr. 2 Iași

î

♦

*
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An de an, chipul Luminiței Cer- 

nescu n-a lipsit de pe panoul de 
onoare al școlii medii nr. 2 „A. Torni" 
din Ploiești. Eminenta elevă din clasa 
a Xl-a și totodată talentată voleiba
listă, obține succese cu care se mîn- 
dresc toate colegele ei. Fiindcă tră- 
gătoarea nr. 1 a echipei de volei, fi
nalistă la actuala ediție a campiona
telor republicane școlare, este de 4 
ani consecutiv printre premiantele 
clasei-. 

testat și în cazul altor elevi cert 
cu cartea; cu disciplina, a căror siti 
ție a tost analizată recent cu prile 
unei ședințe inițiate de consiliul i 
gional U.C.F.S. Cluj. Cu această o 
zie au tost amintiți o serie de el< 
cu frumoase posibilități de afirmi 
pe plan sportiv, dar care manife: 
multă delăsare față de îndatoririle : 
școlare. Cîteva exemple : Aurelia Rc 
nic, clasa a Vl-a, corijentă la o ni 
terie, atletul Emil Sima, clasa a XI- 
cu multe note la limită (în același tir 
un element nedisciplinat), voleibaliș 
Ioan Rusu, dasa a Xl-a și Maria C 
tineamu, de asemenea corijenți ș. 
Toți aceștia au fost suspendați pi 
la îndreptarea situației lor școlai 
din activitatea sportivă.

In cadrul ședinței s-a pus desct 
problema: oare activitatea sportivă i 
performanță constituie o stavilă pent 
elevi în pregătirea lor școlară ? S; 
învățătura poate fi o opreliște în pra 
ticarea sportului ? Ce-i împiedică ] 
elevi să împletească cit mai arm 
nice aceste, două activități ? Ce metoi 
trebuie folosite pentru traducerea 
viață a acestui important deziderat

Concluzia a tost că învățătura 
sportul merg totdeauna ruină 
mînă, se completează reciprQs, Șj' 
însă necesare o serie de condiții, 
primă condiție : ca elevii să fie s 
pravegheați îndeaproape, cei slabi 
învățătură să fie îndrumați căt 
cercurile de consultații și pregătii 
In același timp, este necesar să li i 
cultive elevilor zi de zi, cu răspu: 
dere, modestia, să li se arate că une 
succese dobindite pe terenurile sau s; 
Iile de sport nu sînt numai rezult 
tul eforturilor lor, ci și al munc 
cadrelor didactice, școlii care le-s 
creat condiții necesare. De asemene 
profesorii ar trebui să stea mai mi 
în mijlocul elevilor, să-i urmăreas< 
In activitatea lor sportivă, să-i ci 
noască astfel și mai bine. De i 
exemplul unor profesori ca Virj 
Constantin (limba romină), Ioan St 
ian (matematică), loan Xantis (știii 
țe naturale) n-ar fi urmat și de o 
lelalte cadre didactice de cultură g- 
nerală ? Cu sprijinul organizați 
U. T. M. din școală va trebui să i 
desfășoare o activitate mai «susținut 
să se ia poziție și mai curajoa: 
atunci cind constată că unii elevi i: 
cep să „șchiopăteze" la învățătură si 
se abat de la disciplină, să se cree: 
la nivelul fiecărei clase o puternic 
opinie de colectiv. In sfîrșit, pentr 
rezolvarea problemei este necesar ■ 
între școală și părinți să fie st 
bilite relații mult mai strînse en 
firești. Nu o ședință la 2—3^141 
contacte imediate, ori de 
ivesc „accidente" la învățătură. ' 
buie abordate toate mijloacele pentr 
ca in școală învățătura și sportul s! 
poată face „casă bună".

CONCL UZII..,
învățătura și sportul pot și trebuie s 

fie armonios împletite. Pentru aceast 
este necesar din partea elevilor — ma 
multă exigență cu ei înșiși, mai mult 
pasiune în îndeplinirea îndatoririlor d 
școlari șt de sportivi. In țara noastr 
se ridică astăzi o generație viguroasă 
bine pregătită pentru viață, capabilă s 
facă față cu cinste sarcinilor important 
trasate de partid și guvern. Condițiil 
minunate create tineretului studios d 
regimul democrat-popular, de a învăț- 
de a practica sportul preferat trebui 
folosite din plin. Totodată răsplătite c 
rezultate dintre cele mai bune. Acei 
lucru nu trebuie să-l uite nici un ele’

Consiliile asociațiilor sportive din școl 
cadrele didactice, cu ajutorul larg : 
organizațiilor U.T.M., trebuie să se pr< 
ocupe mal mult de supravegherea el< 
vilor, să-i îndrume permanent, nu ni 
mai in timpul orelor de curs, ci și î 
activitatea extrașcolară. Profesorii sir 
datori să nu uite niciodată importanți 
rol pe care-1 au in educarea multilateral 
a celor mai tineri cetățeni ai patriei, 
necesar de aceea ca ei să se apropie : 
mai mult de elevi, să-i cunoască bint 
să fie întotdeauna la curent cu preocu 
părlle lor, să le fie călăuză. De aseme 
nea, profesorii trebuie să cultive perma 
nent in sufletul elevilor dragostea fați 
de viața ce s-a clădit în anii luminoș 
al puterii populare, să le insufle, în a 
celași timp cu tărie, dorința de a t 
printre cei mai buni la învățătură, li 
sport.

Organele șl organizațiile U.C.F.S., clu 
burile și asociațiile sportive, au datori: 
să țină o legătură cit mai strlnsă ci 
școala unde învață sportivii lor, cu pro 
fesorii-diriginți și bineînțeles cu părinți 
elevilor. Este necesar să se stea în moi 
sistematic de vorbă cu elevii, controlin 
du-Ie în acest fel activitatea și ajutindu- 
cind mersul lor înainte se poticnește.

Părinților — recomandarea de a fi ma 
aproape de școală, de a colabora cu ă 
ceasta. Fiindcă fără legătura strînsă din 
tre școală (prin profesoril-diriginți) ș 
familie, procesul atit de complex al edu 
cării tinerei generații nu poate fi reali 
zat pe deplin. Părinții trebuie să ințe 
leagă că alături de școală, biblioteci 
teatru, sportul vine să completeze sui 
de preocupări pe care le au astăzi, I 
mod firesc, elevii noștri.



Succes celei de a XlV-a ediții 
campionatului de lupte pe echipe

dimineață, in sala Floreasca 
lapitală, incepe cea de a XlV-a 

a campionatului republican 
chipe. In acest an, cele 16 
e participante vor concura cu 
iții complete atit la lupte cla- 
cît și la libere.
e un lucru cunoscut că a- 
ă competiție internă, campio- 

republican pe echipe, a con- 
t un bun mijloc de pregătire 

verificare a formei sportive, 
Pe pe perioada întregului an. 
lionatul pe echipe s-a dispu- 
nultă vreme numai la lupte 
e și astfel acești sportivi s-au 
ntat în diferitele competiții 
naționale din ce in ce mai bine 
ițiți. In ultimii doi ani, prac
tice ală'ari de luptele c1a- 
și luptei» libere, pentru ulti- 
lisciplină acest fapt va trebui 
oristituie i n serios
u a ajunge din urmă 
ele pe care le-au
ivii de „clasice", 
ortivii participant la
rtantă întrecere internă au da

de a se pregăti in așa fel 
să ajungă la un nivel tehnic 
ior față de edițiile prece- 

’, să fie in mod permanent 
upați de a aplica cele invă- 
iu competițiile internaționale. 
O -actuală, în urma nunie-

imbold 
perfor- 

realizat

făcute regula- 
irrternațional, luptătorii 
să se aclimatizeze cit

roaselor modificări 
meniului 
vor trebui 
mai repede cu aceste schimbări. 
Ei au această sarcină, deoarece în 
fața lor stau numeroase competi
ții internaționale, cele mai impor
tante fiind concursul internațional 
ce va avea loc la București. Jocu
rile Balcanice din Grecia și Cam
pionatele mondiale ce se vor des
fășura la Toledo, în S.U.A.

Iată de ce antrenorii vor trebui 
să-și dea o contribuție din ce in ce 
mai mare la ridicarea măiestriei 
sportive a luptătorilor pe care ii 
antrenează. In acest fel va crește 
nivelul mtilnirilor din cadrul cam
pionatului pe echipe și ca o con
secință firească și nivelul compor
tării noastre ?n întilnirile interna
ționale, 
aportul 
arbitrii.
nostru, 
contribuție serioasă la reușita in- 
tilnirilor. Sperăm însă că în acesl 
an ei vor da dovadă de mai multă 
străduință m aplicarea corectă a 
regulamentului.

Succes deplin celei de a XlV-a 
ediții a campionatului republican 
pe echipe 1

această

De un mare ajutor va fi 
pe care trebuie să-l aducă 
Anul trecut, spre regretul 

nu toți arbitrii au adus o

KOVACS PIUS
vicepreședinte al F.R.L.

SECȚIA CAMPIONILOR
iua cind am poposit la Gura 
secția de box pe care ne pro- 
n s-o vizităm nu avea planifi- 
trenament. Cel mai necăjit de 
lucru era antrenorul Troian 
•are ținea să ne facă cunoștință 

elevii lui. O plimbare „in 
înainte de a se insera a fost

O. GINGU

Astăzi și mime, la bazin»! Florcasca,

a

'ei doi campioni republicam de juniori 
chi (dreapta) în timpii, antrenamentului 

ficace ca orice mobilizare din 
antrenorului. Vestea 'că „s-a 

maistrul de la Dev'df, (Traian 
xirticipase la o ședință,.a con- 

reglonal U.C.F.S., ~0i cărui 
•u este) s-a răspîndiC'țft fulge- 
ind ne-am dus după, vreo oră
i, ne așteptau zeci de tineri,
le-i cu voi? ii luă dțn scurt 
ul. ■
ii, am văzut că ați venit și am 

că vreți să facem antrena-
Au venit toți, se grăbi să a- 
Andrei Tdtodi, un puști vioi, 

rul stufos, 
ta de sport 
ura modernă 
lor patruzeci 
e elevi 
•calitate, 
■ele au 
Da urmă 
lent in 
a constituit o reușită demons- 
făcută de cei doi campioni re- 
ini de juniori Stelirm Bene 
rea) și Aurel Zelinschi (semi-

cum se spune, pășesc pe ur- 
celor doi campioni republicani.

utilată cui, toată 
fremăta de voio- 
de tineri, în rid

ai Școlii profesionale
Pucingbalul, corzile, 
fost luate cu asalt, 
am asistat la un an- 
toată regula. „Deșer

I

Sportivii fruntași printre începători
(Urmare din pag. 1)

cu multătat echipe tari, echipe
■nță, care pot fi foarte, greu în-

a Lupesc» explică cu multă răb- 
reia exemplificările și insistă a- 
celor neînțelese. l*e  ceațațtă pistă, 

Rczac este la fel de șolicilatâ. 
Hă care este ținuta corectă a 
ii în momentul lansării bilei, 
lificurile practice sînt-însoțite de. 
rile necesare.

mijlocie), mindria secției de box de 
la Gura Barza. Datorită tar și celor
lalți doisprezece campioni regionali a 
căpătat numele de... secția campioni
lor. Reale talente ne-au apărut și 
Andrei Takxh, Constantin Șerban, 
Carol Szabo, Florea Traian, Ion Ber- 
da, Gh. Pelin și FHip Sandruc, care,

Stelian Bene (stingă) și Aurel 

după 
mele

După cum am constatat, multe din 
succesele obținute pinâ acum se da
toreze și muncii entuziaste ce o des
fășoară membrii biroului secției (pre
ședinte, inginerul Ștefan Almășan). 
La loc de frunte a stat munca de 
educație dusă cu sportivii. Faptul că 
fiecare boxer este in același timp 
și un membru al U.F.C.S. care se a-
chită conștiincios de îndatoririle pre
văzute in Statut, ci se urmărește 
îndeaproape activitatea profesio
nală și comportarea in viața de toate 
zilele a sportivilor, că se veghează 
ou simț de răspundere la respectarea 
disciplinei in timpul pregătirii și al 
întrecerilor, explică drumul ascen
dent parcurs de pugiliștii din Gura 
Barza și constituie totodată o che
zășie a succeselor lor viitoare.

Că boxerii din Gura Barza au tot 
ce le trebuie pentru o bună pregă
tire ne-am convins la fața locului. 
Considerăm insă că biroul secției de 
box și antrenorul trebuie să se ocupe

Apoi vine rîndul lui Ion Micoroiu și 
al lui Cornel Antonescu (le a da expli
cații. Printre cei ce ascultă am notat 
numele lui Florea Radu, 
lui Vasile Marinache ac' 
al tractoristului Dumitru 
muncitorului Ion Ion.

întrebările și răspunsurile curg ca 
intr-un concurs „Cine știe, cîștigă". Cine 
a ciștigat ne veți întreba, desigur. în 
nod cert muncitorii de la „Bere Gri-

tinichigiu, al 
la întreținere, 
NiculeSCU, al

Competiții in cinstea zilei 
de 16 Februarie

PLOIEȘTI: 45 de sportivi reprezen- 
id clubul sportiv orășenesc Ploieștitînd clubul sportiv orășenesc 

și asociația sportivă Constructorul au 
participat recent la un interesant con
curs de lupte dotat cu „Cupa 16 Fe
bruarie" O comportare foarte bună au 
avut-o sportivii Gheorghe Stan (cat 
49 kg), Constantin Nicolae (cat 59 
kg), Nicolae Ene (cat 68 kg) — lupte 
libere și Stan Gurgui (categ. 52 kg). 
Gheorghe Anghel (cat 55 kg) și C fin 
Gheorghe (cat 87 kg) ia lupte clasice

ION L ION — coresp

TG. MUREȘ : Orașul nostru a găz
duit recent o etiție de popice, la 
care au pârtie.9 echipe feminine 
După întreceri viu disputate, primul 
loc in clasament a revenit formației 
Rapid I. Tg. Mureș. S-au clasat îii 
ordine: C.F.R. Timișoara și Rapid 
Oradea.

JON PAUȘ— coresp. regional

ROMAN: In sala sporturilor din 
localitate s a desfășurat cu puțin timp 
in urmă, o interesantă competiție de 
volei. Au participat 12 echipe mascu
line și 4 feminine, reprezentînd diver
se asociații sportive din orașul și ra 
ionul Roman. Pe primul loc s-au da 
sat echi|>ele Metalul i.M.R. (masculin) 
și Gloria — Roman (feminin). S-au e- 
vidențiat cu acest prilej voleibaliștii 
M. Constantinescu, E. Nedelski, Dan 
Marin, Gh. Pascalu și E. Tudorache.

OCTAVIAN GUȚU — coresp.

CIMP1A TURZII: Asociația sportivă
Industria Sîrmei din orașul nostru a 
organizat o întrecere de volei dotată

și mai mult de a asigura boxerilor 
o activitate bogată. Deși s-au organi
zat și s-a participat la competiții și 
gale amicale (cu Vagonul Amd, Hu
nedoara etc.), numărul acestora a fost 
insuficient față de posibilitățile spor
turilor și ale secției. Concluzia: cit 
mai muHe ieșiri in ring. Din aceasta 
vor avea de ciștigat atit sportivii, 
cit și boxul in general, căruia, prin 
comportarea lor tinerii pugiliști de la 
Gura Barza ii fac o bună propa
gandă.

I

întreceri de înot, sărituri și polo 
dotate cu „Cupa Steaua

După „Cupa 16 Februarie, care a 
deschis și anul acesta seria concursu
rilor de natație, o nouă competiție re-’ 
ține, începînd de astăzi, atenția nelip- 
siților spectatori ai întrecerilor de înot, 
sărituri și polo pe apă. Este vorba,.rele întâlniri: astăzi (după probele de să- 
de „Cupa Steaua", organizată de clu- rituri) ; Rapid—Dinamo șr mîine (de 
bul cu același nume și deschisă spor
tivilor cu categoria 1 și a Il-a de cla
sificare, precum și maeștrilor sportu
lui. • . .

La concursul de înot (programat 
pentru astăzi, la ora 19, și mîine, de 
la ora 10,30, la bazinul Floreasca) 
participă înotători de la cluburile 
sportive buctreștene Știința, Dinamo, 
Progresul, Clubul sportiv școlar. Ra
pid, Școala sportivă de elevi etc. La 
startul diferitelor probe vor fi prezenți, 
printre alții, Sclrâaltzer, Condiescu, 
Medianu, Căprărescu (Steaua), Mora- 
ru, Malarciuc, Bucurescu (CI. sportiv 
școlar), C. Georgescu (Știința), Nico- 
iau, Pantaze (Rapid) etc. Iată și pro
gramul celor două zile de concurs: 
astăzi: 400 m liber, 100 m spate, 100 
m bras, 200 m fluture, 4x100 m mixt, 
sărituri de pe trambulină (cu coeficient 
liber ales). Mîine: 100 m liber, 100 
m fluture, 200 m spate, 200 m bras, 
400 m mixt individual, 4x200 m liber, 
sărituri de pe trambulină (cu coeficient 
impus)-

vița" ! Vnul dintre «, anume Vasile 
Marinache, a spus sportivilor fruntași:

— Va mulțumim pentru cele explicate 
și exemplificate. Am învățat mult de Ia 
dv. Ne-a bucurat el ne-a ți vizitat și 
am vrea să veniți cit mai des în mijlocul 
nostru. Am vrea prin intermediul dv. 
să transmiteți mulțumirile noastre Fe
derației romîne de popice, care a răs
puns rugăminții noastre. Vă promitem 
că ne vom strădui să aplicăm cele în
vățat^ 

cu „Cupa 16 Februarie*.  După meciuri 
viu disputate, trofeul pus în joc a re
venit voleibaliștilor de la Industria 
Sîrmei care au întrecut cu 3—I echi
pele Progresul Tg. Mureș și 3—0 sc 
îecționata orașului Turda.

PETRU TONEA — coresp

GIURGIU. In noua sală de sport a 
grupului școlar agricol din localitate 
a avut Ioc etapa regională a compe 
tiției de tenis de masă dotată cu „Cupa 
16 Februarie". întrecerea a reunit 46 
de tineri și tinere din toate cele 15 ra 
ioane ale regiunii București. La se 
niori pe primul loc s-a clasat C. Ma
rinescu (Alexandria), iar la senioare 
Ioana Gheorghe (Slobozia). La juni
ori cele mai multe victorii le-au obți- J 
nut Eugen Simionescu (Roșiori de 
Vede) și Florica Matei (Urziceni). * 1 

„Cupa 16 Februarie" a revenit, prin , 
adiționare de puncte, concurentilor din 
orașul Giurgiu.

TR AIAN BAR BALATA—coresp.

Meciuri de volei
viu d’sputa te

nume-BUCUREȘTI. - Un public 
ros a ținut să asiste Ia primele jocuri 
masculine din cadrul „Cupei 16 Fe
bruarie". Cele două partide disputate 
au avut aceeași caracteristică: meciuri 
deosebit de disputate, dar de o va
loare tehnică scăzută.

în prima partidă, puțin a lipsit ca 
Steaua să înregistreze o surpriză și 
să cîștige în fața Rapidului. Cam
pionii au știut insă să treacă peste 
momentele dificile și 
5-2 (15-9, 15-15,
15-4).

în al doilea meci,
zentind o formație alcătuită din ju
cători foarte tineri a întrecut Progre
sul cu 3-2 (5-15, 15—12, 13-15, 15-3, 
15—13). S-au remarcat, în special Li
pan, Stoian și Schreiber.

să cîștige cu
11-15, 15-1»,

Dinamo, pre-

La competiția ce polo, de asemenea 
dotată cj ..Cupa Steaua", organizato
rii au invitat următoarele echipe : Di
namo, Rapid, Știthță și Progresul. In 
prima etapă sint programate următoa- 

asemenea după. întrecerea sărito
rilor) Steaua-Clubul sportiv școlar. 
Meciul Progresul—Știința se va dis
puta miercuri seara.

T U Șl.
Asociația sportivă „Oțelul" din Baia Mare și-a închiriat sal» ohibului 

echipei de dansuri a Sfatului popular regional. Dansatorii 
foc picioarele unei mese de ping-pong...

au pus pe

-— Folosind masa (ista, nu poți face o „încălzire" ca lumea.
— Cum să nu? Dansatorii s-a»..,. încălzit grosiav l

Dosen de AL, CLENCIU 4

NOTE CRITICE
UN SPLENDID MAGAZIN ID.MS...

..s-ar putea deschide acasă la elec
tricianul Florin Hagiu, magazinerul a- 
soefației sportive Electrica din Galați.

> Are omul acasă J5 de perechi de jam
biere. 14 perechi de bocanci de fotbal, 
55 de tricouri, 4 mingi de fotbal — in 
total 193 de articole sportive!

, Dar magazinerul Florin Hagiii nu 
are nici o vină că atit echipament nu 
mai e folosit de multă vreme Asocia- 

’ ția sportivă Electrica avea secții de 
fotbal rolei, tenis de nursă, țah, po- 
pice și baschet. Avea, dur tovarășul V.

’ Kevorkian, președintele asociației, a tre- 
( cut la „reorganizarea**  activității sper- 
J tive din întreprindere... Cum a fâent 

j „reorganizarea^ ? Prin... desființarea 
unor secții ! A început cu secția de 
fotbal (în sfîrșit, a apărut și un... anii- 
fotbalist) și au urinat celelalte. Echi
pamentul și materialele sportive au fost 
date în păstrare magazinerului Florin 
Hagiu. Nu în întregime. Mesele de șali 
și tenis stau părăsite la clubul asocia
ției din str. Reconstrucției nr. 23. Po-

1 pi cele au „repaus**  undeva prin uzina 
electrică Plasele de volei .stau la ser
vi ciul administrațiv.

Tinerii de la I.R.E. Galați vor să facă 
sport. Ce păcat că președintele Kevor
kian nu-i de acord ! Dar, fiindcă-i vor
ba de Electrica, poate s-o găsi cineva 
care să-l... curenteze !

A. AXENTE
(după o corespondentă trimiși 

de G. Dumitru)

Joi și vineri au continuat întrecerile 
de tenis din cadrul competiției „Cupa 
Steaua" cînd s-au înregistrat următoa
rele rezultate: simplu bărbați, turul 
II : C. Năstase — Andrcescti 6—0, 
6—0, Bardan — Btircesctt 6—3, 6—T, 
Dimache — S. Verone 7—5, 6—21 Tur
neul feminin de 4 jucătoare: Julîeta 
Namian — Cristina Doboșfu 6—4, 
6—4. In legătură cu participarea lui 
Mărmureanu, ea este problematică trt- 
trucît acesta s-a îmbolnăvit.

In ce-1- privește pe Țiriac, campionul 
republican a suferit o contuzie intr-un 
meci de hochei și nu s-a putut prezenta 
la concurs. Considerăm nejust faptul 
ca în preajma unor competiții impor
tante de tenis, campionul țării să joace 
hochei, să neglijeze antrenamentele de 
tenis și să nu participe la un concurs 
care ar fi constituit pentru el o bună 
verificare a stadiului de pregătire. Ce 
părere are federația, de specialitate ? 
De asemenea, surorile Mariana și San
da Ciogolea, deși înscrise la concurs ' 
și prezente în sală s-au mulțumit să 
rămină spectatoare pe motiv că nu sînt 
antrenate. Atunci de ce au fost înscrise?

In competiție a fost inclusă .și proba 
de dublu bărbați care va începe azi. 
Programul de simbătă are loc între 
orele 8—13 și 16,30—21,30, iar mîine 1 : 
între orele 8—12 și 15—21.

CT. C.

De la I. E. B. S.
Pentru meciurile de hochei pe 

gheață Selecționata București — Spar
tak Plsen R.S.C. care vor avea loc 
pe patinoarul artificial din parcul 
„33 August" luni 19 și marți 20 fe
bruarie, biletele se pun în vinzars 
începînd de azi simbătă 17 februarie 
la casa de bilete din sir. Ion Vidu 
iar in zilele competiției la casele pa- ~ 
tinoarului.

â-k-j «.las



GM

Ce ne-au arătat întrecerile 
ultimului concurs de sală

Azi și miinc Ia Pred

din cadrul
Clubul sportiv Rapid a organizat 

duminica trecută un concurs în 
sala Floreasca II care s-a bucu
rat de un binemeritat succes. Pro
gramul s-a desfășurat în bune condi- 
țiuni, condus de un număr corespun
zător de arbitri, echipați oa pentru un 
mare concurs internațional. Cluburile 
și asociațiile sportive bucureștene au 
înscris la startul diferitelor probe a- 
proape 400 de concurenți, în majoritate 
juniori.

Totuși, ca și la precedentele con-

an, am con-cursuri de sală din acest 
statat o subapreciere a acestui exce
lent mijloc de verificare și stimulare 
în pregătire din partea unor secții de 
atletism (Știința, I.T.B., S.S.E. II), 
precum și a unora dintre atleții noștri 
fruntași. Intrucît această competiție 
precedă cu o săptămină întrecerile con
cursului republican de sală pentru se
niori, noi așteptam ca atleții fruntași 
din Capitală să ia cu „asalt" starturile 
diferitelor probe. Dar, n-a prea fost 
așa cum ne-am așteptatl Credem că ar

ca și forul de specialitate al 
București să analizeze această

Azi și miinc, in sala floreasca

Concursul republican al seniorilor
La un concurs atletic pe teren aco 

perit, de obicei, statisticienii au mai 
puțin de lucru. Aceasta nu numai 
pentru că programul unor 
de întreceri cuprinde mult mai puține 
probe decit cele din aer liber, ci mai 
cu seamă pentru faptul că rezultatele 
înregistrate sint mai puțin semnifica
tive pentru marele public. In schimb, 
cei care-și notează rezultatele, care 
fac comparații si uneori adevărate 
studii, sint antrenorii.

Concursurile de sală sint — înainte 
de toate — cea mai fericită ocazie pen
tru a se vedea cum s-a muncit, ce a 
fost bine și ce mai e de făcut 
în săptăminile care au mai rămas 
pină la primele starturi in aer liber.

Avem exemple suficiente de atleți 
care iși dau seama de importanța 
întrecerilor de sală, care sint nelip
siți de la fiecare concurs. In această 
privință. Valeri Brumei, Ralph Boston. 
John Uelses, Anatolii Mihailov, Oleg 
Fedoseev și incă mulți alții dovedesc 
prin întreaga lor activitate, că aseme
nea concursuri le sint de cel mai mare 
folos pentru fundamentarea rezultate
lor din sezonul de vară.

Iată însă că la noi, avem și altfel

astfel

de exemple ! 
n-au înțeles 
cursurilor de 
linia celei mai ușoare rezistențe, pur 
și simplu ocolesc sala Floreasca II in 
zilele întrecerilor. Am constatat de 
asemenea că mulți atleți pun prea 
mare preț pe rezultatul pe care il vor 
obține in aceste concursuri si se in
hibă...

Sumedenia de exemple pe care o 
avem ne dovedește că în întrecerile de 
6ală pot fi obținute performanțe eloc
vente pentru munca depusă in această 
perioadă, chiar și fără o pregătire 
specială de concurs. Lucrul acesta a 
ieșit cel mai bine în evidență cu oca
zia concursului republican de sală 
pentru juniori. Avind la bază o se
rioasă pregătire fizică generală Si nu
mai cu 10—20% pregătire tehnică se pot 
obține rezultate mulțumitoare chiar 
și in proba specifică.

Ceea ce este insă cel mai important 
in concursurile pe teren acoperit, sint 
rezultatele înregistrate nu atît in pro
bele specifice ci în probele de control 
(50 m plat, lungime fără elan, tracțiuni 
în brațe, cros pe 800 m etc.) care nu 
lipsesc din programele întrecerilor de 
sală.

Tocmai de aceea atleții noștri frun
tași trebuie să fie conștienți de im
portanța acestei noi concepții in 
pregătire și să fie un exemplu pentru 
toți atleții tineri și începători.

★
Concursul republican de sală al se

niorilor se va desfășura in sala Flo
reasca din Capitală. Programul cu
prinde următoarele probe : BARBAȚI: 
50 m. 55 mg, lungime, triplu, înălți
me, prăjină, greutate, ciocan 116 kg) : 
FEMEI : 50 m, M mg, lungime. înăl
țime. greutate. întrecerile încep astăzi 
dimineață de la ora 9,30 și -ontinuă 
de la ora 13. Miine. de la ora 9, sint 
programate probele 
taților fizice.

Sint destui atleți care 
încă importanța con- 
sală și, situindu-se pe

fi bine 
orașului 
problemă și să ia măsurile care se 
impun.

Rezultatele înregistrate reflectă în 
mod fidel preocuparea secțiilor de at
letism, a antrenorilor și atleților pentru 
o pregătire la înalt nivel. Astfel, în 
afara rezultatului lui Grigore Mari
nescu (Știința) 1.95 m la înălțime și 
a celor realizate de Anton Diaconu (Di
namo) 6,0 pe 50 m și Mihaela Lupu 
(CSS) 5,25 m la lungime, celelalte re
zultate nu depășesc o valoare medio
cră. Nu-mi pot explica cum se face că, 
deși în întreceri au evoluat 
buni 2 atleți ai fiecărui club, 
fost înregistrate sărituri de 
m la lungime fete, sau cifre 
7,0 sec pe 50 m la băieți !...

Dinamo (antrenor Ai. Stoenescu) 
și-a făcut o adevărată „specialitate" în 
a cîștiga trofeele majorității concursuri
lor de atletism. Și de data aceasta di- 
namoviștii au prezentat o echipă omo
genă și destul de bine pregătită.

Concomitent cu concursul de sală 
a avut loc duminică și un cros în jurul 
complexului Floreasca. Traseul între
cerilor a fost bine ales și i-a supus la 
o verificare severă pe participanți. Vre
mea frumoasă, participarea masivă, re
gularitatea rezultatelor etc au contri
buit la reușita unui frumos spectacol 
sportiv. Totuși, și la cros s-au făcut 
remarcate unele aspecte negative: o 
nejustificat de redusă participare la 
probele feminine; prezența doar ca... 
spectatori a unor specialiști ai crosului 
ca Grecescu, Tîlmaciu, Teodosiu etc; 
slaba pregătire tehnică și tactică a 
unora dintre alergători. Cei mai mulți 
tineri fac încă greșeala de a se avînta 
din plecare cu toată viteza, uitînd că 
traseul nu măsoară numai 100 sau 200 
de metri. Se pare că prea puțini dintre 
concurenți au verificat în prealabil tra
seul, fixîndu-și tactica în funcție de 
particufaritățile terenului. La aceasta o 
contribuție trebuie să o aducă în pri
mul

cei mai 
totuși au 
numai 4 
de peste

rînd antrenorii.

ADRIAN ZUGRAVESCU
antrenor la clubul Rapid

Un mare concurs pentru micii schior

pentru 
a mici-

s-a înop-

PREDEAL 16 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Copiii veniți vineri 
la Predeal pentru a participa la con
cursul centrelor de inițiere au fost 
întimpinați de splendida priveliște a 
acestui frumos orășel, pudrat proas
păt de ninsoarea căzută cu o zi îna
inte. Zăpada imaculaiă și soarele ce 
strălucea vesel au creat o imagine 
cit se poate de potrivită 
această mare sărbătoare 
lor schiori.

La ora la care telefonez
tat, dar luna luminează puternic, că
lăuzind drumul oaspeților spre primi
toarea cabană Cioplea, locul de adu
nare a celor 170 de participanți la 
concursul republican al centrelor de 
inițiere organizate de F.R.S.B.A.

Conform programării inițiale tinerii 
schiori se vor întrece simbătă în pro
bele de fond, iar duminică la slalom 
uriaș. Zăpada proaspătă și afinată, pre
cum și temperatura scăzută creează 
condiții bune pentru desfășurarea 
probelor. întrecerile fondiștilor se vor 
desfășura pe pîrtia din Poliștoacă «a 
următoarele categorii: 5 km juniori 
(15—17 ani), 3 km junioare (15—17

ani), 3 km băieți (12—14 an 
1 km fetițe (12—14 ani)- Prob 
slalom uriaș se dispută pe Clă 
pentru următoarele categorii de 
stă: 9—11 ani. 12—14 ani. 1 
ani.

Majoritatea concurenților au ș 
sit, iar ceilalți care urmează să 
în această seară sint așteptați la 
In total simbătă și duminică si 
întrece la Predeal cîte 8 reprezei 
aparținind următoarelor centre 
naia, Azuga, Teșila, Bușteni, Bi 
Bran, Rișnov, Fundata, Lupeni, 
nea, Abrud, Cîmpeni, Valea Str 
Iacobeni, Cîmpulung Moldove 
Sighet, Bocșa, Săcele și Predeal

D. STANCULESi

★

dimineața în Poiana 
primul concurs oficial 
la trambulina mart

loc
de

16 Februarie", organizat; 
regională de schi Br

Duminică 
șov are 
sărituri 
„Cupa 
comisia
Faza regională Brașov a camp 
teior republicane va avea loc în : 
de 21 și 22 februarie în Poiana

„Cupa 6 Martie*  programează 
importantenoi partide

După prima etapă, care ne-a oferit 
prilejul multor constatări îmbucură
toare privind stadiul de pregătire a 
echipelor, „Cupa 6 Martie" continuă 
să programeze miine jocuri deosebit 
de interesante. Iată, de altfel, cum se 
vor desfășura partidele:

Intrecerije vor avea loc tot pe sta-

Buxești șină ia xiua de

de control al cali-

de noi arbitri
Cowîsi» atletism a orașului Bucu

rești organizează un nou curs pentru 
pregătirea arbitrilor de atletism. Înscrie
rile se primesc la baza sportivi Sănă
tatea din sir. 
21 februarie.

Cursul va fi 
februarie (ora 
de. la baza sportivă Sănătatea.

Curs pentru formarea

Un program și doua
lectorul, zimbește.

dionul I.T.B. care s-a dovedi 
„gazdă" din cele mai primitoare 
tru echipele noastre fruntașe de ri 
De data aceasta, programul este 
minat de „derbiul" Grivița Roși» 
Steaua, meci care deși nu ar 
„miză" deosebită, va atrage, des 
atenția spectatorilor. Am dori 
vedem aceste două echipe de < 
valoare evoluînd la nivelul ma 
posibilități» tehnice și tactice pe 
le au și... uu ]uptîndu-se doar pe

ora 9,00 : ȘTIINȚA PETROȘEN) 
FLACĂRA ROȘIE, arbilru M. C 
banu.

ora 10,30: GRIVIȚA ROȘIE 
STEAUA, arbilru I. DumHretcu.

ora 12,00: METALUL — PR' 
GREȘUL, arbitru I. Mile».

ora 13,30: I.T.B. — DINAM 
arbitru Toma Crișan.

Fii bun, tovarășe cititor, și spune-mi 
cit e ora. Lasă o clipă ziarul și uite te 
la ceas. Cit ? Nouă și un sfert ? Mul
țumesc... Perfect. Acum te rog să-mi 
spui cind intri ia schimb. După masă ? 
Atunci nu mai pierde vremea. Ia-l pe 
*5“ sau pe J1‘ și 
Floreasca. N-o să-fi 
vezi pe toți atleții 
Dar grăbește-te— La 
e primul start...
inălțvmea fete... Vroi să știi dacă sare 
Ioli ? Dă-mi voie să nu-ți spun. Atiia 
răbdare poți să ai.

N-ai timp dimineața ? Nu face ni
mic. Vino după masă. Vino «caro. Pe 
la opt ștacheta băieților de la înălți
me se va ridica la doi metri. După 
cum vezi, e timp destul

★
Miercurea trecută, in sală. Antrena

ment... Unul din ultimele înainte de 
concurs. Bile, cuie, haltere. Toate la— 
purtători. țn fund — prăjina. Magnet 
curat. Te trage... Astafei, Savin, Si- 
mlonescu, Fodoreănu și toți cetla^i 
elevi ai lui Girleanu. Sare și Girleanu 
E la a 20-a săritură. Curios. Anul tre 
cut, după 4,30, mi-a 
E incorigibil.

— Ce faci Mitică ? Spuneai că...
— Spuneam, dar n-am ce face... Te 

trage. Magnet...
— Sari simbătă T
- Nu.
— De ce ?
— Nu pot. In ultimul timp băieții 

met au lucrat mult pentru forță. La 
el, pe primul plan e perspectiva. Eu 
însă, ca un atlet in retragere ce mă 
respect, am mers, mai bătrinește, pe 
tehnică. Am un avans in lucrul la 
ștachetă. Iar o eventuală victorie n-ar 
reprezenta nimic. N-ar fi sportiv din 
partea mea...

du-te la sală, la 
pari rău. Ai să 
noștri fruntași... 
nouă fi jumătate 

Iar după două ore,

seu*  că se lasă

Zeno Dmgomir.
Pare fă spună:„Iată una din cheile 
progresului hii Astafei și compania”.

Apoi către Girleanu :
— Mitică, gindești excesiv fragmen

tele mișcării in timpul săriturii. Asta 
se simte— Și-apoi, te scurgi prea mult 
pe prăjină

★
(135 acum 10 zile) se 
o minge de spumă da

Marinescu 
zbenguie ~a 
mare.

— Cum explici. Grigore, noul tău 
record personal de sală ?

— Am o teribilă poftă de ștachetă. 
Am avut o lună grea, cu examene. 
Acum simt o eliberare. Am luat gim
nastica. Sint gimnast de categoria a 
ITI-a. Nu rideți. Cred că aici e secre
tul.

Studentul icefist Grigore Marinescu 
intră in concurs simbătă seara. Vreo 
să-l bată pe Ducu

★
Lume nouă. Victor Cincă, decatlo- 

niatuf, a reapărut După un an și ju
mătate. Tendonui lui Abile z-a refă
cut complet.

— Ce -faci, Victore ?
— O iau.de la capăt Vreau să bat 

primul recordul. Cu condiția să accep
te și Mesaroș. Da' la 7.000 de puncte 
tot ajung. Am mai mult timp liber. 
Acum o săptămină am terminat exa
menul de stat.

★
Strngerea. Joi și vineri sala se pri

menește. Intră in lucru cosmeticienti 
pistei de zgură. Astafei către Gir
leanu ;

— Cînd ne vedem, tovarășe profesor?
— Joi dimineață, la 7.
— Bine, dar sala e închisă.
— Las’ că am vorbit cu oamenii, 

lasă o oră, printre picături.
îmi permit să completez zîmbeiul 

lui Zeno; „Asta-i cheia a doua".

1OAN CHIRI LA

Ne

O imagine din pasionanta partidă de campionat dintre Steaua și Gri vi la 
Roșie, echipe care vor evolua miine in cadrul etapei a II-a a „Cupei 6 Martie*.

Foto; T. Roibu

PRIMELE JOCURI
IN FAZA INTERCENTRE A „CUPEI DE ÎARNA"

De astăzi începe faza intercentre a competiției „Cupa 
de Iarnă" pentru echipele de seniori și senioare. Intîl- 
nirile, programate in șase orașe din țară, se vor disputa 
tur-retur. Programul alcătuit de federație se prezintă 
astfel: ...

Jocurile masculine
București : Știința București—Știința Galați
BrașovTractorul Brașov—Raf. Teleajen
Cluj Știința Cluj—Dinamo Tg. Mureș
Oradea : Rapid Oradea—Tehnometal Timișoara 

Jocurile feminine
București : I.T.B.-F1. roșie Ploiești
Tg. Mureș: C.S. Mureșul Tg. Mureș—Constructorul 

Timișoara
Timișoara : C.S.S. Banatul Timișoara—Favorit Oradea 
Meciurile tur au loc astăzi, cele retur miine.
In București, partidele se dispută după următorul 

program :
Simbătă 17 februarie, sala Știința (str. Ștefan Fur

tună), ora 17: I.T.B.-F1. roșie Ploiești (f); ora 18:. 
Știința—Știința Galați (m).

Duminică 18 februarie, sala Floreasca, ora 18 : I.T.B 
-FI roșie Ploiești (f) ; Ora 19 : Știința-Știința Galați 
(m) ; ora 20.15 : Știința—Rapid (f).

Etapa următoare se va desfășura la 24 și 25 februarie.

un rezultat favorabil. Invitația la
o adresăm, firește, tut 

participante la „C
deschis" 
echipelor 
6 Martie".

In ceea ce privește desfășor; 
jocurilor, amintim că, spre deose 
de prima etapă, partidele de m 
nu vor mai avea 2 reprize a 30 mii 
ci, 2 reprize a 40 minute. In caz 
egalitate, ntț se vor mai exe< 
5 lovituri de pedeapsă ci se vor acc 
prelungiri, iar dacă și după acei 
scorul va Cămine egal, se va proc 
ia tragere la sorți.

...Astăzi și miine in sala Dinam
jocuri interesante

Astăzi și miine sint programate noi jocuri de basc 
în cadrul „Cupei 16 Februarie*.  In sala Dinamo, a: 
torii întrecerilor de baschet vor putea asista la un p 
gram destul de încărcat, dar foarte atractiv. Așa, 
pildă, astăzi ei vor putea viziona patru întîlniri,’ 
miine dimineață trei. Iată de altfel, programul jocuril 
astăzi, de la ora 16: Steaua—Academia Militară, 1 
trolul Ploiești—A.S.A. Bacău, Rapid—Olimpia și Dina 
-Progresul. Miine, de la ora 9: Academia Militai 
A.S.A. Bacău, Steaua—Petrolul Ploiești și Progres' 
Rapid.

★

In cadrul jocurilor rezervate echipelor de tine 
Clubul sportiv școlar a dispus de Metalul cu scorul 
89-85 (39—39) și s-a calificat în finala programată p 
tru duminică 25 februarie cînd va întîlni echipa Raj 
Pentru locurile III—IV vor juca formațiile S.P.C.-*  
Metalul. La fete, cîștigătdarea cupei va fi desemn, 
dintre Rapid și învingătoareă meciului Clubul spor 
șColar—Progresul.

Cristian Popescu — corcsp.

iau.de
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COLȚUL ANTRENORULUI

Cum trebuie folosite jocurile 
în etapa

■ ■; TiuAnul acesta echipele de categorie A 
și B au început mai devreme ca ori- 
cînd etapa precompetițională a pe
rioadei pregătitoare. Aceasta pentru 
faptul că echipele au lucrat pentru 
menținerea formei în toată perioada de 
întrerupere (de tranziție, între turul și 
returul campionatului). Se realizează 
în felul acesta, pe plan generat, o 
pregătire continuă în tot cursul anu
lui. ceea ce înseamnă o cale în plus 
spre progres, pentru că mijlocește un 
volum șî o intensitate sporită a an
trenamentelor, pe măsura necesități
lor fotbalului modem.

Merită să insistăm ceva mai mult 
asupra etapei precompetiționale, cu 
conținutul ei aparte, corespunzător și 
rolului ce-1 are de ultim inel al pe
rioadei pregătitoare. Ea se caracteri
zează prin disputarea de jocuri, care 
nu sîrrt însă niște divertismente pen
tru jucători (șî spectatori), pînă la 
reluarea 
faza de 
struire,

Dacă
și va continua să cadă pe instruirea 
individuală și individualizată a jucă- 
torilor, urmărindu-se îmbunătățirea 

•talftățiior lor fizice și a deprinderi
lor tehnico-tactice, trecerea la etapa 
jocurilor 
trivă și 
factorilor 
joc (ritm
execuții tehnice in contact direct cu 
adversarul și în viteza cerută de joc, 
organizarea jocului, aplicarea trăsă
turilor orientării, tactică permanentă, 
tactică specială etc.).

Jocul in sine oferă de obicei jucă
torilor plăcerea de a face sport. A- 
ceasta e mult, dar nu înseamnă to
iul. De aceea, un ansamblu de mă
suri are menirea să realizeze o îmbi
nare a plăcutului cu utilul. Cu obiec
tive precise de atins, jocurile din sub- 
perioada precompetițională trebuie în
drumate pentru însușirea de către ju
cători a cît mai multor calități. In

campionatului, ci constituie 
finisare a procesului de in- 
ajuns la forma lui colectivă 
pînă aici accentul a căzut

pregătitoare asigură deopo- 
instruirea și omogenizarea 
in condițiile profilului de 
susținut cu oscilații mari.

NOTE DIN TURNEUL ECHIPEI STEAUA
precompe ti ți on ală

CONSTANTIN TEAȘCÂ
antrenor șî membru în colegiul cen

tral de antrenori al F.R.F.

aceste antrenamente ei nu mai au 
voie să joace la intimplare (sau cum 
Ie „iese“ jocul), ci trebuie să execute 
mișcări individuale și colective spe
cifice jocului ales special pentru ziua, 
săptămîna sau ciclul respectiv: adică, 
ceea ce în comun cu antrenorii au 
stabilit că vor trebui să aplice. De 
aceea, trebuie date explicații precise, 
bine însușite teoretic, demonstrate 
practic, repetate continuu, corectate 
în permanență șî lăsate apoi spre 
execuție liberă. Toate acestea se pot 
și trebuie obținute în această perioadă 
prin:

— JOCURI TEHNICO-TACT1CE 
(2 Ia 1, 3—2 3—1, 4-2. 3—3, 4—3, 
5—5, 7—5 etc.).
- JOCURI CU SARCINI SPECIA

LE (jucători în plus în apărare pen
tru dezvoltarea finalizării în spații 
aglomerate, coordonatori în joc, îm- 
brăcați în tricouri diferite etc.).

— JOCURI ȘCOALA (fixarea 
de acțiune 
carea unor 
trarea din 
vole etc.).

— JOCURI DE OMOGENIZARE 
(încadrarea tuturor jucătorilor, disci
plină în joc față de adversar, arbitru, 
public, formarea echipei de bază și a 
jocului propriu etc.

— JOCURI DE VERIFICARE (cu 
adversari cunoscuți și mai puțin cu- 
noscuți, 
privește 
cațiitor 
de noul 
lui ete.).

Pentru cuprinderea acestei varietăți 
de jocuri se cere discernămint din 
partea antrenorului, care trebuie să 
știe în ce măsură să le folosească, 
corespunzător cu nevoile și posibili
tățile echipelor.

.Rețete” de ceea ce trebuie să cu
prindă toate aceste jocuri sint cu mult

razei 
apli- 
cen-

in cadrul orientării, 
procedee tehnice ca t 

viteză, tras la poartă din

pentru 
stadiul 
primite, 
întîlnit

concluzii în ceea ce 
de rezolvare a ied!- 
ca și reacția față 

in replica adversary-

Din antrenamentele echipelor...
• Joi la Brașov: Steaua—Ruimen- 

tBrașov (din campionatul regional) 
1 (2—0) — in 2 reprize a 30 mi

nute. Terenul impracticabil a solicitat 
eforturi deosebite ambelor echipe, care 
și-au putut verifica, pregătirea fizică, 
dar nu și cea tehnică. Echipa Steaua 
a arătat un nivel de antrenament su
perior. Au marcat: Tă'aru, Constan
tin, Tomeș, Crișan și David (autogol). 
De remarcat faptul că în min. 40, ju
cătorul Crișan a fost scos de pe teren 
de antrenor pentru nerespectarea indi
cațiilor.

Echipa de tineret Steaua a jucat cu 
Tractorul. Gazdele — superioare — 
au învins cu 2—0 (1—0). Au marcats 
lancu și Halasz. (P. Dumitrescu, co
resp.).

• Steagul roșu a făcut joi un ultim 
antrenament în compania formației de 
tineret, înainte de plecare în Grecia, 
.■ude va juca, la 21 februarie, cu O- 
Umpiakos Pireu în cadrul turneului 
i dcanic. Plecarea esle fixată pentru 
s mbătă. din București. Antrenorul S. 
Ploeșteanu speră date> fiind pregăti 
iile făcute. <-a ei;hipă>vsă‘realizeze în 
Grecia un joc frumos și un rezultat 
bun.. Jucătorii sînt deciși să apere tro
feul cucerit în prima .ediție a turneu
lui (C. Gruia, coresp. reg.).

• La Tîrgoviște : Metalul—Rapid
1—0 (1—0). intîlnire amicală disputa
tă joi.Unicul punct a fost marcat de 
Chiriță în min. 40. Gazdele 3U prac
ticat un joc frumos. Echipele au a- 
liniat formațiile : METALUL : Andrei 
— Tomescu, Pfandea, Popescu (Geor
gescu) — Nițescu, Petrescu — Al. La- 
ăr, Mureșan (Prodancipc), 
Miculescu, Chiriță. RAPID: 
Dungu) — Greavu (Teciu), 
rtacri — Neacșu (Langa), 
Glieorghma)

Ozon (Balint), I. lonescu, Georgescu, 
C. lonescu (Codreanu). (M. Avanu, 
coresp.).

• Vineri, Minerul Lupeni a plecat 
în R. D. Germană. Primul meci al 
turneului va avea loc miine cu Vor- 
wărts Berlin.

• Lotul de juniori UEFA și-a con
tinuat joi pregătirile jucind cite o re
priză cu Dinamo (1—3) și Dinamo O- 
bor (1—2). Meciul a avut tot timpul 
un caracter de joc-școală, urmărin- 
du-se organizarea jocului în apărare, 
ieșirea din apărare in atac și schim
barea direcției acțiunilor in atac.

juniori Progresul, care 
turneul 
plecat

de la Viareg- 
ieri la Timi- 

continua marți 
La Timișoara,

IN ORIENTUL APROPIAT (II)

Cruțiu,
Todor

Motroc,
Langa

Kraus (C. lonescu),

• Echipa de 
va participa la 
gio (Italia), a 
șoara și de aici își va
călătoria spre Italia, 
echipa va face două antrenamente u- 
șoare (sîmbătă și luni) și va susține 
un meci (duminică la Arad, cu U.T.A.).

• într-un meci de antrenament dis
putat miercuri la Pitești, Dinamo 
Pitești a întîlnit echipa Chimia Go
vora, de care a dispus cu 5—0 (5-0). 
Terenul a fost greu, acoperit cu ză
padă. Localnicii s-au prezentat bine 
pregătiți din punct de vedere fizic, 
în general au avut o bună orientare 
tactică și au dovedit că au înlăturat 
unele deficiențe tehnice, în trasul 
la poartă sau pătrunderile cu balo
nul. în prima repriză, dinamoviștii 
au avut permanent inițiativa și au 
marcat prin Radu, Lovin, Birn (au
togol), Tuncan și Halagian. După pau
ză Dinamo al plăbit ritmul, nemai- 
insistind la poartă. Chimia a jucat 
mai bine după pauză. Dinamo a ali
niat formația: Niculeiscu (Varga) — 
Valcan, Barbu, Vulpeanu — 
Radu — Constantinescu, 
(Libardi), Lovin, Turcan, 
(Al. Momete, coresp. reg.).

Comeanu, 
Halagian 
Butaaru.

prea numeroase ca să fie posibilă 
transcrierea lor totală aici. Dar, des
pre unele principii trebuie să vorbesc 
în continuare

Aș insista mai ales asupra princi
piului varietății sarcinilor in jocuri, 
care ușurează înclinarea și chiar adu
cerea jucătorului la aplicarea a ceea 
ce antrenorul îi cere. De pildă, teh
nica se însușește individual, dar ți în 
combinații după o gamă care merge 
de la simplu la complex. In plus, nu 
trebuie așteptat ca o mișcare sau un 
procedeu să fie mai întîi bine însușit, 
ca să se treacă la alta sau altul. 
Totul se cuvine predat și însușit în 
lanț, cu multiple reveniri la aceeași 
execuție-mișcare, pentru că varie
tatea alungă monotonia, plictiseala, 
contractarea ce pune stăpînire pe ju
cători, obligați mereu și mereu la nu
mai aceeași mișcare. Intr-o proaspă'ă 
discuție făcută de revista franceză 
„Miroir du Football” cu Pierre Piba- 
rot, antrenorul lui Racing Club Paris, 
acesta a răspuns — printre altele — 
la întrebarea ce i-a fost pusă în le
gătură cu înlocuirea antrenamentului 
obișnuit cu „power-training”, o metodă 
de pregătire cu accente principale pe 
exerciții fizice făcute mai dificile prin 
folosire^ de către jucători a unui echi
pament îngreunat: „Ceea ce m a în
demnat să-i pun in aplicare (n a. i 
power-traîningui) a fost dorința de 
a rupe monotonia antrenamentelor 
tradiționale... Am încercat deci, sâ 
variez modul de pregătire pentru ca 
antrenamentul să nu mai fie o cor
voadă ...”

Un alt principiu (care are și ca
racter de „rețetă”) asupra căruia 
insist, este acela că in jocurile din 
etapa precompetițională trebuie sâ fie 
prezente, printre sarcinile de perioadă, 
și aceea de a învăța jocul in sine. 
Mă gîndesc, de pildă, la următoarea 
sarcină, la următoarea împărțire într- 
un antrenament de joc sau intr-un 
interval mai mare:

Repriza I: ridicarea ritmului de 
joc — evitarea conducerii, atacul ba
lonului, sprint scurt după execuție, 
pase directe cît mai multe etc.

Repriza a ll-a: aplicarea procedee
lor tehnice in viteză — variație în 
funcție de post și poziție pe teren 
(jucătorii noștri avînd defectuoasa de
prindere de a lovi uniform, ca bio
mecanica, precizie, la diferite distanțe, 
etc.).

Repriza a 111-a: construcția acțiu
nilor — joc în atac pentru dezorga
nizarea apărării adverse, construind in 
diagonală, apărarea organizată (re
tragere, întirziere, atac decisiv etc.)

Repriza a IV-a: disciplina de joc — 
evitarea intrărilor neregulamentare, 
respectul adversarului, ajutorul reci
proc, perseverență etc.

Iu încheiere trebuie să subliniez, 
că jocurile din această subperioadă 
pot și trebuie să ducă la formarea e- 
chipei, a osaturii ei, cu manieră pro
prie de joc. In fapt aceasta se poate 
realiza respectîndu-se conținutul a- 
nunțat a fi necesar jocurilor la care 
ne referim și care, dezvoltînd calitățile 
psihice, tehnice, tactice și morale, o 
dată cu îmbogățirea cunoștințelor teo
retice, dau personalitate și jucătorilor 
și echipelor.

PE MELEAGURILE VECHIi 
MESOPOTAMIA.

Din Damasc am plecat spre Bagdad, 
în Irak, primul joc îl aveam progra

mat tot in provincie, așa că a doua zi 
dimineața am pornit mai departe, cu 
avionul, spre importantul port BASRA. 
Străbatem locurile renumitei Mesopo- 
tamii cu natura ei îmbelșugată. Deo
parte și de alta a Tigrului unit cu 
Eufratul se întinde portul renumit cu 
cheiuri și dane pline de vapoare, bărci, 
șlepuri, de diferite naționalități. Pe 
malurile Tigrului se înalță păduri în
tregi de curmali și banani. Pretutindeni 
vezi buchete de mirt rodii și porto
cale.

în după-amiaza zilei facem un an
trenament de acomodare pe noul sta
dion al portului. Terenul cu iarbă este 
mai bun decît cele din Siria Jucătorii 
noștri se simt bine și manifestă poftă 
de joc. In ziua meciului — deși 
zi de lucru — publicul umple pînă la 
refuz stadionul, înconjurîndu-1 pe toate 
lațurile terenului de joc, intr-o disci
plină demnă de apreciat

Si aici, ca și în Siria, fîlfîie drapelul 
nostru romînesc, printre cele irakiene, 
în jurul stadionului. Facem cunoștință 
cu un obicei caracteristic locului ia 
meciurile internaționale — chiar între 
cluburi : la intrarea pe teren cite șase 
jucători duc drapelele desfășurate ale 
celor două țări. Noi purtăm drapelul 
irakian, iar irakienii tricolorul nostru. 
La apariția echipelor izbucnește o fur
tună de aplauze entuziaste din masa 
publicului.

Meciul începe intr-o alură îndîrjită, 
de parcă ar fi meci de campionat. 
După cîteva minute însă, băieții noștri 
pun stăpînire pe joc și desfășoară ac
țiuni în viteză terminate cu șuturi 
spectaculoase la poartă. Toate compar
timentele funcționează bine, deși for
mația a fost alcătuită din jucători ti
neri, lăsînd să se odihnească o parte 
din titulari (Voinescu, Zavoda, Con
stantin, Tătaru). Acțiunile și șuturile 
întregii înaintări incintă publicul, care 
se arată foarte satisfăcut de acest spec
tacol fotbalistic. Meciul s-a terminat 
cu rezultatul de 4—1 pentru noi.

Presa locală, ca și cea din Bagdad, 
au făcut aprecieri frumoase asupra jo
cului practicat de echipa noastră. . 
_ Echipa portului BASRA are un stil 
de joc care poartă amprenta antre
norului danez și de aceea se asea
mănă cu cel al echipelor din țările 
nordice. _

Ne întoarcem la Bagdad. Aici vom 
susține alte două meciuri. Primul are 
loc 
unei 
dad. 
lui. 
Echipa cu care jucăm este robustă. 
Chiar de la început echipa noastră 
joacă cu corribinații frumoase, 
stăpînește balonul, nu-1 ridică 
tolește avintul echipei adverse 
plăcute realizate de întreaga 
incintă publicul din Bagdad, care a- 
piaudă cu dărnicie echipa noastră și 
victoria ei cu 4—0.

In ziua următoare facem o vizită în 
orășelul Babilon, la o depărtare de 
87 km de Bagdad. Pe parcurs înce- 
pînd de la periferia orașului Bagdad, 
întîlnim semnele muncii poporului 
irakian, care face toate eforturile să-și 
scoată țara din starea de înapoiere in 
care a ținut-o imperialismul.

înainte de intrarea în Babilon. un 
drum lung de aproximativ 1 km ne 
duce spre un deal, care nu e altceva 
decit o grămadă de moloz, înaltă de 
15—20 m, și cîteva ziduri. Pe acestea 
se văd cîteva scrieri hieroglifice și de
senele unor animale — disproporțio
nate — urme ale unei lumi de mult 
apuse. Ghidul ne dă explicații — con
trar basmelor biblice scrise despre 
aceste locuri. Ne arată și locul unde 
au fost „grădinile suspendate ale Se- 
miramidei”, din care, de asemenea, n-a 
mai rămas decît moloz. Interesant este 
muzeul, care prezintă macheta caste
lului lui Nabucodonosor și cîteva obiec
te găsite prin săpături în locul res
pectiv.

In penultima zi a vizitei noastre în 
IRAK jucăm cu echipa selecționată 
a armatei irakiene. întilnirea atrage 
mult public, deși în cursul săptămînii 
respective în Bagdad se jucaseră alte 
patru meciuri. Așteptările spectatorilor 
nu au fost înșelate. Au vizionat an 
meci viu disputat Echipa irakiană ai 
reușit să ne dea o ripostă dîrză, dar 
nu ne-a împiedicat să avem tot timpul 
inițiativa și să cucerim a treia vie-, 
tone, de data aceasta cu 3—2.

în urma acestui joc am constatat că 
jocul echipei se încheagă tot mai mult 
De la un meci la altul, elementele noi 
introduse în formație au jucat mai 
bine, încadrindu-se în jocul echipei.

I
DOUA SUCCESE LA ATENA

după două zile, în compania 
selecționate a orașului Bag- 
Inainte de începerea meciu- 

același ceremonial ca la Basra.

tehnic, 
și po- 
Fazele 
echipă

— o oprit jocul pentru 
Smărăndescu II) cum 

dintr-un antrenament el

— Aici trebuia să vii, Dinulescu !...
Antrenorul Cică Niculae (Progresul) — in stingă 

a explica jucătorilor (V.oinea, Sloicescu, Dinulescu, 
trebuiau să se plaseze în cursul unei acțiuni. Faza 
echipei Progresul.

Ne îndreptăm spre patrie. în rindul 
■ lotului se manifestă dorul și bucuria 

înapoierii acasă. Mai avem de jucat 
un med la ATENA. Aici, tot timpul 
este frumos, un soare cald, meditera
nean. Meciul îl susținem cu echipa 
APOLLON (a doua clasată în cam
pionatul Greciei, încă în des.ășurare), 
pe un stadion care se aseamănă sub 
toate aspectele cu cel din Giuiești. E- 
chipa noastră a fost superioară și a' 
cîștigat cu 3—1, fiind mult aplaudată 
de spectatori.

întreaga presă ateniană a scris a 
doua zi în termeni elogioși despre jo
cul echipei noastre, a descris cu amă
nunte desfășurarea partidei. în aceiași 
timp, presa a reproșat federației și 
cluburilor că nu aduc mai des echipe 
rominești, care joacă mai frumos decît 
echipele din Austria sau din alte țări.

La ATENA nu aveam perfectat decît 
un singur meci. Ulterior însă, ni s-a 
propus și un al doilea, iar maj tîrziu 
am fost invitați și la SALONIC! Pro
gramul nostru însă, nu ne permitea să 
stăm mai mult și am acceptat doar al 
doilea meci, la ATENA, cu o formație 
a clubului PANATHINA1KOS, primul 
clasat în campionatul Greciei.

Deși din formația noastră lipseau 
ZAVODA, CRĂCIUN, CONSTANTIN 
și TATARU, echipa a practicat un joc 
superior, colectiv și tehnic, care a plă
cut mult publicului atenian. Am cîști- 
gat și acest meci cu 4—2. Cu acest 
ultim joc s-a încheiat lungul nostru 
turneu în REPUBLICA ARABĂ SI
RIA, IRAK și GRECIA, cu 8 meciuri 
jucate și tot atîtea victorii.

întregul lot de jucători a avut o 
comportare bună. Atitudinea sa plină 
de respect față de adversar și arbitri 
a atras simpatia publicului. în același 
timp, prin calitatea jocului prestat, e- 
chipa Steaua a făcut o frumoasă pro
pagandă mișcării sportive din țara 
noastră. Organizatorii din ceie trei 
țări vizitate și-au exprimat dorința ;ă 
mai jucăm la ei.

P. DRAGA

Foto; P. Romoțan
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Clasamentele generale ale campionatelor
de patinaj viteza

ORICE SPORTIV-UN BUN ATLET!

După cum se știe, în ultimul act a«l lui Ciucaș a domnit din nou ațmoș-’ ii-___  mo.rîSrsr trc t tr i VfTA'71.^ri 1 nm

Mureș) 225,240 
(Dinamo Buc.) 
Sima (Steaua)
Popa (Știința 
Ion Moldovan

8. H.

campionatelor republicane de viteză 
desfășurate pe gheața lacului Ciucaș 
din Tușnad s-au întîllnit patinatori de 
toate categoriile. Conform regulamen
tului însă s-au atribuit titluri de cam
pioni ai țării numai sportivilor se
niori și tinerilor alergători în virstă 
de 17—18 ani. Publicăm mai jos cla
samentele generale complete la aceste 
două cates^oTM de viieziști.

SENIOARE: 1. Eva Farkaș (Mu
reșul Tg. Mureș) 238,349 p; 2. Mag
dalena Udrea (Dinamo Buc.) 249,266 
p; 3. Sî-nziana Florescu (Dinamo 
Buc.) 266,699 p; 4. Monica Eleks
(Dinamo Brașov) 305,382 p; 5. Au
rica Cutuș (Știința Cluj) 320,733 p. 
SENIORI : 1. Emi’ian Papuc (Dinamo 
Buc.) 221,240 p; 2. Carol Komjatszegi 
(Știința Cluj) 223,624 p; 3. Zoltan 
Szekeiy (Mureșul Tg. 
p ; 4. Dan Lăzărescu 
226.925 p; 5. Eugen 
236,475 p; 6. Viorel 
Cluj) 238.368 p; 7. 
(Dinamo Buc.) 238,403 p;
Chelaldite (Dinamo Buc.) 240,101 pi 
9. P. Tivadaru (Știința Cluj) 248,240 
P; 10. Tr. Cojocneanu (Dinamo Bra
șov) 253,776 p. JUNIOARE CAT. 
17—18 ANI: 1. Maria Mathe (Mu
reșul Tg. Mureș) 240,049 p j 2. Virgi
nia Sima (Dinamo Buc.) 265,566 p| 
3. Crista Tracher (Olimpia Brașov) 
266,366 p. JUNIORI CAT. 17—18 
ANI : 1. St. Papp (Mureșul Tg. Mu
reș) 230,983 p ; 2. Ludovic Csiki (Mu
reșul Tg. Mureș) 232,343 p; 3. La- 
dislau Galii (Mureșul Tg. Mureș) 
233,666 p; 4. Mugur Macrin (Dinamo 
Buc.) 238,476 p; 5. Andrei 
(Olimpia Brașov) 239,463 p.

La numai două zile de la consu
marea ultimei probe din cadrul cam
pionatelor republicane, pe pista lacu-

Okos

Campionatul u'e calificare, faza pe Capitală, înaintea finalei
întrecerile din cadrul campionatului 

republican de calificare seniori — faza 
pe Capitală — iau sfîrșit astă-seară. 
Miercuri scara, în sala de festivități 
a uzinelor „Semănătoarea", plină pinâ 
la refuz, s-au desfășurat întilnirile 
care aveau să desemneze pe boxerii 
ce se vor întrece în finala acestei 
competiții.

Majoritatea spectatorilor au aștep
tat cu nerăbdare să vadă la „lucru" 
pe tinerii boxeri Constantin Cntdu 
(S.P.C.) și Gheorghe Barbute (Dinamo 
Buc.)' care s-au afirmat in ultimul 
timp. Capul de afiș al reuniunii- de la 
„Semănătoarea" a corespuns din toate 
punctele de vedere. Intr-adevăr, atit 
Crudu Cit și dinamovistul Barbure au 
oferit/ momente de mare tensiune da
torită boxului lor spectaculos, dinamic 
După <? primă repriză de studiu, m 
care Cei doi sportivi „s-au urmărit” 
cu mare atenție nevrînd să riște nici 
o acțiune mai decisivă, în repriza se
cundă asistăm la schimburi de lovituri 
extrem de tari și cit se poate de corec
te, în urma cărora Barbure a acumulat 
un infim avantaj. Ultima repriză, de
cisivă, a fost de-a dreptul dramatică. 
Boxerul de la S.P.C. a pornit din col
țul său hotărît să forțeze victoria și, 
în consecință, a expediat numeroase 
lovituri în urma cărora, spre sfîrși- 
tul meciului dinamovistul a fost expe
diat la podea. După opt secunde el a 
reluat lupta dar a fost dominat în con
tinuare. ne mai rămlnindu-i nici o spe
ranță de Victorie.

Un meci la fel de pasionant au fur
nizat M. Dogaru (Semănătoarea) și 
V. Aliuță (Voința). Din această parti
dă am remarcat tendința spre un box 
mai tehnic a boxerului de la Voința 
iar pe altă parte combativitatea deo
sebită manifestată de Dogaru. Spre 
sfîrșitul partidei acesta l-a și expediat 
pe Aliuță la podea. Juriul a atribuit 
însă decizia pugilistului de la Voința !

Iată acum celelalte rezultate tehnice: 
I. Manea (S.P.C.) b.p. T. Cocoran (Pro
gresul), D. Anghel (Dinamo) b.p. Gh. 
Lupu (S.P.C.), I. Crăciun (S.P.C.) b.p. 
N. Hirșu (Dinamo), M. Ionescu (Rapid) 
b.p. V. Palovici (Voința), A. Enuș 
(I.T.B.) b.p. I. Soare (S.P.C.), P. Radu 
(Rapid) b.p. I. Bogdan (Grivița Roșie), 
I. Stănceseu (Rapid) b.p. I. Tănăsoiu 
(Metalul „23 August"), — decizie ero
nată. Tănăsoiu a practicat un box 
tehnic, spectaculos, în timp ce rapi-

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 3980 

fera marilor concursuri. Viteziștii din 
București, Cfuj, Tg. Mureș și Bra
șov și-au disputat rntîietatea cu pri
lejul unui concurs dotat cu trofeul 
„Cupa Tușnad-Băi“ în organizarea 
A. S. Șoimii din localitate. Patina
toarele și patinatorii „încălziți*  după 
o disputată finală de campionat, an 
furnizat întreceri echilibrate, oferind 
spectatorilor, oamenilor muncii aflați 
la odihnă și studenților care și-au

EMILIAN PAPUC (Dinamo) 

încă nn 
program 

pentru

la Tușnad 
sportiv. In 
două probe 
de viteziști.

petrecut vacanța 
reușit spectacol 
au figurat cite 
fiecare categorie

Iată clasamentele generale l 
N1ORI: I. Emlten Papuc; 2.

SE- 
Z.

Szekeiy! 3. D. Lăzărescu. SENIOARE;*  
1. Eva Farkaș; 2. .Magdalena L '-ea; J 
3. Monica Eleks. JUNIORI CAT. i 
17 — 18 ANI: Valeriu Mureșar. (Di- î 
namo Buc.). FED.: Maria Matfie J 
Juniori cat 15—16 an: Vtad Patrau- J 
lea (Dinamo Buc.). Fete: Eleonora) 
Laurențiu (Mureșul Tg. Mureș).

TR. I.

>
I
v

PRONOEXPRES1X2X1X21
Concursul special Pronoexpres din 

7 februarie a constituit m important 
eveniment in riadul participantilor. A- 
ceasta deoarece este știut că Ia con
cursurile speciale Pronoexpres se dis
tribuie foarte multe premii. Spre exem
plu, la 7 februarie s-au obținut peste 
17.000 de cișțiguri. Foodtd împărțit 
acestor premii este impresionant: 
1.080.505 lei pentru premiile obișnuite 
și peste 500.000 lei pentru cete supli
mentare. Trebuie reținut faptul că pre
miile suplimentare s-au atribuit în mod 
GRATUIT dintr-ua fond specia] al 
L S. Loto-Prooosport.

Iată acum o parte dintre ciștigătorii 
acestui interesant concurs special ;

La premiile în bani.
Cat I — un premiu de 125.000 lei 

— SIMCOV1CI CONSTANTIN — co
muna Ciocănești, raioa Călărași, reg. 
București.

La premiile suplimentare.
Cat I — un AUTOTURISM ,Mosk- 

vici“ - IGNAT STEFANACHE, co
muna Liești, regiunea Galați.

— un premiu de 20.000 Iei CEAPAN 
COSTACHE din Bacău.

Cat. a Il-a — existind mai mult 
de 10 variante clștigătoare Ia aceas
tă categorie, conform regulamentului 
s-a' procedat Ia tragerea din urnă, sta
bili,ndu-se următoarele 10 premii a 
cite 10.000 Iei: Fâșie Paul din Ora
dea (2 premii}, Costan Gh. din Iași; 
Bugiu Constantin din Rupea, reg. 
Brașov; Custura Gh. din Medgidia 
reg. Dobrogea; Vesa Iosif din Cluj; 
Alexandru Gh. din Dorohoi, reg. Su
ceava ; Cacoveanu Viorel din Tg. Mu
reș} Grigorov id Victor Sergiu din

Antrenorii noștri, specialiști la di
ferite discipline sportive, au purtat 
deseori discuții despre activitatea lor, 
despre munca de fiecare zi cu spor
tivii. In urma acestor discuții a reie
șit limpede necesitatea unei colabo
rări mai largi și a unificării tuturor 
forțelor pentru ridicarea nivelului ca
litativ al muncii desfășurate.

Urmărind lucrările consfătuirilor di
feritelor federații și rapoartele de ac
tivitate privind munca de control a 
colegiilor centrale de antrenori, se 
poate constata un avint deosebit în 
munca de îmbunătățire continuă a 
rezultatelor sportive în apropiatul se
zon competițional.

Pentru a face să crească rezulta
tele sportivilor noștri este necesară, 
înainte de toate, o temeinică activi
tate științifică în lunile perioadei 
pregătitoare.

Privind, in mod critic, nivelul pre
gătirii sportivilor noștri, vom insista 
in acest material numai asupra pro
blemelor legate de factorul PREGĂ
TIRE FIZICA din conținutul antrena
mentului sportiv. In această privință, 
vom aminti pe scurt unele concluzii 
legate de acesta. Astfel, cunoscutul 
antrenor sovietic G. V. Vasiliev arată 
că: .0 bună pregătire fizică în
seamnă dezvoltarea tuturor capacită
ților fizice ale omului, indici mari 
de forță, de viteză, de îndemînare 
și de rezistență, s'.ăpinirea unei mari 
varietăți de deprinderi motrice, fo
losirea cu pricepere, conștientă a a- 
cesiora în orice activitate sportivă".

In această direcție se constată insa 
o serie de lipsuri ale sportivilor 
noștri, mat ales la acele discipline 
in care rezultatele nu pot fi mă
surate precis (centimetru, secundă, 
gram).

Se mai constată, de asemenea, o 
părere greșită in ceea ce privește 
pregătirea multilaterală organizată ia 
tot cursul anului, asupra egăturii in
disolubile cu pregătirea fizică spe
cială și cu ceilalți factori ai antre
namentului.

Pe stadion auzim deseori expresă 
ca acestea: „dacă ar rezista unui 
ritm susținut pină la sErșitsau 
„dacă ar avea mai multă forță' etc_ 
atunci sportul respectiv ar fi mai 
atletic și sportivul in cauză ar fi 
cu siguranță printre cei mai buni.

Avem riBilți sportivi cu remarcabile 
aptitudini fizice. Tocmai de aceea esîe 
necesară ridicarea frivetuhn 
voitare a acestor aptitudini, 
unui studiu minuțios, care 
îmbunătățit continuu.

Pentru realizarea cu succes a 
temeinice pregătiri Slice generate, 
pot fi folosite o serie de diverse 
exerciții ca: — exercițiile pregăti
toare pentru dezvoltarea generală; 
— exerciții speciale pregătitoare; — 
practicarea sporturilor complimentare 
(a unor exerciții din acestea); — 
practicarea ramurii de sport respec
tive (în toată varietatea ei).

Din acestea vom remarca : — exer
ciții simple cu aparate și ta aparate;

de 
P*  
se

unei

Ploiești; Donțu Eiizei din Tîrgoviște 
reg. Ploiești. »■

Celorlalte variante cîștigătoare la 
cat a 11-a — premii suplimentare — 
Ie revine cite 2.500 lei.

PRONOSPORT

Prin telefon, am aflat de la între
prinderea Totocalcio din Roma, pro
nosticurile in legătură cu meciurile cu
prinse in programul concursului Pro
nosport de miine. Iată-le:
I. Intemazionale — Udinese i
II. Spad — Fiorentina : x, 2
III. Lecco — Milan: 1, x
IV. Juventus — Palermo.: I. x
V. Venezia -- Roma : x
VI. Mantova — Torioo s I
VII. Catania -- Padova i 1, x
VIII. Lanerossi — Bologna i 1, x
IX. Sampdoria — Atalanta t I, x
X Lazio — Modena i 1
XI. Messina ■— Catanzaro: x
XII. Napoli — Lucchese i 1

Nu uitați: azi ultima zi la 
nosport I

Și acum iată programul concursului 
următor (nr. 8 din 25.11.1962}.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII. Palermo
IX.

Intemazionale — Juventus 
Roma,l;— Milan 
Fiorentina- — Mantova 
Bologna — Catania 
Udinesse — Sampdorfa 
Torino — Atalanta 
Venezia — Lecco

Padova ■< 
Lanerosst — Spa I

★
GHEORGHE ZTMBREȘTEANU 

antrenor federal la atletism
★ ★

exerciții de sărituri; — exerciții 
aruncare și de prindere; — jocuri 

sporturi com-
de
dinamice, ștafete:
plimentare (exercițiile acestora); — 
alergarea pe teren variat; — exerciții 
cu haltera: — exercițiile acrobatice 
(inele, bară, paratele); — baschetul 
și handbalul.

Prin imensa varietate a mijloacelor 
sale atletismul este, și trebuie să 
fie, ajutorul cel mai de pceț în ac
tivitatea fiecărui antrenor, indiferent 
de disciplina, in care este specialist.

Discuții 
pe teme actuale

un lucru foarte irn- 
o puternică senzație 
de voie buna. Aler- 

variat este un mijloc 
antrenament. Crosul

In atletism problema pregătirii fizice 
generate și speciale este bine studiată 
și poate ajuta irvtr-o mare măsură 
și celorlalte discipline sportive. Re
zultatul va fi cu atit mai eficace, 
cu cit vârsta sportivilor este mai mică.

Atleții au reușit, intr-o mare mă
sură, să realizeze o muncă corespun
zătoare, la nivelul sarcinilor care se 
leagă de perioada pregătitoare. Iată, 
in citeva cuvinte, o serie de aspecte 
din munca noastră desfășurată cu 
atleții.

Antrenamentul în aer liber. Pe orice 
vreme, activitatea desfășurată în aer 
liber reprezintă 
portant, creind 
de sănătate și 
garea pe teren 
de seamă în 
prezintă o serie de avantaje cum sint: 
călirea organismului, dozarea rigu
roasă a efortului (prin aceasta se 
influențează mărirea randamentului în 
dezvoltarea rezistenței generate), o 
îmbunătățire a indeminării și a teh
nicii alergării (aspect deficitar ta 
foarte multi sportivi).

In această privință se vor plank 
fica cei puțin două antrenamente pe 
săptămină. prev ăzindu-se 2—3 etape, 
fiecare de cite 3—5 săptănuni. Nu
mărul etapelor și al antrenamentelor 
dintr-o etapă se stabilesc in funcție 
de particularitățile de virstă, sex, 
gradul de pregătire, de specificul spor
tului. de durata perioadei pregătitoare 
etc.

lată, pe scurt, cum arată aceste 
etape r Etapa I: “ 
de durată ; 
se menține 
exemplu: se 
5—6 minute 
antrenament 
minute, in al doilea 16 minute, 
al treilea 20 minute etc. Se va acorda 
toată atenția educării respirației, eco
nomiei de mișcări, corectitudinii ți
nutei.

Etapa a Il-a : Specific: scade du
rata alergării, crește ritmul de aler
gare. Exemplu: antrenamentul I cca

Specific: alergare 
crește durata alergării • 
ritmul de alergare. De 
va alerga în ritmul de 
pe 1000 m. In primut 
se va alerga circa 12 

in

Napoli — Brescia 
Genoa — Parma

X.
XI. ........ .................. .
XII. Alessandria — Prato

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 6 DIN 11.11.1962

TEREN

Cat 1 1 variantă cu 12 rezultate a lei 
40.149.

Cat. H 19,30 variante eu 11 rezultate a 
lei 2.496.

Cat III
a lei 433.

variante cu 10 rezultate166,60

URNA

variante eu 11 rezultateCat. a n-a 11 
a UH lei.

Cat. a IlI-a 121,20 variante cu 10 re
zultate a 107 lei.

Cat. a IV -a 050,50 variante cu 9 rezul
tate a 20 lei.

Report la categoria I 50.492 lei.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

Un dar frumos

35 min (ritmul de 5 minute pe 1000 
m); antrenamentul al II-Iea cea 30 
min (4:40,0 pe 1000 m); antrena
mentul al lll-Iea cea 26 mim (4:20,0 
pe 1000 m) etc. Trebuie să se ajungă 
ca spre sfirsitul etapei să se alerge 
1000 m în 2:50,0—3:10 0.

Etapa a III-a : Specific: alergarea 
ui intervale sau etapă pentru dez
voltarea rezistenței specifice.

Pentru' dezvoltarea forței, halterele 
rămin mijlocul cel mai indicat, da
torită posibilității de gradare și de 
control riguros. Exercițiile cu haltera 
vor fi întregite prin mișcări de ampli
tudine și de mare dinamism. Astfel, 
alergarea pe un deal foarte înclinat, 
pe tribune, săriturile etc. pot oferi, 
de asemenea, indici preciși de gra
dare a efortului.

Exercițiile cu bușteni (de diferite 
dimensiuni și greutăți), cu saci cu 
nisip etc., constituie un bagaj bogat 
pentru pregătirea părții superioare a 
trunchiului. Exercițiile pentru dezvol
tarea mușchilor ridicători ai coapsei, 
pentru întărirea mușchilor gambei, a 
musculaturii abdominale, pentru mă
rirea mobilității în articulația șoldu
lui, pentru mărirea vitezei ’ de reac
ție etc., pot îi executate cel mai bine 
In aer liber. Ele pot fi executate însă 
și intr-o încăpere mică.

Diferitele forme de alergare (aler
garea cu genunchi în sus, alergarea 
cu pași săriți, alergarea cu pas mă
runt, alergarea cu viteză crescîndă, 
starturile) se vor executa pe un drum 
cu zăpadă bătătorită.

Cete expuse aici, pe scurt, fac ab
solut necesară intensificarea colaboră
rii antrenorilor din toate disciplinele 
cu antrenorii de atletism și profesorii 
de educație fizică. In fața sportivilor 
noștri fruntași stau în acest an su
medenie de competiții internaționale 
și sarcina noastră de răspundere este 
aceea de a-i pregăti pe sportivi, in 
așa fel, ca ei să obțină rezultate din 
ce in ce mai bune, pentru gloria 
sportivă a patriei.

Azî și mîine 
pe terenuri și în săli

S ÎMBĂTA
ATLETISM : sala Floreasca II, de la 

ora 9,39 și de la ora 13 : concursul re
publican de sală pentru seniori.

HOCHEI PE GHEAȚA : patinoarul „23 
August”, ora 19: Metalul Rădăuți — 
I-T.B. (campionatul republican de ju
niori).

VOLEI: sala Giulești, de la ora 17: 
Metalul — Progresul (f), Progresul — 
Steaua (m) și Dinamo — Rapid (m).

LUPTE; sala Floreasca 1, de la ora 
10 : Întreceri in cadrul campionatului 
republican de lupte pe echipe.

BOX : sala Uzinelor Kirov, de la ora 
17 : finalele campionatului de calificare, 
faza pe Capitală.

NATAȚIE : bazinul Floreasca, de Ia 
ora 19 : concurs de înot, sărituri și polo 
în competiția organizată de clubul 
Steaua.

BASCHET : Sala Dinamo, ora 1G : 
Steaua — Academia Militară, ora 17,15 : 
Petrolul Ploiești — A.S.A. Bacău, ora 
18,30: Rapid — Olimpia, ora 19,45 : Pia 
namo — Progresul (Jocuri în cadrul 
„Cupei 16 Februarie").

HANDBAL : sala Știința (podul Cotro- 
ceni), ora 17 : T.T.B. — FI. roșie Plo
iești (fem.), ora 18: Știința — Știința 
Galați (mase.). Meciuri in „Cupa de 
iarnă".

DUMINICA
HOCHEI PE GHEAȚA : patinoarul „23 

August”, ora 19 : I.T.B. — Avintul
Miercurea Ciuțt 'Ufampionatul republican 
de juniori). •;

RUGBI : stadionul I.T.B., ora 9, jocuri 
în cadrul etapei a Il-a a „Cupei 6 Mar
tie”.

VOLEI : sala Giulești, de la ora 9 t 
Rapid — C.P.B. (f), Dinamo — Steaua 
(m) și Rapid Progresul (m).

LUPTE : sala Floreasca I, de la ora 
9 : Întreceri in cadrul campionatului re
publican de lupte pe echipe.

NATAȚIE : bazinul Floreasca, de la 
ora 10,30: concurs de înot, sărituri și 
polo in competiția organizată de clubul 
Steaua.

BASCHET : sala Dinamo, ora 9 : Aca
demia Militară — A.S-A. Bacău, ora
10.15 : Steaua — Petrolul Ploiești, ora 
11.30: Progresul -su Rapid (meciuri in 
«•adrul „Cupei 16 Februarie").

HANDBAL : sala Floreasca, ora 1» : 
I.T.B. — FI. roșie Ploiești (tem.), ora 
19 : știința — Știința Galați (mase.), or»
20.15 : știința Buc. — Rapid Bue. (fem.), 
meciurile retur in „Cupa de iarnă".
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REȘI- 
fotbal 
să ac- 
jucînd

loan Roa- 
Urziceni, 

o echipă

I, la

fostului 
al lui

500 de orașe“„Cupa celor

incă 
mai
8,19 

cen-
record 

Owens. 
Steinbach a sărit 

in I960, la Oita-

Ș. K. Einj

din clasament : 
de apartament".

în concursul de na
tație de duminica tre-
cu tă, la unele probe
fetele au reușit rezul-
ta te superioare băie-
ților.

Dupu-această. 
Se impune-o 
Că băieții-s 
Sexul slab...

întîmplare 
precizare : 
cîte-odat' 
la

In comuna _ 
ta, din raionul 
a luat ființă 
de rugbi.

Au pentru rugbi-o

Sportul

mare pa- 
siune 

Flăcăii din comuna amintita, 
Deci in limbaj rugbistic, noi 

am spune 
C-a fost o... încercare reu

șită

V. D. POPADiscuție la studioul 
„ALEXÂNDRU SAHIA“. 
Tema : ce documentare 
cu subiect sportiv vom 
vedea pe ecrane în 1962?

V. Calotescu (redactor 
șef al filmului documen
tar) : „In 1962 față de 
1961, producția noastră 
de filme documentare cu 
temă sportivă va fi mai 
bogată. In afară de o 
serie de filme cu tradi- 
L^în producția studiou- 
lur nostru, cum este 
„Fotbal pe glob — 1961“ 
realizat de regizorul 
Erwin Szekler și care în 
puțină vreme va intra 
pe ecrane, vom consacra 
cîte un documentar spe
cial competițiilor inter
naționale de mare impor
tanță care vor avea loc 
anul acesta în țara noa
stră. Astfel, va fi lucrat 
un film despre Turneul 
de juniori U.E.F.A. și 
altul despre campionatul 
mondial feminin de hand
bal in 7. Regizorul Eu
gen Popiță lucrează ia 
un alt film consacrat 
fotbalului și care are ca 
titlu provizoriu „80.000 
de spectatori în goană 
după o minge“. El se va 
ocupa și de „Atletismul 
romînesc", tot titlu pro
vizoriu, documentar rea
lizat cu prilejul semicen
tenarului atletismului 
nostru. In afară de țoale

acestea sînt în 
serie de filme 
ecte turistice.

— Ce va 
„Fotbal pe glob

lucru o 
cu subi-

cuprinde 
“ ?

E. Szekler (regizor) s 
„Sînt înmănunchiate cîte- 
va din cele mai impor
tante partide jucate anul 
trecut în lume. In afara 
meciurilor disputate de 
fotbaliștii noștri, vor pu
tea fi urmărite de spec
tatori imagini din fina
lele „Cupei U.R.S.S.", 
„Cupei Angliei", „Cupei 
Franței", din meciul Du- 
kia Praga — Everton 
(7—2) din cadrul tur
neului de la New York. 
Filmul se încheie cu sec
vențe din turneul trium-

fal întreprins de repre
zentativa Uniunii Sovie
tice în America de Sud".

A. Elias (din partea 
biroului de presă al stu
dioului) : „După cum ve
deți, proiectele studioului 
sînt _ frumoase. Rămîne 
numai ca Direcția difu
zării filmelor să dea mai 
multă atenție programă
rii filmelor cu temă spor
tivă atît în Capitală cît 
și în țară. Să vă dau 
numai un exemplu i anul 
trecut filmul despre Uni
versiada de la Sofia a 
rulat în Capitală la nu
mai două cinematografel"

MIRCEA TUDORA1S

că

Cine a cîștigat cursa de schi?
După cum se vede din clișeu, sosirea 

în această cursă de schi s-a făcut în de
zordine, punînd în încurcătură pe arbi
tru. Noi vă rugăm să-1 ajutați la în
tocmirea clasamentului, privind urmele 
schiurilor. Trebuie însă să țineți seama 
că o urmă întretaie pe cealaltă.

Vaillant")
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— In perioada 1946—1961, 
cea mai bună performanță 
a echipei Jiul din Petro- 
șeni a fost în ediția 1948— 
1949 a campionatului cate
goriei A la fotbal, cînd s-a 
clasat pe locul al III-lea, 
după I.C.O. și C.F.R. Bucu
rești. Steaua, Petrolul și 
Dinamo București au ocu
pat în acel campionat 
locurile 6, 7 și 8 !

greșul. Spartac fusese pe 
punctul de a promova 
cu un campionat înainte, 
dar pe „potou” a fost a- 
junsă de (Flacăra) Ploiești, 
care în 1953 a participat la 
campionatul categoriei B.

însă de Minerul... Petro- 
seni (actualmente Jiul) și 
nu de Minerul Lupeni, care 
a jucat pentru prima oară 
în campionatul primei ca
tegorii în ediția 1959—1960.

DOREL FATULESCU, 
SACELE. — Ați găsit un 
„spectacol” potrivit pentru 
echipele de fotbal Petro
lul, Steagul roșu și Dînamo 
București, în baza actualei 
situații 
„Vecini
Mai scrieți-ne.

CARMEN LILIANA POPA, 
BUCUREȘTI. — Iolan- 
dei Balaș îi puteți scrie 
pe adresa Federației ro- 
mine de atletism, Bucu
rești, strada Vasile Conta 
nr. 16, raionul Stalin. Scri
soarea ii va parveni fără 
întirziere.

SI- 
în- 
în

In momentul de față 
ie află în plină desfășu
rare 
șah 
care 
din 
500 
heg „ 
se intitulează, 
„Cupa celor 
rașe“.

Un frumos 
șahiștii de 
Ploiești, i

o mare competiție de 
prin corespondență, 
ă angrenat echipe 

nu mai 
de orașe 
globul.

puțin de... 
de pe în- 
Competiția 
de altfel, 
500 de

au
• la
care

obținut
Petrolul , .
s-au calificat pentru se-

mifinale, după ce în prea- 
labil au cîștigat grupa a 
XlX-a a sferturilor de fi
nală a acestei cupe, in- 
trecînd echipe consacrate 
în șahul prin corespon
dență ca Einheit Drezda 
(R.D.GJ, ..
(Austria); Dinamo Bu
dapesta (R. P. Ungară), 
S. K. Rulle (R.F.GJ, 
S. K. Johannesburg (A- 
frica de SudJ etc.

După șase luni de în
trecere, echipa ploieștea- 

- nă, alcătuită din G. Par- 
toș, A. Giinsberger, 
Sălceanu, I. Mitroiu 
Margareta Perevoznic,

NICOLAIE MANEA,
BUCUREȘTI. — 1) Unde a 
mai jucat fotbalistul Cru
țiu, care 
Metalul 
consumați 
întrebarea 
răm să

Schiorul: —■ Nu flifi care este trenul care merge 
In Predeal ? Desen de Mihai Grosu

V.
?i

- a 
obținut în întrecerea cu 
echipele V. T. S. K. Bu
dapesta (R. P. Ungară), 
S. D. Borak Bakar Rjeka 
(Iugoslavia), ~ ~
Chemie ~ 
(R.D.GJ, 
(R. S. 
H. S. G.
versităt Berlin (R.D.GJ 
și B. S. G. Lokomotiv 
Cottbus (R.D.G.), poziții 
care ne îndreptățesc să 
sperăm că se va califica 
m finală.

joacă acum la 
Tîrgoviște?

tot spațiul cu 
aceasta ! Prele
vă răspundem

unde... n-a jucat !. — 2) 
Singurul atlet european 
care a sărit peste 8 metri 
este Ter Ovanesian. Și 
de mai multe ori. Cel 
bun rezultat al său : 
m, superior deci cu 6 
timetri 
mondial 
Manfred 
8 m — 
piadă.

ȘTEFAN LAKATOS, 
BIU. — 1) In turneul 
treprins anul trecut 
S. U. A., echipa Dinamo
București avînd la un mo
ment dat echipa descom
pletată, din cauză că mai 
mulți jucători se acciden
taseră, a fost nevoie să se 
trimită încă un jucător: pe 
Selymesi. — 2) In meciul 
de fotbal din tur, de la 
Brașov, cu Steagul roșu, în 
care a condus cu 2—1 (lo
calnicii au marcat golul 
victoriei în min. 87 !), Me
talul Tîrgoviște a folosit 
următoarea linie de atac : 
Al. Lazăr, Mureșan (din 
min. 60 Prodanciuc), Caza- 
cu, Niculescu, Cruțiu. Ați 
cîștigat, deci, ambele pa
riuri. In materie de fotbal, 
cum s-ar spune, dv. sin- 
teți... capul familiei ! —

DANA BADESCU, BUCU
REȘTI. — 1) Să vă spunem 
adresa exactă a echipei dc 
fotbal Petrolul Ploiești ? 
Nu ne-am gîndit nicio
dată s-o cerem. Dar dv. 
scrieți doar atît : echipa 
Petrolul — Ploiești. Șl 
dacă vă vine scrisoarea 
înapoi, vă restituim noi 
costul timbrelor poștale ! 
2) Halterofilul Pavel Nico- 
lae are 23 de ani. El este 
campionul țării la lupte 
libere, la categoria semi
grea. Dacă nu țineți minte, 
să vă spunem și clubul la 
care activează „Steaua". — 

Ionescu, centrul 
al Rapidului, îm- 
la 5 aprilie 24 de 
părere am despre 

driblează.
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*) In Brazilia, pe unele cutii de bomboane se pune o foto
grafie de fotbalist. Aceste fotografii pot fi dezlipite și așezate 
pe un carton al echipei preferate. Cel care strînge toate foto
grafiile jucătorilor echipei primește ca premiu o minge de 
e fotbal.
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B. S. G. 
Torgan Elba 
T. J. Trencin 
Cehoslovacă), 

Karl Marx Uni-

DUMITRU RAREȘ, TG. 
JIU. — Șahistul Florin 
Gheorghiu a terminat școa
la medie și este actualmen
te student în anul 
filologie.

CONSTANTIN ARMENE- 
SCU, FAGARAȘ. — 1) Hal
terofilul Fiți Balaș a împli
nit la 2 ianuarie 18 ani. 
Este originar din Cluj. 
2) Intre anii 1953—1955, 
printre echipele care au 
activat în categoria A a 
fost și Minerul. Este vorba

ILIE RADULESCU
corespondent

NICOLAIE POPA, 
ȚA. — Echipa de 
Progresul a început 
tiveze In anul 1950,
în categoria B, sub numele 
de Spartac. In 1954 și-a 
schimbat și numele și... lo
cul. Ciștigind seria I la ca
tegoria B, a trecut în „A" 
(unde a început să joace 
din 1955) și s-a numit Pro- i

țnopj e-j ©o njo-ap 
■n|

3) Ion 
înaintaș 
plinește 
ani. Ce
el ? Cum 
place. Cit... nu ?
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Carnaval pe terenul de 
O prințesă, cavaleri și paji 
la o 
dere 
ben 
R.F. 
începere este cu totul lipsită de adre-

fotbal!... 
iau parte 

complicată ceremonie de deschi- 
la meciul B.C. Augsburg—Schwa
din campionatul ligii de sud al 
Germane. E drept, lovitura de

are de scop să aducă 
plus in tribunele stadio-

dar nu aceasta are importanța.., 
„Mascarada" 
spectatori in 
nului, care — ca pe atitea alt'' tere-
nuri de sport din Germania occiden- 
tală — sint mai mult*  pustii in zilele 
meciurilor de campionat.

5 EU SÎNT PELE EU SÎNT PELE 6

ii.

In acest număr continuăm publicarea fragmentelor din cartea 
lui Pele. Cele apărute în numărul trecut ne oferă o imagine 
clară despre sărăcia care a însoțit nașterea lui Pele, despre 
calvarul tatălui său Dondinho, fotbalist cunoscut la vremea 
sa, și, în sfîrșit, despre începutul pasiunii micului Pele pentru 
mingea de fotbal.

ECHIPA STRĂZII NOASTRE

încă din școală mi s-a spus Pele. Nu-mi aduc aminte cum 
s-a născut această poreclă și cine a născocit-o. Știu însă că 
autorul a fost unul din băieții bandei noastre, unui din cei cu 
care jucam pe stradă. Foarte curînd, din grupul nostru au 
început să se detașeze băieți care jucau binișor și astfel ne-am 
gîndit să formăm o echipă, cu echipament în toată regula.

Prima noastră echipă s-a născut în mijlocul străzii, după o 
scurtă ședință. Am numit-o „7 septembrie". Numele a fost 
ales in cinstea străzii 7 septembrie, care taie strada . Rqbens 
Arruda, pe care locuiam eu. Tot atunci a fost alcătuită lista 
întregului „echipament" necesar, pentru ca imediat după aceea 
să trecem la... planuri : cum să facem rost de bani ? Era ne
voie de bani mulți.- Trebuia să ne cumpărăm tricouri, jambiere, 
rhiloți, ghete și, bineînțeles, o minge.

Iată cum a fost rezolvată problema mingii :
— O să începem să adunăm fotografii de fotbaliști cunoscuți, 

ua să completăm măcar un carton*)  — propuse unul din băieți.

— Dar echipamentul ? Cum o să găsim echipament 7
Pentru băieți ca noi asta n-a fost o problemă. Am hotărît să 

strîngem fier vechi, borcane, sticle prin tot orașul și apoi să 
Ie transformăm în bani.

Timp de cîteva zile am scormonit în toate gropile și lăzile 
cu gunoi. După ce făceam un stoc, porneam să vindem 
„prada”. Cu toate astea am strîns foarte puțini bani. Adevă
rul e că mulți dintre locuitorii orașului se hrăneau ei înșiși 
din asemenea colecte. In cele din urmă, însă, am izbutit să 
cumpărăm tricouri și chiloți, care nu prea semănau cu cele 
ale fotbaliștilor adevărați. Pentru jambiere și ghete nu ne-au 
mai ajuns bani.

Toate fotografiile care ajungeau în mîinile băieților noștri 
veneau la mine. Eu le sortam pe echipe. Dar, fiecare carton 
avea lipsuri. Cei mai „deficitari" erau fotbaliștii celebri : Bal
thazar, Claudio, Antoninho (de la Santos), Carbone, Jevio, 
Mauro, Bino, Manga, Mario (portarul de la Sao Paolo).

Cineva a propus :
— Trebuie să facem schimb cu fotografiile care ne prisosesc. 
Și astfel au început peregrinările prin tot orașul. Era destul

să aflăm că cineva are fotografia care ne trebuie, ca să în
cercăm orice. Am făcut schimburi, am cumpărat și am și furat.

In schimbul cartonului pe care l-am completat, în cele din 
urmă am primit o minge. Nu prea semăna ea cu mingea ade- 
văraților jucători, dar asta nu avea importanță. După joc eu 
duceam mingea acasă. Mă socoteam un fel de proprietar al 
mingii și astfel, in ochii băieților, am ajuns să fiu considerat 
stăpînul echipei.

Așa a căpătat echipa „7 septembrie" echipament, devenind una 
din echipele de stradă care existau aproape în fiecare cartier 
al orașului. Eram mai mulți de 11. Asta crea dificultăți de... 
selecționare. In schimb, la antrenamente nu duceam lipsă de 
amatori. încă de atunci îmi plăcea să joc inter, dar deseori mă 
puneau să joc stoper și chiar portar. Intr-o vreme i-am avut 
ca adversari pe funcționarii prefecturii din cartierul nostru. 
Ei se prezentau la joc imediat după lucru, echipați în fel și 
chip. Noi însă nu voiam să întunecăm această sărbătoare a 
noastră. Ne echipam în curte și ieșeam pe poartă, în stradă, 
perfect aliniați și bine echipați, ca pe un adevărat teren de 
fotbal. Cînd apăream, suporterii noștri ne aplaudau zgomotos 
și... jocul începea. In aceste întilniri eu jucam în prima repriză 
în poartă, iar în repriza a doua — în atac. Nu-mi aduc aminte 
să fi pierdut vreodată un joc cu funcționarii de la prefectură.

Aceste întilniri nu erau de obicei limitate de timp. Jucam 
pînă ce înserarea ne ascundea mingea. Mai tirziu, cînd în colț 
a apărut un felinar, jucam pină noaptea. Mi-aduc aminte cum 
ne înjurau vecinii cînd mingea, lovind sîrmele, provoca un 
scurt circuit și întreaga stradă se cufunda în întuneric.

Aveam 11 ani cînd echipa noastră „7 septembrie” a ajuns să 
fie apreciată in oraș. Ne-am înscris in campionatul echipelor 
de stradă din Bauru. Asemenea echipe existau în fiecare car
tier. In acest turneu am ocupat locul 2. Ne-am mulțumit și cu 
locul 2, mai ales că aveam foarte mulți suporteri. Da, acum 
aveam și noi suporteri ! Pe primul loc s-a clasat echipa 
„Cruzeiros”, care avea jucători mult mai mari decit noi.

Jocurile nu se isprăveau, desigur, fără încăierări, deoarece 
toți arbitrii erau, după părerea unanimă a celor învinși, niște 
hoți. Jocurile noastre erau urmărite și de părinți. Tata venea 
uneori, nu prea des, să ne vadă. De obicei îmi făcea observații:

— „Nu dribla mult. Cu asta nu faci decit să strici jocul 
Sau : „Dacă vrei să fii un bun fotbalist, învață să lovești la 
fel cu ambele picioare, din orice poziție". Apoi îmi arăta 
cum să fac.

Cînd mama ne-a surprins într-o seară, nu și-a putut reține 
o exclamație :

— Halal ție, Dondinho ! Să nu dai vina pe alții dacă o să 
ajungă fotbalist ! Eu, însă, ascultam cu atenție sfaturile 
tatei și căutam să îndrept totul în întîlnirile următoare. Curînd 
am auzit vorbindu-se despre mine : leit tat-su !

Eram foarte mîndru la auzul acestor cuvinte. întotdeauna 
I-am considerat pe tata un adevărat fotbalist. Iar cînd într-o 
zi un suporter al echipei care juca împotriva lui „BAC" s-a 
exprimat urît despre el, am fost gata să-1 iau la bătaie, cu 
toate că era mai mare și mai puternic decit mine. Auzind 
acestea, tata mi-a spus :

— Nu trebuie să pleci urechea la asemenea vorbe. Așa e 
fotbalul : cînd unii te aplaudă, alții te fluieră. Iar uneori, cind 
fotbalistului nu-i merge jocul, pînă și suporterii lui îl îm
proașcă cu noroi. Crezi că e bine să răspunzi? Cel mai bun 
răspuns este golul marcat în poarta adversă !

Echipa noastră a participat și în continuare la turneele echi
pelor de stradă. Mai mult decît atît, am fost „împrumutat” și 
de alte echipe. Așa s-a întîmplat că am jucat în aproape toate 
echipele de cartier din Bauru.

(Urmare in numărul de simbâtâ 24 februarie, in pagina de Magazin).



Trio ir*
Ziarul „Sport“ din Belgrad a între

prins o anchetă cu tenia: „Care au 
fost cei mai buni atleți ai anului 1961 ?u

Rezultatul anchetei i-a situat pe loc 
de frunte pe cei trei mari ai at
letismului mondial : Balaș, Brumei, Bos
ton, pe care ziarul îi denumește „atletii 
cosm-onauți ai anului 1961“.

99
l.a stabilirea locului întîl zfrtrul arată 

că a ținut seama nu numai de marea 
performanță a recordmanei noastre mon
diale (1.91 m) ci și de faptul că în 
decursul ultimilor ani Iolanda Balaș a 
îmbunătățit de 
la săritura în

14 ori recordul lumii 
înălțime.

Astăzi, Ia Zakopane

Festivitatea de deschidere a campionatelor 
de schi—probele nordicemondiale

Astăzi, pe stadionul central din Za
kopane, reprezentanții sportivi ai peste 
20 de țări vor participa la ora 18 la 
inaugurarea campionatelor mondiale de 
schi la probele nordice, ediția 1962.

Timp de patru luni pe an, decem
brie — martie, stațiunea Zakopane con
centrează aproape in exclusivitate viața 
sportită a țării noastre, ea atrage nu
meroși turiști polonezi și străini. Prin
tre calitățile de bază ale acestei sta
țiuni trebuie amintite: excelenta poziție 
geografică (in chiar inima munților 
Tatra), atmosfera specifică care în
deamnă la odihnă fi recreare, eleganța 
localității. In acest an insă toate aceste 
calități au fost completate de un ele
ment nou — oreanizarea aici, pentru a 
treia oară, a campionatelor mondiale 
de schi.

Cei mai buni specialiști din R. P. Po
lonă, cei mai competenți activiști spor
tivi au desfășurat aici timp de mai multe 
luni o asiduă muncă pentru ca oaspeții 
noștri să fie primiți in cele mai bune 
condițiuni. Sincer vorbind, organizatorii 
nu au o sarcină prea ușoară. F de ajuns 
vi amintim că in decurs de o săptămînă 
orășelul cu 25.000 de locuitori va tre
bui să facă față unui număr mare de 
oaspeți. Cu sprijinul organelor locale 
s-au luai însă din vreme toate măsurile 
pentru ca lotul să se desfășoare nor
mal.

EDWARD STRZELECKI 
redactor șef al ziarului 

„Pr/.eglad Sportowy"—Varșovia

sportivilor și turiștilor cehoslovaci 
evaluat la 20.000 — care, locuind la 
ei acasă, de partea cealaltă a munților 
Tatra, vor veni în fiecare dimineață la 
Zakopane cu autocarele. Im dispoziția 
sportivilor se vor afla patru hoteluri 
moderne, toate situate în imediata apro
piere a stadionului și a trambulinelor 
pentru sărituri.

Organizatorii au stabilit în așa fel 
traseele incit acestea să fie ușor acce
sibile spectatorilor. Este interesant de 
menționat că probele de fond vor putea 
fi urmărite în bune condițiuni de nu
meroși spectatori, itinerariile avînd multe 
ocolișuri și desfășurîndu-se pe o supra
față mică. In felul acesta, sportivii vor 
trece de mai multe ori prin fața spec-1, 
tutorilor.

Cîteva cuvinte despre participarea la 
întreceri a sportivilor polonezi. Firește, 
reprezentanții țării noastre nu vor fi 
atît de ' 
sportivii 
cei mai 
care este 
capabili 
Antrenorii noștri au alcătuit echipele 
îndeosebi din reprezentanți ai tinerei 
generații, campionatele mondiale de la 
Zakopane constituind pentru ei un se
rios examen în vederea selecționării și 
pregătirii pentru Jocurile Olimpice de 
iarnă de la Innsbruck. -

Totul este gata de start. Ulli^fi. 
tușuri au fost încheiate. Sporlivu par
ticipanți la întreceri sînt în așteptarea 
mărețului eveniment. Doar cîteva ore 
încă și trompetiștii vor anunța solemn 
inaugurarea campionatelor mondiale de 
schi de la Zakopane. Sîntem convinși 
că această întrecere va cunoaște un de
plin

EAJIAIH 
EPyMEJI 
SOCTOH

TPMO „B
K OCMOHayTH aiJIETHKe 1061

Firește, pe primul plan al preocupă
rilor au fost puse interesele sportivilor 
Și ale acelora care se vor ocupa direct 
de desfășurarea competiției. Grupul a- 
ccsta este alcătuit din aproximativ 6000 
persoane, fără a mai socoti numărul

F-

Bogată participare la campionatele mondiale
de patinaj viteză de la Moscova

(Agerpres). — Cea de-a 
campionatelor mondiale 

patinaj viteză, unul

V.I. Lenin" de la 
marți peste 100.000 de 
vinzare au fost epui-

echipei U.R.S.S., Iun

i
I' MOSCOVA 
56-a ediție a 
masculine de
dintre cele mai importante evenimente 
sportive ale sezonului de iarnă, va 
reuni simbătă și duminică la Mos
cova 52 de patinatori, reprezentind 

• 20 de țări. După cum transmite co- 
I respondents agenției TASS, se pare 7 
■ că toate recordurile de rețetă vor fi 
> bătute în cele două zile de concurs 
la marele stadion 
Lujniki. Pină 
bilete puse. în 
zate.

Antrenorul
Ivașkin, prevede o luptă foarte strin- 
să pentru cucerirea titlurilor mor 
diale. El crede că noul campion mon
dial va fi unul dintre primii trei cla
sați la campionatele europene de la 
Oslo : Merkulov, Stenin sau francezul 
Kuprianoff. Ivașkin și-a exprimat 
convingerea că moscovitul Viktor 
Kosicikin, care nu a participat la 
„europene", are mari șanse de a ter
mina printre primii trei la mondiale. 
Specialistul sovietic a declarat tot
odată că olandezul Van der Grift, 
campion mondial pe anul 1961. nu și-a 
spus ultimul cuvânt, la fel ca și nor-

vegianul Knut Johaneaeen. care va 
fi unul dintre principalii „outsider!". 

întrecerile campionatelor mondiale 
de patinaj-viteză de la Moscova vor 
fi televizate în direct, in 10 țări din 
Europa: Belgia. R.D. Germană. R.F. 
Germană. Franța. Norvegia. Elveția, 
Suedia, Finlanda. R.P. Polonă. R_S. 
Cehoslovacă.

Clarificări in turneul interzonal de șah
O singură rundă — a XII-a — și 

hirarea partidelor întrerupte au adus 
importante ciariiicări in clasamentul 
turneului interzonal de șah, care se 
dispută la Stockt»m. Este de notat 
astfel puterrHca ascensitzie a șahiș
tilor sovietici, dintre care Petrosian 
și Gheiler se află acum in primele 
patru locuri, iar Korcinoi și Stein au 
promovat și ei in primul pluton. De 
asemenea. și-au consolidat poziția de 
incitași Lhlmann și Fischer.

In runda a XH-a Uhlmann a reu
șit o prețioasă victorie (cu negrele) 
asupra iestului lider Filip, care rămine 
acum in urmă. Gheller l-a întrecut 
pe Benko. Stein pe Portisch, Petro
sian pe Aaron iar Korcinoi pe Tes
chner. Cu remiză s-au încheiat par-

tidele Schweber—Pornar, Olafsson— 
Bilek și Boibochan—Bertok. După în
trerupere, Cuellar l-a învins pe Barcza, 
Gheller pe Teschner iar Bisguier pe 
Herman. Fără joc, Schweber a cedat 
la Fischer, iar partida Giigorici— 
Fischer s-a dat remiză. Fischer în
cearcă acum să găsească ciștigul în 
partida cu Yanovski, întreruptă pen
tru a doua oară în poziție egală.

lată punctajele obținute de jucătorii 
aflați in partea superioară a clasa
mentului (cu peste 50 la sută din 
maximum posibil) : Lhlmann 8*/ 2— 
3’ 2, Fischer 8—2 (1), Petrosian și 
Gheller 7‘/2—3*/ 2, Filip, Korcinoi și 
Bilek 7—4, Giigorici 6*/, —4'/2, Portisch, 
Benko și Olafsson 6*/ 2—5‘/2, Stein 
și Pomar 6—5

în luptă pentru titlul mondial feminin de șah

ÎN MECI RETUR contind pentru 
sferturile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni", echipa Glasgow 
Rangers a întrecut cu 2—0 (1—0) pe 
Standard Liege. Pentru semifinalele 
competiției s-a calificat însă echipa 
Standard Liege, care cîștigase primul 

‘ 1. Campioana Belgiei esle
“i în semitina- 

competiții.

joc cu 4—1. Campioan; 
prima echipă calificată 
lele acestei

★

POLONEZĂ Ruch Chor- 
în turneu în Turcia, a în-

Campioana mondială de șah Elisa
beta Bîkova și învingătoarea turneu
lui candidatelor. Nona Gaprindașvili, 
au semnat nu de mult protocolul viito
rului lor meci pentru titlul mondial 
feminin. întrecerea primelor două șa
histe ale lumii va avea loc la Mosco
va, in toamna acestui an. Prima par
tidă a meciului va fi jucată la 17 
septembrie. In total, adversarele vor 
disputa 16 partide. Pentru a-și păstra 
titlul, Elisabetei Bîkova ii va fi sufi
cient și un rezultat de 
Nonei Gaprindașvili îi 
minimum de 8’/2 puncte 
câștiga.

Adversara campioanei
năra studentă a Institutului de limbi 
străine din Moscova. Nona Gaprin
dașvili, este în vîrstă de 20 de ani. 
Ambelie competitoare sînt membre 

ale clubului universitar „Burevestnik*  
ți au făcut parte din formația care a 
cîștigat recent campionatul de șah 
pe echipe al U.R.S.S.

Protocolul viitorului meci Bîkova— 
Gaprindașvili a fost înaintat Federa
ției internaționale de șah. Urmează 
ca F.J.D.E. să confirme regulamentul 
meciului și să numească pe arbitrul 
principal. Se presupune că această 
misiune va reveni cunoscutei șahiste 
cehoslovace Nina Hrușkova-Belska.

In legătură cu campionatele
egalitate, 

trebuie
— pentru

mondiale,

iar
un
a-l

tî-

mondiale de lupte
programate în S. U. A.

ECHIPA 
zow, aflată 
tîlnit la Istanbul formația Beșiktaș. 
Meciul s-a terminat la egalitate : 0—0. 
Fotbaliștii polonezi vor întîlni in con
tinuare formațiile Fenerbahce și Gala- 
tasaray.

★

ÎN ȘEDINȚA Comitetului Executiv 
F.l.F.A. care a avut loc recent la 
Zurich, sub președinția lui Stanley 
Rous, s-a hotărît ca la congresul 
F.l.F.A. care va avea loc la Santiago 
(Chile) în zilele de 27—28 mai să 
se discute printre altele și propune
rile de modificări în regulamentul de 
joc. F.l.F.A. va constitui o comisie 
specială care se va ocupa cu proble
mele de organizare a turneului olimpic.

★

• SELECȚIONATA ANGLIEI, care 
se pregătește pentru turneul final al 
campionatului mondial din Chile, a 
susținut două meciuri 
terminate cu tot atitea 
cu Wolwerhampton și 
Bromvich Albion.

★

• FEDERAȚIA DE SPECIALITATE
din R. P. Bulgaria a acceptat invitația 
Federației austriace de fotbal de a 
juca la 6 mai un meci amical cu echi- I 
pa reprezentativă a Austriei. I

de antrenament 
înfrîngeri : 4—5 

1—2 cu West

it.

Noii campioni de tenis 
de masă ai U.R.S.S.

cel 
de

In orașul Tallin s-a desfășurat 
de-al 12-lea campionat de tenis 
masă al U.R.S.S. întrecerile au fost 
dominate de tinerii jucători, posesori 
ai unui stil modern, ofensiv. Cel mai 
bun jucător al campionatelor a fost 
studentul din Moeoova Ghenadi Ave
rin, în vârstă de 19 ani, care a reușit 
să cucerească trei titluri: la simplu, 
dublu bărbafi pereche cu Nikolai No
vikov, elev din Bacu, în vîrstă de 
16 ani, și la dublu mixt, împreună 
cu Zoia F.udnova.

Titlul de campioană 
fost câștigat de eleva 
șite din Vilnius. Noua
vîrstă de numai 14 ani, a învins-o 
în finală pe cunoscuta jucătoare esto
niană Sige Paisiarv.

După cum anunță agenția Associa
ted Press, in orașul Toledo (S.U.A.) a 
avut loc ședința comitetului de orga
nizare a campionatelor mondiale de 
lupte clasice și libere programate în
tre 21—27 iunie.

Președintele comitetului de organi
zare a acestor campionate, Joseph 
Skalzo, a spus : „Noi sperăm că pie
dicile care există în problema parti
cipării sportivilor din unele țări la 
campionatele mondiale să fie înlătu
rate".

Aceeași agenție anunță că la cam
pionatele mondiale de lupte de la 
Toledo vor participa circa 300 de spor
tivi din 50 de țări. (Agerpres}.

unională a 
Laima Balai- 
campioană, In

l
Iată-l în fotografie pe fondistul po

lonei Jan Figura, în plin efort, antre- 
nîndu-se pentru campionatele mondiale 
de la Zakopane

redutabili pentru nordici și 
sovietici, care se anunță a fi 
buni. Dar, tinerii sportivi din 
alcătuită delegația noastră sînt 
să producă destule surprize.

succes.

Ultimele știri de la Zakopane
Pentru cele 10 titluri de campioni 

mondiali vor lupta 341 de schiori, 
dintre care 9 sînt campioni olimpici 
și mondiali, iar 6 sînt foști campioni 
olimpici sau mondiali.

Delegațiile sportive au sosit de 
cîteva zile la Zakopane unde și-au 
continuat antrenamentele, în bune con
dițiuni, datorită zăpezii căzute în 
mare cantitate. Efectiv campionatele 
încep duminică cu desfășurarea cursei 
de fond 30 km in care sînt angajați 
73 de concurenți și săriturile pentru 
combinata nordică (40 participanți).

Luni 
bele 
dică 
panții se vor 
participanți), iar miercuri în cursa de 
fond de 10 km rezervată femeilor. în 
celelalte zile se vor desfășura urmă-, 
toarele probe: joi 22 februarie: șta
feta 4x10 km; vineri 23 februarie: șta-> 
feta 3x5 km femei; simbătă 24 fe
bruarie: 50 km; duminică 25 februa
rie: sărituri speciale de la trambulina 
mare și festivitatea de închidere a 
campionatelor.

campionatele programează pro- 
de 15 km pentru combinata nor-, 
și 5 km (femei). Marți partici- 

întrece la 15 km (76

Federația de hochei pe gheață a U. R. S. S. 
refuză să recunoască competiția de la Colorado Spri

drept campionat mondial oficial

din cau- 
față de 

membru cu

președintele ligii, Robert Lebel (Cana
da), au refuzat să adopte singura so
luție acceptabilă în această situație, 
aceea de a muta campionatul lumii in 
altă țară.

Federația de bocitei pe gheață a 
U.R.S.S. și toți liocheișfii sovietici 
protestează împotriva amestecului 
„campionilor războiului rece" în rela
țiile sportive internaționale".

MOSCOVA 16 (Agerpres)'. — TASS 
transmite: Federația de hochei pe 
gheață a U.R.S.S. refuză să recunoas
că competiția de la Colorado 
Springs (S.U.A.) drept campionat 
mondial și european oficial și nu va 
trimite la aceste campionate echipa 
sa reprezentativă, a declarat Vasili 
Napastnikov, președintele federației 
unionale de hochei.

„Am luat această hotărîre 
za acțiunii de discriminare 
echipa R. D. Germane,
drepturi egale a L.I.H.G. Echipei R. D. 
Germane i s-a refuzat viza de intrare 
în S.U.A. și în felul acesta a fost pri
vată de dreptul de a participa la 
campionatul lumii. Federația de hochei 
pe gheață a U.R.S.S. a întreprins di
ferite acțiuni pentru a asigura tuturor 
echipelor posibilitatea de a participa 
ia competiție. Dar, încâlcind flagrant 
statutul și hotărîrile L.I.H.G., comitetul 
executiv nord-american al L.I.H.G. și

De pe terenurile de hochei pe gheață
• Pregătindu-se pentru apropiatele 

întîlniri cu echipa Suediei, selecțio
nata de hochei pe gheață a U.R.S.S. 
a susținut două partide de antrena
ment. Jucătorii reprezentativei au în
vins cu 8—2 formația Dinamo Mos
cova și cu 8—0 echipa orașului Ka
linin. Frații Maiorov, Almetov și Snet
kov au fost cei mai buni jucători ai 
echipei.

• La Budapesta a început un tur
neu internațional de hochei pe gheață 
la care participă echipele orașelor 
Berlin, Sofia, Ostrava Vitkovice (R. S. 
Cehoslovacă)' și Budapesta (cu două 
formații). In primul meci, Budapes
ta I a dispus cu 4—1 (3—0; 1—1;

0—0) de Budapesta II. Echipa ceho
slovacă Ostrava a întrecut cu 25—1 
(5—0; 12—0; 8—1) selecționata ora
șului Sofia. In ziua a doua a turneu
lui prima selecționată a orașului Bu
dapesta a dispus cu scorul de 18—0 
(8—0; 5—0; 5—0;) de reprezenta
tiva orașului Sofia. Echipa Berlinului 
a învins cu 8—1 (0—1. 3—0; 5—0)' 
echipa secundă a Budapestei.

• După terminarea campionatului 
de hochei pe gheață al R. S. Ceho
slovace, echipa Spartak Praga Soko- 
lovo a plecat în turneu în R. D. Ger
mană. In primul meci hocheiștii ce
hoslovaci au întrecut cu scorul de 
8—0 (1—0; 1—0 5 6—0)) formația
SK Wismut.

Pe scurt m
Campionatul de cielo-cros al R. P. 

Polone, desfășurat la Lodz, a fost 
cîștigat de tînărul alergător Stanislav 
Wawrzko, care a parcurs 26 km in 
58:18,0. Pe locul doi s-a clasat Sur- 
minski, la 25 sec., iar pe locul trei Sci- 
biorek, la 27 sec. Campionul de anul 
trecut, Stanislav Gazda, nu a partici
pat, iar vjcecampionul țării, Jarzobski, 
a abandonat din cauza unei defecțiuni 
la bicicletă.

Selecționata de box a R. P. Polone 
a întîlnit la Mtinchen o selecționată a 
R. F. Germane. Pugiliștii polonezi au 
arătat o superioritate evidentă, termi- 
nînd învingători cu scorul de 16—4. 
Cei mai buni boxeri polonezi au fost 
Knut, Gutman și Bending.

La Paris s-a disputat partida con- 
tînd pentru optimile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni" la baschet 
masculin, intre echipele Alsace Bagno- 
let și Antwerpen. Francezii au cîștigat 
cu 66—50, dar întrucit în turul întîl-. 
nirîi belgienii cîștigaseră cu 87—61, 
aceștia din urmă s-au calificat pentru 
sferturile de finală.

Campionatele europene feminine de" 
canotaj academic se vor desfășura 
anul acesta pe lacul Grimau de la 
Berlin (R.D.G.) între 17 și 19 august 
Pînă acum și-au anunțat participarea 
15 țări.
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