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O LĂUDABILĂ INIȚIATIVĂ lor, unde învață să schieze. Dumine
cile se organizează concursuri satir, 
excursii pe schiuri.
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Intr-una din ședințele de analiză 
ale asociației sportive Știința, de pe 
lingă școala medie nr. 1 din Drăgă- 
șani, tov. profesor Gh. Nicolaescu a 
propus organizarea unor lecții de 
schi. Propunerea a fost primită cu 
mult entuziasm. Și s-a trecut imediat La Caransebeș s-a desfășurat un- 
la treabă. S-au format grupe pe clase ‘
de cite 10—15 elevi, intocmindu-se un 
program de antrenament. Astfel, în 
fiecare zi elevii merg in timpul lor 
liber pe pirtia de schi din dealul Vii-

4 
Cicerone Stănescu — coresp. ’j 
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CONCURS DE SCHI REZERVAT

ȘCO> ' ’ OR

,.Primii in producție, primii In sport!"

NAL DE ÎNTRECERE LA „FLACARA ROȘIE"

alista Maria Preda de la secția de proiectare a fabricii .Flacăra roșie") 
așează in vitrină un nou model de pantof

Foto: T. Roibu

piseZe fabricii „Flacăra roșie** le 
lleți din vitrinele magazinelor de 
uniate, marochin arie sau articole 
kt Dacă le-afi și cumpărat, linia 
bdernă, calitatea și durabilitatea 
mpresionat desigur plăcut. Lucru 
I deoarece aceste trei obiective fi
lă la loc de cinste în întrecerea 
pM a acestui colectiv de muncă. 
Ind e vorba de întreceri, munci- 
Inginerii și tehnicienii din această 
țndere bucureșteană au un cuvînt

Succesele repurtate în 
MMB^e-au adus de trei ori con- 
I Steagul roșu de întreprindere 
fă pe ramură.
filă cu primele zile de muncă ale 
I an, graficele secțiilor și ateliere- 
1/osZ completate cu rezultate din
te mai bune. Brigada de croitori, 
nă, condusă de fotbalistul Con- 
I Bratu (în recenta întrecere pe 
u pentru cel mai bun croitor din 
fconsfanh’n Bratu a cucerit locul 
■ realizat în 
I an o economie
|/in care se pot confecționa peste 
I? perechi 
| din nou 
Brigăzi de 
I 1961 a
I materiale 
■7 lei.
BuZ schimb din acest an al sec- 
Bcălțăminte (una dintre cele mai 
Bi întrecerile Spartachiadei de iar- 
I început producția în serie a unui 
BodeZ solicitat de cumpărători:

pantofi bărbătești cu fețe din piele con
tractată. Experiența cîștigată în ceea 
ce privește îmbunătățirea calității produ
selor face ca graficul de calitate să urce 
spre procente superioare. In curînd, pe 
benzile acestei secții vor fi introduse 
noi modele d^t pantofi. Au grijă de acest 
lucru voleibalistele Maria Preda, Ecate-

V. TOFAN

(Continuare în pag. a 3-a)

prima lună a 
de 8.262 dm

fete pantofi. Ea s-a 
ca una dintre cele mai 
tineret din secția croit, 
realizat la materii pri- 
o economie de peste

La Constanta, mare interes pentru Turneul U.E.F.A
Turneul U.E.F.A. este așteptat și la 

Constanța, de iubitorii fotbalului, cu 
un interes major, el fiind considerat 
pe drept cuvînt drept unul din cele 
mai importante evenimente sportive ale 
anului, 
unguri, 
aceeași grupă 
caracter deosebit de disputat, dat fiind 
faptul că atît R. P. Ungară cît 
Franța și Spania au cîștigat cile 
sau mai multe ediții 
torilă acestui fapt 
meciuri deosebit de 
de vedere tehnic și 
cord de spectatori, 
pune în vînzare 80.000 de bilete.

Comisia de organizare, care a luat 
ființă din luna decembrie (președinte : 
tov. Petre Nicolae, președintele Sfatu- 

orașului Constanța) a 
un plan de măsuri menite să 
întrecerilor oele mai bune 
de desfășurare.

capacitatea stadionului „1 
fi mărită la 25.000 de locuri, 

se vor aduce amenajări

Prezența 
francezi,

va

tinerilor fotbaliști 
turci și spanioli în 
da întrecerilor un

Și 
una 
Da- 

pe
ale turneului.
se contează 
ridicate din punct 
pe o asistență re- 
De altfel, se vor

lui popular al 
întocmit 
asigure 
condiții

Astfel, 
Mai** va 
De asemenea, 
cîmpului de joc prin asigurarea unui i 
nou drenaj și înlocuirea actualului , 
gazon. In sfîrșit, în planul de măsuri 
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ț„Capa Primăverii “ ț 

ț la fotbal ț
ț Mîin-e, pe stadionul „Dinamo”, seȚ 
Ț dispută ultimele jocuri din cadrul T 
I „Cupei Primăverii". laită progra-I 
♦ mu l: Ț
t Ora 13.30: RAPID — STEAUAf 
Ț (locurile 3—4).
+ Ora 15.30: DINAMO 
ȚGREȘUL (finala)-

este prevăzută și instalația 
turnă, precum și amenajarea 
terenuri de antrenament.

Comisia tehnică a trecut 
nizarea unui cabinet melodico-științific, 
care va activa pe întreaga perioadă a 
competiției. Și sub aspect propagandis
tic sînt
Astfel,
gandă
panouri
lui U.E.F.A. Presa locală va rezerva 
zilnic o rubrică specială. Cu sprijinul 
ziarului ,,Dobrogea Nouă** va fi orga
nizat un serviciu fotografic.

Pe întreaga perioadă a turneului par
ticipa» ților li se vor organiza excursii 
în stațiunile de pe litoral sau pliere 
bări de agrement pe mare.

Toate aceste măsuri vor transforma 
această competiție a tinerilor sportivi 
într-un adevărat festival fotbalistic.

(le noc- 
a două

la orgi-

prevăzute o serie de acțiuni, 
o susținută propa- 

vor confecționa
se va face 
turistică, se 
pentru popularizarea Turneu-

LIVIU BRUCKNER, coresp.

PRO-^
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Recordul mondial al ioiandci Balaș 
a lost omologat

Federația internațională de atletism a omologat unele dintre recordu
rile mondiale „născute" in anul 1961. Printre acestea se află și strălucita 
performanță realizată de atleta noastră lolanda Balaș — 1,91 m la sări
tura in înălțime. Au fost omologate, de asemenea, recordurile mondiale 
stabilite de Valeri Brumei (2,22 m și 2,235 m), Irina Press (5137 puncte 
la Pentatlon), Tamara Press (58,98 m la aruncarea discului), Ralph Bos
ton (8,28 m la săritura in lungime), Jay Silvester (60,71 la aruncarea 
discului), Wilma Rudolph (11,2 sec. la 100 m) și altele.

Campionatele internaționale 
de tenis de masă ale R. P. Romîne

Au fost formate reprezentativele noastre

Componența seriilor turneelor pe echipe

Doar cîteva zile ne mai despart de 
începerea tradiționalelor campionate 
internaționale de tenis de masă ale 
țării noastre. Cum este și normal, 
participanții străini și romîni fac ulti
mele pregătiri, iar organizatorii pun 
la punct toate amănuntele pentru reu
șita competiției.

In vederea probelor interechlpe — 
care se vor desfășura duminică după 
amiază și luni toată ziua — colectivul 
de antrenori ai loturilor noastre repu
blicane a alcătuit zilele trecute for
mațiile reprezentative : feminin :
R. P. ROMINA (A) : Maria Alexandru, 
Geta Pitică, R. P. ROMINA (B) : Ca- 
trinel Folea, Marta Erdreich, R. P. 
ROMINA (tineret) : Eleonora Mihalca, 
Mariana Jandrescu, Victoria Jandres- 
cu ; masculin : R. P. ROMINA (A) : 
Negulescu, Cobîrzan, Rethi, Giurgiucă,

Maestra emerită a sportului și campi
oana mondială MAKIA ALEXANDRU 
va fi una dintre protagonistele ediției 
din acest an a campionalelor interna-

R. P. ROMINA (B): Sindeanu, Bott- 
ner, Angelescu, Ionescu Soare, R. P. 
ROMINA (tineret) : Bodea, Sentivani, 
M. Antonescu. Pe lingă aceștia, au 
fost invitați pentru a lua parte la cele 
cinci probe individuale (care se vor 
disputa marți și miercuri) și o serie 
de alte elemente tinere, evidențiate 
în ultimul timp.

A fost fixată și componența grupe
lor la echipe : feminin, seria I: R.P.R.
(A) , R.P.R. (tineret), U.R.S.S., R.S.C. ; 
seria a Il-a : R.P.U., R.P.P., R.P.R.
(B) ; masculin, seria I : R.P.U., R.P.B., 
R.P.P., R.P.R. (B) ; seria a ll-a: R.P.R. 
(A), R.P.R. (tineret), U.R.S.S., R.S.C. 
l'n serii se va juca sistem turneu, iar 
apoi cîștigătoarele fiecărei serii vor 
juca între ele pentru desemnarea locu. 
rilor 1-2 (în clasamentul general), echi
pele clasate pe locurile doi (în serii) 
pentru locurile 3-4 și așa mai departe.

La echipe fete și băieți, partidele 
vor avea loc după formulele de Ia 
campionatele mondiale, adică „Cupa 
Corbillon“ și „Cupa Swaythling".

interesant concurs de schi rezervat 
pionierilor și școlarilor, in organizarea 
comisiei raionale de specialitate. Și-au 
disputat intiietatea peste 80 de mici 
schiori, jmpărțiți in trei categorii de 
virstă. lată ciștigătorii: fond catego
ria I : Gh. Serengău (șc. medie tir- I), 
categ. a Il-a : I. Popișfeanu (șc. me
die nr. 1) ; categ. a lll-a : loan Mania 
(șc. medie nr. 2). Coborire categ I: 
Gh. Șerengău. categ. a Tl-a: I. Bucșa 
(sc. medie nr. 2), 
DC' •

categ. a lll-a:
Cabariu (șc. medie nr. 2).

IM.

O

Pirvu și M. Mutașcu — coresp.

REUȘITĂ COMPETIȚIE DE TENIS 
DE MASĂ

Asociația sportivă Voința din Boto
șani a organizat un concurs de tenis

(Continuare in pag. a 3-a)

Astă-seară, Ia ora 19, 
pe patinoarul 
„23 August"

Bucureștî-Spartak Pîlsen, 
la hochei

(Citiți amănunte în pagina a 8-a)

Cu aparatul de loiugralial printre sportivi

Fază din meciul de juniori Avintul M. Ciuc — I.T.B. (5—5): un atac al echipei 
bucureștene la poarta oaspeților

C. Crudu (S.P.C.) — stingă — își pregătește atacul. Peste puțin timp croșeul 
său de stingă îl va puncta din nou pe D. Anghel (Dinamo)

Fază din partida



ATRAGEREA TINERETULUI PE ARENELE DE

înconjurați de

TR. IOANIȚ

Din viața organizației noastre

sportivă a ocupai" tocul I pe

DRAGOMIR ROȘIANU — coresp.

SPORTUL POPULAR

tinerii membri 
sătești se pre- 
întrecerile din

și 
nu

principală este plină 
Aceeași animație o 

la bibliotecă, pe fru- 
parcului. Nici nu se

Jocul de popice 
răspîndire în tara 
ca i . 
sportive. Și totuși,

consiliului 
muncind im 
pentru rezol 
ale muncii d

de 
În
de
al

MARIA MOROZAN 
muncitoare lă secția format, secretara 
Comitetului U.T.M. de la fabrica de

ION BOGDAN 
președintele 'consiliului regional * .

U.C.F.S. MureșiAutoncimă, 'Maghiară;

întrecerile „Cupei
re-

Discuție pe teDin activitatea competițională de mase 
a Regiunii Mureș-Autonomă Maghiară

Activul consiliului regional U.U.F s. 
Mureș-Autonomă Maghiară acordă o 
deosebită atenție angrenării oameni
lor muncii, din satele și orașele re
giunii noastre, într-o activitate spor
tivă de mase organizată și continuă.

Numai la întrecerile din cadril 
popularei competiții Spartachiada de 
iarnă au luat startul peste 130.000 de 
tineri. In raioanele Toplița, Gheor- 
ghieni, Miercurea Ciuc și Odorhei de 
un mare interes s-au bucurat între
cerile de schi, săniuțe și patinaj. Co
misiile de organizare au folosit aci, 
pe deplin, condițiile naturale favora
bile practicării acestor ramuri de 
sport. Nici comisiile de organizare din 
raioanele Tg. Mureș, Tirnăveni, Re
ghin, Luduș și orașul Tg. Mureș n-au 
stat nepăsătoare, acestea luind din 
timp măsurile necesare pentru antre
narea tineretului in întreceri la pro
bele de șah, gimnastică, tenis de masă 
sau haltere.

Le crosurile populare „Să întîmpi- 
năm 1 Mai" și „7 Noiembrie", des
fășurate în anul care a trecut, in co
laborare cu organizațiile U.T.M., au 
fost mobilizați peste 65.000 de parti
cipant. O altă competiție sportivă de 
mase care a stîmit un viu interes în 
rindurile tineretului muncitor, deve
nind tradițională, este „Concursulc.nl-

Stațiunea
nu se odihnește...

BĂILE GOVORA. Cu toată vremea 
răcoroasă, strada 
de vilegiaturiști, 
întilnim la club, 
moașele alei ale
simte că e iarnă. Registrele de la bi
roul de primire consemnează același 
număr de oameni ai muncii veniți la 
odihnă sau tratament ca și in lunile 
de vară. Stațiunea nu se odihnește...

... Zi de duminică. La intrarea in 
parc un afiș frumos lucrat atrage a- 
tenția trecătorilor. La mijloc, cu li
tere mari, sint scrise cuvintele „DU
MINICA SPORTIVA".

Ne aflăm la sanatoriul Pavlov. Fru
mosul și spațiosul club de aici găz
duiește întrecerile de tenis de masă. 
Se intilnesc formațiile Sănătatea Go
vora și Forestierul Rm. Vilcea. Spec
tatorii — oameni ai muncii veniți la 
odihnă — asistă la partide atractive. 
Gazdele, avind o formație mai omogenă, 
ciștigă cu 5-2. S-au remarcat perechi
le Carmen Geiculescu și Gheorghe 
Mărmureanu (Govora), Luiza Beu Și 
Petre Stoicea (Forestierul).

Riposta vilcenilor este promptă. La 
sala „Mihail Sadoveanu" șahiștii pli
ceai, in rindul cărora se aflau Florin 
Mihaescu și Alexandru Mânu, ciștigă 
CB 7-0. Strădaniile lui Constantin Vlăs- 
ceanu și Ștefan Circiumărescu (Go
vora) de a reduce din scor, au fost 
fără succes.

Pașii ne poartă la cinematograful 
muncitoresc. Aici se desfășoară intere
sante demonstrații de gimnastică și 
lupte. Iată, pe scenă își face apariția 
echipa feminină de gimnastică a șco
lii medii „Vasile Roaită" din Rm. Vil
cea, finalistă a ultimei ediții a cam- 

, pionatului republican școlar de gim
nastică. Eleganța și grația tinerelor 
gimnaste incintă pe cei peste 200 de 

1 ’ spectatori. Ropotele de aplauze răs
plătesc eforturile profesoarei Eugenia 
Stilea și ale gimnastelor Rodica Dia- 
conescu, Doina Ioniță, Carmen Croi- 

. toru, Constanța Popescu, Maria Dra- 
gomir, Elena Zamfir. Gimnaștii ace
leiași școli, elevii profesorului Eugen 

, Prodescu, se impun prin execuția lor 
impecabilă. Notăm comportarea fru
moasă a elevilor Ion Ciobanu. Con
stantin Andrei. Mircea Grigorian.

Programul acestei interesante „du
minici sportive" este încheiat de o 
demonstrație de lupte clasice la care 
și-au dat concursul luptătorii asocia
ției sportive Flamura roșie din Rm. 
Vilcea (antrenor prof. Radu Vișan). 
S-au evidențiat in mod deosebit spor
tivii Nicolae Zido (mecanic), Mihai 
Popescu (tehnician), Dorel Gioavlă (e- 
lectrician), Isidor Panait (elev).

Organizarea ireproșabilă și compor
tarea meritorie a sportivilor de la a- 
sociația gazdă cit și de la asociațiile 
oaspe, au făcut ca această „duminică 
sportivă" să-și atingă intrutotul scopul 
propus, acela de g contribui la popu
larizarea mișcării sportive in raionul 
Rm. Vilcea, in rindul oamenilor mun
cii veniți la odihnă. Atit de reușite 
au fost aceste demonstrații, incit ma
joritatea spectatorilor și-au manifestat 
dorința de a se mai organiza astfel 
de duminici sportive... pină cind li 
se vor termina zilele de concediu...

•tural-sportiv al tineretului". La ultima 
ediție au participat peste 126.000 de 
oameni ai muncii din orașe și sate

De asemenea, o altă competiție care 
a luat amploare și care are scopul de 
a asigura continuitatea întrecerilor 
sportive, la nivelul asociațiilor, din 
mediul sătesc, este „Cupa Agricultu
rii". Credem că nu-i lipsit de interes 
să adăugăm că această competiție, ce 
angrenează sute de mii de tineri dm 
satele patriei noastre, s-a născut din 
inițiativa consiliului raionai U.C.F.S. 
Tg’ Mureș.

Sub îndrumarea comitetelor comu
nale de partid, consiliile asociațiilor 
Valea Mureșului — comuna Gornești, 
Progresul Dumbrăvioara, Torpedo Pe- 
riș și Nirajul Miercurea Nirajului, în 
colaborare cu comitetele executive ale 
sfaturilor populare comunale, au or
ganizat foarte bine desfășurarea fazei 
regionale, asigurînd cazarea și masa 
a peste 500 de participanți. In co
munele unde au avut loc aceste între
ceri, locuitorii au primit cu multă 
bucurie pe sportivii din alte comune 
sau regiuni. De asemenea, din acest 
punct de vedere, merită să fie evi
dențiate și asociațiile sportive Stă
ruința Găiești, Voința Troița. Platoul 
Mira juIui-Vărgata, Steagul roșu-Sar- 
dul Nirajului și Nirajul Miercurea Ni- 
rajului, care numai în 10 zile au reu
șit să creeze cele mai bune condiții 
desfășurării fazei finale de zonă a 
„Cupei Agriculturii". După terminarea 
întrecerilor sportive, cei peste 500 de 
participanți, reprezentanți ai sportului 
sătesc din regiunile Bacău, lași și 
Suceava, și-au exprimat mulțumirea 
pentru atenția și ospitalitatea deose
bită cu care au fost 
către gazdele lor.

Seriozitatea cu care 
ai asociațiilor sportive 
gătesc și participă la 
cadrul „Cupei Agriculturii" se reflec
tă și în faptul că recordurile stabilite 
sint depășite de la o ediție la alta. 
Socotim necesar să subliniem faptul 
că pe lingă aceste succese de ordin 
tehnic și sportiv.
Agriculturii" aduc» o contribuție 
marcabilă și în ceea ce privește schim
bul de păreri, de experiență intre 
tinerii sportivi, majoritatea lor țărani 
colectiviști. Nu de puține ori au loc 
discuții asupra condițiilor de mumă 
și de viață din gospodăriile agricole 
colective din care fac parte.

Pe de altă parte, organizarea între
cerilor sportive ale „Cupei Agricul
turii" pe întreg teritoriul patriei, pre
cum și desfășurarea fazelor finale 
zonă contribuie in mod 
tărirea și dezvoltarea 
prietenie dintre tineretul 
celorlalte naționalități

practic la 
relațiilor 
romîn și 

conlocuitoare.
Activul sportiv regional și al consi

liilor raionale U.C.F.S., in colaborare 
cu organele Șf organizațiile U.T.M., 
au manifestat o preocupare perma
nentă și în ceea ce privește asigurarea 
unor competiții sportive de mase pe 
plan comunal sau raional. Ca urmare,

in cursul ultimelor luni au fost or
ganizate 90 de „duminici sportive" 
la care au fost angrenați peste 4.000 
de sportivi. In raionul Toplița aceste 
„duminici sportive" se organizează și 
in timpul iernii. Acest gen de mani
festare sportivă se desfășoară 
participarea a Z-—3 asociații din 
munele învecinate, la minimum 
discipline sportive. Disciplinele 
aleg, de obicei, de comun acord, 
îndu-se în considerare ramurile spor
tive practicate cu mai multă plăcere 
de către tinerii concurenți. întrece
rile se dispută sistem turneu cu reci
procitate de vizite. Adică, o duminică 
intr-o asociație, duminica următoare 
la cealaltă etc. Concursurile încep di
mineața și se desfășoară in tot cursul 
zilei pînă seara, cind manifestări 
cidtural-artîstice urmate de reuniuni 
tovărășești completează programul.

Tineretul din comunele raionului O- 
dorhei practică cu multă pasiune hand
balul in 7. In campionatul raional 
din anul 1961 au luat parte 16 echipe 
masculine și 16 echipe feminine. 
Menționăm că pe teritoriul acestui 

raion există peste 100 de terenuri de 
handbal redus. Fotbalul, voleiul și 
atletismul sint sporturi îndrăgite de 
către membrii asociațiilor sportive să
tești din raionul Tg. Mureș. In pre
zent este în curs de desfășurare a 
7-a ediție a campionatelor raionale la 
cele trei discipline amintite. Practica
rea cu regularitate a ramurilor de 
sport arătate a determinat ca echi
pele sătești din raionul Tg. Mureș 
să capete din cp in ce mai multă vă- 
loare. Echipele reprezentative’ ale re
giunii noastre de volei fete, handbal 
tete și fotbal selecționate tocmai din 
aceste raioane, âu cucerit locurile 1 
la faza finală de zonă a „Cupei Agri
culturii" ediția a IJI-a.

Dezvoltarea activității de cultură 
•izică și sport în mediul sătesc a con
tribuit și la combaterea misticismului. 
In prezent sportul, un bun prieten al 
tuturora, i a atras pe terenurile de 
sport și in afară de cei ce-1 practică 
efectiv, duminică de duminică, în jtiruț 
arenei sint prezenți 700—800 de spec
tatori.

Smt numai cîteva date și fapte pri
vind mișcarea sportivă de mase din 
regiunea noastră, in ultimul timp. 
Obținerea acestor rezultate a fost po
sibilă datorită conducerii permanente 
a organizațiilor U.C.F-S. de către or
ganele și organizațiile de partid, da
torită minunatelor condiții create oa
menilor muncii in anii regimului 
nostru democrat-popular. Sîntem con
vinși că în viitor activiștii noștri 
sportivi vor munci cu și mai multă 
perseverență, vor elimina lipsurile care 
mai frinează in unele locuri activita
tea sportivă și astfel numărul oameni
lor muncii angrenați în activitatea 
sportivă de mase va crește neîncetat.

cu 
co- 
trei
se 
lu- 
ir-

cunoaște o largă 
____  ... ___ noastră, rivalizînd 
popularitate cu multe discipline 
*’____7’ ‘ L numărul actual

(peste 30.000) al jucătoarelor și jucă
torilor de popice ar putea fi mult 
mai mare dacă acest sport și-ar fi 
cucerit mai mulți prieteni și in rîn- 
durile tineretului. De aceea, l-am ru
gat pe tov. Ladislau Szocs, secreta
rul general al F.R.P., să ne explice 
de ce mulți băieți și fete ocolesc 
incă arenele de popice.

— Intr-adevăr, am făcut pași mici 
In acțiunea de atragere a tineretului 
pe arenele de popice. Participarea re
lativ redusă a jucătorilor tineri la 
diferitele competiții se datorește, după 
părerea mea, următoarelor motive: 1- 
Marea majoritate a instructorilor șl 
antrenorilor, in goană după rezultate 
de moment, nu promovează cu curaj 
tinerele elemente. 2. Comisiile orășe
nești raionale și regionale nu acordă 
atenția cuvenită formării cadrelor de 
viitor. 3. Federația a luat măsuri nu
mai in vederea împrospătării echipe
lor de categoria I, neglijind compe
tițiile de categoria a II-a și a Ill-a, 
4. In sfirșit, mai dăinuie greșita pă
rere că acest sport este al... bătrîni- 
lor, deoarece nu se cunoaște rolul 
jocului de popice in procesul educației 
fizice.

Intr-adevăr, din cauza mișcărilor 
lentfe pe care le efectuează popicarii 
cînd lansează bila, mulți tineri cu care 
am stat de vorbă cred că acest ioc 
nu se potrivește cu forța lor, că p> 
picele nu-ți cer un prea mare efort. 
Dacă stăm și calculăm însă efortul 
la care este supus un sportiv cînd 
lansează, de pildă, 200 bile, mixte, vom 
cOhstata că el este egal cil parcur
gerea a 3 km, cu ridicarea a»-circa 
600 kg, transportate cu o viteză de 
14—15 km pe oră ți, in sfirșit, că 
piciorul de fandare suportă in tot 
cursul jocului o apăsare de aproape 
14.000 kg. După cum se vede iți 
trebuie o pregătire fizică superioaiă

pentru a practica popicele ca 
de performanță. Și în plus s 
un studiu amănunțit al biom 
al problemelor de fizică, pent 
este un joc al mișcărilor execut 
o precizie aproape matematic 
experiența a dovedit că ele 
tinere, care muncesc cu ser. 
fac pași rapizi pe drumul cons 
sint capabile să ridice continuu 
Iul marilor performanțe. Cîteva 
pletitlul .de campion al țării 
cucerit anul trecut de tînărul 
Bruno Stuler; Cornelia Mold 
și Dumitru C. Dumitru, în vîr 
17 și respectiv 18 ani, fac pa 
Iotul republican; iar un mare 
de tineri jucători și jucăto; 
depășit într-un timp scurt cel 
bune rezultate.

— Ce măsuri intenționează 
federația, l-am întrebat pe to 
dislau Szocs, în vederea an 
tineretului în activitatea co 
oală ?

— Intenționăm să introducem 
gulamentul campionatelor de 
ria a Il-a și a IlI-a, obligat 
întineririi echipelor cu 1 sau 
tori. Vom organiza anual „Ci 
Decembrie" pentru tineret și o 
de pregătire pentru jucătorii t

— Ce criterii, l-am întrerupt 
cretarul federației, vor fi pen 
lecționarea tinerelor elemente 
tabăra de vară ?

— Deoarece nu avem- 
competiții și campionate-* specia 
tru tineret, care să le asigure 
tinuă activitate competițional 
zultatele obținute in concursuri! 
vor constitui criteriul de bază 
lecționarea tinerilor jucători. I 
ce, consider foarte important c 
brii comisiiltor de specialîta 
întreaga țară să urmeze exem 
misiei orașului București, car 
ganizat un campionat al lin

Doi tineri popicari în întrecere. C. Antonescu (dreapta) a reușit 
cpnșiiincioziiății.ou cpre muncește la antrenamente sd ajungă in lot 

,,.iar'f... Co-/nan (stingă.), foșt component al lotului republican de iahtin 
j. 1tțtță.cu aceeași pasiune și jocul de popice

cu și în’că multe alte membre ale 
U.C.F.S. care constituie exemple demne 
de urmat în producție. Sportul Ie ajută 
să muncească mai bine. Astfel, fetele 
din secția kett.rernaiat nu-și îndepli
neau întotdeauna ~ planul. In cadrul 
unei ședințe a comitetului U.T.M., la 
care au .piprtfcipat și membrii consiliu-' 
Iui asociației.,sportive, -am hoiărit, im-

In întreprinderea noastră lucrează 
peste 500 de salariați, dintre care 95 
la sută sint fentei. Printr-o strînsă co
laborare cu consiliul asociației sportive 
și sub indrumJteea directă a organiza
ției de partid, am reușit să angrenăm 
in activitatea sportivă întreg tineretul: 
La ora Actuală, 420 de muncitoare și 
muncitori șisau completat adeziunile la . . .
U.C.F..S.Ji-to<ate utemistele noastre (207) preuțțăw.să, introducem iu,această sec- 

\ ție gimnastica în producție. Rezulta
tul-: acumj.se-realizează -în permanență 
planul d^ ^reducțift. ■ , , z '

Secția de-t turism sportiv dini cadrul 
asociației «noastre, -condusă de Minerii 
-Rado Chivu și Gonstantiți Gheorghe, 

i s-a preocupat in permanență de orga
nizarea de excursii. Am vizitat capi
tala țării, orașele Sinaia, Predeal, Bra
șov, Giurgiu etc. La aceste excursii, 
cu prilejul cărora am admirat frumu- 

. sețile patriei dragi, au participat prin 
rotație toți salariații fabricii.

In viitorul apropiat ne propunem, 
i să inițiem cit mai multe competiții 

sportive, în care să se întreacă toți sa
lariații, să organizăm noi excursii și 
să înființăm o echipă feminină de volei. 
De fapt, am început lucrările de ame
najare a unui teren de volei la care 
s-au depus pînă acum peste 200 de ore 

, muncă patriotică.

devenind -tnefwhre. ale asociației spor- 
tive. De altfel. Vrem ca pînă la 1 Mai 
toți salariații de - la Fabrica de ciorapi 
din Cîmpina să fie membri ai U.C.F.S.

Ce fâc fetele noastre, in unele zile, 
după ce termină lucrul? Unele se re
creează la ,cLubcitind sau jucînd șah 
și tenis de masă iar altele participă 
la antrenamentele în vederea diverse
lor campionate. De pildă, în cadrul 
secției de popice activează pe lingă e- 
chipa masculină și o formație feminină 
de categoria 1, care de trei ani repre
zintă cu cinste fabrica noastră în cam
pionatul raional. Tinerele jucătoare din 
această echipă sint fruntașe și in pro
ducție. Valeria Vrînceanu, Elena Mo- 
canu, Maria Alexe ș.a figurează a- 
proape în fiecare lună printre munci
toarele care-și depășesc planul de pro
ducție. Apreciindu-i-se meritele in mun
că și în sport, utemista Valeria Vrîn
ceanu, muncitoare la secția depănat, a 
fost aleasă la conferința regională ca 
delegată la Conferința pe tară a 
U.C.F.S.

De aceeași stimă se bucură Elena

— Unde mergi, fetița ? sportivă a ocupat locul f pe
— La sala de sport. Avem antrena- finala campionatului popular d

ment la tenis de masă. la Miercurea Ciuc !
— Dar tu, băiatule?... ț — Acum însă, ne spune Vict
— Tot acolo... dulescu, nu preq mai am timp
l-am. explicat portarului că și eu tot tic sportul.; Arii vreo... 200 de

la sala de sport vreau să merg. O Cău- ' '* r*--_»

tam, de fapt, pe profesoara Victoria j< 
Săndulescu care predă, edugalia fișică și 
la Casa .Pionierilor din Crai ova.

> Glasuri cristaline, ppioașe, ne au a- 
..tras atenția chiar de cum. am. urcai pri
mele trepte- ale clădirii. Nici nu mal 
era 'nevoie să întreb under este sala de 
sport. Copiii, vreo 30 la iwip.ăr, se pte- 
găteau să înceapă, sub conducerea pro
fesoarei de educație fizică,- antrenamen
tele de tenis de masă. ■

...Cu aproape 10 ani ' în urmă, Vic
toria Săndulescu absolvea școala medie 
tehnică de cultură fizică din Craiova, 
impunîndu-se ca o polisportivă de va
loare. Juca baschet, volei, handbal și 
șah. Mică de statură, dar vioaie nevoie 
mare, Victoria s-a făcut în scurtă vreme 
remarcată pe terenurile de sport craio- 
vene. Prima competiție de amploare la 
care a participat a fost „Cupa Tine
retului Muncitor". Aportul ei în echipele 
de volei și handbal ale S.M.T.C.F. s-a 
făcut repede simțit. Echipele școlii s-au 
dovedit a fi cele mai bune din regiune. 
Satisfacții mari i-au adus, Victoriei, șl 
șahul. După ce în anul 1950 a cucerit 
titlul de campioană a Olteniei, valoroasa

' c-are-i învăț .âcî,' lâ Casa Pioni 
joace șah, icniși,dehnașă, handl 
i să practice’ gimnastica. Ii 

foarte mult să lucrez cu copiii,
■ să îndrăgedsrtt sportul. In ala 

ceasta, trebufe Să tma ocup 
gățirea mea profesională, 
viitor voi .absolyi I.G.F.-ul d 
ajung pînă acolo, mai am d 
mult de muncit...

Un amănunt ,.a uitat" insă 
Săndulescu Să ni-l spună. Pro 
modestie, Anume că aproape î 
seară, inimoasa profesoară poa 
zntă la sediul
U.C.F.S. Oltenia, 
ceilalți activiști 
verselor probleme 
fizică și sport. Ca membru 
consiliului regional U.C.F.S., 
Săndulescu are întotdeauna 
rezolvat. Pasiunea în muncă și 
rea cu care ajută la realizare 
velor activității de cultură 
sport i-au determinat pe spo 
regiunea Oltenia să o delege 
Conferință pe țară a U.C F S

R. CALAR



ACTIVITATE INTENSA
IN JARA ȘI IN CAPITALA

S.S.E. Ploiești și

fiecare dimineață (Diham) pentru a ni se

★

TURNEULpetrecut o vacantă minunată!
Vești din țară'

(Urmare din pag. 1)

echipelor in

celelalte

AURELIAN AXENTE. coresp. CURSURI DE ARBITRI

Avintul Miercurea Ciuc—
campioană republicană de juniori

asociațiilor sportive

mal de întrecere

de

NOI PURTĂTORI Al INSIGNEI G.M.A.

Mai sînt
i.

Note critice

I'IIPI II.

a opus eehi- 
și Steaua, a

simbătă va 
returul, in

la sec- 
rinduri 
prime, 
tinârul

grafice care oglindesc 
socialiste, o scot tn evl-

ne adunam in fața cabanei 
comunica programul zilei

armetle- 
i'al. zi-

CONCURSURI DE VOLEI, ȘAH Șl 
NIS DE MASA LA SIMERIA

să ne 
timp alit de scurt să 
de coborire chiar mai

ÎNTRECERI DE SAH LA ȘCOALA 
DIN SlNTANA

— activitate diferită: 
continuau să schieze

A. Abramovici

mai rapidă și mai 
este mai bine orga- 
care trebuie relevat 
disciplinat. Din a- 
de vedere, citez ca-

i«

Rai
SD
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• A doua etapă a fazei intercentre 
in „Cupa de iarnă" • Dinamo a cîș- 
tigat turneul fulger din Capitală

ra
să...

IN PREAJMA TURNEULUI FINAL AL „CUPEI SPORTUL POPULAR”

Dragomir Roșîanu — coresp.

T6*

Problemele predate la curs au avut 
darul șă lămurească o serie de aspecte 
ale viitoarei activități a președinților 
și secretarilor asociațiilor sportive.

t
coresp.

trofeului: C.S.S.

secretarilor asociațiilor sportive.

Gh. Manafu-coresp.
i

Gh. Nicolae — coresp.

HOCHEI5.u

„Flacăra roșie”

-Șl LA PAȘCANI

La sediu! consiliului raional U.C.F.S- 
avut loc un curs de instruire a

ALEXANDRU ȚIRLEA
student anul III Tehnologie, grupa 325 
Institutul de Petrol și Gaze București.

și altfel de „păsări călătoare"...

5 de studenii și studente din Insti- 
ul nostru părăseau Buciireștiul in 
ineața zilei de 5 februarie, cu des- 
fia cabana Diham, din apropierea 
dealului.,. M-am numărat și eu prin- 
ei. 10 zile aveam să ne bucuram 
plin de frumusețile vacanței. O 

antă menită să ne împrospăteze for- 
•^dup^tuni și luni de studiu intens,

- o sesiune de examene plină de 
ii dar și de roade. Fiindcă ia Di-

i au fost numai studenții integraliști. 
'aleetivul de profesori care ne-a în- 
L re-a asigurat un program variat 
atractiv. Diminețile, de pildă, erau 
mate inițierii sau perfecționării tn 
ele schiului. De la aceste cursuri, 
foarte mici excepțiit n-a lipsit ni-

ii. Nici nu se putea, pentru că ză- 
a căzută, care înconjura cabana și 
rejurimile pină hăt in zare, către 
ții Morarului, ne-a fost un premanent 
old. Și apoi trebuie limit teama și 
feltd interesant in care tovarășul 

or Alexandru lonescu, șeful ca Ie
de educa/ie fizică, ajutat de asis-

ii Ioana Lupan și Fugea Banei ii, 
știu să ne atragă pe pirtii, 
'e ca intr-un 
team* trasee 
cile.
upăamiezele 

i dintre noi 
i la căderea serii, alții, mai... frigu-

struirea președinților și secretarilor

LA T. SEVERIN...
a cursul de instruire a președinți- 
și secretarilor asociațiilor sportive 
orațul T. Severin, organizat de că- 
consiliul raional U.C.F.S. au par
at președinții și secretarii celor 

asociații sportive din oraș, precum 
profesori de educație fizică de ia 

ile medii și profesionale.

(Urmare din pag. 1)

Rog și ceilalți tineri muncitori 
ectia de proiectare a fabricii.
cent, tn cadrul unei însuflețite adu- 

, colectivul de muncă de la „Fia- 
roșie* și-a luat noi angajamente 

ntrecerea socialistă Aceste angaja
te. luate tn lumina Directivelor C C.

MR. cu privire la criteriile prin-
e ale întrecerii socialiste, prevăd, 

: -e altele .•
Depășirea planului la produc/ia glo- 
și marfă cu 1 la sută.
Realizarea peste plan a unor eC9- 

'i in valoare de 1.500.000 lei.
Creșterea procentului de calitate 

leite de box, cu tncă 2 la sută.
tărifi să îndeplinească cu cinste 
tivele angajamentelor luate în In- 
rea socialistă, muncitorii de 
ștanlă se află tn primele 
u economisirea de materii 
runtea întrecerii se situează 
or fruntaș Ion Brăgaru, care lunar 
omisește importante cantități de 

Succese frumoase în întrecerea 
listă obțin și handbalistele Constan
tă rgineanu și Aurica Andrei de la 

hinârie.
zinca „primii în producție, primii 
port* a tinerilor de la „Flacăra 
“ este tradusă cu succes tn viată, 
rată noile 
l întrecerii 
ă întilnirile de pe terenurile și să« 
de sport, 

roși, erau prezenfi la jocurile de cabană 
Seara, după cină, eram din nou împre
ună, la micile acțiuni muzical-arlistice, 
tn care fiecare și-a adus, pe măsura 
aptitudinilor, aportul. Au strălucit fi
rește, in primul rind, studentul Don 
Iliescu, anul I Foraj (un aco'deonist 
desâvirșit) șl soliștii Adrian Rotam, 
anul I Foraj, Clara Marinescu, anul II 
Ceologie și Avram Filip, anul FV Uti
laj.

In âteva rlnduri am ieșit din zona 
cabanei, atlntindu-ae pe trasee eera 
mai îndepărtate, la Poiana Izvoarelor 
și la Fină lori, unde iși stabiliseră ta
băra studenii de la alte institute și 
facultăți din București sau 
centre universitare.

In ântece și veselie, inlr-o 
ră antrenantă, cu sportul la 
lele de odihnă trec repede.

Am petrecut o vacantă minunată — 
reconfortantă și la același timp instruc
tivi, 
sporite.
noștin/ele, să învățăm, să 
prin aceasta grijii părintești 
lui care ne-a creat, nouă.

Am reienit ia Institut ca pateri 
dornici să ne îmbogățim t, 

răspundem 
a partidu- 

. tinerelului,
condifii optime de viată, de învățătură.

a _  ,__ ___ ________
președinților asociațiilor sportive din 
oraș și raion. Pe marginea materiale
lor prezentate de către activiști eu ex
periență sau membri ai biroului consi
liului raional, s-au purtat discuții uti
le, ce vor duce, fără 
bunătățirea activității 
cîațiile din orașul și

îndoială, la im* 
sportive în 1 so
ra ionul Pașcani.

C. Ene-coresp.

Pină acum eram obiș- 
imiți cu peregrinările unor 
fotbaliști nărăvit!. De as
tăzi insă, la capitolul .pă
sări călătoare* trebuie să 
inaugurăm încă o rubrică, 
sub care să consemnăm 
numele unor „colindători* 
de altă natură. De ydata 
aceasta este vorba de unii 
...educatori ai jucătorilor, 
mai precis de cei care au 
„pretenfia* să facă această 
educație.

Ați ghicit: ne referim la 
acei antrenori care nu pot 
sta locului. Tare mult le 
place să cutreiere tara, 
calând orice îndatorire 
elementară fată de profe
sia lor, fafă de asociațiile 
și cluburile sportive care 
i-au angajat, fată de în
săși mișcarea noastră spor
tivă, care le-a acordat ca
lificarea și clasificarea de 
antrenori.

Etapa intercentre a „Cupei de iarnă" 
va continua simbătă 24 și duminică 25 
februarie. La aceste date se vor dispu. 
ta ultimele jocuri inainte de turneul 
final. Programul a fost astfel alcătuit:

Intilniri masculine :
Brașov : Tractorul Brașov — Știința 

București
Cluj : Știința Cluj — Tehnometal Ti

mișoara.
Intilniri feminine:
Tg. Mureș: Mureșul Tg. Mureș — 

Știința Babeș-Boiyai Cluj.
București : l.T.B. — Știința Galați.
Reamintim că aceste partide se vor 

disputa in dublă ediție: 
avea loc turul, duminică 
aceeași localitate.

DINAMO A CIȘT1GAT 
FULGER DIN CAPITALA

Sala .Dinamo- a găzduit duminică 
turneul fulger de handbal in 7, orga
nizat de comisia orășenească de spe
cialitate. Au participat 8 echipe îm
părțite in două serii. Fiecare joc a 
durat două reprize a cite 10 minute. 
După terminarea jocurilor programate 
in fiecare serie, au avut loc partide 
pentru stabilirea ordinei 
clasamentul turneului.

Finala turneului, care 
pele cluburilor Dinamo 
prilejuit un joc spectaculos, de o bună 
valoare tehnică. După un joc intere
sant. dinamoviștii au ciștigat cu 10—9 
(5—4). De remarcat că Dinamo a în
trebuințat garnitura completă. Cele
lalte rezultate Cin paranteză locul ocu
pat de fiecare echipă in clasamentul 
final) : Clubul sportiv școlar (3) — 
l.T.B. (4) b—4. Flamura roșie (5) — 
Spartac (t) 19—9, Rapid (7) — U.C R. 
(») I#-9.

Timp de trei rile s-au Întrecut pe 
patinoarul artificial .23 August* «lin 
Capitala cele mai bune echipe de ’union 
din tar», calificate în urma campiona
telor regionale. Partida desfășurat* dumi
nică seara între Alintul Miercurea Ciuc 
și l.T.B. a fost aceea care a desemnat 
pe campioni. Jocul, viu disputat, a plă
cut prin evoluția scorului. Rezultat: 
5—5. Avantajul a fost cînd de o parte 
cînd de ceal.lt*. Ultimul minut de joc 
a fost decisiv: l.T.B. conducea cu 5—4 
și astfel era campioană, dar Avintul 
Miercurea Ciuc datorită unei bune tac
tici (a înlocuit portarul eu un jucător 
de cimp avtnd astfel 6 jucători de cimp 
pe cheală) egalează în ultimele secun
de și cîștigj campionatul la golaveraj. 
Iată deci că și oca de a doua ediție 
■ campionatului de juniori este etșli- 
gată tot 1* golaveraj. Echipa Avintul 
Miercurea Ciuc (antrenor St. Szabo), 
o formație omogenă, bine pregătită, a 
lăsat o frumoasă impresie numeroșilor 
spectatori prexenfi tn tribunele patinoa
rului.

Iată formația de bază a echipei cam
pioane : Fr. Keresztes. E. Klein. E.

tată două caturi t 
Ionicin și I). Popescu.

Primul a „reușitr 
în 6 luni de zile 
schimbe trei echipe, lâcind 
ruta Medgidia—P. Neamț 
— Galati !... Se pare ei 
nu-i la prima lui Ispravă 
de acest gen, pentru că

faresta Fălticeni, iar de 
aici din nou la 0 -lung... 
Nu știm dacă... voiajul s-o 
oprit aid. Cert este ci 
acest antrenor — ca șl 
levicin — și-a lăsat baltă 
echipa aflată tn pregătire. 
Probabil insă, că asta li 
interesa prea puțin, deși

printre colegii săi de me
serie se bucură de reputa
ția unui „antrenor călă
tor".

Gelos parcă de „perfor
manța" lui lovicin, cela
lalt antrenor, D. Popescu, 
a ținut sâ... îmbunătă
țească recordul. Și a reu
șit. în mai puțin de 6 
luni, el a trecut de la 
I.M.S. C -lung Muscel la 
lllIIHlIlIlIllllIHIIIIIIilllllllllllllPIllliHlilHIIIIHIIin

parcă il auzim — pe el, 
ca și pe alții ca el — vor
bind cu multă convingere 
despre stabilitatea antre
norilor ca o condifie esen
țială pentru continuitatea 
in munca de instruire ele 
etc.

Dar mai poate fi vor
ba, in asemenea conditiuni, 
de stabilitatea și continui
tatea atil de necesară tn

III

La sfîrșitul acestei săptămini și la 
începutul celei viitoare se va consuma 
ultimul act al tradiționalei competiții 
rezervate echipelor de juniori și de ju
nioare. „CUPA SPORTUL POPU
LAR". După cum se știe, pentru tur
neul final al celei de a V-a ediții a 
acestei interesante întreceri a tinerilor 
handbaliști și a tinerelor handbaliste, 
s-au calificat următoarele echipe:

La juniori, prin jocuri intercentre:
S.S.E. nr. 2 București. C.S.S. Cluj și 
C.S.S. Harghita Tg. Mureș; automat, 
ca deținătoare a 
București.

La junioare, prin jocuri intercentre: 
Tractorul Brașov, F t;
S.S.E. Timișoara: automat, ca repre- 
zentind centrul care a cucerit Cupa : 
C.S.S. Harghita Tg. Mureș.

Programul turneului final va fi al
cătuit in cursul zilei de astăzi de că
tre federație. Jocurile se vor disputa 
in București in zileie de 25, 26 și 27 
februarie

In legătură cu ediția de anul aces
ta a „CUPEI SPORTUL POPULAR", 
am stat de vorbă cu arbitrul V. Pe- 
lenghian (care se ocupă și cu îndru
marea echipei de juniori Voința), și 
în această calitate a urmărit o serie 
de intilniri in cadrul competiției. Iată 
ce ne-a spus:

„Ca și in anii precedenți. întrecerea 
și-a atins pe deplin scopul. Spre deo
sebire, ineă. de edițiile precedente, a- 
nul acesta CUPA s a ridicat la un ni
vel tehnic mai înalt Au fost multe me
ciuri frumoase, de calitate, unele din
tre efe ridicindu-se chiar la nivelul 
partidelor de seniori. Ceea ce trebuie 
subliniat in mod special este faptul că 
echipele (mai ales cele de juniori) 
sint de valoare apropiată. Jucătorii au 
o așezare mai corectă pe teren, circu
lația mingii este 
precisă, jocul lor 
nizat și — fapt 
îndeosebi — mai 
cest ultim punct 
zul meciului masculin C.S.S. Harghi
ta Tg. Mureș—Luceafărul Brașov in 
cursul căruia nu mi s-a oferit nici

Csaszar. 1. Balazs, C. Iloilo. T. Szi- 
lagyi, 1. Mezel, K. Krausz, I. Basa. 
E. Botla. G. Nagr. I. Texe, Fr. Sprenrz 
Cei mai buni oameni în jocul de dumi
nică au fost : T. Szilaryi, K. Krausr 
și I. Basa de Ia Avintul Miercurea Ciuc 
și E. Pană, Gh. Tăbăcim. R. Scheau 
de la l.T.B.

Rezultatele ultimelor meciuri : Arînttil 
Miercurea Ciuc—Metalul Rădăuți 8—2 
(3—0, 2—2, 1—0);

l.T.B.—Metalul Rădăuți 4—1 (1—0. 
3—0, 0—1). Au marcat: D. Mihăileseu 
(2). E. Pană și P. Costea (l.T.B.) și 
Lunzu (Rădăuți).

l.T.B.—Avintul Miercurea Ciuc 5—5 
(1—2, 1—1, 3—2). Au marcat: K 
Krausr (3). Mezel și Basa (Avintul) 
și lvănescu Costea. Mihăileseu și 
Schiau (2) de la l.T.B.

In urma acestor rezultate, elasamen-
tul final se prezint* .stfel
1. Avintul Mieretirea Ciuc

2 1 1 0 13: 7 3
2. l.T.B 2 1 1 0 0: 6 3
3. Metalul Rădăuți 2 0 0 2 3.12 0

GH. AMUZA-coresp.

acțiunea de ridicare calita
tivă a fotbalului ? Mai 
mult chiar, ce garanție de 
seriozitate mai pot prezen
ta astfel de antrenori ? 
Pot avea ei autoritate mo
rală fată de sportivii allali 
in pregătirea lor ? Desigur 
că nu.

Acești antrenori plimbă
reți, cerlati cu morala co
munistă, nu vor să înțe
leagă care le este menirea 

în procesul instruct! v-educa. 
tiv, au o comportare cu 
totul necorespunzătoare, 
străină de cea a imensei 
majorități a antrenorilor 
noștri. De astfel de ele
mente mișcarea noastră 
sportivă se poate lipsi 
foarte bine dacă vor con
tinua să colinde de la o 
echipă la aha. 

cel mai mic prilej pentru a da un a- 
vertisment măcar 1 Acest fapt insă este 
perfect explicabil : profesorii de edu
cație fizică, care se ocupă de instrui
rea acestor formații de tineri sportivi, 
acordă aceeași importanță pregătirii 
tehnice ca și muncii educative,' disci
plinei pe teren.

Pe de altă parte, se cuvine subli
niată și contribuția însemnată a fede
rației, care — in interesul unei cit mai 
bune și mai disciplinate desfășurări a 
partidelor — a delegat numai arbitri 
de primă categorie si chiar internațio
nali.

In altă ordine de idei, trebuie să re
marc că și anul acesta s-au evidențiat 
o serie de elemente talentate (Comat)
— S.S.E. Ploiești, «Nițescu — S.S.E. 
Galați. Anca — S.S.E. nr. 2 București, 
Botin — C.S.S. Banatul etc.) care
— după părerea mea — vor fi pro
movați curind in primele echipe. De 
altfel, turneul final va fi cit se poate 
de concludent in această privință".

de masă, la care au participat 48 de 
jucătoare și jucători, din localitate. 
Partidele s-au desfășurat in sala spor
turilor, in prezența a numeroși spec* 
tatori. In mod deosebit s-au rennr- 
cat Georgeta Azamfireî (Știința). Ni- 
coleta Amortoaie (Confecția), A. Ostatl 
(Progresul IGOB). I. David (Voința), 
S. Tighelnicu (Spartac). D. Nichifor 
(Voința) etc. care au ocupat locuri 
fruntașe în clasamentele acestei com
petiții.

• Comisia de specialitate de pe 
lingă consiliul raional (J.C.F.S. Lugoj 
a organizat ufi curs de arbitri de fot
bal, la care au participat 12 tovarăși 
La buna desfășurare a cursului au 
contribuit tovarășii I Cursarii». David 
și Adalbert Kinci (I Leș — coresp.)

• La lași s a organizat din iniția
tiva comisiei regionale de fotbal >»« 
curs de arbitri și instructori, la care 
s-au înscris peste 30 de muncitori, 
tehnicieni, ingineri, funcționari și stu- 
denți din localitate Exemplul comisiei 
de fotbal va fi urmat și de comisiile 
de box. baschet, atletism gimnastică 
etc (Rodica Gotbac și Eugen Ursa 
— coresp.).

• In orașul Ploiești s-a deschis m» 
curs de arbitri de baschet pe care il 
frecventează 10 .elevi" I ei tîîle s»nt 
predate de tovarășii Vasile Bordeianx, 
Ion Smidu și Stela Nancu. (SL lo- 
nescu — coresp.)

Șahiștii școlii medii mixte din SinH- 
na. regiunea Crișana. s-au întrecut rt» 
prilejul unui concurs organiza! de 
asociația lor sportivă Au participat 
un număr mare de pionieri si școlari- 
Pe primele locuri i-au cla-it Elena 
Budiu și respectiv Mircea Pop

32î de elevi de la școala d>- meserH 
din R Vilcea și-au trecu» recent '4 
ultima probă (schiul! din cadrul com
plexului G.M.A., devenind purtători al 
acestei Insigne

Printre cei care posedă acum bre
vetul insignei G.M.A se numără Elena 
Ulteanu, Rodica Durnea. Nicolae Pir- 
nau. Eugen Szfgeti, Eugen Barbu. 
Emilian Preda și alți elevi fruntași 
la invățălură.

Sportivi din asociațiile Știința, 
pid, Locomotiva și Sănătatea din 
meria s-au întîlnit în cadrul unor -no- 
cursuri de volei, șah și tenis de n' să. 
La capătul unor întreceri viu disp'- ate 
primele locuri în cele trei clasamente 
au fost ocupate de: Mircea Flore» 
(tenis de masă), Nicolae Humifă 
(șah) și formația Locomotiva (voleib 

I 
Gh. Cioranu-coresp.



despre
Deși condițiile atmosferice au ~ fost 

nefavorabile, ninsoarea puternică și 
vîntul fiind un serios impediment, con
cursul republican al centrelor de ini
țiere a fost pe deplin reușit, îndepli- 
nindu-și în întregime scopul organi
zării sale. Ne referim în primul rind la 
faptul că întrecerile ne-au permis să 
constatăm că în centrele de inițiere 
organizate de F.RS.B.A. s-a muncit 
cu rîvnă, instructorii și antrenorii stră- 
duindu-se ca elevii lor să-și însușeas
că cît mai temeinic elementele de 
tehnică ale schiului. Eondiștii și sla- 
lomiștii, selecționați din cei peste 
1.500 de copii pârtieipanțî la centre, 
s-au dovedit buni exccutanți ai pro
cedeelor tehnice solicitate de aceste 
probe. In același timp, ei au arătat 
mult curaj și multă combativitate, 
eiemente de asemenea foarte necesare 
obținerii performanțelor în orice dis
ciplină sportivă. Dintre cei mai buni 
vom aminti la fond de loan Dudii, 
> Nan. A"a Hie, Maria Stănilfi (Rîș- 
nov), Gli. Moșoiu, Gh. Cercel, Virginia 
Luția (Fundata), iar la slalom uriaș 
de Paul Ivănescu (Sinaia), C. Dra
gan (Abrud), Rodica Stoica, Livîu 
Predeleanu și Teodor Staicu (Predeal). 
Dan Cristea (Bușteni), Teofil Blaj și 
D Munleanu (Brașov), Rodica Gagea 
(lacobeni) ș.a. De asemenea, se cu
vine să evidențiem frumoasa evoluție 
a copiilor centrului de inițiere orga
nizat de Dmanio Brașov, care au parti
cipat în afară de concurs, loan Stan- 
ciu, Ivan Voinea și loan Crețoiu au 
cucerit primele locuri la slalom uriaș, 
categoria 12—11 ani, făcînd o ade
vărată demonstrație de parcurgere a 
unui traseu de slalom uriaș pentru 
copii. De altfel, tinerii schiori din 
Brașov, ca și cei din Bușteni, Pre
deal, Sinaia și lacobeni au dominat ca 
In fiecare aii probele alpine, tot ast- 
lel cum schiorii din Fundata și din

ȘTIRI - ȘTIRI - ȘTIRI• 9 ’

• Simbătă și duminică, pirtiile din 
Poiana Brașov vor găzdui a doua eta
pă a ..Cupei R.P.R.” la probele alpine 
și nordice. Datorită ninsorii căzută din 
abundență în ultima sâptămînă. parti- 
cipanții vor avea condiții optime de 
concurs.

• Din cauza timpului nefavorabil (vis
col și ceață) întrecerile de sărituri pen
tru „Cupa 16 Februarie", care trebuiau 
să se desfășoare duminică pe trambuli
na mare din Poiana Brașov, nu s-a»i 
putut disputa. Totuși, doi concurenți au 
încerca* trambulina, realizind următoa
rele sărituri : Șt. Burefea (Casa Ofițe
rilor Brașov) 73 m, Vasile Prișcu (O- 
Itmpia Brașov) 65 m.

• Probele desfășurate simbătă și du
minică în cadrul campionatului regiu
nii Suceava au dat următori cîștigători: 
SENIORI, fond 15 km : D. Olteanu (Su
ceava). slalom uriaș : N. Pali (Vatra 
Dornei), slalom special : N. Pali, cobo- 
rîre : V. Lipețchi (Vatra Dornei); SE
NIOARE • fond 5 km : Viorica Vlasa 
(Vatra Dornei); JUNIORI: fond 5 km: 
Gh. Tătaru (Cîmpulung), slalom, slalom 
uriaș și coborîre : Mihai Miron (Vatra 
Dornei); JUNIOARE : fond 3 km: Zeno- 
bia Lungulescu (Vatra Dornei), slalom, 
slalom uriaș și coborîre : Mariana An- 
drecscu (Vatra Dornei). Au participat 
*79 de concurenți. cei mai bine pregătiți 
dovedindu-se cei din Vatra Dornei care 
au întrecut net pe schiorii din raioa-

După cîteva zile călduțe, vremea s-1 
răcit din nou în zona de mume, unde 
a niws moderat, iar în ultimele trei 
zile a viscolit. In dimineața zilei de 19 
februarie, straiul de zăpadă măsura î 
Sinaia (Cola 1.5(10) 60 cm., Predeal 
70 cm, VI. Ornu 134 cm, Fundata 100 
<ww. Ha rău 70 cm, Pietrosu—Pod na 60 
<nn, Semcnic 90 cm, Țarcu 30 cm. Pa- 
ring 41 cm. Păltiniș 20 cin. Brașov 8 
cm, Cluj 12 cin.

Pe»im zilele următoare se prevede 
▼reme rece și umedă. Cerul se va men
ține mai mult fioros și vor eonl'nua să 
«adă ninsori în toată zona de niun!i\ 
fiind mai abundente în Carpații Nordici 
și Meridionali. Vin tu] va sufla în gc-

sporlurile de iarnă, fiind fără crustă.

ner.il tare clin srcionil nordic. Temp*'-
ra tu ra se va men| ine și ziua -ub zero
gnulc.

Straiul de zăpadă va crește în gro-
sinie și va fi foarte bu n pentru toate

COPII...
Rișnov nu au „scăpat" nici unul dio 
locurile fruntașe la fond.

LATA ADEVĂRATA PEPINIERA!

Dacă primul scop al organizării ccct- 
trelor de inițiere a fost îndeplinit, 
numărul participanților și valoarea se
lecționaților fiind un bun indiciu în 
această privință, se cuvine să discu
tăm și despre activitatea viitoare a 
acestor copii, reale speranțe ale schiu
lui nostru. In această privință, tre
buie să ne exprimăm regretul că la 
întrecerile de la Predea' nu a fost 
prezent decît UN SINGUR AN RE- 
NOR al unei secții fruntașe (Gh. 
Olteanu de la Dinamo). Aceasta, deși 
ar fi fost foarte indicat ca evoluția 
copiilor să fi fost urmărită de cit mai 
mulți antrenori, atît pentru ajutorul 
pe care l-ar fi putut da instructorilor 
centrelor, cît și pentru a selecționa 
pe cei mai buni schiori in vederea pre
gătirii lor la un nivel cit mai înalt. 
Timpul nu este însă pierdut și chiar 
si acum dintre copiii care au evoluat 
la Predeal pot fi aleși cei mai talen
tat!, cei mai buni, pentru a împros
păta secțiile fruntașe în schi ale clu
burilor și asociațiilor sportive.

Pe de altă parte, se cuvine să amin
tim faptul că unele centre care dau 
an de an schiori de mari perspective 
(Predeal la probele alpine. Fundata 
la fond) nu au o asociație sportivă 
cu secție puternică de schi, care să 
coordoneze activitatea practicanților 
acestui sport. Predealul și Fundata 
sînt puternice pepiniere, dar atit. Oare 
asociațiile sportive existente în aceste 
centre nu pot face chiar nimic pentru 
a crea secții de schi în care copiii 
inîțiați să se dezvolte în continuare ? 
Predealul și Fundata nu pot fi repre
zentate decit în concursul centrelor 
de copii ? Noi sintem convinși că se 
poate face mai mult și așteptăm fapte.

D. STANCULESCU

nele Botoșani, Rădăuți, Fălticeni, Cîm
pulung și Suceava. (BORIS FEIG — co
respondent).

• Dealul „Cetățuia" din orașul Rm. 
Vilcea a găzduit un interesant concurs, 
la care au luat startul 85 de sportivi din 
6 asociații sportive. In majoritatea pro
belor, cei mai buni s-au dovedit schio
rii de la Forestierul — centrul școlar.
Iată câștigătorii probelor : SENIORI,
fond 15 km : N. Albu (A.S.A.), slalom 
special : Gh. Buzdugan (Forestierul), 
slalom uriaș : Gh. Derilici (Forestierul), 
coborîre : Gh. Frăsineanu (Forestierul); 
SENIOARE, fond 5 km : Elena Pistol 
(Forestierul), slalom uriaș : Aurelia 
Mateescu (Forestierul), coborîre : Paula 
Lăcraru (Forestierul), JUNIORI, fond 5 
km : Gh. Dascăl (Forestierul), slalom 
uriaș : A. Chir a (Forestierul), slalom 
special : d. Peter (Forestierul), coborîre: 
T. Cîmpean (Forestierul); JUNIOARE, 
fond 3 km : Maria Trușcă (Forestierul), 
slalom uriaș : Ana Cercel (Forestierul), 
coborîre : Maria Trușcă (Forestierul). 
(DRAGOMIR ROȘIANU — corespondent).

Echipa elevelor din Sighet
In anul 1960. cind profesorul de 

educație fizică loan Benga, proaspăt 
absolvent al Institutului de Cultură 
Fizică, a venit la Sighet, nu bănuia că 
în orașul de pe malul Izei va cunoaș
te o mare satisfacție. Datorită muncii 
susținută zi de zi, datorită dragostei 
de a învăța, elevele Școlii ocdagcgică 
mixtă din Sighet au ajuns în anul 
1962 în finala campionatului republi
can de volei al școlilor medii, intre- 
cînd pe rind cele mai bune echipe ale 
regiunilor Maramureș, Cluj și Crișana. 
Ia fotografie, jucătoarele de bază ale

0 interesantă competiție
Amatorii reuniunilor de patinaj ar

tistic vor urmări in cursul acestei 
săptămini o interesantă competiție. 
Este vorba de faza regională a cam
pionatelor republicane care va reuni 
pe cei mai buni patinatori artistici

In întrecerile fazei regionale a cam
pionatelor republicane, o vom vedea 
și pe tinăra noastră campioană Cris
tina Patravlea. lat-o execuiind o spec

taculoasă săritură 

din Capitală. Iși vor disputa intiietatea 
peste 80 de patinatori care s-au pre
gătit intens în vederea acestei com
petiții.

Concursul va incepe joi la ora 16 
pe patinoarul „23 August". Va con
tinua vineri și simbătă după-amiază 
iar duminică intre orele 8—10 și după- 
amiază intre orele 17—19.30. De la 
ora 19,30 va avea loc o demonstrație 
pină la ora 20,30 iar în continuare un 
carnaval pe gheață.

'VOLEI

Noile modificări ale regulamentului intră in vigoar 
o dată cu reluarea campionatelor

Cu prilejul celui de al VlII-lea Con
gres al Federației internaționale de 
voleî (Marsilia — 1961), Comisia re
gulilor de joc din cadrul F.l.V.B. a 
hotărît unele schimbări ale regula
mentului. Aceste schimbări vor intra 
în ...acțiune la campionatele mondiale 
de volei care vor avea loc anul acesta 
în Uniunea Sovietică. Pentru a da insă 
posibilitate sportivilor și sportivelor 
noastre să cunoască și apoi să se obiș
nuiască cu noile modificări, F.R. Volei 
a hotărît ca începînd cu returul cam
pionatelor republicane să se arbitreze 
în conformitate cu noile reguli.

echipei Victoria, cum este denumită 
formația Școlii pedagogică mixtă din 
Sighet. primesc îndrumări din partea 
antrenorului. De la stingă la dreapta: 
antrenorul loan Benga, Ținea Iacovici, 
Viorica Mureșan, Maria Săsăranu, Ro
dica Codrea, Elena Buteanu și Ta
tiana Larion. Demn de subliniat fap
tul că toate elevele sînt sirguincioase 
la învățătură, iar Rodica Codrea este 
fruntașă pe școală.

Text si foto: GR. DABALA

Ultimele meciuri in „Cupa Steaua
întrecerile de tenis de luni din 

„Cupa Steaua" au oferit spectatori
lor trei partide mai atractive. In pri
ma, C. Năstase a ciștigat la Cristea 
in trei seturi: 6—4, 4—6, 6—4, la ca
pătul unor schimburi de mingi deo
sebit de interesante. Mai sigur în 
final. C. Năstase a ieșit invingător. 
Avînd in față un adversar (C. Po- 
povici) destul de bun, dar încă ne
experimentat. Cristea a învins cu 
6 2, 5-7. 6-2.

De la întâlnirea D. Viziru — Măr- 
mureanu (6—2, 6-1) ne așteptam la

Un turneu de maeștri în Capi
Incepind de ieri după-amiază sala 

de șah a clubului sportiv Progresul 
din str. Lipscani 14 găzduiește o im
portantă competiție șahistă rezervată 
maeștrilor și candidaților de maeștri 
din Capitală. Iată cei 12 participanți 
la turneu. în ordinea tragerii la sorți : 
1. Th. Ghițescu, 2. V. Georgescu, 3. O. 
Pușcațu. 4. E. Nacht, 5. M. Pavlov,
6. C. Bozdoghină, 7. M. Itădulescu, 
8. V. Ciociltea, 9. C. Botez, 10. O. Tro- 
ianescu, 11. D. Drimer, 12. Fl. Gheor
ghiu.

După cum se vede, Ia întrecere iau

ÎNTRECERI LA BUȘTENI Șl CIMPINA

Optimile de finală ale campionatului 
republican individual, ediția 1962, au 
reunit la Cîmpina un număr de 22 ju
cători, impărțiți in două crupe. Pe pri
mele locuri s-au clasat Cr. Petrescu 
(Petrolul) cu 9*/s p., FI. Dimitriu (Co
merțul) 8, în prima grupă și M. Da-

Astfel, la capitolul II, regula IV, ar
ticolul 3 („Comportarea jucătorilor, 
rezervelor și antrenorilor") se adaugă 
paragraful g care sună astfel:

„In momentul atingerii mingii și în 
special cu prilejul primirii serviciului, 
este interzis jucătorilor să bată din 
palme, să scoată strigăte sau să co
mită orice acțiuni avind ca scop să 
împiedice pe arbitrul principal in apre
cierea sa asupra acestei atingeri a 
mingii".

La regula V, se modifică art. 3 
(„Compunerea echipelor și înlocuirea 
jucătorilor") și anume paragrafele c 
și d, care în noua lor redactare sună 
astfel : paragraful c :

„înlocuirea jucătorilor se face la ce
rerea căpitanului sau antrenorului e- 
chipei. adresată fie arbitrului principal, 
fie arbitrului secund'. In acest fel, 
se suprimă pauza de 30 de secunde 
acordata pină acum la înlocuirea jucă
torilor. Paragraful d aduce o altă mo
dificare importantă : „O echipă poate 
să efectueze maximum șase schimbări 
de jucători in cursul unui set. Un în
locuitor care intră in joc trebuie să 
se prezinte echipat (in ținută de joc) 
la scorer și să fie gata să-și ocupe 
locul in formație de îndată ce va fi 
autorizat".

Sfirșitul paragrafului d ramine ne
schimbat, cu excepția „notei" care se 
suprimă.

După cum se știe, pină acum o 
echipă putea sa efectueze cel mult 
patru schimbări de jucători in cursul 
unui set lu conformitate cu noile mo
dificări, se pot efectua șase schimbări 
în cursul aceluiași set.

La linele articolului 4 („Așezarea 
jucătorilor") din cadrul regulei V, se 
adaugă următoarele: „Greșeala de așe
zare a jucătorilor : cind o echipă a co
mis o greșeală de așezare a jucători
lor, jocul trebuie oprit și greșeala în
dreptată. Punctele ce au putut fi înre
gistrate de echipa in culpă din momen
tul comiterii greșelii, trebuie să fie 
anulate. Dacă această echipă are ser
viciul in acel moment, trebuie să se 
opereze o schimbare de serviciu. 
Punctele marcate de echipa adversă 
(n.n. cea care nu a greșiți vor fi men
ținute. Dacă nu este posibil să se de
termine momentul exact al greșelii, 
echipa care a comis greșeaJa va trebui 
să-și reia așezarea corectă și va fi pe
nalizată, după caz, cu punct sau schim
bare de serviciu".

A tost completat și art, 2 din regula

AZI SI MII

mai mult. învinsul, cu excepția ■ 
va voleuri, a ratat tot ce a ince 
servicii puternice, smeciuri, at 
in linie dreaptă sau cros. D. Vi 
fără să strălucească, a manifestat 
ficientă siguranță în jocul de mi 
iar uneori a venit curajos la filei

Competiția continuă azi tot în 
de sport din calea Plevnei nr. 1

Azi jocurile se vor desfășura ! 
orele 8 și 13, iar miercuri între < 
8 și 13 și 14,30 și 20,30. Mîine 1 
concursul se încheie.

parte protagoniștii ultimului camp 
republican — în frunte cu camp 
țării, V. Ciociltea, al doilea « 
Th. Ghițescu și fostul eampioi 
Gheorghiu - precum și maestn 
temațional O. Troianescu. ne< 
în ultima finală. Confruntarea ac< 
dă un interes in plus turneului c 
început aseară.

Se joacă de trei ori pe săptăr 
luni, miercuri Și vineri. Partidei 
cep Ia orele 17,30. Competiția est 
tată cu o cupă oferită de eiubuf* 
tiv Progresul.

bija (Știința) 9*/2, A. Constanții 
(Petrolul) 8, in cea de a doua.

La Bușteni, pe primele două I 
s-au clasat ing- Gh. Neculau c 
puncte (din 14 posibile) și V Zb< 
10 — ultimul cu un pimctaj Soim 
mai bun decît egalul său în clasa 
C. Davidescu.

VI („Antrenorii, conducătorii și 
tanii de echipă"). La sfirșitul 1t 
adaugă : „In timpul jocului anin 
și conducătorii nu trebuie să coi 
deciziile arbitrului".

O seamă de modificări au inter 
și la regula IX, care se ocunjLsn 
buțiile arbitrului secund, 
graful 2 a fost completat ■ 
redactare este următoarea: „Si 
lează (n.n. arbitrul secund) orie 
cere a mingii pe deasupra plasei, 
PLET in afara benzii verticale • 
pe partea sa“. In afară de aceas 
decis ca să se adauge două noi 
grafe, 9 și 10. Noile texte sînt 
toarele: paragraful 9: „VerBi 
începutul fiecărui set ca așezare 
țială pe teren a fiecărei echipe i 
respundă cu ordinea de rolaț 
serviciu) trecută in foaia de arb 
Paragraful 10: „Supraveghează 
tactul mingii cu corpurile str 
Actualul paragraf 9 (conform n 
mentului în vigoare in țara no 
devine paragraful 11: .Iți arată 
rea sa arbitrului principal in 
acesta ii poate cere".

In sfirșit, au fost aduse unele 
ficări și regulei XXIII („Pi« 
unui punct sau a serviciului" 
„Greșeală de așezare și in lei 
cu întreruperea de joc pentru < 
(taimaut)"; s) „Al treilea thnp , 
trerupere de joc pentru odihnă ( 
aut) cerut după ce s-a dat a« 
ment“ (conform actualei reguli 
art. 6 d) : t) „Neefec.tuarea itu< 
a schimbării de jucători* (contor 
gulei V, art. 3 c).

,, Cupa Harghita
TG. MUREȘ 18 (prin telefon).

pele feminine de volei ale ciut 
sportive școlare din țară au part 
la sfirșitul săp4ămînii trecute la , 
Harghita". Au fost înregistrate 
(oarele rezultate: Cluj cu Tg. I 
3—2, cu București 3—0, cu Timl 
3—2, cu Brașov 3—0; Tg. Atur 
București 3—2, cu Timișoara 3— 
Brașov 3—0 ; București cu Tim 
3—0, cu Brașov 3—0; Brașov- 
șoara 3—2.

Clasamentul final arată astfc 
Clubul sportiv școlar Cluj. 2. 
Harghita Tg. Mureș, 3. C.S.Ș. 
rești, 4 C.S.Ș. Luceafărul Braș 
C.S.Ș. Banatul Timișoara

10AN PÂUȘ — coresp. rq



MAI MULTA FERMITATE Mîinc pc stadionul Dinamo

AIN MUNCA SECȚIILOR DE FOTBAL
Unul din factorii importanți care 

contribuie la bunul mers al activității 
sportive din asociații și cluburi îl 
constituie birourile de secții pe ra
mură de sport, care — prin compe
tența și exigența lor trebuie să deter
mine modul cum să se desfășoare 
munca sub toate aspectele. Birourile 
secțiilor de fotbal au datoria să asi
gure îmbunătățirea continuă a între
gului proces de antrenament, să-și 
aducă o contribuție activă la edu
carea jucătorilor, supraveghind com
portarea lor atît pe terenurile de 
sport, cit și în producție sau la în- 
vățămînt. In ultima instanță, aici in 
secțiile de fotbal, se decide reușita 
planului de măsuri elaborat de Con
siliul Generat U.C.F.S. privind îm
bunătățirea activității fotbalistice in 
țara noastră- Este cunoscut faptul că 
birourile de secții cuprind oameni ai 
muncii, activiști voluntari, îndrăgostiți 
de sport, care nu precupețesc timpul 
lor liber pentru a lucra în folosul 
fotbalului. Răsplata acestor active 
obștești o constituie, desigur, compor
tarea și rezultatele frumoase obținute 
de sportivi pe teren, în activitatea pro
fesională și la învățătură. Și, se p^te 
afirma că majoritatea birourilor de 
secții a adus o contribuție însemnată 
la intensificarea activității fotbalistice 

rcâr<?*se observă în această iarnă.
Dar, în domeniul fotbalului mai per

sistă o serie de lipsuri care frînează 
progresul acestei discipline sportive, iar 
unele măsuri preconizate nu au fost 
puse în aplicare. De ce ? Pentru că 
nu toate birourile secțiilor de fotbal 
au muncit cu răspundere pentru îmbu
nătățirea simțitoare a antrenamentelor, 
pentru întărirea disciplinei și a spi
ritului de răspundere în rîndul jucă
torilor.

Una din îndatoririle de seamă ale 
birourilor de secții este aceea a în
drumării și controlului muncii de ins
truire. Birourile de secții trebuie să 
asigure condiții corespunzătoare de 
pregătire, să urmărească desfășura
rea antrenamentelor, respectarea pla
nurilor de pregătire în funcție de pe
rioade, să vegheze asupra punctualității 
și disciplinei jucătorilor. Intr-un cu- 
vînt, este necesară o strînsă colaborare 
cu antrenorii, medicii sportivi și con
ducerile clubului sau asociației respec
tive. Așa procedează, bunăoară, birou
rile secțiilor de fotbal de la Petrolul 
Ploiești, Știința Tim., C.S.O. Reșița 
etc. Aici, membrii birourilor desfășoară 
o activitate' intensă, sînt prezenți ci 
regularitate la antrenamente, îi ajută 
efectiv pe antrenori în diferite acțiuni 
legate de instruire și educație, interve- 

me<l și luînd măsurile necesare. Sînt 
-fKîi și cazuri cind membrii birourilor 
de secții, neînțelegîndu-și menirea, 
nu-și fac simțită prezența la antrena
mente, nu cunosc problemele și atunci 
cînd echipa „nu merge”, se întreabă 
care or fi cauzele, lată, de pildă, pe 
U.T.A., unde la cinci antrenamente 
consecutive nu a participat nimeni din 
conducerea secției I Nici la C.F.R. Ti
mișoara, Steagul roșu ~ 
Flacăra Moreni lucrurile 
zintă mai bine. De ce 
lăsare ? De ce consiliile 
asociațiilor respective nu 
tivitatea birourilor secțiilor în această 
direcție ? Cum pot fi rezolvate sar
cinile ce decurg din planul de măsuri 
dacă consiliile cluburilor și asociațiilor 
nu manifestă preocuparea necesară ? 
Se cuvine, prin urmare, mai mult simț 
de răspundere și din partea acestor 
organe sportive.

Munca educativă este o altă sarcină 
de o deosebită importanță. Planul de 
măsuri prevede combaterea și elimi
narea manifestărilor străine de sport 
prin luarea de măsuri energice îm
potriva indisciplinei, vedetismului, bru
talităților și, în general, împotriva 
comportării nedemne pe terenurile de 
sport și în viața personală. Trebuie să 
subliniem că în ultimul timp s-a făcut 
o anumită cotitură în domeniul muncii 
de educație. Membrii birourilor de 
secții, în frunte cu comuniștii, desfă
șoară o activitate temeinică pentru ri
dicarea nivelului politic și cultural al 
fotbaliștilor. Comportarea lor este în
drumată cu atenție sub toate aspectele. 
Dacă, de exemplu, într-un trecut nu 
prea îndepărtat, la Crișana Oradea au 
fost tolerate abaterile unor fotbaliști 
ca frații Szakacs etc., în ultima peri
oadă biroul secției de fotbal a luat o 
serie de măsuri, înlăturînd din cadrul 
secției elementele compromise sau ne
corespunzătoare și înlocuindu-le cu 
cadre tinere din regiune și juniori din 
pepiniera proprie. Acest climat sănă
tos a ajutat pe componenții echipei de 
categorie B ca și fără de „vedete" să 
continue, cu șanse, lupta sportivă 
pentru ridicarea calității jocului și 
pentru promovare. Și S.N.M. Constanța 
s-a dispensat de „aportul" unor ju-

edu-

de

Brașov sau 
nu se pre- 

această de- 
cluburilor și 
îndrumă ac-

ca

DINAMO-PROGRESUL IN FINALA „CUPEI PRIMĂVERI11

cători cu pretenții nejustificate 
Vultur, Tatomir etc.

O schimbare în bine s-a produs , 
în munca birourilor secțiilor de fotbal 
de la cluburile Steaua și Dinamo 
București, unde a fost lichidată atitu
dinea conciliantă și de răsfăț față de 
unii jucători, creîndu-se condiții mai 
bune pentru întărirea disciplinei și a 
seriozității în antrenamente și jocuri.

Din păcate. însă, mai sînt birouri de 
secții care „închid ochii" la o serie de 
abateri de la disciplină. La C.S.O. 
Craiova, biroul secției de fotbal nu a 
luat din timp măsuri hotărîte împotriva 
unor jucători care, sub diferite pretexte, 
au absentat sistematic și conștient 
de la antrenamente, fapt pentru care 
pregătirile au început foarte tirziu. 
De asemenea, biroul secției de la Di
namo Suceava a manifestat o atitu
dine complet neprincipială față de aba
terile jucătorilor Lavric și Cotroază. 
Cînd cei doi sportivi au vrut să plece 
din secție li s-a spus că vor fi sus
pendați, în schimb dacă renunță la 
plecare totul va fi în regulă. Aseme
nea practici se întilnesc încă, destul de 
des, șî la alte secții, ca la G.S.O. 
Baia Mare și Mureșul Tg. Mureș. 
Ce măsuri au luat consiliile regio
nale U-C.F.S-, 
respective pentru curmarea unor ase
menea manifestări condamnabile ?

Alte birouri cum ar fi la secțiile de 
fotbal de la Unirea Botoșani, Minerul 
Anina sau Unirea Gura Humorului, in 
loc să combată cu fermitate diferitele 
abateri, intervin pentru cocoloșirea lor 
la forurile superioare cînd acestea iau 
masurile necesare. Unele secții, dînd 
dovadă de slăbiciune. în „disperarea" 
provocată de situația din clasament 
calcă în mod grosolan principiile mo
rale ale sportului nostru. Astfel, sec
țiile de la Minerul Lupeni și Corvi- 
nul Hunedoara au acordat muttă- 
ospiLalitate unor jucători veniți de la 
alte asociații sau cluburi, fără să se 
intereseze de motivele pentru care 
și-au părăsit echipele lor. Ele au 
făcut intervenții neprincipiale pentru 
transferarea jucătorilor respectivi, dar 
nu s-au ostenit măcar să obțină a
cordul secțiilor de unde au plecat.

Și

comisiile regionale

★

In ultima vreme sînt tot mai multe 
exemplele fotbaliștilor care sînt evi- 
dențiați în muncă și învățătură. Dato
rită și birourilor de secții, care se pre
ocupă de aproape, jucătorii Zaharia, 
Meszaroș, Seredaî, Hașoti (St. roșu), 
A. Szuc-s (Crișana Oradea), I. Sălă- 
gean (Stăruința Oradea). Ruzic! 
(Industria Sîrmei C. Turzii), Soos 
(C. S. M. Cluj), Ursu (Arieșul

Turda) sînt bine apreciați la locurile 
de muncă. Tot așa, prin grija birouri
lor de secții, la Dinamo, Rapid, Pro
gresul, Metalul (toate din București), 
Petrolul, St. roșu, fotbaliștii sînt în
drumați și ajutați să urmeze 
învățămînt de stat.

Nn toate birourile acordă 
portanța cuvenită acestor
Unele mai permit ca sportivii să negli
jeze activitatea 
cită un control 
cum fotbaliștii 
sarcinile lor la
în acest fel a devenit posibil ca jucă
tori ca Straton, Olaru, Cataramă (Fa
rul Constanța), Comșa (C. S. M. 
Mediaș), Bălăceanu, Horvath (Chimia

forme de

însă, im- 
probleme.

profesională, nu exer- 
riguros asupra modului 
își duc la îndeplinire 
locul de muncă. Numai

Făgăraș), Cberciu (C. S. M. Si
biu) și alții să tragă chiulul in pro
ducție. Biroul secției de fotbal de la 
C.S.M. Sibiu s-a orientat just cind, 
pentru aceste lipsuri, a scos din Iot 
pe Cherciu. A greșit apoi grav, cînd 
a revenit asupra măsurii luate. Ce 
învățăminte au putut trage sportivi: 
din cazul jucătorului Cherciu ? Alte 
birouri dovedesc o foarte slabă preo
cupare pentru educația fotbaliștilor, în
drumarea for spre o calificare profe
sională și terminarea studiilor. Este 
foarte concludentă in această privință 
poziția secției de la Chimia Govora, 
ai cărei jucători irosesc o bună parte 
din timp cu ocupații cu totul necores- 
purizătoare. Pe de altă parte, la Știin
ța Cluj, GS-.M-S- Iași. C-F-R- Roșiori 
— de piwiă — s-a com-statat o foarte 
slabă exigență față de jucători. De 
altfel, răsfățul care caracterizează re
lațiile acestor birouri cu j’ucătorii, s-a 
reflectat în rezuttaiere de anul trecut. 
Este cazul ca aceste secții să-și schim
be radical atitudinea față de proble
mele educației și ale antrenamentului.

Nu este de mirare că nivelul poli
tic și cultural al unor astfel de ju
cători este slab și că aceștia dau do
vadă de o atitudine condam^nabilă față 
de muncă, fiindcă grija pentru îm
bogățirea continuă a cunoștințelor po- 
I’tli^.e-^'u!l'u-aț^ la aceste secții, nu a 
stat in centrul atenției. Sîntem con
vinși că birourile secțiilor respective 
nu au urmărit felul cum jucătorii s-au 
străduit sâ acumuleze cunoștințe folo
sitoare tn cadrul învățsmîntuhii de 
partid și U.T.M-, acest sprijin prețios 
în munca de educație cetățenească a 
jucătorilor. Nici la C.F.R. Arad biroul 
de secție nu manifestă suficientă preo
cupare față dp învățămîntul politic. 
La Stea ua. Metalul și Știința Bucu
rești au fost aminate nejustificat unele 
seminarii. i-ar fotbaliști ca Marin, 
Caricaș, Eftimie, V. A'exandru nu se 
pregătesc pentru seminarm

Imensa majoritate, însă, a birouri
lor de secții acordă o deosebită im
portanță ridicării nivelului ideologic- 
politic al fotbaliștilor, urmăresc per
manent desfășurarea procesului educa
tiv. Există grija pentru ca toți jucăto
rii să fie încadrați în învățămîntul po
litic, la club sau asociație, în cazul e
chipelor de categorie A și B, sau la 
locul de muncă. Se controlează pre
zența la cursuri și modul cum se pre
gătesc și răspund sportivii la semina- 
rii. Este și firesc acest interes pentru 
ridicarea nivelului politic al fotbaliști
lor, deoarece munca de educație face 
parte integrantă din procesul de pre
gătire multilaterală a sportivilor. De
sigur că pentru desfășurarea în cele 
mai bune condițiuni a acestei pregă
tiri complexe, este necesar un sprijin 
efectiv din partea comisiilor regionale 
de fotbal și a metodiștilor. ,

Comisiile regionale 
preună cu metodiștii 
ajutorul conducerilor 
sociațiilor trebuie să 
controleze permanent ___ _____
lor de secții, pentru ca aceste organe 
să-și poată duce la îndeplinire sarci
nile deosebit de importante ce le re
vin în instruirea și educația fotbaliști
lor. Numai printr-o colaborare strînsă 
între toți factorii de răspundere se va 
asigura îndeplinirea planului de mă
suri pentru îmbunătățirea activității
fotbalistice din țara noastră. Birou
rile secțiilor pot aduce astfel o im
portantă contribuție la ridicarea cali
tății fotbalului chiar de la reluarea 
campionatului.

NOTE
PROCENTAJE INADMISIBILE.

In meciul de duminică de pe sta
dionul Dinamo s-a petrecut un lucru 
neobișnuit. Pentru departajarea echi
pelor Dinamo și Rapid care în 90 de 
minute de joc au terminat la egali
tate, au fost acordate cite 10 lovituri 
de la 11 m fiecărei echipe. Conform 
regulamentului „Cupei Primăverii", lo
viturile de la 11 m au fost executate 
de toți cei 10 jucători de cîmp ai fie
cărei echipe.

Ei bine, deși se spune că un 11 m 
este un gol aproape sigur, cei 20 de 
jucători nu au reușit să înscrie decit 
în proporție de 40% Rapid și 50% Di
namo. Este un procentaj inadmisibil 
de scăzut, pentru fotbaliștii fruntași, 
printre care și o serie de internațio
nali. Duminică, Macri, Nunweiller 111 
și IV, Georgescu, Greavu, V. Alexan
dru, V. Anghel, Eftimie au ratat, fie 
trăgind afară sau în bară, fie execu-

de fotbal, îm- 
regionali și cu 
cluburilor șî a- 
îndrume și să 
munca birouri-

In deschidere:
Stadionul Dinamo va găzdui j

cadrul competiției „Cupa Primăverii". Caracterul competițional mărește inte
resul pentru cele două jocuri de mîine, dintre care unul este finala Cupei 
(Dinamo—Progresul), iar al doilea contează pentru locurile 3—4. Programul 
a fost astfel întocmit:

Rapid—Steaua
mîine alte două jocuri interesante din

fost astfel întocmit:

Ora 13.30
Ora 15.30:

Rapid — Steaua 
Dinamo — Progresul.

Reamintim că în caz de egalitate 
'oare vor fi desemnate prin executarea 
fiecărei formații.

Biletele pentru acest cuplaj se pun

după 90 de minute, echipele cîșfigă» , 
a 10 lovituri de la 11 m acordate

. , _ , în vînzare de azi de la 10 din., la j
casele de bilete de la stadioanele Dinamo și Giulești, la agenția Prono-. ' 
sport (Cal. Victoriei nr. 9) și la casa specială ' din str. I. Vidu.

Kraus, extrema dreaptă a echipei Rapid, in luptă cu Ștefan (nr. 2). Ivan a , 
căzut la pămint și nu mai poate interveni, dar Nunweiller III se apropie 
grăbit de locul acțiunii. Pină la urmă, Kraus va reuși să centreze. Fază din 

partida Dinamo—Rcpid

Alte rezultate de la jocurile
Foto : V. Bageac

amicale
.CUPA 16 FEBRUARIE" LA CLUJ

CLUJ (prin telefon). Duminică au 
continuat aici întrecerile din ’ ' 
competiției dotate cu „Cupa 
bruarie".

cadrul
16 fe-

CLUJ

care s-au descurcat mai i

ARIEȘUL TURDA — C.S.M.
1—0 (1—0). Clujenii au dominat mai 
mult, dovedind o bună pregătire fizi
că, dar înaintarea ’ ' '
mult. Arieșul a 
pase precise și cu 
cîștigat prin golul

ȘTIINTA CLUJ 
C. TURZII 6-2 , . ,
taculos, cu reușite combinații pe aripi 
din partea ambelor formații. S-a ob
servai o îmbunătățire în ceea ce pri
vește pregătirea fizică a echipei stu
dențești Industria Sîrmei a jucat bine 
în cîmp, dar a foist ineficace. Au
marart: P. Emil (4), Baluțiu șî Con
stantin, respectiv Adam (2).

ȘTIINȚA a aliniat formația _:_ Nicoa- 
ră (Ringheanu)-Kromefy, ‘‘ 
Costin-Cimpeanu (Popescu), 
cu-Ivansuc, P. Emil, Marcu, 
(Constantin), H. Moldovan.

N. Todoran,
C.S.M. REȘIȚA

a combinat prea 
jucat ordonat, cu 
multă ambiție și a 
marcat de Pîrvu.
— IND. SIRMEI 
(3—1)- ec-

Mureșan, 
Geerges- 

Băluțiu

coresp.
C.S.M. REȘIȚA — OLIMPIA RE

ȘIȚA 4—0 (1—0). Au marcct: Sfîr- 
logea, Pătrașcu, Comisar și Nanu. 
(I. Plăvițu-coresp.).

GLORIA BISTRIȚA — RAPID TG. 
MUREȘ 4—1 (2—0). Zăpada a cons
tituit un obstacol greu pentru ambele

COMENTARII
tînd astfel lovitura, încît portarii au 
reușit să rețină balonul.

Ce dovedește acest lucru ? Că jucă
torii și antrenorii nu acordă suficientă 
atenție exersării mult repetate a aces
tor lovituri șî, în general, tuturor lo
viturilor libere. De aceea se ratează 
atît de mult de la 11 m sau se execută 
defectuos loviturile de colț ca în me
ciul Progresul — Steaua, de pildă. 
Deși s-ar putea spune că executarea 
unui penalti este o chestiune de spe
cializare. totuși întrucît — în ultimă 
analiză — este vorba de LOVIREA 
CORECTA A MINGII, se poate pretin
de oricărui jucător să transforme o 
lovitură de la 11 m. Mai ales că a
ceastă execuție se face în condiții ab
solut avantajoase.

Concluzia este simplă: mai multă 
atenție exersării loviturilor libere la 
antrenamente- In această direcție tre
buie să se înregistreze îmbunătățiri 
serioase.

MAI MULT SIMȚ DE RĂSPUNDERE I
Partidele de duminică din Bucu

rești au ridicat din nou problema or
ganizării jocurilor. Atît în Giuleștî, cit 
și la „Dinamo" s-au constatat lipsuri 
serioase: numărul caselor de bilete a 
fost insuficient, de asemenea și numă
rul porților de acces ca ți al oameni
lor de ordine. Din această cauză a 
fost îmbulzeală și dezordine Ja case 
și la intrări, iar la un moment dat 
s-a intrat fără bilete. In Giulești, gru
puri de spectatori au pătruns in in
cinta terenului, iar la Dinamo cîteva 
sute de 
ciplinați 
minarea 
aproape 
11 m 
plinați, 
lor, i-au

Toate acestea dovedesc că organi
zatorii n-au privit cu simț de răspun
dere organizarea celor două meciuri. 
Asemenea defecțiuni trebuie evitate pe 
viitor.

spectatori — la fel de nedis- 
— au invadat terenul la ter- 
meciului, pentru a asista de 
la executarea loviturilor de la 
(pe aceștia, spectatorii disci- 
care au rămas pe locurile 
chemat la ordine prompt).

echipe. Cei 
bine au fost localnicii. Autorii goluri- j 
lo: Stan, Copil, Hajdu și Grenzner. j 
respectiv Muscă. (M. Thelnian-corespJ. )

FARUL — PORTUL CONSTANȚA 
4—1 (2—0). Cele două formații s-au 
prezentat bine pregătite din punct de i 
vedere fizic și,au desfășurat in rnajo-; 
ritatea timpului un joc rapid. Au 

: Olarii (2), Vasilescu și Stan- 
cu, respectiv Firică, (L. Bru-kner- 
coresp.).

MINERUL VULCAN — MINERUL' 
LUPENI 
Au marcat 
pectiv Dan

CHIMIA 
DIAȘ 2—2 ,
țat jocul, solicifind un efort în plus ; 
din partea fotbaliștilor. Au marcati 
Feber (2), respectiv Matei și Oancea. 
(V. Lazăr-coresp.).

FORESTA FĂLTICENI — DINAMO 
SUCEAVA 2—1 (2—1). Joc dinamic. 
Stadiul de pregătire fizică al jucăto
rilor este satisfăcător. Au în.*s:ris: 
Anghel și Moldoveanu (din 11 mj 
pentru Foresta șî Dadeș pentru Di
namo. (Negru Lazăr-coresp.).

DINAMO GALATI - METALO- 
SPORT GALAȚI 1—0 (1—0). Primul 
joc de verificare din localitate s-a des
fășurat pe un teren desfundat Unicul 
gol al partidei a fost înscris de Vrin- 
ceanu in proprie poartă. (A. Schenk- 
nun-coresp.).

C.S.O. BRĂILA — PROGRESUL' 
BRĂILA 3—1 (2—1). Pentru C.S.O. 
au însci^ii : Mîlltaru, V. Coteț și Bo
boc. (C. Ivan-coresp.)'-

C.S.O. BAIA MARE — A.S.A. CRI- 
ȘUL 0—0. Pregătirea fizică a celor 
două lormații a fost satisfăcătoare. 
Terenul acoperit cu zăpadă a îngreu
nat controlul balonului și ambele 
echipe au ratat multe ocazii clare. 
(V. Săsăranu-coresp. reg.).

C.S-M. CRIȘANA — A.S.M.D. SA- 
1U MARE 5—1 (1—0). Mai bine 
pregătiți din punct de vedere fizic, 
fotbaliștii de la Oradea ș: '
jocul. Au marca a: Petrică 
șanyi și Szekely, respectiv 
Ghișa-coresp. regional).

C.S.O. TIMIȘOARA — 
'TIMIȘOARA 9—1 (4—1). 
categoria B a ciștigat prin golurile 
înscrise de Fodor (4), Cristici (2}, 
Chiriei (2) și Surdan. Pentru Dinamo 
a marcat Suilița, (AL Gross-coresp. 
regional).

(TINERET) 2—1 (1 — 1). 
Melinte și Ghiceanu, res-.
1. (N. Roventa-coresp.). 
FAGÂRAȘ — ’ C.S.O. ME- 
(2—0). Viscolul a inlluen- I

și-au impus 
(3), Har- 
Rusu. (I.

DINAMO
Echipa de



[tapa regională 
a campionatului republican 
la R. Vilcea și Câlimănești
Etapa regionala a campionatului re

publican de box juniori și concursul 
de caliiicare seniori disputate la R. Vil
cea și <-ălimăiieșîi au prilejuit dispute 
de un nivel tehnic satisfăcător. Cei mai 
bine pregătiți pugiliștî s-au dovedit a 
fi elevii antrenorului Cristian Panai- 
lescu din Clmptilung. De menționat pre
zența mulior elevi de la centru] școlar 
forestier din R. Vilcea. Iată ciștigătorii 
întrecerilor finale: juniori: L. U|ă (Pi
tești). C. Si m ion (Clmpuîun g), D. Mii- 
coveanu (Slatina), N. Oancea (Cîmpu- 
lung). V Badiu (Cîmpulung), Gh. Ar- 
aer.ie (Cfmpuhing), I. Ștefan (Cîmpu- 
lunr) și C. Bogdan (Pitești). Seniori: 
V. Opiășranu (Pitești), I. Soare (Pi
tești), M. Popa (R. Vîlcea), N. Cogan 
(Pitești), N Trițfl (Slatina). N. Preda 
(Cîmptilting), G. Bu ghete (Câmpulung) 
ți 1. Manole (Cîmpulung).

D. Roșianu-coresp.

Noii campioni ai regiunilor 
Mureț-țntonomă Maghiară, 

Banat ți Bacău
Recent <-8u desfășura! Ia Tg. Mu

reș iniilnirile din cadrul etapei regio
nale a eoneiirsului republican de ca
lificare lată campionii regiunii Mu
reș-Autonomă Maghiară: I. Horzsa 
(VoinG) I Otvos (Industria Sirmel), 
C. N>n'tean>i (Industria Sirmei). G. 
Roșea (ind Sirmei). M. Turoș (CSO), 
A. Kir, t fVointa). I Bariu (Ind Sir- 
mei) D Rud (Ind Sirmei). S Milo- 
neam. (Voința) G Vincze (Voința), 
S. Szenfanai (CSM).

Petre Nagy — coresp.

Numeroși spectatori au asistat la 
finala concursului republican de ca
lificare (regiunea Banat), disputată 
la P-'s'ta lată campionii: I Nosek 
(Ciuda'K'vita) P Gal (Timișoara), 
D R^esnu (Reșița). I. Dumitrache 
(Timisoara) I Tabacu (Reșița). T. 
Tărâ^oagă (Timișoara), Gh. Marcel 
(Bocșa Pomină). I Enache (Oțelul 
Roșu) D Sandru (Reșița). M Ma- 
riutan (Reșița). T. Gheorghe (Reșița), 
1. Kuruncskv (Bocșa Romină).

I. Plăvițu — coresp.

Timp de 3 zile, la Buhuși au avut 
loc tnir*>er:ie etapei regionale (re
giune» Bacău) a campionatelor de «e- 
niori și juniori (calilicare). lată noii 
campioni JUNIORI : Gh. Costin 
(Buhuși) 1. Grăjdeanu (Bacău), A. 
Cercel (Buhuși). C. Beju (Bacău). M. 
Dringu (P Neamț), M. Cniriacos (P. 
Neamț). V lonescu (Buhuși) SE
NIOR! : M Lupan (Buhuși). M. Bu- 
benco (Buhnșt). C. Marangoci (Bu
huși) A Spătaru (Bacău), 1. Dumi
trache (Bacău). N. Forman (Onești), 
M. Cucută (P Neamț). N. lovu (P. 
Neamț). C. Nicolae (Bacău), M. Lei- 
ba (Buhuși).

Eugen Teirău — coresp.

• Semifinalele concursului republi
cai de juniori (etapa pe Capitală) se 
vor desfășura miercuri seară de la 
ora 19 in sala de festivități a Mone- 
tăriei Statului, sir. Fabrica de Chi
brituri (tramvai 17).

PRIMELE ÎNTRECERI CU ECHIPELE COMPLETE, 
IN CAMPIONATUL REPUBLICAN la libere

Sîmbătă și duminică am asistat — 
pentru prima dată — la un campio
nat pe echipe cu formații complete. 
O surpriză plăcută a constituit-o fap
tul că marea majoritate a echipelor 
au reușit într-un timp foarte scurt, 
să se prezinte cu formații complete, 
de la cea mai mică categorie și pină 
la grea. Excepție în această privință 
face formația Galațiului, care nu a 
reușit să tacă cîntarul cu numărul 
minim de sportivi, impus de regula
ment. Iată, pe scurt desfășurarea în- 
tîlnirilor :

STEAGUL ROȘU BRAȘOV—C.S.O. 
CRAIOVA 16—0. Echipei campioane 
i-au trebuit numai 37 de minute ca 
să obțină 8 victorii și toate la tuș. 
Rezultat final, prin adiționarea puncte
lor de la lupte clasice 26—2 I

DINAMO BUCUREȘTI-A SJW. LU
GOJ 14—2. Dinamoviștii au prezentat 
o echipă foarte bine pusă la punct 
Ei au obținut 7 victorii la tuș. De la 
bucureșteni s-au remarcat» F. Cara- 
bineanu, A. Radu, A. Baca și talen
tatul I. Rumbach, care a plăcut prin 
calitățile sale fizice și tehnice. Rezul
tat final 30—2.

RULMENTUL BRAȘOV — UNIO 
SATU MARE 14—2. Noua promovată. 
Rulmentul Brașov, s-a dovedit a fi 
foarte bine antrenată. Sportivii bra
șoveni au obținut 7 victorii li tuș. 
in primele cinci minute. Sătmărenii au 
opus o rezistență dirză, dar au dove
dit o slabă orientare tactică. Rezultat 
final 18—14.

PROGRESUL BUCUREȘTI—VUL
TURUL TULCEA 12—4. Bucureștenii 
mai bine pregătiți în ceea ce privește 
tehnica au obținut victorii spectacu
loase. Am notat buna comportare • 
lui D. Dragomir, I. Tobă, Ed. Ro
mano și I. Damianidis. De la tulceni 
s-au evidențiat: I. Geambazu și I. Epi- 
fan. Rezultat final 24—6.

CSO. REȘIȚA—CS.O. BAIA MA
RE 4—12. Reșițenii, deși au făcut pro
grese față de anul trecut, au dovedit 
o sărăcie inexplicabilă în aplicarea 
procedeelor tehnice. Singurul reșițean 
care a plăcut a fost Dobre Trifu. De 
la băimăreni s-au remarcat A. Bălan 
și S. Gligan. Rezultat final 17—15.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV—ME
TALUL BUCUREȘTI 10—4. După 
disputarea a patru întilniri scorul era 
4—2 pentru bucureșteni (perechea 
l. Burcea—D. Titan fiind eliminată 
pentru pasivitate). Din clipa aceea 
brașovenii reușesc să cîștige patru ta- 
tîlniri la tuș prin St Tampa, Gh. 
Urican, A. Maind și I. Herman. Re
zultat final 20—6.

DINAMO BUCUREȘTI—RULMEN
TUL BRAȘOV 16—0. In 47 de mimite 
bucureștenii, făcind un adevărat tur

N. Panel (Steaua) a intrin» fulgerător, 
foara)

de forță, au reușit să obțină șapte 
victorii la tuș și una la puncte. Re
zultat final 32—0 1

A.S.M. LUGOJ—UNIO SATU MA
RE 10—6. O mare surpriză chiar și 
pentru._ lugojeni, care nu se așteptau 
să obțină o asemenea victorie. Notăm 
bună comportare a lugojenilor A. 
Strubert M. Palfi, O. Gîngă și 
rinciu. Rezultat final 16—14.

P. Ma-

C.S.O. TIMIȘOARA—C.S.O.
10—6. Timișorenii O. Lustig, 
ciov, D. Dana și V. Andreica, avlnd 
o comportare foarte bună, au reușit 
să-și creeze un avantaj de 8 puncte, 
fapt care le-a adus victoria. Rezultat 
final 16—14.

ARAD 
I. Mir-

METALUL BUCUREȘTI — C.S.O. 
CRAIOVA 13—3. Bucureștenii au ob
ținut șase victorii la tuș prin t N. 
Cristea, D. Crăciun, A. Chircă, I. Lef
ter, P. Prisăceanu și H. Mavridis. Re
zultat final 21—II.

RULMENTUL BRAȘOV — A.S.M. 
LUGOJ 10—2. Singurul lugojan care 
a reușit o victorie la puncte a tost 
M. Palfi. De la brașoveni s-au evi
dențiat V. Oriță, T. Oană. T. Dop 
și Gh. Deac. Rezultat final 14—10.

STEAUA BUCUREȘTI—C.S.O. TI
MIȘOARA 14—2. Intilnire echilibrată 
numai pină la categoria ușoară. în 
rest militarii au obținut victorii cate
gorice. Rezultat final 24—4 I

PROGRESUL BUCUREȘTI—C.S.O. 
BAIA MARE 10—4. Formația buca- 
reșteină nu a intimpinat o rezistență 
din partea băimărenilor decit la cate
goria de 52 kg. unde 1. Simion a 
reușit să-l depășească pe Alei. Dop. 
Rezultat final 22—6 11

la tuf, pe I. Cunescu (C.S.O. Timl-
Foto : P, Romoțan

DINAMO BUCUREȘTI—UNIO SA- 
TU MARE 14—0. Dinamoviștii au ob
ținut o victorie intr-un timp record: 
în 15 minute 7 tușuri I Rezultat final 
30-0111

VULTURUL TULCEA—CS.O BAIA 
MARE 8—8. Tntilnire interesantă pină 
la ultimul meci. Rezultat final 15—17.

PROGRESUL BUCUREȘTI—C.S O. 
REȘIȚA 12—2. Bucureștenli au avut 
tot timpul întîlnirea la discreție. Au 
fost mai bine pregătiți atît tehnic cit 
și tactic. Rezultat final 18—10.

Nereușind să prezinte la cintar o 
echipă completă, C.S.O. Galați a pier
dut toate întîlnirile cu 16—0. Iată re
zultatele finale obținute de gălățeni i 
cu C.S.O. Timișoara 13—19. cu Steaua 
București 6—24, cu C.S.O. Arad 4—24. 
Rezultatul final la întîlnirea C.S.O. Re
șița—Vulturul Tulcea 19—13.

»
TIBER IU BAN

Rezultate bune 
în concursul desfășurat 

la Reșița
Mîine la bazinul Floreasca: Știința- 
Progresul în competifia de polo „Cuț 

Steaua"
REȘIȚA 19 (prin telefon). La sfîr 

șitul săptămînii trecute, bazinul^ aco 
perit (25 m) din localitate a găzdui 
un interesant concurs de înot ia can 
au participat tinerii înotători ai școli 
lor sportive din Reșița și București 
înotători de la Clubul sportiv școlai 
Banatul Timișoara precum și de 11 
Olimpia Reșița.

Din ansamblul rezultatelor merită i 
fi evidențiate acelea obținute de Mar 
gareta Muscă (33,0 la 50 m liber ș 
37,9 la 50 m spate), Anca Andrei (17,; 
la 25 m liber), M. Potoceanu (1:09,1. 
la 100 m spate), Nicoleta Cavalioti 
(41,4 la 50 m bras), Emeric Pischl 
(1:10,1 la 100 m fluture) și Gheorglia 
Velciov (15,4 la 25 m liber).

Iată câștigătorii probelor desfășurate 
sîmbătă șl duminică. FETE : 25 m spa
te : Anca Andrei (R) 20,1 ; 50 m liber : 
Margareta Muscă (R) 33,0 ; 25 m flu
ture : Viorica Petcu (B) 20,0 ; 50 iu 
bras î Nicoleta Cavaiioti (R) 41,4 ; 100
m liber : Codrufa Sala (T) 1:13,8 ; 25 m 
liber : Anca Andrei (R) 17,3 ; 50 m spate: 
Margareta Muscă (R) 37,9 ; 25 m bras : 
Mariana Guști (B) 21,8 ; 50 m fluture : 
Margareta Muscă (R) 43,0 ; 100 m spate : 
Codruța Sala (T) 1:29.8.

BĂIEȚI : 25 m spate : Gh. Vascor (R) 
18,6 ; 50 m liber : Vasile Bivolu (B) 32,9 ; 
25 m fluture : Radu Andrei (R) 18.2 ; 50 
m br*s : Al. Ioniță (B) 40,2 ; 100
spate : M. Potoceanu (R) 1:09,S ; 100 
bras : Gh. Lbvenfeld (R) 1:20.1 '^00 
fluture s Emeric Pischl (R) l:10,k4pz5 
liber : Gh. Velciov (R) 15,4 ; 50 m spate: 
Zeno Giurasa (R) 38.1 ; 25 m bras : Gh. 
Velciov (R) 21.3 : 
Klein (R) 
(R) 1:03,2.

m 
IM m

50 m flutur* : Silviu 
43,9 ; 100 m liber : G. Ligner 
(I. Plăvijiu-coresp.).

★
acoperit de la Floreasca găz-Bazinul . . ................ _

duiește mîine seara, începînd de la ~ora 
20,30, meciul de polo dintre echipele 
Progresul și Știința. întîlnirea contează 
pentru prima etapă a „Cupei Steaua". 
Cele două formații vor alinia următoa
rele loturi : ȘTIINȚA : D. I. Sandu, Var
lam, Chiriac, Caminschi, Măriuțâ, Cloș
că, Chirvăsută, Mârculescu. Fischer, Ba
lan, Tomoșoiu. PROGRESUL ; Boghici, 
R. lonescu, Cociuban, Cizmaru, Cristes- 
cu, Romașcu, Știrbăț, LăzArescu, Anto
nescu, Enăchescu, Mozes.

1X2X1X21
Concursuri tari,
Ne-am obișnuit să remarcăm, la Re

început de săptămînă, că am avut 
face cu un concura tare. Acest 
s-a petrecut aproape cu 
ia ultima perioadă. Se 
afirmația că. In perioada de iarnă, 

concursurile sint interesante 
surprizelor care apar la meciurile 
program.

Aș» stînd lucrurile, iată eă și dumi
nică 18 februarie surprizele nn s-ao 
lăsat așteptate.

care 
de-e 
fapt 
late 
deci

regulari- 
ooo firmă

datorita 
din

unul după altul!

Turiști I Folosiți timpul liber In ■■curții pa munte. — Vizila|i cabanele : 
Po-ane Stinii, Cota 1500, Vlrtu cu Dor, Babele, Peștera, Pedina, Carai- 
man. Căminul Alpin, Mantele Roșu, Cheia. Cabanele sini ■llleia șl 

■previzionale de către

Întreprinderea regionala a stațiunilor balneoclimaterice
SINAIA

' >
* ÎNTREPRINDEREA 

REGIONALA A STAȚIUNILOR 
BALNEOCLIMATERICE

Astfel, Juventus a 
pierdut, pe teren pro
pria, meciul cu Paler- 
mo.(2—4), Bologna a 
clștigat la Vicenza, 
Padova a soos un .X* 
la Catania și Roma a 
obținut ambele 
la Venezia. Si 
ceva: din cele 
echipa da oat.

puncte
Inel

nouă
caro
pro-

A 
la iacii pe leren 
prin, numai loteraarie- 
nale a obligat.

Celelalte opt partide 
ne-au furnizai cinci 
»X*-uri și trei .2*-nri.

Și acum, după ce am 
comentat tn pu|ine cu
vinte. concursul din 18 
februarie, să facem cu
noștință cu cele de du
minica viitoare (25.11. 
1962):

l. Inter—Juuentua, 
Va reuși oare să de
monstreze Juventus că 
cele 
din 
fost 
tru
lucru 
Și un 
are, Insă, prima șansă.

două 
ultima vreme 

accidente ? 
a demonstra 

îi a iun ce 
meci nul.

infringed
•u

Pen- 
acest 
chiar 
lntet

II. Roma—Milan. 0 partidă care, 
după părerea specialiștilor, se va juca 
deschis. Fiindcă așa stau lucrurile și 
rezultatul este... deschis (pronostic 
1. 2).

III. Fiorentina—Mantova. Fiorentina 
joacă foarte dîrz pe teren propriu. Pro
nostic 1.

IV. Bolofna—Catania. La prima ve
dere gazdele sloi favorite. Trebuie să 
ne gindim Insă că formația din Gatania 
are o apărare destul de bună și deține 
recordul meciurilor nule (împreuna cu 
Lecco). Ca atare pronostic 1. X.

V. Udine.te—Sampdoria. înclinăm spre 
victoria echipei oaspe.

VI. Torino—dialanta. Pronostis 1, X.
VII. l'enefia—Lecco: Normal se in

dică favorită echipa gazdă.
Formația din lecco poate furniza Insă 

a surpriză așa ea se poate «merge* eu 
l. 2.

VIII. Palermo—Padova. Pronoitio
.1* aolo.

IX. Lanerosfi—Spăl. Spăl nu este e 
echipă «marc* dar C9le știut el merge 
bine în retur. Iată de ce nu putem in
dica cu certitpdine favorită pe 
rossi ; pronostic 1. X.

X. Napoli—Breacia. Pronostic
XI. Cenoa—Parma. So poale 

Genoa
XII. Alessandria—Prato. Două 

situate la mijlocul clasamentului. Pro
nosticul, X este cel mai indicat.

.solo*.

Lane-

1.2 
lua

echipe

PREMIILE CONCURSULUI PRONO- 
EXPRES NR. 7 DIN 14 FEBRUARIE 1962

Categoria I 2 variante a 34.681 lei ; 
Categoria II 10 variante a 7.514 lei ; Ca
tegoria III 61 variante a 1.326 lei : Cate
goria IV 378 variante a 275 lei ; Catego
ria V 1.161 variante a 89 lei ; Categoria 
VI 5.657 variante a 25 lei.

Fond de premii : 578.027 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 28 februarie 1962, In București, 
sir. Doamnei nr. 2.

Rubrica redactată de Loto-Pronosport.



Probleme de tactică în probele
RECORDURILE DE SALĂ de schi - fond

ÎN ADEVĂRATA LOR LUMINĂ
Numărul neobișnuit de mare de noi recorduri pe teren 

acoperit — multe din vechile recorduri au fost pur și 
simplu spulberate — ne face să tragem concluzia că 
atleții noștri s-au pregătit special pentru recentul concurs 
republican de sală.- Rezultatele bune obținute in cele două 
zile de concurs nu sînt însă, nicidecum, urmarea unei 
intense pregătiri specifice asemănătoare celei din perioa
da competițională, ci ele sînt primele roade ale unei noi 
orientări metodice in activitatea atleților noștri fruntași.

Astfel, celor mai buni dintre ei li s-a limitat — în acest 
an — participarea la concursurile pe teren acoperit doar 
pentru competiția de la sfîrșitul săptămînii trecute,-pen
tru a se evita astfel orice tendință de schimbare a ritmu
lui și a conținutului pregătirii. Se știe că, ani de-a rînd’il, 
antrenorii și atleții noștri au- greșit deopotrivă, conside- 
rind aceste concursuri pe teren acoperit ca un scop în 
sine, pregătindu-se pentru acestea ca și pentru competițiile 
desfășurate în aer liber, in plin sezon de activitate. De
sigur că s-a greșit 1 Acest lucru a fost dovedit, în multe 
cazuri, în timpul verii, adică atunci cînd s-a simțit lipsa 
pregătirii fizice multilaterale din perioada de iarnă.

De data aceasta toți cei care au stabilit sau au egalat 
recordurile republicane de sală au fost la primul lor start 
din acest an ba putem spune chiar că majoritatea i 
tre ei au avut acum primul contact cu zgura după o 
rioadă de aproape patru luni I

însuși programul tehnic al întrecerilor a fost acum 
ferit față de cel al anilor precedenți. Ținînd seama 

' conținutul muncii depuse, în afara probelor „clasice”, în 
bWjram au fost incluse probe de control, ale căror rezul
tate să reflecte în mod fîdel nivelul de pregătire generală, 
nivelul calităților fizice de bază ale antrenamentului 
sportiv.

Astfel, tracțiunea în brațe, săritura 
în lungime fără elan, 50 m și —: 
800 m, înseamnă: forță, detentă, viteză și 
rezistență, adică tocmai acele elemen
te in a căror rezultantă se află.perfor
manțele viitoare dacă vor fi comple
tate și de factorul tehnică.

Din păcate, probele de control, des
fășurate duminică dimineață, nu s-au 
bucurat de atenția cuvenită. Afulți din
tre atleții noștri fruntași au „strălucit” 
prin absență, ceea ce ne arată că ei 
n-au înțeles încă adevăratul aspect al 
participării la aceste probe. Antrenori 
și, in special, atleții trebuie să pri
vească rezultatele acestor norme ca pe 
niște indici preciși pentru activitatea 
lor de pregătire din viitoarele etape.

De la întreceri au lipsit ți o serie 
de atleți fruntași (studenti la I.C.F.) 
care, fiind în tabăra de schi, n-au pu
tut veni în Capitală. Ar fi fost, in ori
ce caz, interesantă evoluția lor și ne-ar 
fi putut arăta nivelul de pregătire a- 
tins. In ceea ce privește absențele, se 

•cuvine să arătăm că la săritura 
înălțime femei Bucureștiul n-a

„nici măcar o singură reprezentantă, în- 
Jtrecerea angrenind numai trei concu

rente.-.

cros

1n 
avut

din-
pe-

di-
de

Constantin Crețu (Metalul) noul recordman de 
sală la aruncarea greutății 

Foto : I. Mihălcă

CONCURSURI... REZULTATE...
RAL V1LCEA. Ca scopul de a popu

lariza atletismul tn rtndurile copiilor și 
de a pregSti un numir ctt mai mare de 
tineri aticii, pe lingă asociația sportivă 
Partizanul din Rm. Vilcea a luat ființă 
un centru de antrenament pentru copii 
(nSscuți in anul 1950). Sub suprave
gherea profesorului Ion Rusu, cei peste 
•10 de copii (dintre care 30 de fete) par
ticipă la cite trei
minai. Aceși copii fao parte din 
ciațiile Avîntul, Gloria și din școlile 
elementare nr. 1 și 2.

Pînă acum, în carnetul antrenorului, 
au fost nota|i cu calificative „bine* 
și „foarte bine* elevii Maria Zugruvu, 
Elena liărbulescu, Carmen Păunescu și 
Florin Io van. (DRAGOM1 R ROȘIzl.Mi. 
coresp.).

juniori 
a avut 
bătă to- 
SO m:

antrenamente săptă-
aso-

întreceri au luat parte 35 de 
de oategoria a II-a. Concursul 
loc pe o pistă de zăpadă bine 
rită. Cîteva rezultate: BĂIEȚI:
V. Jurcl și N. Pop 9,9; 150 m: N. Pop 
și V. Jurcă 18.6; 300 m: E. S.limon 
42.4; 1200 m: V. Pop 3:59,9; lungime 
fără clan: V. Jurcă 2,36; M. Beliv.câ 
2,3-1; triplu fără elan; V. Jurcă 7,82; 
EETE: 60 m: M Weschter 8,7. M. Ciu- 
zan 8,9; 150 m: M. Ciuzan 22,8; lungi
me fără elan: M. Wescliter 2,01. (AL 
77/ELM^N-corcsp.).

CLUJ- Clubul Știința a organizat un 
concurs de cros contînd ca verificare 

apropiatele campionate republi- 
, la Ploiești. lata rezultatele ;

(1500 m): T. Pairs 4:48.0: 

(3000 m): V. Pop 9:41,0 fi

pentru i 

cane de 
juniori 
seniori
(>000 m : V. Zaneti 18:50,0. (P. NAGY- 
coresp.).

După cele patru concursuri 
le în acest sezon la probele de fond am 
constatat lucruri îmbucurătoare atU In 
ceea ce privește numărul schiorilor, c'n 
și referitor la împrospătarea secțiilor cu 
clemente tinere și talenLate. Creșterea 
numerică trebuie să aducă după sine și 
o creștere valorică, bineînțeles după 
o muncă intensă pentru pregătirea aces
tor elemente din toate punctele de vedere: 
fizic, tehnic, tactic, teoretic, 
și moral-volitiv.

In rîndurile ce urmează ne 
la cîteva probleme de tactică 
considerăm deficitare la 
schiorilor noștri și care aplicate vor a- 
ducc o îmbunătățire a rezultatelor chiar 
la schiorii noștri fruntași.

Tactica în cursele de fond are mai 
multe aspecte, în funcție de teren, ză
padă, ceruîre, alunecare, adversar și 
distanță. Făcînd un studiu asupra apli
cării tacticii la cele patru concursuri am 
constatat că foarte 
pu|ini dintre schiorii

Colțul specialistului
tele de tactică.
se 
unul 
stată 
tate, 
dut :

deslășura-

metodic ți

: vom opri 
pe care le 

majoritatea

gînd serios în mers cu 
tană. Procedînd astfel 
tabilește viteza de pe , 
viteză la coborîrea care urmează Spu
nem acestea, deoarece majoritatea schio
rilor noștri și in special cei tineri după 
ce atacă urcușul din toate puterile la 
terminarea lui iși îngăduie momente de 
relaxare, picrzînd tot ceea ce au cîștigat 
în urcuș, făcînd totodată și o schimbare 
de ritm ceea ce este contraindicat.

Buna ceruîre a schiurilor, alunecarea 
ușoară, ca șî zăpada care permite o a- 
lunecare rapidă, imprimă schiorului o 
altă tactică ce favorizează o viteză mai 
mare. In general, mersul cu împingere 
simultană pe plat, urcuș ușor și cobo
rîre ușoară înleznește obținerea uneî vi
teze mari. Referindu-ne la această tactică 
să nu se înțeleagă greșit că se va între
buința exclusiv împingerea simultană, el 

.... — ---------- .a predomina față dedoar că aceasta va 
celelalte

împingere simul- 
seliioru! iși res- 
plat sau cîștigî

Ei --------------------------
mărginesc la
sau două elemente și astfel con- 

i că rezultatele nu sînt cele aștep- 
necunoscînd unde anume au pier- 

secunde prețioase în cursă.
Oprindu-ne la elementele de tactică, în 

funcție de teren, trebuie sS spunem ur
mătoarele : se cunoaște în general că la 
plat se merge în mers alternativ ți cu 
împingere simultană, că la urcuț Se fo
losește mersul alternativ, iar la ușoară 
coborîre mersul cu împingere simultană; 
numai că aplicarea tuturor acestora se 
face în funefie de alunecarea srhiurflci 
șî de starea zăpezii.

Dacă alunecarea este foarte bună, ză
pada de asemenea ( firn, pulver sau în
ghețată), atunci, la plat și ușor urcuș, 
mersul cel mai indicat rămîne cel com
binat : 1—2 pași mers alternativ, 3—4 
pași mers cu împingere simultană ; pe 
plat cn 1—2—3 pași, iar în urcuș ușor 
cu 1—2 pași. Dacă însă zăpada este 
moale și alunecarea nu este bună lucru
rile se inversează : 3—4 pași mers alter
nativ
tană.

La 
Dinu 
tactică și într-o măsură mai mică Bă- 
descu, Cincu, Drăguș, Bogdan, Vilmoș. 
Restul concurenților s-au mărginit să 
folosească fie numai împingerea simul
tană, în care la un moment dat din cau
za pantri indirecte se pierdea 
fie numai mersul alternativ, 
vantaja de asemenea viteza.

Urcușurile mai accentuate 
tacate In viteză prin mers 
și pași mai mici cu o frecvență 
mare. După terminarea urcușului, însă, 
fie că urmează plat, fie că urmează co 
borîre, schiorul nu trebuie să aibă mo
mente de relaxare, ci din contra să con
ținu ie cursa cu o viteză mai mare, lmpin*

și 1—2 pași cu împingere simții-

cursele de la Predeal, doar Petre 
a folosit bine aceste probleme de

din viteză, 
care deza-

trebuie a- 
alternativ 

mai

BISTRIȚA. Recent a avut loc tn 

calitate primul concurs din acest an 

ganizat de Școala sportiva de elevi.
ION SOTER 

maestru al sportului

• • •

Nli hmi aștepta degeaba; aici numai eu ani acces !:
Desen de S. NOVAC

Adversarul este 
de asemenea un ele
ment de care trebuie 
să ținem seama în
tr-o cursă de fond. 

Tactica în funcție 
de adversar este foarte importantă și 
poate avea trei situații: 1. cînd adver
sarul este mai bun ; 2. cînd adversarul 
este mai slab; 3. cînd adversarul este 
sensibil egal. Așa, de pildă, un concurent 
mai slab nu trebuie să intre în ritmul 
altuia mai bun, înlrucît chiar dacă se 
va menține în plutonul fruntaș o por
țiune din pîrtie, după aceea el va fi 
nevoit să cedeze din cauza oboselii și 
a ritmului neobișnuit. Dacă adversarul 
este sensibil egal atunci trebuie dusă o 
lupta mai serioasă. învingător va ieși 
acela care va aplica o tactică mai bună, 
care va ști să speculeze slăbiciunile ad
versarului. Ajungînd pe parcurs un 
astfel de adversar vei sta în plasa lui 
300—500 m, apoi vei încerca să-l depă
șești pe una din cele trei porțiuni (plat, 
urcuș ușor, urcuș mai accentuat) cu un 
sprint prelungit. Acest lucru îl vei în
cerca în toate cele trei porțiuni arătate 
mai sus, deoarece s-ar putea ca la un» 
din ele adversarul să fie mat slab și 
deci să-l lași mult în urmă. Aceste în
cercări trebuie repetate, iar dacă la un» 
din ele reușești o evadare de 5—6 m 
va trebui să forțezi pentru mărirea dis
tanței, ceea ce poate duce la descuraja
rea adversarului. Dacă însă în nici o ac
țiune nu vei putea realiza evadarea, a- 
tunci încerci împreună cu el o cursă 
în timpul căreia se schimbă mereu con
ducerea pe trasen.

O ultimă situație de tactică este aceea 
în funcție de distanța care trebuie să 
fie parcursă. Pentru cursele de viteză 
(5—10—15 km) se aplică o tactică, 
iar pentru cursele de rezistență (10 km, 
fete, 30—50 km, băieți) altă tactică. 
In cursele de viteză trebuie imprimat un 
ritm viu de la început și pînă la sfîrșitul 
cursei fără momente de ezitare, de re
laxare, pentru că fiecare secundă 
dută se recuperează foarte grew 
cauza distanței senrte. Nu același 
se va întîmpla la cursele lungi

^distanța îți permite să recuperezi cîteva 
4 secunde pentru a bea ceai sau pentru ■
♦ cereri din nou. Totuși, și în aceste 
J este necesară o dozare minuțioasă 
f ritm care să permită realizarea
♦ timp bun.
X Daca pe viilor se va pane mai
J accent pe pregătirea tactică cu siguranță
♦ că rezultatele vor crește neîncetat, de 1»
♦ concurs la concurs, iar schibrii nbștrî 
Ț vor putea recolta succese mai mari hi? 
+ întîlnirile cu sportivii de pește hotare.

ST. STAICULESCU 
' GH. OLTEANU 

antrenori

pier
din 

lucra 
node

PREȘEDINTE

curse 
și un 
unui

mulit

Plnă acum am tot scris despre aso
ciații sportive, directori de întreprin
dere, comitete sindicale și chiar acti
viști sportivi care muncesc pe-lH const- 

‘litle «raionale sau regionale U.O.F.S.,' 
care, cînd aud de fotbal, la'să Atotuf" 
baltă, cutreieră țara în lungi Șt în Uit' 
în căutarea unui „mare lUcgt&F4., nu 
prea, ișutjqp procese de conștiință daci' 
șe risipesc, și niște bănișori, intr-iii) cu- 
vlnț .„trăiesc" numai pentru joUifțL, Ce
lelalte sporturi ? Să se descurce cum.
vor și mai ales cum pot l

Am descoperit insă la Brăila' o aso
ciație sportivă — P.A.L. se numește și 
este constituită pe lingă fabrica de 
plăci aglomerate din lemn — unde 
dacă aduci vorba de fotbal, numai ;ă 
nu ești luat la... bătaie I Președintele 
asociației, Vasile Nichifor, încă da 
cind a fost ales, și-a precizat poziția : 

— Accept! Să nu veniți însă la mine 
și cu probleme de fotbal. In primul 
rind eu sînt împotriva acestui sport. 
In 
nu 
că 
de

al doilea rind, v-o spun 
mă pricep. In al treilea 
boxul este mai avantajos 
vedere financiar.

Glumește tov. Nichifor I 
oamenii, Dar s-au înșelat. Președintele

pe șleau : 
rînd, cred 
din punct

și-au zis

nu voia să aibă nimic de-a face cu 
fotbalul. Nu voia, dar întreprinderea 
avea totuși o echipă de fotbal. Și nu 
una rea. Cîștigase campionatul oră
șenesc și începind din toamna lui 1961 
Iși măsura forțele cu formații de va
loare mai ridicată, din campionatul re
giunii Galați. Dăr, o dată cu aceasta, 
începuseră să se ivească și unele „pro
bleme". In primul rînd, echipa tre
buia să facă deplasări in regiune. Nu 
prea costisitoare’, dar, oricum, se deo
sebeau de cele din oraș, unde totul sa 
reducea la cite-un bilet de tramvai. 
Firește, toată lumea a fost de acord 
si sprijine echipa. Și sindicatul. Și 
conducerea întreprinderii. Toți. Toți... 
afară de președintele asociației spor
tive, tov. Vasile Nichifor. Ba, pînă la 
urmă, și tovarășii din sindicat și din 
direcțiunea întreprinderii s-au... „mo
lipsit" de la Nichifor și au lisat echipa 
de fotbal în voia soartei.

Urmarea ? Fotbaliștii nu mai aveau 
cu ce să se încalțe, mașina avea pană 
tocmai cînd trebuia să transporte echi
pa de fotbal la Făurei sau la Focșani 
și... cite și mai cile. Au fost și cazuri 
cînd nu s-au „găsit" nici banii pentru 
plata haremurilor de arbitraj, astfel

CICLU DE FILME SPORTIVE 
LA CÎMPIA TURZII

4; < ■
că muîți arbitri au condus meciurile 
lor pe... datorie. Și nici - pini azi nu 
Și-au luat banii, deși e vorba de sume 
care nu reprezintă nici a zecea parte 
poate din sumele care se cheltuiesc 
cu „reuniunile" organizate In cinstea 
boxerilor fi mai ales a celor care la 
fin trena...

Dar nu toți arbitrii au înțeles si 
deschidă... credit echipei P.A.L. Și ast
fel, In ziua de 29 octombrie, la meciul 
cu Metalosport din Galați, nerestituin- 
du-li-se spezele de deplasare și hare
murile respective, arbitrii întîlnirii au 
luat legitimațiile jucătorilor brăileni 
și le-au depus la consiliul regional 
U.C.F.S. Galați.

Vestea organizării unui cicli) de fii— 
Jme sportive, a produs un viii intere® - 
♦in rîndul muncitorilor de la Industria 
ȚSIrmc-ț din Cîmpia Turzii. Astîel, pca- 

bucuruTtovTpreședinte Vasile Nichi- ț țe J2.“00 de tineri și, vîrstnici, - 

for, care răsuflă acuma ușurat. 1- 
sfîrșit a scăpat de fotbaliști și se va 
putea ocupa astfel și mai bine de 
iert, slăbiciunea lui 1

Acesta a fost sfîrșitul echipei 
fotbal P.A.L., adeverindu-se astfel 
vintele tov. V. Nichifor;

— Cit timp voi fi eu președinte, 
se va face fotbal la P.A.L.

Oe-aiunci, Jirtțti, crhîpa n-t mui 
ptittt Juca nki un mrci, spre nvuret

întrebarea este însă cit timp poate* 
nrpftpjîintpl# asociației un om cm o*fi președintele asociației un om cu 

asemenea mentalitate ?...

JACK BERAR1U 
VAS)LE GODESCU

l, au vizio- 
jnȚnat timp de trei zile, filmele care re- 

jdau finala campionatului mondial de 
î fotbal din Suedia, campionatul euro- 
▼ pean de volei de la Praga din 1958; 

^4 Olimpiada de la Roma și Universiada 
cu. 4 de la Sofia.

♦ După ciclul de filme prezentate, uri 
nu*mare număr de spectatori și-au mani-

♦ festat hotărirea de a practica diferite 
discipline «sportive, ceea ce denotă că

-’această acțiune și-a atins scopul pro-
♦ pagandistic.
4 PETRE TONEA-coresp.
♦ ----- ---- --------------------------------------------



Astă-seară, la ora 19

SELECȚIONATA BUCUREȘTI — SPARTAK PILSEN
LA HOCHEI PE GHEAJA

la care a sosit 
partida programată

Din cauza orei tirzii 
? Spartak Pilsen, .
■ «seară a fost amînată pentru astă
. seară. Redutabila echipă cehoslovacă
întâlnește pe patinoarul „23 August", 
începînd de la ora 19. selecționata 
Bucureștiului. Partida se anunță deo
sebit de atractivă, dat fiind că oaspe
ții formează una din cele mai bune 
echipe cehoslovace. De altfel, ei ocupă 
locul 5 in clasamentul categoriei A. 
Înaintea echipei Kladno, care ne-a

■ vizitat recent, si care este clasată ne 
locul 7.

Hocheiștii cehoslovaci au deplasat

Au luat sfîrșit întrecerile
de schi de Ia Chamonix

un lot de 17 jucători și amum:: Ko
han și Psencik (portari), Sventek. 
Sasek. Smat. Jonak. Hurt ((undași), 
Vaclav, Habr, Hrabeta. Liska. Stocr, 
Pavlu, Simon, Vaboeger. Rhka. Ta- 
flik (inairtaș) Antrenorul echipei 
este vechiul intamapoBal Hanarle

Spartak Pilsen numărS în rindurile 
sale nu mai puța de 9 internaționali: 
Psencik. Sventek. Snark. Smat. Va
clav, Habr. Stocr, Pavlu. Taflik. Din
tre aceștia, Sventek • jucat recent 
împotriva reprezentativei U.RJSJS. In
tr-un meci amical. Spartak Pilsen a 
întrecut recent pe Diaamo Novosi
birsk cu 3-1.

In afara partidei de astă-sear*. 
oaspeții vor mai lasfini mi ine la ara 
19 un meci ca ■eielrl*onala Capitalei.

La campionatele mondiale de la Zakopane SCUrt i

SCH10ARELE SOVIETICE PE PRIMELE TREI
In proba

— Surpriză in săriturile
ZAKOPANE 19 (prin telefon de la 

trimisul nostru). La Zakopane ninge 
de 4 zile cobIIbuu. Stratul de zăpadă 
crește de la oră la oră și dă serios 
de furcă organizatorilor. De altfel, 
două probe au și fost a^mi^n^te: cea 
de sărituri din cadrul combinatei (de 
duminică pentru luni) și cea de sări
turi speciale la trambulina mică (de 
luni pentru marți).

Luni, pe o ninsoare puternică, a avut 
loc proba de 5 km fete. Prima clasată, 
Alevtîna Kolcina, a acoperit dis
tanța intr-un timp excepțional 
Clasamentul protaîi: I. Alevtina 
Kotoira (U ■ R ■ S S.) 19:22,1 ; 2. Liubov 
Baranova (U.R S.S.) 20:15.9; 3. Maria 
Gorșakova (U.R.S.S.) 20:27.5 ; 4. Sirii 
RaBtaBer (Finlanda) 20:45,9; 5. Miria 
LehtoreB (Finlanda) 20:55,7; 6 Ev- 
dochia Mehșili (U.R.S.S.) 21:14,5.

DE 5 Km.
din cadrul combinatei

din cadrul

LOCURI

combinatei, 
mică, s-au 

japo-

0. H. f. L — camjninH de baadkal în 7 a R. D. Germane
cîștigate de următorii 
— slalom uriaș și 

Marianne Jahn (Aus- 
Christl Haas (Aus- 

slalom special :

CHAMONIX (Agerpres). — Au 
luat sfirșit întrecerile de schi din ca 
drul „Concursului internațional F.I.S.". 
Probele au fost 
schi<oî: FEMEI

, slalom special : 
tria); cotrnriie:
tria); MASCULIN;

I Charles Bozon (Franța); slalom uriaș: 
Egon Zimmerman (Austria); coborire: 
Karl Schrantz (Austria). La combi
nată primul loc a fost ocupat de Ma
riane Goitschel (Franța) și Karl Sch- 
rantz (Austria).
i--------------------------------------------------------

BERLIN 19 (prin tetetor de la co
respondentul nostrra). — Sîmbătă sea
ra a avut loc în W<er^ Seelenbinder- 
halle din Berlin un bogat program 
handbalistic. Cele mai bune echipe
ale R. D. Germane s-au i^eîl^ie în 
partide decisive pentru cucerirea titlu
rilor de campioane ale țării. Peste 
5.000 de spectatori au urmărit întîlniri 
deosebit de spectaculoase, de un înalt 
nivel tehnic. Finala campionatului 
masculin a opus echipele D.H.LK. din 

I Leipzig și Dinamo Berlin. După •

partidă excepțională ca valoare teh
nică, victoria a revenit formației stu
dențești din Leipzig cu scorul de 21-11 
(15-4).

întrecerea echipelor feminine a re
venit formației Fortschritt Weisenfels. 
care a dispus cu 6-5 de Rotation Leip
zig.

in sfîrșit, titlul la juniori a fost 
ciștigat de Aufbau Magdeburg, care a 
învins pe Dynamo Halle cu 18-11 
(5-4).

Săriturile 
disputată pe trambulina 
încheiat cu o mare surprizz: japo
nezul Eto Yosuke s-a clasat pe primul 
loc. înlre<•Indu-- pe norvegianul Arae 
Larsseri. datorită unui stil de plutire 
impecabil. O impresie frumoasă a 
lăsat, de asemenea, sovieticul Dmitri 
Kocikin clasat pe loeul 3, constant in 
jurul cifrei de 63—64 metri. Clasa
mentul probei: 1. Eto Yosuke (Japo
nia) 245,2 puncte (69, 63 și 60,5 m) : 
2. Arpe Larssen (Norvegia) 242,0 p 
(71. 62,5 și 60,5 m) :Dtritri Kocikin 
(U.R.S-S.) 240,5 p (66. 63,5 și 62 m) i 
4. Reiner Dieted (R.D.G.) 238,3 p
(73. 61.5 și 61 m); 5. Wilhelm Kos- 
tiger (Austria) 230,0 p (68, 60 șl 
63,5 m).

Marți se desfășoară probele mascu
line de 15 km fond ți sărituri spe
ciale de la trambulina mică, iar 
miercuri cea feminină de 10 km. 
Schiorii noștri Petre Dinu, Stelian 
Drăguș, Gheorghe Bădescu, Gheorglie 
Cincu, Gyorgy Vilmoș și Gheorghe 
Cimpoia vor concura la ștafeta de 
4x10 km ce va avea loc joi.

• Concursul celor mai buni jucători 
de tenis de cimp din Uniunea Sovietică 
a fost ciștigat de Tomas Leius la băr
bați și Anna Dmitrieva Ia femei. La 
turneu au participat toți componenții 
lotului unional care se pregătesc pentru 
„Cupa Davis”. După cum se știe, spor
tivii din U.R.S.S. vor participa anul a
cesta pentru prima oară la „^^pa Da
vis-,

• Echipa cehoslovacă de hochei pe 
gheafă Dukla Fraga și-a Început tur
neul in U.R.S.S., jucind la Leningrad 
cu echipa SK Leningrad. Hocheiștii ce
hoslovaci au obținut victoria cu scorul 
de 2—1 (0—1; 1—0; 1—0).

• In ultima zi a turneului internațio
nal de hochei pe gheață de Ia Buda
pesta, echipa orașului Berlin a invins 
cu scorul de li—1 (5—1, 4—0; 3—0) repre
zentativa orașului Sofia. Formația ceho
slovacă Ostrava Vltkovice a întrecut cu 
s—5 (4—1; 4—3; 1—1) selecționata ora
șului Budapesta. Turneul a fost ciști- 
gat de echipa Ostrava VHkovice cu t 
puncte, urmată de Budapesta 5 puncte. 
Berlin 5 puncte

• Cu prilejul 
tism, desfășurat
nes Hayes a realizat în proba de 70 yarzi 
garduri timpul de 8,0 sec, iar Gary Gub- 
ner a aruncat greutatea la 19,80 m.

0 Proba de simplu feminin din cadrul 
campionatelor internaționale de tenis 
ale Franței pe teren acoperit a fost ciș- 
tigată de Ann Haydon (Anglia), învin
gătoare cu 6—3; 6—1 in fața Bosel Dar- 
mon (Franța).

și Sofia 2 puncte. 

unui concurs de atle- 
pe teren acoperit, Jo-

G. L.

Reprezentativa de juniori a R. P. Ungare

ibli- 
uita impresiile de la 
ră—R.P. Romină des-

a avut 
la mai 
ca ie 

de-șfăș 
ie vor 

selecționa 
i la luriie^u'

Semnatarul acestor raiduri 
I fericita ocazie de a asista 

multe turnee U.E.FA. Astfel, 
martor ocular al întrecerilor 
rate pină acum, pot mai I 
despre șansele diteri Icî or f 
de juniori ce se vor îrtil ei 
U.E.FA. din Rom-nîa. Totodată, voi 
relata cîteva a-specte ale pregătirilor 
pe care le fac actualmente juniorii 
maghiari pentru participarea Ia a
ceasta competiție.

De la bun început trebuie să si 
riez că ru pot 
fina a R.P. Unga 
fășurată la 24 aprilie 1960 pe stadio
nul Hohe Warte de la Viera. ir țața 
a 50 000 de spectatori. Ea a dat cîștig 
formației maghiare în cordițiuri de-a 
dreptul norocoase. Rezultatul pe te
ren a fost 2—1 pentru echipa ma
ghiară, dar s-ar fi putut irUmpia și in
vers.

In 1960 formația de juniori a Ro- 
miriei era favorita turneului Prietenii 
noștri romirt au venit ir Austria cu 
o echipă foarte bine ■ pregătită. îmi 
aduc aminte de titlul urui ziar ’ 
nez: „Rumărien ist Turnier — 
vorit 1“ (Romînia este favorita 
reului) Intr-adevăr, dacă luăm ir 
considerație victoriile, golaverajul re
cord (12—2) care i-a adus primul loc 
îb grupa respectivă, sau victoria cu 
scorul de 5—1 asupra raționalei Spa
niei, putem spune că la Viena, echipa 
R.P. Romine a confirmat întrutoiul 
așteptările.

După informațiile primite trebuie să 
remarc că juniorii romîni au mari 
șanse și la turneul U.E.FA. care se 
apropie Afirm acest lucru nu numai 
pentru faptul că vor juca acasă, ci și 
pentru că, după cum am auzit, tinerii 
romîni nu au avut niciodată o echipă 
mai bine sudată ca în acest an

Cunosc faptul, că muiți dintre com- 
poientii reprezentativei romine de a
cum doi ani au promovat în echipe 
de prima categorie. La fel ca Meszoly 
și Farkaș de la noi, care au fost se
lecționați chiar în lotul echipei ra
ționale și se pregătesc pentru Chile. 
Ihasz joacă la Vasas, Kaposzta la 
Ujpesti Dozsa, Merczel la Salgotar- 
jan, adică îr echipe de categoria I. 
Acesta e cursul firesc al vieții : junio
rii „îmbătrinesc" și promovează...

Și acum, să vorbesc despre ecoul 
ce La stirBit știrea că juniorii ma
ghiari vor avea „cartierul general" la 
Constanța. Ne-am bucurat aflind a
ceastă veste, iar antrenorul Sardor 
Kapocsi a de?iaaa-: „La Constanța re 
așteaptă multe surprize plăcute. Sir- 
tem fericiți că vom fi cazați în a
ceastă frumoasă stațiune balreo-cli- 
materică !“

ft ☆

gh. ștefanescu

Fruntașii turneului interzonal încep să se distanțeze
Lupta penlrti primele șase locuri în 

clasamentul turneului interzonal de 
șah începe să se clarifice. Intre plu- 
onul fruntaș și urmăritori s-a creat o 
distanță apreciabilă, care permite de 
pe acum să se întrezărească viitorii 
calificați pentru turneul candidaților

Jucînd cu o serie de adversari mai 
puțin periculoși, marele maestru a
merican Fischer iși menține scorul 
foarte ridicat,' înregistrînd încă o vic
torie în runda a XlV-a în fața colum
bianului Cuellar. Fischer .............
10 puncte din 12 partide (o 
întreruptă pentru a doua oară 
novski) și este 
lui.

Pe locul doi 
maestru sovietic 
registrat a cincea victorie consecuti-

acum liderul

totalizează 
partidă 
cu Ya- 
turneu-

a promovat 
Gheller, care a îb-

marele

vă, întrecîndu-1 pe șahistul maghiar 
Portisch. Gheller are 9'/2 puncte din 
13 partide. Fostul lider, Uhlmann 
(R.D.G.), a întrerupt cu avantaj la 
iugoslavul Bertok și se află deocam
dată pe locul trei, cu 9 puncte din 13 
partide.

In runda a XlV-a Korcinoi a 
gat la Aaron și totalizează 8‘/2 
te. Petrosian (8 p.) a întrerupt 
vantaj decisiv la Bilek. Filip a 
zat cu ~ ‘ ____ „ ___
slovac are 7*/2 puncte din 12 partide 
și este egalat de Gligorici, învingător 
asupra lui Yanovski. Atît Filip cît și 
Gligorici au cite o partidă întreruptă.

Alte rezultate din runda a XlV-a : 
Stein—Baicza '/a—1/,, Bolbochan — 
Teschner */2—V», Olafsson — Bisguiec 
'A—*/». La întrerupere Pomar are a
vantaj la German.

Benko. Marele maestru

cîști- 
punc- 
cu a- 
remi- 
ceho-

„New York Times“ scrie:

Interesul față de competiția 
de la Colorado Springs a scăzut

vie- 
Fa- 
tur-

Juniorii maghiari vor participa la 
turneul de la ViareggioL turneu la care 
vom definitiva echipa națională. După 
părerea mea, selecționata maghiară 
(sub denumirea Sefecțxomata Buda
pestei) se va prezenta la Viaareggo 
cu următoarea formație: Varga 
(B ■ V.S.C.)—FeinyvHs (Pecri Dozsa), 
Pocsai (Szallitok), Szăcs (U. Dozsa) 
—Szantai (Transvifl), Olah (Csegledi 
Vasutas) — Bene (O. Dozsa), Raczi 
(Diosgyor), Dunai II (Pecsi Dozsa), 
'Puskas (Debrețin), Katana (Honved). 
S-ar putea ca acești jucători să for
meze și baza formației care va par
ticipa la tumeid U.E-F-A. Notai de 16 
jucători cu care va participa la „re
petiția generală" de ia Viareggio va 
fi alcătuit înainte de plecare.

La noi, în generai, se fac prono
sticuri pentru campionatele mondiale 
din Chile. Totuși, suit mujți care dis
cută și despre șansele unor echipe 
la turneul U-E-EA. Iată pronosticurile 
opiniei public»: în grupa A Romînia, 
în grupa B Iugoslavia, îb grupa D 
Italia și în grupa E Uniunea Sovietică 
se vor clasa pe primele tocuri. Dar în 
grupa C, uBde participă și echipa 
maghiară ? Ib această privință pro
nosticurile sîrt mai rețiBute. Se pre
vede o mare luptă între echipele Un
gariei, Turciei, Franței și Spaniei. 
După părerea mea, în această grupă 
un cuvînt greu de spus H vor avea 
echipele Spaniei și Franței. După cum 
am aflat, francezii se pregăitesc foarte 
intens pentru Turneul UE.F.A., unde 
vor să refacă — cel puțin ir parte 
— prestigiul pierdut prin eliminarea 
primei lor reprezentative din turneul 
final al „moBdialelor“_

Jurtor» maghiari in timpul unor 
exercifii de pregătire fizică, sub 
conducerea antrenorului federal 

Sandor Kapocsi.
Foto: M.T.I.

NEW YORK 19 (Agerpres) TASS 
transmite : Ziarul „New York Times" 
a publicat, sub un titlu uriaș, știrea 
despre protestul Federației de hochei 
a U.R.S.S. împotriva acțiunilor discri
minatorii ale autorităților americane, 
care n-au acordat sportivilor din R.D.G. 
viza de intrare în S.U.A., precum și 
despre hotărirea Federației de hochei 
a U.R.S.S. de a nu trimite echipa sa 
la campionatul mondial de la Colorado 
Springs.

la campionatul mondial, 
loc de 28 de meciuri, în 
mai puternice echipe vor 
loc numai zece, adică o

In știrea publicată de „New York 
Times" se arată că, la termenul fixat, 
echipa Cehoslovaciei nu și-a confirmat 
participarea

Acum, în 
grupa celor 
putea avea
treime din jocurile care erau așteptate 
cu atîta nerăbdare. Interesul față de 
competiția de la Colorado Springs a 
scăzut mult, scrie ziarul „New York 
Times".
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PAL FEKETE
redactor la „NLPSPORT 

pesta
Buda-

FIORENTINA ȘI INTERNAZIONALE, 
LA EGALITATE

Lupta pentru primele locuri în cam
pionatul italian se desfășoară în a
cest sezon sub semnul unui interes 
mai mare ca oricînd în ultimii ani. 
însuși faptul că în ultimele etape li
derul s-a schimbat aproape la fiecare 
duminică e grăitor în acest sens. Spăl, 
care acum o săptămînă întrecuse eu
1— 0 pe Internazionale, făcînd-o să 
piardă primul loc, a fost în cea de a 26-a 
etapă pe punctul de a „detrona" și pe 
Fiorentina. In min. 4 al reprizei a 
doua Cervato a înscris, Spăl luînd 
conducerea cu 1—0. De-abia după 13 
minute oaspeții au reușit să egaleze, 
transformînd prin Marches! o lovitură 
de la 11 m: 1—1. Cu .acest rezultat 
a luat sf^it întîlnirea Spal-Fiorenei- 
na, ultima menținîndu-se ■ pe primul 
loc al clasamentului datorită unui go
laveraj mai bun ca cel al echipei In- 
eeanazionale, învingătoare duminică cu 
2^0 în partida cu Udinese. învinsă in 
cursul săptămînii de Real Madrid in 
C.C.E., Juventus nu a găsit resurse 
suficiente nici în etapa de campionat 
de duminică, pierzînd pe teren propriu:
2— 4 cu Palermo. Alte rezultate: Samp- 
doria — Atalanta 1 — 1, Lanerossi — 
Bologna 0—1, Lecco—Milan 2—2, 
Catania — Padova 0—0, Venezia — 
Roma 1—3, Mantova — Torino 2—2.

Clasament: Fiorentina și Intemaziona- 
le — 38 p., Milan 37, Roma 35, Bo
logna 33, Atalanta 31 etc.

TRAGERE LA SORTI IN „CUPA 
CAMPIONILOR AMERICII DE SUD"

Zilele trecute, prin tragere la sorți, 
au fost stabilite grupele și sistemul 
de desfășurare a „Cupei campionilor 
Americă de Sud", ediția 1962. Iată 
alcătuirea celor trei grupe preliminare: 
grupa A: F.C. Santos — Sao Paulo 
(Brazilia), Cero Porteno — Assuncion 
(Paraguay), The Strongest — La Paz 
(Bolivia); grupa B: Racing — Buenos 
Aires (Argentina), Sporting Cristal — 
Lima (Peru), Nacional — Montevi
deo (Uruguay)'; grupa C: Upiversidad- 
Santiago d’e Chile (Chile), Miliorarios- 
Bogota (Columbia), Nacional—Quito 
(Ecuador). In toate cele trei grupe 
fiecare echipă va juca meciuri tur-re- 
tur cu fiecare dintre adversari. Pen
tru semifinale se vor califica primele 
clasate în cele trei grupe, cărofa li se 
va alătura deținătoarea trofeului, . Pe» 
narol Montevideo.

*

In Anglia, sîmbăta trecută a fost 
rezervată atît unor întîlniri restanță 
de campionat cît și optimilor cupei. 
Iată cîteva dintre rezultatele înregis
trate: Bolton — Birmingham 3—2, 
Leicester — West Ham United 2—2,

Nottingham — Cardiff 2—1 (in 
campionat); Aston Villa — Chari
ton Athletic 2—I, Burnley — 
Everton 3—1, Liverpool — Preston 
0—0, Manchester United — Sheffield 
Wednesday 0—0, Tottenham — West 
Bromwich Albion 4—2. In campionat, 
continuă să conducă Burnley cu 38 p. 
(26 jocuri), urmată de Tottenham 35p. 
(28), West Ham United 34 p. (29) 
etc.

★

Iată cîteva rezultate înregistrate du
minică în optimile „Cupei, Franței"i 
Metz — Stade Franțaîs 2—1, St. Eti
enne — Lens 3—0, Marsilia — Gre
noble 2—i. Pentru sferturile de finală 
s-au calificat pînă acum cinci echipe 
din prima divizie: Reims, Monaco, 
Nancy, St.. Etienne și Metz.

★

. La Brighton s-a desfășurat recent o 
întîlnire amicală între reprezentativele 
de juniori ale Angliei și Olandei. Scoc: 
4—3 (2—3) pentru gazde.

★

„ In ultimele două meciuri 5tiisțh?ufe 
îb Europa, Penarol Montevideo a 6b-' 
ținut următoarele rezultate: 0—2 cu 
S. V. Hamburg și 3—0 cu F.C- Bar
celona.

■ • • •' V» M<


