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Conferinței pe țară
Uniunii de Cultură Fizică și Sport

I Sîmbătă au continuat lucrările 
Conferinței pe țară a Uniunii de 
tultură Fizică și Sport.
I La lucrările de dimineața au luat 
[uvintul la discuții tovarășii: Sorin 
fopescu, vicepreședinte al Consiliului 
[egional U.C.F.S. Maramureș, Aurel 
krdeleanu, secretar al Consiliului 
tentral al Sindicatelor, Gh. Iancu, 
maestru emerit al sportului (para- 
lutism), Sonia Iovan, maestră a 
[portului (gimnastică), Ion Cornea- 
■ta, antrenor emerit (lupte), Emil 
brăgănescu, președintele federației 
|e rugbi, Alexandru Mureșan, șeful 
[omisiei sportive a U.A.S.R., Paul 
Lncu, directorul S.M.T. Girbovi, ra- 
pnul Urziceni, Ludovic Vereș, pre- 
[edintele Consiliului raional U.C.F.S. 
if. Gheorghe, Constantin Popescu, 
Intrenor emerit, directorul Școlii 
[portive de elevi nr. 2 București, ge
neral maior Petre Dumitrescu, pre- 
kdințele federației de volei, dr. Ao- 
Irei Iliescu, conferențiar la lnstitu- 
|ul de cultură fizică, Mircea Dri- 
lea, maestru al sportului (fotbal), 
le la clubul sportiv Petrolul-Plo- 
ești, Gheorghe Calcan, președintele 
[ederației de box, Virginia Bedelian, 
mvățătoare în comuna Coteana, re
punea Argeș, Octav Dimitriu, antre- 
•or al federației de baschet, Geta 
Pitică, maestră emerită a sportului 
[tenis de masă), Ion Bordea, preșe
dintele Consiliului regional U.C.F.S. 
Bacău, Maria lonescu, antrenor al 
[ederației de gimnastică. Ion Dehe- 
|eanu, vicepreședinte al federației 
le ciclism, dr. Ion Bîrzu, secretar 
keneral al Ministerului Sănătății și 
Prevederilor Sociale, Nicolae Anghe- 
[idis, președintele Consiliului raio
nal U.C.F.S. Tulcea. Olga Szabo, 
maestră a sportului (scrimă), Pavel 
Gheorghiu, președintele Consiliului 
[egional U.C.F.S. Banat, Ion Cernea, 
maestru emerit al sportului (lupte), 
Gheorghe Viziru, maestru emerit al 
(portului (tenis), Ion Munteanu, 
maestru al sportului (oină), Felicia 
Urziceamu, maestră a sportului (cano- 
ăj>-
în ședința de după-amiază au luat 

uvintul tovarășii: Ion Șiclovan, di- 
ril Institutului de cultură fi- 

Gh. Tatu, secretar al clubului 
l.S.M.S. Iași, C. Ispas, secretar al 
ederației de călărie și pentatlon mo
wn, I. Bogdan, președintele Consi- 
iului U.C.F.S. al regiunii Mureș- 
LUtonomă Maghiară, I, Motroc, din 
chipa de fotbal a clubului Rapid, 
loris Guță, vicepreședinte al Consi- 
iului regional U.C.F.S. Hunedoara, 
.. Socs, secretar al iederației de po- 
ice, Vasile lonescu, președintele fe- 
erației de scrimă, A. Hollschwand- 
er, președintele Consiliului raional 
J.C.F.S. Timișoara, Iuliu Moraru, pre- 
edintele Clubului sportiv școlar 
;iuj, general colonel Floca Arhip, 
ireședintele federației de tir, Du- 
aitru Ivan, președintele Consiliului 
egional U.C.F.S. Dobrogea, Maria 
)iți-Diaconescu, maestră a sportu
ri (atletism), Ion Balaș, vicepreșe- 
inte al Comitetului de organizare a 
J.C.F.S., președintele federației de 
atbal. Eugen Cocuț, instructor vo- 
mtar, regiunea Bacău, Elisabeta 
'opescu, recordmană mondială de 
arașutism, Ion Cosma, maestru al 
portului (ciclism), Octav Costăchel, 
îembru în biroul federației de șah, 
»sif Sirbu, maestru emerit al spor
ului (tir), Ioan Bar, delegat din 
egiunea Crișana, Lazăr Baroga, 
raestru al sportului (haltere), Petri 
ocșeneanu, secretar general al fe- 
lerației de schi. Petre Moraru, 
reședințele Consiliului regional 
I.C.F.S. Suceava, Ion Moldovan, di- 
ector în Ministerul Industriei U- 
oare, Maria Manolescu, secretară 

Consiliului Național al Femeilor 
in R. P. Romînă, Adrian Petroșa- 
a, vicepreședinte al clubului spor- 
v Dinamo, Gh. Cliba, membru al 
imisiei de turism, N. Cernea, pre- 
•dintele Consiliului raional U.C.F.S. 
lobozia, Florea Tănăsescu, secretar 

clubului Rapid, Gh. Stoica, pre- 
dintele asociației sportive Șantie- 
le Navale Galați, A. Boveanu, pre- 
dintele Consiliului raional U.C.F.S. 
j. Jiu.

i;uX„:i

în dezvoltarea mișcării sportive, în 
antrenarea unui număr mai mare 
de oameni ai muncii la practicarea 
sportului, în ridicarea nivelului per
formanțelor sportivilor noștri frun
tași. O atenție deosebită a fost a- 
cordată sarcinii centrale a mișcării 
sportive trasată prin Salutul Comi
tetului Central al P.M.R., Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Miniș
tri, aceea de a desfășura o muncă 
perseverentă pentru cuprinderea în 
asociațiile sportive a unor mase cit 
mai largi de oameni ai muncii, a 
întregului tineret. Au fost relevate 
posibilitățile de extindere a practi
cării de către un număr sporit de 
oameni ai muncii a gimmsticii, îno
tului, turismului etc. Numeroși vor
bitori au arătat metodele folosite 
pentru a asigura o participare cit 
mai largă la competițiile de mase.

Mulți 
subliniat 
sportului 
tat de 
sportivă, 
niată necesitatea îmbunătățirii mun
cii de atragere a femeilor la practi
carea exercițiilor fizice și sportului.

Vorbitorii au analizat realizările 
și slăbiciunile din activitatea in dife
rite ramuri de sport au arătat mij
loacele pentru a asigura creșterea 
măiestriei sportive.

Ei au subliniat importanța mun
cii de educație pentru formarea de 
sportivi fruntași, cu o 
exemplară în producție, 
tură și pe stadioane, au 
zurile unor 
de vedetism 
zătoare.

Au fost 
sarcinile în 
profesori de educație fizică, antre
nori și alți specialiști, relevîndu-se 
totodată importanța formării de in
structori voluntari. Participanții U 
discuții s-au referit la posibilitățile 
dezvoltării continue a mai bunei fo
losiri și întrețineri a bazei materia 
le a mișcării sportive. Vorbitorii au 
arătat o serie de lipsuri în diferite 
domenii ale activității sportive, au 
făcut propuneri pentru lichidarea 
lor, și-au luat angajamente pentru 
a asigura îndeplinirea sarcinilor ce 
revin mișcării sportive.

Conferința a i probat darea de 
seamă a Comitetului de organizare 
a U.C.F.S. și raportul Comisiei cen
trale de revizie.

participant la discuții au 
importanța răspindirii 

la sate, interesul manifes- 
țărani pentru activitatea 
De asemenea, a fost subli-

sportivi cu 
și atitudini

comportare 
la invățâ- 
criticat ca- 
manifestări 
necorespun-

discutate de asemenea 
domeniul pregătirii de

★
Duminică s-au încheiat lucrările 

Conferinței pe țară a Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport.

In cursul dimineții delegații au 
aprobat Statutul U.C.F.S.

S-a trecut apoi la alegerea orga
nelor de conducere ale U.C.F.S. Prin 
vot secret, delegații au ales Con
siliul general al U.C.F.S., format din 
101 membri și 20 de supleanți. Co
misia centrală de revizie, formată 
din 13 membri. Au fost alese, de 
asemenea, birourile federațiilor spor
tive.

Delegații au adoptat apoi Hotări- 
rea Conferinței.

In prima sa ședință plenară, Con
siliul general a ales comitetul exe
cutiv și biroul Comitetului executiv.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, delegații au adoptat o scri
soare a Conferinței U.C.F.S. către 
Comitetul Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri al R. P. Ro
mine.

Delegații și invitații au ovaționat 
îndelung pentru Partidul Muncito
resc Romîn și Comitetul său Cen
tral în frunte cu tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, pentru scumpa 
noastră patrie, Republica Populară 
Romină, pentru pace și prietenie în
tre popoare.

Cuvintul de închidere a fost rostit 
de tov. Aurel Duma.

In încheiere, participanții la Con
ferință au intonat Internaționala.

Seara, în sala de marmură a Casei 
Scînteii a avut loc o masă tovără
șească cu prilejul închiderii lucră
rilor primei Conferințe pe țară a 
U.C.F.S.
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Alegerea organelor de conducere 
ale Uniunii de Cultură Fizică și Sport 

Componența Consiliului general al U.C.F.S.
Achim Ștefan, Ancu Paul, Arde

ieanu Aurel, Bâcăoanu Elena, Balaș 
Iolanda, Balaș Ion, Barani Samuiîâ, 
Barbu Eugen, Birjega Marin, Bog
dan Ion, Bocdea Ion. Boriga Dumi
tru, Brancov Gheorghe. Bucur Au
rel, Bucur Mihai, Bud ea nu Aurelian, 
Bulugioiu luliana, Calcan Gheorghe, 
Capră Petre. Cernea Ion, Cberebe- 
țiu Gabriel, Chirea Ținea, Chiru Ale
xandru, Cioroianu Emil, Cirțină 
Constantin, Cocuț Eugen, Constan- 
dache Valentin, Constantin Gheor
ghe, Constantinescu Teodor, Costea 
Dumitru, Costea Mircea, Cozma Au
relia, Deheleanu Ion, Diaconescu Ma
ria Diți, Dinu Cristea, Drăgânescu 
Emil, Duma Aurel, Floca Arhip, Flo
rea Alexandru, Foldvari Tiberiu. 
Fota Bitoleanu, Ghenea Constantin, 
Gheorghiu Pavel, Ghibu Emil, Grăj- 
deanu Grigore, Holschwandtner A- 
dolf, Iordan Sanda, Ivan Dumitru, 
Lăptoiu Avram, Leancă Vasile, Le- 
țea Nicolae, Leuștean Elena, Login 
Maria, Manolescu Maria, Mănescu 
Radu, Mărculescu Constantin, Măria 
Alexandru, Mihai Valeria, Mitrache 
Petre, Mitrea Eusebiu, Mocanu Va
sile, Moina Ion, Moraru Petre, Mo- 
troc Ion, Munteanu Rodica, Mure
șan Alexandru, Mureșanu Nicolae, 
Nedef Mihai, Niculescu-Leonte Auro
ra, Olteanu Miron, Pădureanu Sever,

Penciu Alexandru, Petroșanu Adrian, 
Pop Arcadie, Popescu Gheorghe, Redl 
Minai, Roman Ștefan. Săndulescu 
Victoria, Șiclovan Ion, Sirbu Iosif, 
Sorin Ion, Staicu Stelian, Stănescu 
Ion, Stoica Gheorghe, Stoican Cons
tantin, Szabo Iuliu, Szabo Olga, Tă- 
năsescu Florea, Tatu Gheorghe, To
fan Nicolae, Trifu Eronim, Trotea 
Smarandache, Tudosiu Ion, Tulpan 
Ion, Vereș Ludovic, Viaicu Romul, 
Vlăsceanu Ion, Vlase Oprea, Voichiță 
Victor, Voicu Nicolae, Zilceac Fer
dinand.

ricmbrii suplcanfi ai Consiliului 
general al II. C. r. $.

Badea Gheorghe*
Benedek Ștefan, 

Bulboacă Leontin, 
Chiose Vanghele,

Ion, Gavritiuc 
Horvath

Roth Ana,

Arjoca Grigore, 
Bădulescu Ștefan, 

Bordos Magdalena, 
Călin Gheorghe,
Dem Ana, Filip M. 
Elena, Grigorian Emilia, 
Edita, Mîrza Vasile, 
Stoian loo. Stroian Augustin, Troia-
nescu Octav, Va6tlioa Elena, Vrabie 
Anghel.

Comitetul Executiv al Consiliului general al U.C.FJS.

Ardeieanu Aurel, Balaș Ion, Boriga 
Dumitru. Capră Petre, Cirțină Con
stantin, Cos tea Mircea. Duma Aurel, 
Fota Bitoleanu, Foldvari Tiberiu, Ghibu

Emil, Lăptoiu Avram, Login Maria, 
Mureșan Alexandru, Otteanu Miron, 
Șiclovan 
Victor.

Biroul Comitetului

lon. Tulpan Ion,

Executiv

Aurel Duma, președintele Consiliului Voichiță 1
, . , t z-u-u siliului general al U—general al U.C.F.S., Balaș Ion, Ghibu lon_ Fota Bitoleanu, Costea 

Emil, Lăptoiu Avram, Olteanu Miron, memErt''

Victor, vicepreședinți 
generat at U.C-F.S.,

Voichiță

ai Con-
Șiclovaa 
Mircea,

Membrii Comisiei Centrale de revizie a U.C.FS.

Crețu Gheorghe, Dumitrescu Ion, Alexandru, Popescu Elisabeta, Popescu 
Grozescu Cor io! an, Maioreanu Colo- Nicolae, Raiciu Ion, Smoleanu Gheor- 
man — președinte, Maltopol Valeriu ghe, Stoian Georgeta, Stoica Nicolae. 
— secretar, Pantilie Nicolae, Pintea '•>,

2 Hochei pe gheață. La Chamonix: R.P. Romînă—
6 Franța 8—1 și 5—3.
< Volei. Rapid București—Brabo Anvers (Belgia] 3—0
2 în „Cupa campionilor europeni".

Succese ale sportivilor
Fotbal. Progresul Bucureșf—Borac Banja Luka 1—0 

(1-OJ.
Tenis de masă. Echipa feminină secundă a R.P. Ro- 

mîne a întrecut reprezentativa R.P. Polone cu î—0-

Aspect din sală în timpul ConjerLUfet.

Astă seară de la ora 19,30 se desfășoară în sala Floreasca o interesantă partidă inter
națională de handbal în 7. Este vorba de întîlnirea care va opune echipele feminine ale



Din cuvîntul participan ților la Conferința pe țara
a Uniunii de Cultura Fizică și Sport

Academician Tudor Arghezi
TVBITI ASCULTĂTOR],

La scurt interval de la Conferința pe 
țară u Scriitorilor are loc și Conferința 
pe țară a Ihâtuui de Cultură Fizică și 
Sport.

invitat sa particip la canferiațale 
aiuindouă, mă gîndesc la o asemănare 
posibilă între ele, fără să fiu, cu mult 
regret pentru mine, cel puțin azi, un 
sportiv nropriu-zis. Acum vreo 60 de 
ani, umblam cu bățul prin munții Alpi, 
elvețieni și francezi, dar de atunci sînt 
60 de ani... Sportul meu de azi e nu- 
mu. o plimbate cm bastonul prin Bucu
rești : 100 de pași pe picioare și afe 
un sfert de ceas pe o bancă din parc.

Dar asemănare intrau ti a este. Scrii- 
torul i*u  aleargă după jr..aee decil a- 
tund ci nd cade în copilărie, dar m-r.gca 
lui oblynuîlâ nu e rtnuadă, d țu^u.aii: 
fantoma dumei cm w putea s-o ajungă 
cu versul și proza.

P-Uiâ ar moi fi • csm-wre *«  i*  
faptul di atît scrii tanti dl fi spcrtîsu! 
se găsesc ptravam-ii in luptă- Scri-torzil 
se luptă cu el insa fi. atacetor s adie?- 
sar ia aculafi tzp. se luptă cu jruza 
fi silabe, cu imaginea ?x cu cel mă 
deceit'Abil 4a «mm scriltorulai, m- 
ida‘. Daci face ti serwtcru! «apă cwa, 
ti fag. Jupi sada:, cera care na te 
cerșește ți pe <cr« :r«£a-'e sâ-l 4<4atf*  
ta aa >oju> adrarăa ia bărbie. Ja ht 
bajai de. această fesă fîrdă te cioatei, 
dațn cil ai se a^e, k»*ck-acit.  horă 
oan ■ dLaiu să-i m*s mb ecâm-.oieat fbjb- 

$-<r mc. di-; U mix mb
dx-1 gxio.

Ar nutî fi o wucatre âzzre serufen 
și sportivi. ia dud. Asta se ckecmâ 
pe 9criuodcașie, pdeusdă dtc’ofâ. Z*  

• ccAt/ej se încrucișează cu aDul <i ow>- 
rează. Rezultatul fericit e că nu curge 

«Afe, d uuami cerneală.
Dar pe Ungă «semânârue md mult sau

Petre Capră
președintele

Principala sarcină pasă de partid și 
gwc-ri in lata ■»«r«r:i sportive «Un 
țara mestr*.  aceea ue a «iezve a cui- 
~art firivă ș» sporuii in rîndtii tnase- 
kr largi de oameni ai muncii, a că
lăuzit in permanență activitatea Con- 
siuuu.: orășenesc U.GF.S. București.

Soacesele oblăvate de râneaga ners- 
tr5 mișcare sporJvă, prezentate in 
raportul Comitetului de Organizare, 
precum și succesele sportivilor din o- 
ras-d B rureșii, ne întăresc cc.ivinge- 
ree că s jb conducerea și indnsnarea 
partidului vom obține in viitor noi rea
lizări în dezvoltarea activității de edu- 
csție fizică și a sportului de mase ic 
țara noastră.

Vorbitorul a arătat insă că in acti
vitatea sportivă mai persistă încă 
nwnercose lipsuri. Apreciem — a spus 
vorbitorul — <ă intr-c serie de orga
nizații sportive din Capitală și Ia un 
număr ue ramuri sportive, progresul 
iivegistrat in activitatea sportivă de 
mase nu «te ai înălțimea posibilități
lor și condițfikr create. Este edilicator 
faptul că dkî 535 asociață sportive numai 
14 au secții afiiiaie de atletism și un 
niMitâr redus de secții k glimiastkă și 
natație Dio simpla comparație a ci
frelor de mai sus iese iu evidență deo- 

In timpul unei pauze, discutînd. De la stingă la dreapta: I. Dumitrescu, campion olimpic, D. Pîrvulescu campion 
olimpic, Elisabeta Popescu, recordmană mondială, Alex. Peneiu, rugbist fruntaș și Sanda Grasa, campioană și record

mană a tării la atletism

mai puțin apropiate, e de dorit și altă 
asemănare, aș zice de confundare între 
sportivi și scriitori.

Preocupați mai mult de biceps și 
musculatură, sportivii au cam uitat, par
că, să vrea să cugete și să citească... 
Poate că li se pare cealaltă cultură, inte
lectuală, de prisos. Scriitorilor le-ar plăcea 
si-și vadă cărțile răsfoite pe genunchii 
sportivului ostenit. Le-ar plăcea să știe 
că glodurile și ipotezele lor nu le *«• ’ 
străine fotbalistului, boxerului și celor 
care suie Coral mânui și Omul pină în 
piscuri. Poezia vieții s-ar îmbina cu 
poezia sufletului gînditor.

Asemenea dorințe nu sînt în prima! 
rînd ale scriitorilor, ci roci cu seamă 
ale tării fi de poporului nostru, azi mai 
cult'-iat și mai fimfilar la idei fi la 
gîndire, dedt întotdeauna.

Un om puternic și iu fizicul și în 
2ui. are două puteruiai fin fit 

împirechioie. $t e bine fi e frumos ca 
stood find sportîdi noștri, prezenți za 
toate cmiăboitde, pntnliudezi. vor 
putea iu puuzde arenei să stea de vorbo 
cu a&< rwu ier străini os i*  gpidîuile 
lui Akndemos și despre frumusețile Spi
rituale, pa Hsgi cele ale unui trsp 
oȘeUt.

Sportul uctuul Xa Âm.si Mi 'd~*M  
priatșie poporul întreg. Uit nezmi dt 
și iuleiectăd, dștldad pe drept can*:  
deauuurea de Cu-luri F-z.ci (rU c Per- 
;:ddd nostru tnâtUftc. amindomi 
citurile, u cârtii pentru rufîrmrea .'ai»

zIgjuu lai ât mai dgzroosâ, coao» 
rteză la înălțarea Ia apogeu a Roud- 
dei noastre, pr'.sdzi peste tot local ea 
elegii și respectul aterizat.

Xs m MM d *>A  șdu dacă t-a. aruL 
țuuut peticul ami de cunntare — dor 
vă urez, in toate competițiile dc., cam- 
pianuta universale, modalii Ie de aur și 
laurii glorioși. Și sănătate 1 

Consiliului U.C.F.S. București
sebi: de puternic lipsa de preocupare
a c1-^kcuoc și asociațiilor lață de a- 
ceste ramuri sportive de bază.

Pentru noi n-a oansutuît o preocu
pare să cxiavingem și să atragem pe 
toți membrii U.C.F.S. în practicarea ce
lor mai simple ezerciții fizice; am or
ganizat puține acțiuni în cadrul țaris
mului sportiv: am dus o slabă mun
că de popularizare în rindul membri
lor a efectelor practicării zi de zi a 
erercițiitor fizice ca: gimnastica de 
înviorare și altoie.

Vorbitorul a arătat că aceste lipsuri, 
oare dăinuie încă în activitatea noas
tră, se datoresc subaprecierii cu care 
au fost privite toeie ramuri sportive, 
faptului că orgatseie și organizațiile 
noastre s-au mulțumit doar cu indicalti 
generale, cu amunite succese vremel
nice. Comitetul de organizare a 
U.CP.S. s-a mulțumit — și această 
orientare ne-a influențat și pe noi — 
să se preocupe mai mult de sportul 
de performanță decit de caracterul de 
mase al acestor ramuri sportive și 
abia sa sfârșitul anului 1961 a anali
zat activitatea atletică sub toate aspec
tele ei, iuînd măsurile corespunzătoare 
pentru lichidarea lipsurilor in această 
ramură sportivă.

Este cu totul insuficient să avem in 
București numai 1.084 sportivi de cate
goria 1, 2.919 sportivi de categoria a 
11-a și a III-a, numai 23.720 sportivi 
legitimați.

"Mai mult decît atît, rezultatele ob- 
ținute de sportivii noștri fruntași sînt 
într-o serie de ramuri și probe cu 
mult sub performanțele realizate pe 
plan mondial și european.

Cauza rămînerii în urmă se datoreșto 
in primul rind faptului că nu a exi
stai preocuparea pentru asigurarea unei 
baze de mase care să asigure depis
tarea dementelor celor mai dotate. 
Este semnificativ faptul că avem doar 
9.400 de copii și juniori încadrați în 
secțiile pe ramură de sport și în centre 
de tineret, selecționați din peste 100.000 
elev; și studenți din învățămintul de 
toate gradele, dintre care 5.000 în or
ganizații sportive școlare, iar restul de 
4.4CO in ceto-a te cioburi și asociații 
sportive din Capitală.

Din octnpâruțiâ cifrelor de mai sus 
:-se m esMență lipsa de preocupare a 

Consatiui-JÎ orășenesc U.GF.S. Bucu- 
reșu. a duburitor și asociațiilor noas
tre față de crearea unei puternice pe- 
f .-.ere de copii, juniori și tineret, din 
-rid-uri’e cărora să fie pregătit și pro
movat sctonAul de mîine. Unii leh- 
icieni (antrenori, profesori de edu

cație Izkă) duc o muncă slabă, lipsită 
2^- pcrspcciivâ.

O aba cauză o constituie faptul că 
etosneise e care se evidențiază la ma
rile compt<țîi de mase, nu sânt urmă- 
rite și promovate în sesțiile pe ra- 
mură de sport ale cluburikir și asocia- 
țnfcr sperrive.

Unii acr.renori aleargă după elemente 
gau formale de alții, metodă care se 
mai practică la cluburi iruri ca Pro 
gresd. Rapid, Dinamo. Steaua. Trebuie 
să arăt Conferinței că o parte din vină 
ii revine coosifitJui nostru orășenesc 
care numai în urma indicațiilor date 
de partid a început să se preocupe de 
îndrumarea activității acestor mari clu
buri din Capitală.

în Capitală avem peste 32.000 stu- 
denți din rândurile cărora pot fi selec
ționate numeroase elemente talentate 
pentru secțiile de performanță ale clu
bului sportiv Știința București. Dar 
acest lucru nu se tace in mod organi
zat, sistematic și continuu, nu sint a- 
trași m această muncă profesorii de 
educație fizică «fin învățămintul su
perior. Din această cauză clubul spor
tiv Știința are secțiile slab reprezen
tate numeric și calitativ.

Trebuie arătat insă că, deși s-au ob
ținut succese evidente în educarea 
sportivilor, în acest domeniu continuă 
să mai existe lipsuri. O vină serioasă 
aparține în primul rînd Consiliului oră
șenesc U.GF.S. care nu a manifestat 
totdeauna exigență și fermitate în com
baterea și luarea de măsuri eficiente. 
Totodată va trebui să ne îndreptăm 
mai mult atenția spre stimularea opi
niei sănătoase a spectatorilor care 
pot aduce o serioasă contribuție la 
crearea unei ambianțe favorabile des
fășurării competițiilor Ia un nivel cit 
mai ridicat

Ne angajăm să facem totul pentru a 
dezvolta larg în nodurile oamenilor 
muticii și a 'Jneretului din Capitală 
educația fizică și sporiul de mase. In 
același timp ne angajăm să depunem 
eforturi sporite pentru dezvoltarea 
sportului de performanță în nodurile 
sportivilor din orașul București, adu- 
cindu-se astfel o contribuție tot mai 
mare la creșterea prestigiului interna
țional ai Republicii Populare Romlne.

Aurel Ardeleanu
secretar al Consiliului

Salutul GO. al P.MJR, al Consi
liului de Stat și al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romine adresat Confe
rinței — constituie un prețios ajutor 
pentru dezvoltarea în continuare a miș
cării de cultură fizică și sport din 
țara noastră. Sîniem întrutotul de a- 
cord cu aprecierile pe care le cuprin
de salutul conducerii de partid și de 
stat iar indicațiile date reprezintă o 
călăuză sigură de viitor pentru ridi
carea întregii activități sportive pe o 
treaptă și mai înaltă.

In lumina sarcinilor stabilite de Ho- 
tărîrea C.C. al PAIR, și a Consiliu
lui de Miniștri, din 2 iulie 1957, sindi
catele s-au preocupat ca problema 
culturii fizice și sportului să devină 
o parte integrantă a activității lor, 
ca un mijloc important în realizarea 
unei munci de înaltă productivitate, 
de întărire a sănătății oamenilor 
muncii, de folosire plăcută și utilă 
a timpului liber.

In întreprinderi, instituții, G.A.S.- 
uri și SAtT.-uri a crescut interesul 
oamenilor muncii, a membrilor de 
sindicat fată de activitatea sportivă, 
s-au dezvoltat diferite forme de mase 
ale acestei activități.

Este de remarcat faptul că din rin
dul oamenilor muncii din întreprinderi 
și instituții s-au ridicat sportivi frun
tași și echipe care prin performantele 
obținute au reprezentat cu cinste cu
lorile patriei noastre în mtimirile in- 
'.ernațtonate.

Apoi, vorbitorul a arătat că in ra
port cu condițiile minunate ce s-au 
creat mișcării sportive din țara noas
tei, oamenii muncii nu sînt incă mul
țumiți de rezultatele obținute pină a- 
cum, care nu sînt la nivelul cerințe
lor și posibilităților create. Iată un e- 
xemplu edificator: una din principa
lele sarcini ce au îost puse în lața 
mișcării sportive și a sindicatelor de 
Hotărirea Partidului și Guvernului din 
1957, a fost organizarea și introduce
rea gimnasticii in producție in îolre-

Ion Corneanu 
antrenor emerit la lupte

Sportul luptelor a reușit în ultimii 
ani să obțină succese apreciate atit în 
țară cit și peste hotare. Pentru rea
lizarea lor, Biroul Federal a desfășu
rat o muncă susținută și a folosit un 
larg activ obștesc.

Un factor important care a contri
buit în mare măsură la obținerea suc
ceselor de prestigiu în marile competiții 
internaționale, l-a constituit imprima
rea unui puternic conținut educativ 
muncii de pregătire a sportivilor noștri 
fruntași. Noi considerăm că marile 
performanțe pot fi obținute numai dacă 
pregătirea tehnică și tactică este strîns 
împletită cu procesul de producție, fapt 
care contribuie efectiv la fc-rmarea unor 
înalte trăsături morale Ia sportivi.

Orientarea dată de biroul federal 
cadrelor tehnice, pentru desfășurarea 
unei activități susținute in acest do
meniu a dat rezultate deosebite. Cei 
mai mulți dintre luptătorii noștri iși 
îndeplinesc astăzi cu cinste îndatori
rile lor în fabrici, întreprinderi sau 
instituții și în același timp obțin re
zultate sportive deosebite.

De exemplu: călitorul Valeriu Bu- 
larca de la uzinele Steagul roșu din 
Brașov, maestru emerit al sportului și 
campion mondial, se află in primele 
rînduri ale întrecerii în producție.

Sudorii Petre Popescu, maestru al 
sportului și Mațin Bolocan de la Com
binatul siderurgic Reșița, ambii com- 
ponenți ai lotului republican, iși de
pășesc zilnic planul de producție.

Biroul Federal a căutat să combată 
orice manifestări negative în această 
direcție, orice tendințe de chiul din 
producție, stimulînd cluburile și aso
ciațiile în luarea măsurilor așa c im a 
fost în cazul luptătorului Mircea Croi- 
toru din Galați, care căută să-și facă 
din sport un mijloc de. trai mai ușor, 
lipsind nenumărate zile din producție.

Un alt exemplu negativ l-a consti
tuit o perioadă de timp și luptătorul 
Vasile Ion, care multă vreme nu s-a 
încadrat intr-un loc de muncă per
manent, prestînd o muncă periodică și 
necalificată. Măsura luată de Biroul 
Federal de a nu-1 folosi în lot pînă nu 
se încadrează în producție, precum și 
munca educativă dusă cu el zi de zi, a 
influențat favorabil asupra atitudinii lui 
față de muncă.

Rezultatele participării active și ne
mijlocite în procesul de producție, 
contribuția pozitivă a mediului sănă
tos s-au reflectat din timp și în pre
gătirea lor sportivă. Astfel, conștienți 
de răspunderea pe care o au în obți

Central al Sindicatelor
prinderile și instituțiile din întreaga 
țară. In decursul celor 5 ani s-au ob-l 
ținut unele succese, dar atît U.C.F 8.J 
cit și sindicatele nu s-au preocupai 
suficient de această problemă și ca 
atare rezultatele obținute sînt nesatis-] 
făcătoare. Ce s-a realizat pînă în preJ 
zent poate fi socotit un început card 
trebuie neapărat continuat și, pe baza 
experienței acumulate, larg răspîndii 
în celelalte întreprinderi și insfituțiiJ

In continuare, vorbitorul a arătat ca 
față de cerințele oamenilor muncii șfl 
față de grija ce trebuie s-o acordăm 
permanent pentru asigurarea odihnea 
și petrecerea concediului în condiții 
cit mai corespunzătoare, nivelul acii-l 
vilății sportive și dotarea cu materiala 
și echipament sportiv în stațiunile haW 
neo-climaterice nu este încă satisfăcă-l 
tor. îndrumarea de specialitate, în 
practicarea diferitelor sporturi, este lă-J 
sală uneori pe seama unor instructori 
insuficient pregătiți, fără să cons+Hum 
o preocupare de seamă a orgacelod 
U.GF.S.

Ridicind problema sprijinului pa 
care l-au acordat comitetele sindicala 
din întreprinderi și instituții, vorbito-l 
rul a arătat că an de an crește suma] 
fondurilor bănești repartizate ac!ivâ-l 
tații sportive. Numai în anul 19G2J 
contribuția comitetelor sindicale penJ 
tru activitatea sportivă se ridică la 
37.d00.000 lei. cu peste 9.000.000 mal 
mult față de anul 1961. I

In anul trecut sindicatele au predai 
în administrarea asociațiilor sportiva 
baze sportive și importante cantități 
de materiale și echipament, evaluata 
la zeci de milioane <te tei. |

In această privință, au obținut reJ 
zultate pozitive cluburile C.S.O. Re-I 
șița, GS.O. Brăila și altele. Aci, aJ 
irăgîndu-se un larg activ obștesc șl 
micșorindu-se cheltuielile pentru saîaJ 
rii, s-a reușit ca din veniiurile proprii 
să se acopere toate cheltuielile neceJ 
sare activității secțiilor pe ramură da 
sport J

nerea unor performante valoroase, InpJ 
tătarii noștri respectă cu mai mult*  
strictețe programul de antrenanwj^B 
sînt tot mai perseverenji în pregăi" 
lor.

Am insistat asupra acestor probleme 
tocmai pentru că la baza succeselot 
obținute la J. O. de la Roma și cam
pionatele mondiale de la Yokohama ac 
stat, în afara unei pregătiri fizice și 
tehnice, patriotismul sportivilor noștri, 
dorința lor puternică de a răspundt 
minunatelor eondiții create de partk 
și guvern mișcării noastre sportive.

In continuare vorbitorul a spus! 
„considerăm că un factor important ît 
obținerea acestor performanțe l-a con
stituit și temeinica pregătire fizică 
multilaterală, fapt confirmat și de spe
cialiștii străini prezenți la aceste mar' 
concursuri. S-a accentuat in mod deo
sebit asupra dezvoltării calităților fi
zice de bază. Folosirea halterelor ca 
mijloc principal în îmbunătățirea for
ței a devenit un lucru obișnuit în an
trenamentul luptătorilor noștri. Miile 
de kilograme ridicate la antrenamente 
au făcut ca în concursuri, smulgerea 
adversarilor de pe saltea și tfîntirea 
lor să nu constituie o piedică.

In orientarea unei asemenea pregă
tiri, tehnicieni au folosit cu rezultate 
bune bogata experiență a sportului 
sovietic, al luptătorilor sovietici care 
s-au dovedit cei mai buni din lume.

Vorbind despre munca Biroului Fe
deral trebuie să arătăm deschis că 
dacă s-au făcut multe lucruri bune m 
ceea ce privește asigurarea unei munci 
de perspectivă, dacă s-a muncit co
lectiv, mai organizat și cu simț de răs
pundere, nu putem fi pe deplin mul
țumiți de activitatea noastră pentru că 
mai există unele lipsuri cum ar fi in
suficienta muncă de îndrumare și con
trol a comisiilor și a secțiilor de lupte, 
ba mai mult, în ultimii ani, în cadrul 
Biroului Federal nu a fost analizată 
activitatea nici unei secții de lupte.

Nu am fost destul ue exigenți față 
de sarcinile ce reveneau colegiilor de 
antrenori și arbitri în direcția instruirii 
la un nivel superior a antrenorilor și 
a arbitrilor.

Biroul Federal iși însușește criticile 
juste arătate în darea de seamă cîî 
privire la insuficienta preocupare in 
problema juniorilor și a dezvoltării 
bazei de mase a luptelor și ne anga
jăm să lichidăm cit mai grabnic 
lipsurile care s-au manifestat în activi
tatea noastră.



D3N CUVINTUL PARTICIPANȚILOR
LA CONFERINȚA PE TARĂ

A UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT

Ing. Emil Drăgănescu
președintele F. R. Rugbi

Conferința pe țară a Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport, reprezintă 
un moment i «portant în viața miș
cării sportive d:n Romînia socialistă.

Este un punct de cinste pentru fede
rația noastră de rugbi — a spus vor
bitorul — că sportul cu batonul ova' 
a fost citat printre disciplinele care 
s-au afirmat în ultimii ani.

Rugbiul este unu! din cele mai vechi 
sporturi de echipă practicate în țara 
noastră. Cu toate acestea, afirmarea 
a venit tîrziu, abia in arși luminoși 
ai construcției socialiste.

Tn "trecut, flacăra rugbiului a fost 
ș— rează de un mănunchi de ju
cători grupați in jurul unei forma-:: 
muncitorești, ca cea de la P.T.T. Dar 
aceste elemente oriei: ar fi fost ele da 
talentate nu se puteau afirma in con
dițiile grele de muncă și de viață exis
tentă sub regimul burghezo-mc'Ș’.eresc.

Fără o pregătire serioasă ș- s's'.e- 
matică nici nu este de mirare că for- 
irațiile romînești erau pur și simplu 
ridiculizate atunci c-’nd erau c' 
mate să-și măsoare forțele cu adversar: 
de peste hotare. Diferențele de scor, 
deosebit de mari in favoarea adversari
lor francezi sau americani, erau cu
rente.

Acestea - ' ■ triste pe car?
ie păstrează rugbiștiî despre trecut . 
sportului lor. Abia după 23 August 
1941, după rct-rp.: -ea pe noi baze
i mișcării noastre sportive, sportul cu 
jalonul oval, alături de celelalte dis- 
tipline, a cunosc..: adevărata prețuire

Datorită sprijinului deosebit de im- 
Jortant dat de partid și guvern, rug
init a început să cunoască o largă 
răspindire. Centre muncitorești mari 
tutu ar fi Ploiești. Valea Jiului, Timi
șoara, Cluj, Galați. Iași, Bacău, Con
stanța, Tîrnăveni, Sibiu. Roman, Med
gidia etc. au venit să se adauge Ca
pitalei, constituind puternice formațiuni 
«le acestui sport bărbătesc, astăzi atit 
îe îndrăgit de muncitori. De asemenea. 
Irebuie menționat faptul că rm există 
țenjru universitar care să nu-și aibă 

puțin o echipă reprezentativă. Sin*  
tunoscute rezultatele obținute de rug- 
Jiștii studenți din Cluj. Iași, București. 
Timișiara, Petroșeni,' care activează 
n prima categorie a țării. Și. baza de 
nașe a rugbiului este in continuă dez- 
'olfare. Tn fiecare săptămînă fede- 
ația primește vești și cereri de afi- 
iere a noi și noi echipe, nu numai din 
rașe, dar chiar și de ia sate, cum ar 
i .de exemplu afilierea recentă a echi- 
■ei „Unirea." de Ia G.A.S. din comuna 
on Roată, raion Urziceni.
ta Hir’d uf său — a spus tov. Drăgă- 

escu —■ federația s-a preocupat m- 
eaproape de sistemul compeiițfonal. 
I deosebiță grijă a fost acordată cam- 
ionatului categoriei A, în care se in- 
tec cele mai bane 12 formații din 
tră, competiție care polarizează in 
:resul tuturor iubitorilor sportului 
in țara noastră.
Datorită acestor condiții — a sub 

niat vorbitorul — echipele noastre 
au impus pe plan internațional. 
Rugbiștii romini au astăzi pe drept 
ivînt cu ce să se mindrească. Ei 
nt cîștigătorii primelor trei ediții ale 
3upei Păcii". Formația Griviței Roșii 
te finalistă în prima ediție a „Cupei 
impionilor europeni", iar echipa t»as- 
3 națională a întrecut cu 15—11 
■anța Ia București, reușind să-și în- 
rească prestigiul în meciul revanșă 
: la Bayonne, cind a realizat un ex
tent rezultat egal (5—5}, in fața a-

Gheorghe Crefu
președintele Consiliului raional U.C.FS. Muscel
In cuvîntul meu aș vrea să vorbesc 
spre felul cum ne-am preocupat de 
ganizarea și conducerea activității 
ortive de mase în raionul Muscel și 

această bază, cum am dezvoltat 
livitatea de performanță.
Pentru cuprinderea unui număr cil 
ti mare de oameni ai muncii în crac
area organizată a exercițiilor fizice 
t dat o atenție deosebită organizării 
condițiuni cit mai bune a princi- 

telor competiții de mase, Spartachia- 
de iarnă și Concursul cultural-spor- 
al tineretului, crosurilor de masă 

cum și altor forme care s-au dove- 
a fj atractiv-recreative și cu un 

wurițat caracter educativ cum sînt 

ceieteșî naționale franceze, eiștigătoare 
autoritară a ultimelor 3 ediții ate tur
neului celor 5 națiuni. Datorită acestui 
fapt am primit ntrr.eroase invitații 
pentru organizarea mor joctri în Aus
tralia. Italia. Franța.

Putem raporta Conferinței — a ară
tat vorbitorîd — eâ în c'tonii 4 ar.-. 
adică incepînd din arrul 1968. rogbișt.: 
noștri ae realizat jnnstorai bilanț tn 
irrtunirite intemațkx&ue, amicale și o- 
ticiaie:

Total CXMXaaae EosePier^- 
Ioterțârt S » r ;
Interciubori r C 1 t

Am fost cu echipa Rccrmri Ia Ba 
vorme in noiembrie și pe*  să 
Conferința cu toată răse-urderea — a 
continuat președinte.e FJUL — că 
sport: vii neștri s-ax dăr_rt cu lot eia- 
nut trrvrrt:- lor. peutr-3 presHgj-d pa
triei. meritind cu prisosință etagtîte 
p'uMicu’ar frrxez. Presa țârr respec
tiv^, despre care știm ce interese slu
jește. nu a petei trece ce vederea lapte 
de o ase-rsoea eriuterță. cm ar fi pa- 
friotrsrrt1 roctentor. ferip’ma tor in 
teren, dorieța fierbinte de afirmare

Desigtr. toate aceste succese ne 
bucură. insă ere nu ne dau dreptul 
să ne culcăm pe laurii cișiigațl In 
activitatea rugbiului — a subliniat tov. 
Drăgănescu — se mai manifestă defi
ciențe. Munca poate fi încă îmbu
nătățită, pentru că nici pe departe 
nu s-au valorificat toate posibilitățile 
existente

Printre deficiențele mai însemnate 
vorbitorul a amintit baza de mase, ca 
totul instdicien’.ă. El a spus că nivelul 
muncii de instruire se desfășoară în 
unele ciuturi și asociații ta un nivel 
inadmisibil de scăzut Astfel, unele 
echipe participă la competiții cu o pre
gătire sumară, cu totid insuficientă.

Este un fapt intr-adevăr negativ in 
sportul nostru cind o echipă înființată 
cu atîta trudă trebuie să părăsească 
arena sportivă. Sînt și echipe partici
pante in campionatul primei categorii 
(Știința Cluj. Știința Timișoara. Pro
gresul Bucrresti. Știința București. 
Flacăra roșie București) care manifestă 
lipsuri serioase in ceea ce privește pre
gătirea lor tehnică și preocuparea față 
de junior!, schimbul de milrxe.

Desigur că aceste lipsuri însemnate 
din activitatea regtrialui pot fi înlătu
rate prin intensificarea preoctipării față 
de rugbi a organelor locale U.C.FS.. 
a conte -Ior regionale ri orășenești pe 
ramuri die sport, prin grija acestora de 
a organiza pentr-j popularizarea dis- 
«fSnei noastre unete competiții tocate, 
unele cuplaje fofbal-rngbi astfel incit 
sportul cu balonul oval să ocupe o 
răspindire ten ce ht ce mai 
largă. Trebute acordat sprijin și 
școlarilor din școfi'e medii și cele 
profeskxiafe. Este știută dragostea 
cu care școlari; se avinlă in între
ceri de rngb redus. Ie 8 sau 7 ju
cători. Din păcate; doar la Bjeurești 
și Sibiu s-au organizat pînă acum a- 
semecea competiții Pe viitor, ar fi de 
dorit ca asemenea exemple pozitive să 

nu rămină simple acțiurn izolate.
In încheiere, vorbitorul a făcut un 

apel către toți iubitorii sportului cu 
balonul ova! pentru a te cere spri
jinul în extinderea rugbiului, astfel 
ca să se realizeze o creștere sub
stanțială a bazei sale de mase, sin
gura în măsură să asigure succesele 
viitoare.

duminicile cultural-sportive la sate, ex
cursiile, campionatele asociațiilor spor
tive etc.

In organizarea activității sportive de 
mase am fost sprijiniți și îndrumați 
permanent de către organele și orga
nizațiile de partid și am colaborat în 
toate acțiunile cu Uniunea Tineretului 
Muncitor, sindicatele și sfaturile popu
lare.

Cu toate rezultatele obținute in dez
voltarea activității sportive de mase 
trebuie să menționăm că mai avem 
încă numeroase lipsuri. Principala lipsă 
în această direcție o constituie carac
terul sporadic al activității competi- 
ționale de mase a unor, asociații și 

faptul că tinete competiții se organi
zează formal, fără suficient conținut.

Așa cum se subliniază in salutul 
CC. a' P.M.R.. Consiliului de Stat și 
Consiliului de Mirvs'ri. pt'yen'uî de 
membri U.C.F.S. angrenați în activi
tatea sportivă este încă mic.

Nici asociațiile noastre sportive nu 
s-2u străduit în suficientă măsură să 
dezvolte în rindu! membrilor UCFS ne
cesitatea practicării exercițiilor fizice ca 
mijloc de întărire a sănătății și mări
rea capacității de muncă din care cau
ză nu s-a extins in măsura posibilită
ților gimnastica in producție.

Aceste lipsuri își au originea în sti
lul defectuos folosi: în muncă de către 
unii activiști ai consiiiuiui raional.

Activitatea sportivă de mase pre
cum și lipsurile manifestate in cadrd 
raionului nostru, au fost pe larg dez- 
băt-u’e in adunările de alegeri și în 
conferința raională, luindu-se hotărâri 
corespunzătoare, care au și început să 
fie traduse în viață. Dat fiind impor
tanța deosebită a acestei probleme fac 
prcounerea ea să se găsească posibili
tatea ed.-iărit în broșuri sau publicării 
cu regularitate în ziarul „Sportul 
popular*  a unor materiale în legă- 
tnrâ eu formele și metodele folosite 
tu diferite asociații precum și re
zultatele acestora.

Pentru asigurarea premiselor nece
sare turei rodnice activități, ținind sea
ma că in ratonui nostru nu am avut 
antrenori și profesori de specialitate, 
ne-sm preocupat de formarea de cadre 
ttfaniee necesare; prin trimiterea a- 
cesitca a Institutul de cuHură fizică 
și ia diferite curse-i de antrenori. Ast- 
fe-i dacă în anul 1361 ou aveam dec:t 
5 profesori de edxeație fizică, in tno- 
nsențțd de iațâ avem 16 pr>esori cu 
st'jdâi superioare și 11 antrenori. In 
toeiă activitatea noesuă ne spripoim 
toarte muit pe aceste cadre, precirn 
și ae cri 56 de ăsirjetari voătsitari 
care cacsitiâe un impertart fond a! 
■Bșcării sportive dto nxxnd nostru.

Vorbitor,-’ a trecut aoot in revistă 
unrie succese obținute de 
iortuiui in întrecerile cu 
cai și republican.

Rezultatele obținute în 
sportului de performanță 
țumesc. însă, pe deplin — _________
La unele discipline sportive ca hand
bal. baschet, fotbal, sintem rămași în 
urmă față de posibilități. Tn unele sec
ții pe ramuri de sport procesul de in
struire și antrenament se desfășoară 
ia un nivel scăzut iar unele cadre teh
nice nu pun suficient suflet în mun
că, nu manifestă răspundere față de 
îndatoririle care le au.

Pentru activitatea de viitor sintem 
botărîți să lichidăm aceste lipsuri, să 
ne îmbunătățim continuu metodele și 
stihii de muncă, să formăm un nu
măr cît mai mare de activiști obștești, 
ia așa le! ca în scurt timp să putem 
raporta că ia raioaul Muscri s-au înre
gistrat succese și mai mari, că obiec- 
Sveîe stab-’Lte de Conferința pe țară 
a

sportivii rs- 
caracier to-

dezvoltarea 
nu ne mul- 
a arătat ei.

UCFS au tost traduse ia viață.

Ion Bordea
președintele Consiliului

despre succesele 
sportivii din re-

regional U.C.F.S. Bacău
șurindu-și activitatea din birou, iar pe 
teren, acolo unde se hotărăște soarta 
îndeplinirii sarcinilor, tocmai acolo, 
controlul și îndrumarea lipsesc sau 
dacă se fac, ele sint formate.

In scopul îmbunătățirii activității 
noastre, biroul Consiliului regional 
U.C.F.S. Bacău și-a mobilizat forțele 
in perioada alegerilor organeior locale 
ale UC.F.S., pentru ca să asigure 
promovarea celor mai corespunzători 
activiști sportivi, în vederea lichidării 
grabnice a lipsurilor semnalate în 
munca noastră.

In vederea creșterii continue a ni
velului muncii sportive. întăririi rolului 
conducător al asociațiilor sportive, în
sușirii celor mai bune metode de mun
că, consiliul regional a stabilit ca ime
diat după alegeri să se treacă la in
struirea președinților și secretarilor a- 
sociațiîlor sportive nou aleși.

Pentru continuarea pregătirii cadre
lor noastre, biroul regional U.C.F.S. a 
stabilit ca „Ziua președinților" să fie 
organizată trimestrial, iar la aceasta 
să participe membrii biroului regionai 
U.C.F.S. și să existe o evidență clară 
a acelor care au lipsit, pentru a se 
putea lua măsuri in vederea pregătirii 
lor. La „Ziua președinților“ se prezintă 
2—3 informări, se scot in evidență me
todele bune întrebuințate in muncă de 
consiliile asociațiilor sportive. Aceasta, 
constituind un schimb de experiență 
intre asociații.

După conferința regională noi am 
început să organizăm o serie de bri
găzi care împreună cu consiliile raio
nale să ajute asociațiile sportive să 
ajungă la nivelul asociațiilor fruntașe.

Acțiunile întreprinse pînă în prezent 
constituie doar un început. Este necesar 
să folosim cu mai multă pricepere toate 
mijloacele ce ne stau la dispoziție, să 
ne preocupam ca organizațiile noastre 
să-și perfecționeze metodele de muncă 
instruind mai bine președinții consi
liilor raionale șt ate ciuburilor sportive.

Dcpă ce a vorbit 
pe care ie-au obținut 
giune. vorbitorul a arătat o serie de 
lipsuri ce mai împiedică activitatea 
sportivă.

Munca în asociațiăe sportive să
tești constituie încă sectorul nostru 
de activitate cri mai slab, mai ales in 
ra ionel • Adjud. Bacău, Piatra Neamț, 
unde nu se organizează competiții in 
zftete de sărbătoare, nu se fac demon
strații și intîlniri cu sportivii fruntași 
din cadrul cluburilor, nu se desfășoară 
campionate ale asociațiilor pe ramură 
de sport Insuficient ne-am ocupat și 
de înființarea asociațiilor sportive in 
G.A.C.-uri, fapt pentru care din 273 
G A-Q-uri, numai in 48 avem asociații 
sportive.

In ceea ce privește numărul de 
membri U.C.F.S., față de populația re
giunii, nu am reușit să realizăm decit 
un procentaj de 12% ceea ce reflectă 
slaba muncă desfășurată de organele 
noastre in această direcție;

în multe cazuri, organele noastre ra
ionale și ale cluburilor sportive s-au 
obișnuit să constate și să raporteze 
că unele asociații nu sînt consolidate, 
nu-și îndeplinesc sarcinile, in loc să te 
ajute în mod concret, să le sprijine 
în activitatea lor. S-a mers, în unele 
Cazuri, chiar pînă la neîndeplinirea 
sarcinilor pentru motivul că sînt greu 
de rezolvat unele probleme. Asemenea 
exemgle ne-au oferit tovarășii Alexan
dru Călianu de la Piatra Neamț, Con
stantin Bulgaru de la raionul Bacău 
și Constantin Mofărescu de la Buhuși.

Trebuie spus că nici Biroul Consi
liului regional U.C.F.S. nu a luat 
întotdeauna cele mai corespunzătoare 
măsuri de a trage la răspundere pe cei 
vinovați.

La baza muncii noastre trebuie să 
existe o disciplină de fier, liber con
simțită. In această direcție la unii ac
tiviști din regiunea noastră se ma
nifestă serioase lipsuri, uneori destă-

Inlro pauză a Conferinței delegafii tn fa)a standului cu cărții

Sonîa Iovan
maestră a sportului la gimnastică

Dintre multiplele probleme prezen
tate în raport aș dori să mă refer la 
ctteva aspecte privind practicarea u- 
nuia dintre sporturile de bază și anu
me asupra gimnasticii.

Este știut că gimnastica, prin in
fluența pozitivă pe care o are asupra 
organismului cit și prin numeroasele 
mijloace de care dispune, contribuie 
intr-o foarte mare măsură la rezolva
rea sarcinilor educației fizice, privind 
întărirea sănătății și îmbunătățirea ca
pacității de muncă. De asemenea, gim
nastica contribuie la formarea și la 
periecțiteiarea deprinderilor motrice, cit 
și a calităților fizice, morale și de vo
ință- Gimnastica poate și trebuie să fie 
practicată de la cea mai fragedă virstă 
și pînă la cea mai înaintată virstă.

In prezent in practicarea gimnasti
cii sînt atrași tot mai mulți tineri din 
școli, facultăți, întreprinderi și insti
tuții, care participă in mod organizat 
la competițiile prevăzute in calenda
rul federației, cit și Ia cete organizate 
de comisiile regionale de gimnastică 
și locale.

Este semnificativ faptul că anul tre
cut la finala camp'ooatelor de gim
nastică ale ser;iorilor au participat 27 
de echipe. .Aceiași număr de echipe s-au 
prezentat și la finala campionatelor 
de juniori Aceasta dovedește preocu
parea federației pentru asigurarea 
schimbului de nuine al loturilor repu
blicane.

Cu această ocazie s-a constata*,  o 
îmbunătățire a nivelului tehnic, oglin
dită în cefe peste 2.000 de clasificări 
sportive la toate categoriile.

Numărul participanți’or in competi
țiile programate ar fi putut fi mult 
mai mare dacă o serie de regiuni ca: 
Maramureș, Hunedoara, Suceava, Plo
iești și Argeș ar fi fost prezente la 
toate finalele competițiilor anului 1961.

Este inadmisibilă pasivitatea aces
tora față de această disciplină spor
tivi După cite știu, U.C.F S. a sprijinit

acește regiuni prin dotarea cu garnU 
turi de aparate de gimnastică. în a-j 
ceste regiuni în același timp exists! 
și cadre de specialitate ca: Peterlî; 
Murguleț (Hunedoara), Pongratz, Na-I 
vodarschi și Pop (Maramureș). Zaha-j 
ria Bibire și Mutter (Bacău) etc. care 
daca s-ar fi preocupat de pregătirea 
sportivilor în vederea acestor compe
tiții, elevii lor ar fi putut reprezenta 
cu cinste regiunile respective.

După părerea mea, una din cauzele 
răminerii în urmă a gimnasticii mas
culine rezidă ki faptul că specialiștii 
din această ramură sportivă gravitea
ză înspre gimnastica feminină, în ^are 
obținerea performanțelor poate fi rea
lizată intr-un timp ceva mai scurt. O 
altă cauză este și aceea că în școli, 
profesorii de educație fizică cu specia
lizarea in gimnastică nu sînt îndru
mați de Ministerul Tnvățămîntuiui și 
Culturii ca, pe lingă activitatea loc 
din școală, să-și exercite și specializa
rea în cadrui secțiilor de gimnastică 
școlare.

Comp'exitatea actvității în gimna
stică necesită pricepere, entuziasm și 
inițiativă în muncă. Acolo unde aces
tea s:nt prezente, roadele nu intirzie 
să apară. în acest sens este lăudabilă 
in fiatrva antrenorilor Jeana Baltă din 
Constanța, Marcel Mărășescu din Cra
iova. Barbara Vass din Arad, care au 
știut să stimuleze activitatea de gim
nastică în localitâțiîe respective.

Este regretabil insă că activitate? u- 
nor regiuni, ca ; Banat, Brașov, Cluj, 
Mureș-Autonomă Maghiară, cu o tradi
ție în gimnastică, care in trecut au dat 
loturilor reprezentative gimnaști de va
loare, se situează astăzi la un nivel 
mediocru sau chiar nesatisfăcător.’ Tn 
aceste centre condițiile materiale și 
cadrele de specialitate sînt dintre cele 
mai bune.

Mă întreb care este astăzi aportul 
fostelor gimnaste, componente ale lotu
rilor naționale, maestrele sportului: 
Olga Goilner, Olgn Muntean», Evelin 
Slavici, Stela Perin, Melinda Kerekeș, 
Ileana Diaconeșcu și altele ?

In stimularea activității de gimna
stică un rol important îl au antre
norii.

Uniunea de Cultură Fizică și Sport, 
prin federația de gimnastică, a spri
jinit creșterea și ridicarea continuă a 
cunoștințelor profesionale ale antre

norilor. Astfel, 
ganizată la București o consfătuire me
todică internațională a celor mai buni 
specialiști din lagărul socialist Con
sfătuirea a pus în discuție cete mai 
actuale probleme ale procesului de in
struire și antrenament De asemenea 
a fost organizat și un cur» de specia
lizare condus de antrenorul emerit al 
U.R.S.S., tov. KARAKASIANT.

Cu tot sprijinul pe eare l-au primii 
se constată totuși că mulți dintre an
trenori manifestă o lipsă de interes 
față de ridicarea calificării lor profe
sionale. Este suficient să amintesc că 
la examenul programat din cadrul
I.C.F„  pentru promovarea calificării 
într-o categorie superioară, dintre can
dida*,:!  înscriși la gimnastică nu S-A 
prezentat nici unul.

Tot în problema ridicării cuncștrn» 
țelor profesionale a tehnicienilor noștri, 
colegiul de antrenori al federației, ta 
strînsă colaborare cu catedra de gim» 
nastică a I.C.F., a elaborat o serie de 
materiale tehnico-metodice, care sînt 
în curs de apariție și vor putea să a» 
jute activitatea antrenorilor noștri.

Vorbind de Ia tribisiă și în calitate 
de componentă a lotuiui republican de 
gimnastică, îmi dau seama de răspun-, 
derea pe care fiecare dintre noi o are 
în pregătirea profesională, cit și de 
datoria de a contribui cu experiența și 
cunoștințele noastre la creșterea utter 
noi generații de gimnaste, care să con
solideze succesele obținute în martie 
confruntări internaționale.

Personal, voi căuta să mă pregătesc 
în așa fel incit la campionatele mon
diale din acest an să mă clasez în pri
mele 6 locuri.

în anul 1961 a fost or-
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DIN CUVINTUL PARTICIPANȚILOR 
LA CONFERINȚA PE ȚARĂ 

A UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT

Nicolae
antrenor emerit

Darea de seamă a oglindit succesele 
mișcării noastre de cultură lizică și 
sport, printre care se numără și cele 
obținute de handbalul romînesc în 
ultimii ani. Cele trei titluri de campioni 
mondiali la fete și băieți, cîștigarea 
primei ediții a „Cupei campionilor eu
ropeni" la handbal feminin în 7, locul 
IF obținut la campionatul mondial de 
handbal masculin în 11 precum și vic
toriile din mai multe turnee interna
ționale sau în întîiniri bilaterale, se 
adaugă la șirul realizărilor obținute 
de sportivii patriei noastre în această 
perioadă.

Ca urmare a numeroaselor competiții 
de mase, handbalul a ajuns să fie cu
noscut și îndrăgit de tot mai mulți ti
neri' din cele mai îndepărtate colțuri 
ale țării, fapt concretizat de zecile și 
zecile de mii de practicanți al acestui 
sport, din care peste 10.500 sînt legi
timați în aproape 550 secții afiliate.

Este demn de remarcat faptul că 
peste 80% din tehnicienii noștri ad 
studii superioare, avînd și o bogată 
experiență ca practicanți ai acestui 
sport.

Ca urmare a unei selecții judicioase, 
precum și a muncii continue de pre
gătire s-a ajuns ca astăzi in secțiile 
fruntașe și chiar in primele noastre re
prezentative să figureze mulți tineri 
depistați cu ocazia acestor acțiuni

Munca educativă a constituit o preo
cupare permanentă în activitatea echi
pelor noastre fruntașe și a loturilor 
reprezentative, fiind convinși că nu
mai concepțiile sănătoase ale sporti
vilor despre viață, familie, atitudinea 
justă față de muncă precum și o com
portare morală in societate, poate duce 
la obținerea unor rezultate superioare.

Din cele arătate pînă acum se pol 
desprinde unele aspecte mai impor
tante care au stat la baza obținerii 
succeselor noastre. Dar, în activitatea 
handbalistică mai există încă multe 
lipsuri care fac ca nu întotdeauna re
zultatele obținute să fie pe măsura po
sibilităților noastre. De altfel, ultimele 
rezultate înregistrate în .Cupa cam
pionilor europeni" sînt departe de a ne 
mulțumi. Ele ne-au atras atenția în 
mod serios asupra unor deficiențe care 
mai dăinuie în activitatea noastră. 
Trebuie să arăt cu toată tăria că fe
derația nu a combătut întotdeauna 
manifestările de automulțumire ale 
echipelor noastre fruntașe după ob
ținerea unor rezultate valoroase. 
Această atitudine a dus la apariția unor

Nedef
la handbal

tendințe de înfumurare în rîndul unor 
jucători fruntași/ așa cum s-a în- 
tîmplat cu unii dintre handbaliștii 
de la Dinamo și Știința București.

Consider că aceste lipsuri se dato- 
resc în mare parte faptului că in ca
drul unor secții ale cluburilor și aso
ciațiilor sportive nu se duce încă o ac
tivitate educativă suficientă, conduce
rile secțiilor neexercitind un control per
manent asupra muncii de instruire și 
de educație a sportivilor. De asemenea, 
mai sînt secții în cadrul cărora nu se 
desfășoară o judicioasă muncă de se
lecție pentru crearea unor loturi largi 
și valoroase, activitatea lor rezumin- 
du-se, de cele mai multe ori, la o 
singură echipă, fapt care împiedică 
practic înlocuirea celor care manifestă 
înfumurare sau nu acordă interesul 
corespunzător unei pregătiri susținute.

O serie de lipsuri se mai manifestă 
și în activitatea comisiilor orășenești 
și regionale de handbal. Unele din a- 
ceste comisii, cum sînt cele din regi
unile Dobrogea. Galați Oltenia, Iași 
și altele, se limitează, de cele mai 
multe ori, la acțiunile prevăzute în 
calendarul central avînd o activitate 
foarte redusă.

Sarcina noastă este de a organiza 
cit mai multe acțiuni pentru inițierea 
tineretului în tainele jocului de handbal 
iar prin procesul instructiv-educativ 
să le asigurăm o pregătire fizică mul
tilaterală, folosind in special mijloace 
din atletism, gimnastică și înot

Tn ceea ce privește munca biroului 
federal din care fac parte, trebuie să 
arăt că acesta s-a preocupat mai mult de 
activitatea loturilor reprezentative și a 
neglijat adesea problemele muncii de 
îndrumare și control în cadrul regiu
nilor, cluburilor și asociațiilor sportive. 
Handbalul nostru a înregistrat o serie 
de rezultate bune. Ele insă nu ne 
mulțumesc pe deplin. Față de condițiile 
pe care le avem, muncind mai bine 
putem realiza mai mult

In fața noastră stă anul acesta o 
sarcină de mare răspundere: organi
zarea și participarea la campionatul 
mondial * feminin de handbal in 7 care 
va avea loc in luna iulie in țara noas
tră.

Vrem să asigurăm Conferința că 
sportivii, tehnicienii și activiștii din 
domeniu] handbalului nu vor precupeți 
nici un efort și vot lupta pentru cuce
rirea titlului de campioană mondială, 
pentru ridicarea tot mai sus a gloriei 
sportive a patriei noastre.

Gheorghe Iancu
maestru emerit al sportului ia parașutism

„Ca urmare a minunatelor condiții 
materiale create de către partid și 
guvern creșterii tuturor ramurilor de 
spart, s-au dezvoltat necontenit și 
sportul aviatic și radioamatorismul 
care pe lingă caracterul lor tehnico- 
aplicativ aduc o contribuție și la în
tărirea capacității de apărare a patriei 
noastre.

In continuare vorbitorul a arătat că 
practicarea aviației contribuie la edu
carea tineretului în spiritul bărbăției, 
a curajului, iar folosirea aparaturii teh
nice in domeniul radioamatorismului, 
care este în continuă perfecționare, 
face ca sportivii să-și ridice neconte
nit nivelul cunoștințelor tehnico-sportî- 
ve și influențează pozitiv activitatea 
lor în procesul de producție. In 
acest sens aduc la cunoștința Confe
rinței că mulți din sportivii noștri sînt 
fruntași și la locul lor de muncă. Ase
menea exemple ne oferă: Angela Năs- 
tase, parașutistă din Galați, aeromo- 
delistuf Ștefan Remus din Iași, radio
amatorul Ion Pantea, modelista Iva
novka și pilotul Octavian Băcanii din 
București.

Vorbitorul a scos la iveală și unele 
lipsuri ce s-au manifestat in activitatea 
aviației sportive.

Unii sportivi aeromodefiști, navo
modeliști, planoriștî și piktfi, după 

ce au devenit maeștri ai sportului s-au 
culcat pe laurii victoriei și nu au a- 
cordat suficientă atenție antrenam.-n- 
telor, prezentindu-se la etapele finale 
ale campionatelor slab pregătiți, fapt 
care i-a făcut să obțină rezultate medio
cre. Aici consider că este o lipsă se
rioasă a antrenorilor și instructorilor 
din cadrul federației, care nu au urmă
rit sistematic și cu perseverență creș
terea valorii tehnice a sportivilor și nu 
s-au preocupat suficient de pregătirea 
tinerelor elemente.

Există o răminere în urmă nejusti
ficată a zborului cu motor, sport la 
care în ultimii ani nu s-au făcut nici

Bedelian
Învățătoare, comuna

Vreau să spun cîteva cuvinte <Je6- 
prea activitatea asociației sportive Re
colta G.A.C., din comuna Coteana, 
raionul Slatina, regiunea Argeș.

Sportul în comuna noastră, în tre
cut, a fost o noțiune complet necunos
cută. In anii puterii populare, la noi, 
ca și în toate satele patriei noastre, 
sportul a devenit un prieten iubit al 
tineretului sătesc. Este suficient să 
arătăm că astăzi peste 350 de tineri 
sînt membri ai U.C.F.S. și practică cu 
regularitate mai multe discipline spor
tive ca: fotbalul, gimnastica, șahul, 
triata și altele.

încă de la începutul activității 
noastre, îndrumați și ajutați de co
mitetul comunal de partid și de comi
tetul comunal U.T.M. am căutat să 
găsim mijloacele și formele cele mai 
atractive și plăcute pentru atragerea 
tineretului în sport. Pe această linie 
aș putea să amintsc faptul că, în 
urmă cu cîtva timp, asociația noastră 
a inițiat și organizat, pentru prima 
oară în țara noastră, „duminicile spor
tive", o formă de activitate pe care o 
socotim deosebit de eficace in atrage
rea tineretului în sport.

Primele „duminici sportive" au fost 
organizate la mai multe ramuri de 
sport : atletism, volei, oină, gimnasti
că, trintă, fotbal și călărie. Aceste 
întreceri s-au desfășurat pe baza unui 
regulament, la început numai cu spor
tivii din comuna noastră, apoi trep
tat și cu tinerii din asociațiile comu
nelor învecinate. La întocmirea regu
lamentului am ținut seamă de condi
țiile pe care le au aceste asociații și 
în mod deosebit de ramurile de sport 
care erau cunoscute și dezvoltate mai 
mult. In programul „duminicii spor
tive” au fost cuprinse și multe jocuri 
distractive, care deobicei plac foarte
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Virginia
Coteana, regiunea

mult sătenilor. De exemplu: fuga în 
sac, fuga cu oul in lingură, diferite 
ștafete distractive, cățărări pe o pră
jină în virful căreia se află un pre
miu și altele. In multe duminici, aces
te jocuri sportive au fost îmbinate și 
cu activități culturale, dansuri, coruri, 
seri de întrebări și răspunsuri pe 
teme sportive etc.

Ca urmare a acestor activități plă
cute și recreative a asociației, a cres
cut numărul participanților la alte 
competiții sportive de masă ca : Spar- 
tachiada de iarnă. Concursul cultural- 
sportiv al tineretului. Cupa Agricul
turii, Spartachiada fetelor și altele.

Eficiența duminicilor sportive s-a 
manifestat și prin creșterea numărului 
de membri ai U.C.F.S. De exemplu, 
numai în acest an au fost primiți în 
asociația noastră aproape 100 de 
membri, din care peste 30 sînt tineri 
colectiviști. Noi apreciem că am rea
lizat un lucru pozitiv, convingînd pe 
tinerele fete să îmbrace costumul de 
sport și să ia parte, alături de spor
tivi, la competiții.

Trebuie să mai arătăm că o atenție 
deosebită a dat-o asociația noastră se
lecționării instructorilor voluntari și 
pregătirii lor în diferite cursuri orga
nizate la nivelul raionului și regiunii. 
Astăzi avem instructori sportivi pri- 
cepuți, oameni de nădejde, cum sînt 
colectivistul Mitrache Ion, care se 
ocupă cu multă pasiune de pregătirea 
fotbaliștilor, Cojocaru Constantin de 
secția de gimnastică, Lemnaru Ion de 
secția de volei. Important este și fap
tul că am reușit să avem acum in
structori sportivi aproape pentru toate 
ramurile sportive. Consiliul asociației 
se preocupă în continuare de creșterea 
altor tineri instructori voluntari, în 
așa fel incit în acest an, să asigurăm 
numărul corespunzător de instructori 
sportivi pentru fiecare echipă.

dezvoltării

le vor reveni ca vii

de

succesele atlețil

cupă slab de activitatea sportivă 
mase, de consolidarea secțiilor pe ra
muri de sport.

De asemenea — a arătat vorbitorul

cu 
să 
a- 
de 
a-

R. Popice
pe care o are această ramură 
în sistemul nostru de edu-

secretar general al F.
de mase 
sportivă 
cație fizică.

Totuși — a spus tov. L. Socs — pu
tem arăta că nu am sprijinit încă în 
suficientă măsură dezvoltarea jocului 
de popice în mediul sătesc, unde e-

de mii de

Dcfepații ia Conferință vizitează in holul Ateneului R. P. Romine -exțx 
ziția realizărilor obținute de mișcarea de cultură fizică și sport, de la reo 

■ - ganizare și pină in prezent.

clasificări sportive și nici nu s-a în
cercat doborîrea recordurilor realizate 
cu mult timp în urmă.

De asemenea, se observă lipsa unei 
preocupări susținute din partea unor 
instructori și chiar a federației în cee'a 
ce privește ridicarea de noi cadre și 
virfuri sportive care să împrospăteze 
pe cele existente. Astfel, la planorism 
și la zborul cu motor în ultimii ani, 
cînd a fost vorba de o întîlnire inter
națională sau chiar de etape finale 
ale campionatelor republicane, sportivii 
selecționați in acest scop au fost în 
general instructori de zbor.

In încheiere vorbitorul a spus : „Mă 
folosesc de acest prilej, pentru a face 
și unele propuneri în vederea lichi
dării greutăților ce le avem în acti
vitatea noastră, și anume: să se stu
dieze posibilitatea ca în rețeaua 
comerțului de stat să se pună în vîn- 
zare și materiale specifice necesare ac
tivităților aeromodelismului și radio
amatorismului.

— Conducerea U.C.F.S. să studieze 
posibilitatea dotării aerocluburilor și 
radiocluburilor cu aparate la nivelul 
tehnicii actuale.

— Editura sportivă să se preocupe 
de publicarea unor cărți, manuale și 
broșuri de specialitate care să consti
tuie o îndrumare prețioasă în activi
tatea federației noastre.

— Federația, prin instructori de spe
cialitate, să se preocupe mai mult de 
creșterea de noi cadre de piloți pentru 
aparate cu și fără motor, aeromode- 
liști, navomodeliști și radioamatori, 
precum și de perfecționarea cadrelor 
existente.

— Consiliile regionale și raionale 
U.C.F.S. să sprijine mai susținut sec
țiile noastre pe ramuri de sport și să 
îndrumeze îndeaproape comisiile și 
subcomisiile pe ramuri de spori care 
au început să funcționeze abia în 
anul 1961.

L. Szocs

Putem raporta Conferinței pe țară 
a U.C.F.S. — a spus vorbitorul — că 
jocul de popice dispune astăzi de o 
puternică bază de mase fiind practicat 
în toate regiunile țării, in peste 120 
de raioane. Avem aproape 1.000 de 
secții afiliate și peste 30.000 de jucă
tori care se întrec permanent în nu-- xistă un climat prielnic dezvoltării a- 
meroasele concursuri.

Datorită condițiilor excelente pe care 
partidul și guvernul le asigOTă dez
voltării mișcării sportive a crescut va
loarea jucătorilor de popice, în rindu- 
rile cărora activează 28 de maeștri ai 
sportului peste 200 sportivi de catego
ria 1 și peste 3.000 de sportivi de cate
goria a 11-a și a IlI-a. Existența urnii 
număr atit de mare de cadre medii este 
o garanție a creșterii valorii jucătorilor 
de popice, a elementelor necesare re
împrospătării echipelor de categoria I 
și a lotului nostru republican.

în cadrul activității competiționale 
internaționale jucătorii de popice au 
obținut unele rezultate de valoare mon
dială. Astfel, în anul 1957 sportivul 
Micoroiu Ion a cîștigat titlul de cam
pion mondial, iar în anul 1958 echipa 
feminină s-a clasat pe locul III în 
„Cupa Europei*.  In ultimul timp echi
pele noastre reprezentative au învins 
cele mai puternice echipe din lume ca 
acelea ale Republicii Democrate Ger
mane, R.F.G., R.P.U., confirmînd va
loarea ridicată a jocuiui de popice din 
țara noastră, urmare firească a bazei

cestei ramuri de sport și unde s-ar 
putea atrage zeci și zeci 
noi jucători pe arene.

De asemenea, în cadrul 
jocului de popice există o diferențiere 
între regiuni, unele dintre ele avînd o 
activitate mai slabă cu secții puține și 
un sistem competițional redus. Așa se 
prezintă situația în regiunile Galați, 
Suceava, lași, Dobrogea și altele.

Acest lucru se datorește faptului că 
organele U.C.F.S. din aceste regiuni 
nu au acordat suficient sprijin dezvol
tării popicelor precum și faptului că 
Birou] Federal nu a ajutat în suficientă 
măsură activitatea comisiilor de popi
ce din aceste regiuni. De asemenea, a 
fost slab organizată activitatea jocu
lui de popice in stațiunile de odihnă și 
tratament, în căminele culturale din 
satele și orașele patriei.

In concluzie, tov. Socs a spus că, 
toate rezultatele obținute, va trebui 
muncim mai mult în viitor pentru 
tragerea unui număr și mai mare 
oameni ai muncii spre practicarea 
cestei discipline sportive.

Alexandru Mureșan
șeful comisiei sportive U.A.S.R

Vorbitorul a arătat că studenții au i 
posibilități din ce in ce mai mari pen
tru practicarea culturii fizice și spor
tului ; ei au baze sportive corespunză
toare, iar kivățămintul superior dis
pune de un număr mare de cadre di
dactice și antrenori cu bogată expe
riență didactică și metodică.

Azi, din cei aproape 70.000 studenți 
la cursurile de zi un număr tot mai 
mare practică educația fizică în mod 
organizat, iar în activitatea sportivă de 
mase, numai în anul 1961 au fost an 
grenați peste 55.000 studenți. Numărul 
competițiilor interne rezervate studen
ților a depășit în ultimii ani cifra de 
1.000, multe dintre acestea devenind 
tradiționale; așa sînt Campionatele 
universitare, „Cupa anilor 1“, con
cursurile pentru cel mai bun alergător, 
cel mai bun aruncător, cel mai bun să
ritor etc. Putem spune, pe bună drep
tate, că educația fizică devine pe zi ce 
trece un prieten al studenților.

Trebuie să arătăm totuși, în fața 
Conferinței — a spus apoi țov. Mure- 
șan — că rezultatele obținute pină 
acum în acest important domeniu nu 
sînt de natură să ne satisfacă.

Astfel el a dat ca exemplu consiliile 
. asociațiilor din centrele universitare 

lași, Timișoara și Craiova, care se o-

•— nici catedrele de educație fizică 
se ocupă în suficientă măsură de c 
prinderea unui număr cit mai mare 
studenți în activități organizate, 
multe cazuri cadrele didactice din 
ceste catedre se mulțumesc doar 
pregătirea unei echipe care cuprin 
un număr limitat de studenți, pierzi 
din vedere marea masă a studenților
mai ales pe studenții anilor Ill, 1 
și V.

Iar antrenorii din cadrul cluburi! 
șl asociațiilor sportive Știința aj 
încă slab activitatea competițională
la nivelul anilor și facultăților din i 
stitutele de învățămînt superior, 
ultimii ani a existat o foarte sla 
preocupare pentru trecerea normei 
din cadrul complexului G.M.A.

Nici Comitetul de Organizare 
U.C.F.S. nu a acordat atenția c
venită acestui complex, nu a stimul 
și nu a urmărit felul în care el se 
plică în viață.

Asociațiile studenților în colabora 
cu organele U.C.F.S. și catedrele de 
ducație fizică, vor depune toate ef 
turile pentru a lărgi caracterul 
mase al sportului, pentru a antre 
un număr tot mai mare de stud 
în practicarea sistematică a sportul 

In acest sens se va lupta pen 
introducerea în toate căminele și 
berele de odihnă ale studenților, 
gimnasticii de înviorare. De asemen 
se va acorda o atenție și mai ma 
etapei de mase a Campionatelor 
versitare, cit și organizării until 
măr cit mai mare de competiții i 
terne.

Ocupîndu-se de sportul de perf 
manță, vorbitorul a arătat că în cl 
burile și asociațiile sportive Știin 
activează peste 2.000 sportivi cJa 
ficați, dintre care 9 maeștri emeriți 
80 maeștri ai sportului. Mulți dintre 
sînt component) ai loturilor reprez 
tative și olimpice, și-au adus din 
contribuția la creșterea prestigiu 
sportiv, al patriei noastre.

Ne mîndrim cu locul II obținut 
reprezentativa U.A.S.R. la Jocur 
mondiale universitare din vara an 
1961, de la Sofia, cu performanța 
chipei feminine de handbal în 7 Știi 
București care a cîștigat prima ediție 
„Cupei campionilor europeni" (nu și 
rezultatul meciului cu O.R.K. B 
grad), cu rezultatele de valoare ob 
nute de gimnastele echipei Știin 
București, cu 
Elod Kineses, dublu campion b 
canic, Cornel Porumb, Maria Di 
conescu și alții. In secțiile club 
rilor Știința o preocupare de căpet 
este desfășurarea unui temeinic pr 
de educare a sportivilor urmări 
atentă a rezultatelor pe care le ob 
la învățătură. Marea majoritate a s 
tivilor noștri de performanță au 
tuație bună la învățătură, d< 
faptului că ei înțeleg în profunzi 
sarcinile ce 
specialiști in diferite domenii, în ope 
vastă de desăyîrșire a constr 
ției socialiste în patria noastră.

Nu ne mulțumește însă faptul că 
conștiința unor sportivi studenți se 
reflectă unele influențe ale ideolo 
și moralei burgheze, unele manifest 
de huliganism, vedetism și tendință 
căpătuire prin sport.

Munca educativă lasă mult de 
mai ales la secțiile de fotbal ale 
burilor Știința Cluj, Știința Timi 
și Știința București.

Lipsurile din activitatea clubur 
și asociațiilor Știința se datoresc 
slabei îndrumări a acestora din par 
Comisiei Sportive a U.A.S.R.

în încheiere vorbitorul a arătat 
Consiliul U.A.S.R. va acorda pe vii 
o mai mare atenție întăririi colabora 
cu Consiliul General al U.C.F.S., 
federațiile de specialitate în veder 
unor măsuri comune pentru îmbuna 
țirea muncii instructiv-educative în c 
burile și asociațiile sportive studențe

hv ixmwwi sorț?. |



Progresul a debutat cu o victorie MECIURI DE VERIFICARE
in turneul din Iugoslavia:

Progresul—Borae Banja Luka 1-0 (1-0)
I BANJA LUKA 25 (prin telefon). - 
peste 15.000 de spectatori au asistat 
pa partida internațională de fotbal 
iBorac Banja Luka—Progresul Bucu- 
Irești desfășurată pe un timp rece și 
Ipe un teren alunecos. Echipa romînă 
la început jocul timid permițînd gaz
delor ca in primul sfert de oră eă 
domine. Treptat, jucătorii de la Pro
gresul s-au „încălzit" și au început să 
atace din ce în ce mai clar. Incursiu
nile celor două vîrfuri de atac, Oaidă 
și Voinea, au produs deseori panică 
la poarta adversă. în urma unor ase
meni acțiuni Oaidă (min. 15) și Voinea 
(min. 20), singuri cu portarul, au ra
tat. In min. 29, după o frumoasă com
binație Smărăndescu I-Baboie-Oaidă- 
Voinea ultimul a șutat sec și mingea, 
ricoșînd din bara transversală, a in
trat in plasă: 1—0 pentru Progresul. 
A fost un gol mult aplaudat de cei 
mezonți în tribune datorită spectacu
lozității fazei care l-a precedat

Meci egal Ia Magdeburg

Aufbau Magdeburg -Minerul Lupeni 11 (14)
MAGDEBURG 25 (prin telefon). Par

tida desfășurata pe un timp friguros a 
prilejuit un bun spectacol fotbalistic, 
în care au abundat fazele de poartă. 
Fotbaliștii de la Minerul au reușit să 
facă și de această dată un joc bun, 
apreciat de spectatori, terminînd la 
egalitate cu una din forma|iile fruntașe 
'din R.D.G.

Prima repriză a aparținut, în general, 
echipei Minerul. Scorni a fost însă des
chis de Aufbau în împrejurări destul 
de... norocoase : în minutul 6 mijlocașul 
Kubish a șutat de la aproximativ 25 
de metri spre poartă și balonul, ajutat 
de vînt, a intrat în plasă peste por- 
tanti Mihalache, ieșit inoportun. Minerul 
a egalat în minutul 19 prin golul în
scris de Cucu. Echipa romînă a mai avut

Turneul internațional

J|if primul meci:
VIAREGGIO 25 (prin telefon). - 

tradiționalul turneu a început vineri, 
îneă majoritatea partidelor din prima 
etapă s-au disputat sîmbătă, rfnd a 
fost programată și echipa de juniori 
a Progresului. Aceasta a susținut pri
ma partidă în compania formației 
Internazionale, considerată aici drept 
favorită a turneului și alcătuită din 
jucători masivi, iuți, cu o bună teh
nică, cu un joc bazat foarte mult pe 
contraatac. De altfel, ei au reușit să 
surprindă de două ori echipa noastră 
prin contraatacuri, în min. 18 și 55, 
marcînd două goluri prin Mazolla și 
Manini, în învălmășeli provocate la 
poarta noastră. Juniorii Progresului 
au avut în general o comportare bună, 
inițiativa le-a aparținut majoritatea 
timpului, au practicat un fotbal spec
taculos, mai ales în prima repriză, 
înaintarea însă, a ratat multe ocazii 
— datorită pripelii - prin Bîtlan, Pav- 
lovici și Sorin Avram în repriza întîi, 
Hajdu, Jamaischi. Pavlovici și Sorin
Avram în a doua, reușind să concre
tizeze o singură dată, în min. 57, 
prin Voinea care a reluat cu capiii în 
plasă o minge primită de la Hajdu. 
La ineficacitatea înaintării noastre tre
buie adăugat amănuntul că apărarea

pronosport
Așa arată o variantă cu 12 rezul

tate exacte, la concursul nr. 8 din 
25 februarie :

Teren Urnă
I. Inter.-Juventus X 2

II. Roma-Milan 2 1
III. Fiorentina-Mantova 1 1
IV. Bologna-Catania 1 2

V. Udinese-Sampdoria X X
VI. Torino-Atalanta X 2

VII. Venezia-Lecco 1 2
VIJI. Palermo-Padova 1 X

IX. Laneroesi-Spal 1 2
X. Napoli-Brescia X 1

XI. Genoa-Parma 1 2
XII. Alessandria-Prato X X

La acest oncurs au fost depuse 
aproximativ 202.000 variante.

In repriza secundă, Progresul conti
nuă să atace, însă nu reușește să în
scrie din cauza intervențiilor dure ale 
apărătorilor echipei gazde. Spre sfîr- 
șit domină echipă iugoslavă. în min. 
74, Borac Banja Luka beneficiază de 
o lovitură de la 11 m care a fost 
apărată de Cozma. Cu 5 minute înain
te de sfîrșit, Marin singur cu portarul, 
ratează cea de a treia mare ocazie a 
Progresului. Din echipa romînă s-au 
remarcat Cozma, Caricaș, Ioniță, Voi
nea și Știrbei care în repriza a doua 
a fost cel mai bun jucător de pe 
teren. Iată formația echipei bucureș- 
tene: Cozma—Nedelcu, Caricaș, Soare 
—Ioniță, Știrbei—Baboie (din min. 55 
Mafteuță), Oaidă, Smărăndescu l (din 
min. 80 Pașcanu), Voinea, Marin.

Progresul va susține joi o nouă 
întîlnire la Zilnica cu selecționata ora
șului, iar duminică la Zagreb cu un 
adversar care încă nu a fost desem
nat. , ■, 

cîteva ocazii favorabile, care însă nu 
au putut fi fructificate din cauza rată
rilor sau intervențiilor, în ultima instan
ță, ale portarului formației gazdă. După 
pauză fotbaliștii din Lupeni au jucat 
cu vîntul în față. în această perioadă 
au atacat mai mult gazdele, jucătorii 
romîni acționînd în special pe contra
atac. La un asemenea contraatac (min. 
87) Cucu a șutat puternic, dar mingea 
a fost respinsă de pe linia porții în 
corner de un apărător.

Minerul a aliniat formația : Mihalache 
— STANCIU, Coman, DAN — Mihăilă, 
Mihai — CUCU, Comșa, SZOKE, Ion 
6. Jon, Nisipeanu.

Cu această partidă Minerul și-a în
cheiat turneul din R.D.G.

Internazionale—Progresul
de juniori de la Viareggio

2-1
echipei italiene (și în special portarul 
Colombo) a jucat excelent, lămurind 
multe situații critice și reușind să 
păstreze pînă la urmă avantajul de 
un gol. Rezultat final: 2—1 (1—0)
pentru Internazionale. La meci au 
asistat 4000 de spectatori, care au 
apreciat nivelul tehnic bun al parti
dei, jocul rapid al celor două echipe 
și numeroasele faze dinamice create 
la cele două porți.

Progresul a aliniat formația: Ada- 
maehe—Ivăncescu, PETESCU, Măndoiu 
—GERGELY, Cicu (B1TLAN)—SORIN 
AVRAM, JAMAISCHI, Pavlovici, B1T- 
LAN (Voinea), Hajdu.

Returul meciului cu Infemazionale 
va avea loc marți la Montecatini.

Celelalte rezultate din prima etapă 
a turneului: Milan—Rijeka (Iugosla
via) 2—0, Bologna—Barcelona (Spania)
2— 1 (grupa A), Juventus—Ț.D.N.A. So
fia 1—1, Fiorentina—Dinamo Zagreb
3— 2 (grupa B), Budapesta—Lanerossi 
1—0 (grupa C), Torino—Partizan Bel
grad 1—0 și Dukla Praga—Sampdoria 
1—1 (grupa D)

BUJOR PÂTRUȚESCU

PREGĂTIRI LA PLOIEȘTI
PENTRU TURNEUL U.E.F.A.

Ploieștiul se pregătește pentru ma
rele eveniment fotbalistic, Turneul 
U.E.F.A. S-au format o comisie de or
ganizare și patru subcomisii cu sar
cini concrete (organizatorică, tehnică, 
propagandă-presă și administrativ).

Comisia de organizare și-a întocmit 
un plan de acțiune, care are ca scop 
crearea condițiilor optime pentru des
fășurarea Turneului. Printre altele, s-a 
hotărît reamenajarea bazei sportive a 
clubului Petrolul și amenajarea a două- 
trei terenuri de antrenament. La sta
dionul Petrolul va fi verificată stația 
de radioamplificare și se vor monta noi 
difuzoare; se vor amenaja cabine tele
fonice pentru asigurarea convorbirilor 
interne și internaționale. S-au luat mă
suri pentru pavoazarea stadionului și a

Feroviarii 
și-au luat revanșa...

Rapid - Metalul Tîrgoviște 
2-1 (2-0)

După primele minute de la reluarea 
jocului, suporterii Rapidului aveau 
toate motivele să creadă că scorul va 
lua proporții. Sperau că așa se va în- 
tîmpla, deoarece la sfîrșitul primei 
reprize tabela de marcaj arăta 2-0 
pentru feroviari (punctele fiind înscri
se de I. Ionescu în min. 9 și de C. 
Ionescu în min. 42), dar mai ales pen
tru că după pauză rapidiștii reluaseră 
furtunos jocul. Cîteva faze succesive 
realizate la poarta Metalului s-au sol
dat cu două bare și o minge scoasă 
de pe linia porții oaspeților de... I. și 
C. Ionescu ! Dar, la un contraatac al 
Metalului, pe extrema dreaptă, Mihai 
acordă corner. Execută Mureșan. Min
gea ajunge la Prodanciuc, care șutea- 
ză sec și scorul se modifică : 1—2. în 
continuare se luptă mult, sint create 
numeroase faze frumoase, însă tabela 
de marcaj rămîne neschimbată pînă 
la sfîrșitul meciului. Astfel a doua 
partidă amicală Rapid—Metalul Tirgo
viște, disputată în luna februarie, s-a 
încheiat cu victoria meritată a Rapi
dului, care și-a luat, ca să spunem 
așa, revanșa (în primul cîștigase Me
talul cu 1—0).

Partida de ieri dimineață a plăcut 
celor aproape 3.000 de spectatori da
torită alurei impetuoase, multelor 
combinații reușite, curselor celor două 
extreme (Mureșan—Metalul și C. Io
nescu—Rapid). Ritmul viu în care s-a 
jucat dovedește că ambele echipe au 
o bună pregătire fizică. De asemenea 
trebuie să adăugăm faptul că și exe
cuțiile tehnice sint mult îmbunătățite 
față de întîlnirile precedente.

A arbitrat C. Dumitrescu—Budești.
RAPID: Todor (min. 45 Dungu) — 

GREAVU, Dan Coe, Mihai—NEACȘU, 
CIMPOCA (min. 77 Langa) — Codrea- 
nu (min. 45 Kraus), OZON, 1. IONES
CU, GEORGESCU, C. IONESCU.

METALUL: ANDREI (min. 45 Mar
ca) — Tomescu, Prandea, Popescu — 
N1ȚESCU, PETRESCU - MUREȘAN*  
lordache, Cruțiu (min. 45 PRODAN
CIUC), Niculescu, Chitiți.

în deschidere : Rapid tineret — Teh- 
nometal 3-0 (0—0).

POMPILIU V1NT1LA

JIUL PETRILA — 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA 3-2 (3-1)

PETROȘENI 25 (prin telefon). — 
Deși a fost frig și zăpadă mare, apro
ximativ 2.000 de spectatori au ținut să 
fie martori la partida amicală dintre 
Jiul Petrila (fostă Jitii Petroșeni) și 
Știința Timișoara.

Disputată, în cadru] pregătirilor ce
lor două formații, partida a avut ca
racteristicile unui meci de campio
nat : îndîrjire, alură rapidă, faze spec
taculoase.

In prima parte a jocului, Jiul a 
desfășurat acțiuni pline de vioiciune, 
cu pase precise și multe șuturi spre 
poartă, dovedind o bună pregătire teh
nică și fizică. Știința Timișoara a ju
cat mai lent, a șutat mai slab și im
precis la poartă. In primele 45 de 
minute Jiul a marcat de trei ori prin 
Ciornoavă (min. 8 și 16) și Dumi- 
triu (min. 37) iar Știința prin Lere- 
ter (min. 44)-

După pauză jucătorii de la Jiul au

locului de cazare a delegațiilor, unde 
se va înființa și un club, înzestrat cu 
un stand de cărți, albume cu mărci 
sportive și cu fotografii reprezentind 
realizări din patria noastră.

în timpul liber, participanfii la Tur
neu vor viziona spectacole date de ar
tiști amatori din regiune și filme cu 
subiect sportiv, vor asista la concerte 
de muzică populară romînească și vor 
participa la excursii în pitoreasca re
giune Ploiești. în cinstea delegațiilor, 
Sfatul popular va da o recepție, iar 
la încheierea Turneului, tuturor parti
cipa nților li se vor oferi amintiri spe
cifice regiunii Ploiești.

Gh. Âlexandrescu, A. Vlăsceanu 
și A. Kreis — corespondenți 

slăbit ritmul permițînd studenților să 
revină în atac și să reducă handi
capul tot prin Lereter min. 56. A ar
bitrat I. Muha (Petroșeni).

JIUL : Obretin (Zamfir)—Romoșart, 
Tilvescu, CAZAN—Horzsa (Maximi
lian), CRISAN—Martinovici, Ciurdă- 
rescu, DUMITR1U, GABOR (Melinte), 
CIORNOAVA.

ȘTIINȚA: Curcan—Jenei, ȚURCAN, 
RACELESCU—Botescu, Georgescu— 
Gîrleanu. R LAZAR, MANOLACHE, 
LERETER, Dragoș.

La tineret: Jiul Petrila—Știința Ti
mișoara 2—3 (0—3).

1. ZAMORA — coresp.

Dinamo Pitești — 
Petrolul Ploiești 1-1 (1-0)

PITEȘTI 25 (prin telefon). Rezulta
tul nu oglindește raportul de forțe de 
pe teren. Dinamoviștii' au dominat ma
joritatea timpului, dar ratările lui Țur- 
can, Constantinescu, Ghinea și Lalu au 
făcut ca rezultatul să nu le fie favo
rabil. Terenul greu nu a constituit un 
obstacol, ambele echipe dovedind o pre
gătire fizică și tehnică mulțumitoare. 
De remarcat că Anton Munteanu a fost 
înlocuit în repriza I de către antrenor 
pentru lovirea adversarului. Jocul a 
plăcut celor 5.000 de spectatori care 
au urmărit acțiunile în plină viteză des
fășurate de ambele echipe. Au marcat 
Țurcan (min. 16) pentru Dinamo și 
respectiv Zaharia (min. 82).

DINAMO: Varga (Niculescu) — Val- 
can, Barbu, Vulpeanu — Florescu, Radu
— Ghinea, Constantinescu (Corneanu), 
Lalu, Halagian (Butnaru), Țurcan.

PETROLUL: Sfetcu — Pahonțu, 
Fronea, Neacșu — D. Munteanu, Marin 
Marcel — Zaharia, Tabarcea, Badea, 
A. Munteanu (Moldoveana), Asimi- 
noaie.

La tineret Dinamo Pitești — Petrolul 
Ploiești 2—3 (0—2). Au înscris Li- 
bardi (2) pentru Dinamo și Mânu (2) 
și Ene pentru Petrolul.

ILIE FEȚEANU, 1. LEONTE 
corespondenți

Dinamo Galați — 
Dinamo București 

0-7 (0-3)
GALAȚI 25 (prin telefon). — Di

namoviștii bucureșteni au făcut o ex
celentă demonstrație fotbalistică în 
fața celor 3.000 de spectatori gălă- 
țeni care au cutezat să înfrunte frigul 
tăios și vîntul din după-amiaza de 
duminică pentru a vedea partida ami
cală Dinamo Galați—Dinamo Bucu
rești. In specia] înaintarea buctirește- 
nilor — prezentată în două formule
— a excelat prin calitatea jocului 
prestat, folosind cu succes pase la în- 
tilnire, combinații în triunghi și alte 
procedee tactice de mare efect. Su
perioritatea oaspeților a fost concre
tizată prin cele șapte goluri marcate 
în ordine de Frățilă (min. 23), Iancu 
(min. 26), V. Alexandru (min. 38), 
Ene II (min. 48), Țîrcovnicu (min. 
59 și 61), Pîrcălab (min .90)- A fost 
o ultimă verificare a echipei Dinamo 
București înaintea jocurilor de săp- 
tămîna viitoare de la Istanbul și So
fia.

Au jucat formațiile:
DINAMO BUCUREȘTI î Uțu (Dat- 

cu)—Panait (Ștefan), Nunweiller III 
(Ivan), Ivan (Panait) —V. Alexandru, 
Iancu (Nunweiller JV)—V. Anghel 
(Pîrcălab), Ștefan (Frățilă), Frățilă 
(Ene II), Eftimie (Țîrcovnicu), David 
(Unguroiu) ;

DINAMO GALAȚI : Cimpeanu—Ra- 
lea (Dumitru). Hulea, Lupeș (Mihe- 
lea)—Dogan, Oprea (Weber)—Pătraș- 
cu, Vasilache, Daraban (Potolea), 
Constantin (Oprea), Voicu I.

A. SCHENKMAN — coresp.

C.F.R. PAȘCANI— 
DINAMO BACĂU 2-6 (0-4)

PAȘCANI 25 (prin telefon). - Cele 
două formații au susținut azi revanșa 
întîlnirii de verificare, disputată du
minica trecută la Bacău. Și de data 
aceasta, băcăoanii au obținut victoria; 
la un scor care, putea fi și mai mare 
dacă înaintașii nu ratau copilărește 
o serie de ocazii. Oaspeții au arătat 
o bună pregătire fizică și legătură 
între compartimente. Ei au desfășurat 
multe acțiuni colective, în viteză, ter
minate cu șuturi puternice la poartă. 
C.F.R. a jucat slab, jucătorii săi ne- 
fiind puși la punct cu pregătirea.

Cele opt goluri au fost înscrise de: 
Nemeș (min. 17), Publik (min. 35), 
Ciripoi (min. 42 și 43), Mangalagiu 
(min. 78) și Panait (min. 85), respec
tiv Andrieș (min .65) și Rozorea (min. 
90). S-au evidențiat: de la Dinamo 
Lazăr, Rădulescu, Nemeș, Panait și 
Publik, iar de la C.F.R. doar în parte 
Rozorea, Nedelcu,Simina și Cristescu.

Dinamo a aliniat formația : Ghiță— 
Gross, Lazăr, Cincu— Radulescu, Vă- 
tafu (Stoica)—Drăgoi (Mangalagiu), Ne
meș, Panait, Ciripoi, Publik.

0. ENEA coreșp.

C. S. 0. Crișana Oradea— 
Știința Cluj 1-2 (0-1)

ORADEA 25 (prin telefon). — Echi
pa oaspe a cîștigat pe merit, in urma 
unui joc dinamic desfășurat în fața a 
peste 5.000 de spectatori. Localnicii ar 
fi putut să înscrie mai multe goluri 
insă au ratat prin Harsani și Petrică. 
Au înscris : Băluțiu (min. 20) și Mar- 
cu (min. 75) pentru Știința și Bodo 
(min. 47) pentru C.S.O. Arbitrul Ște
fan Patkos (Oradea) a condus forma
țiile •

ȘTIINȚA: Moguț (Nicoară) — Kro- 
mely (Suciu), Mureșan, Costiri — 
Cimpeanu, Popescu (Kromely), — 
Ivansuc, Petru Emil, Marcu, Băiuțiu, 
H. Moldovan.

C.S.O.: Szilagyi (Petrico] — Bodo, 
Szekely, Iacob — Nemeth, Neșu — 
Toth I, Sziics, Harsani, Petrică, 
Koszegi.

Mircea Pop — coresp.

C.S.O. Timișoara— 
U.T. Arad 3-3 (3-3)

TIMIȘOARA, 25 (prin telefon). —• 
Peste 5.000 de spectatori au asistat la 
un joc plăcut, mai ales în repriza în
tîi, cînd ambele echipe au luptat cu 
multă dîrzenie marcînd 6 goluri spec
taculoase. In repriza a doua localnicii 
au dominat mai mult ratînd cîteva 
ocazii clare. în această perioadă 
U.T.A a acționat cu contraatacuri care 
însă au fost sau anihilate de apărători 
sau respinse in ultima instanță de por
tarul Orăvițan. Au înscris : Surdan (2) 
și Fodor respectiv Pop (2) și Sely- 
mesi.

Arbitrul Gh. Osiac a condus lorma- 
țiile i

C.S.O. TIMIȘOARA: Szabo (Oră
vițan) — Petac, Feniaț, Apter — Gali, 
Țigăniuc — Crîstici, Ionescu, Fodor, 
Surdan, Zanca. (Au mai jucat Chiriei, 
Toduța, Dragoș și Stepan).

U. T. ARAD: Cornan (Faur) — 
Sziics, Băcuț, Neamțu — Capaș, 
Koszka — Selymesi, Mețcas, Pop, Flo- 
ruț, Czako. (Au mai jucat Sasu și 
Toma).

Samuel Ladislau — coresp.

Farul —C.S.O. Brăila 5-0 (3-0)
In formă ascendentă, Farul a stă- 

pînit jocul cîștigînd detașat prin go- 
lurile înscrise de Ciosescu (2) Moro- 
ianu (2) și Stancu. Cei mai bun; de 1*  
constănteni au fost Bibere, Starn u. Mo- 
roianu și Florescu. G.S.O. Brăila s-a 
dovedit deficitară la capitolul tehnică 
ți a făcut un joc de apărare. (L. Bruk- 
ner, coresp.).

Gloria Bistrița——Arieșul Turda 
2-1 (2-1)

Arieșul a combinat mult și inutil, 
ușurind astfel sarcinile apărătorilor e- 
chipei locale, care a jucat eu multă 
voință. Jocul, în general, a plăcut celor 
2.000 de spectatori datorită alternării 
rapide a fazelor de la o poartă b alta. 
An marcat Riihrig (2), respectiv Ursu. 
(M. Thellman, coresp.).

C.S.M. Mediaș—C.S.O. S'biu 
0-1 (0-0)

Joc viu disputat, mai ales în repriza 
întîi, cu multe șuturi la poartă. Unicul 
gol a fost înscris de Popa. în mm. 60 
Cherciu (Sibiu) a fost eliminat din joc 
pentru injurii la adresa arbitrului. (Dan 
Vintilă, coresp.).

A.S.A. Crișul Oradea— 
C.S.O. Baia Mare 0-1 (0-0)
In ciuda terenului acoperit cu zăpadM 

echipele au furnizat un joc plăcut cu 
multe faze de gol. A înscris Nedelcu I 
(min. 19). S-au remarcat : Nedelcu I, 
Vlad și Ujvari de la G.S.O. Baia Mare; 
Schiopu, Iacob și Penu de la A.S.A,, 
Crișul. (Pop Mircea, coresp.).

Cetatea Tg. Neamț— 
Ceahlăul Piatra Neamț 

1-7 (1-1)
Jucătorii de la Ceahlăul au dovedii 

o bună pregătire fizică. Cele 7 goluri 
ale învingătorilor au fost înscrise de 
Macri (3), Bogdan, Năstan, Cioată ți 
Ghiță (autogol). (C. Nemțcanu, coresp.)’,;
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Spartach iada de iarnă a tineretului

A luat sfirșit prima etapă
— Ne scriu corespondenții

BuziașJ, prof. Liviu Isar și prof. G. 
Popa (Știința Lugoj), prof. Maria Be- 

Ilie Nistor

DATORITĂ MUNCII entuziaste des
fășurată de activiștii sportivi din aso
ciațiile de pe cuprinsul regiunii Argeș 
și a celor ce alcătuiesc comisiile ra
ionale de organizare, prima etapă a 
Spartachiadei de iarnă a tineretului 
s-a bucurat in această parte a ță
rii de un frumos succes. Numărul 
participanților la întrecerile de șah. 
tenis de masă, gimnastică, trintă, hal
tere și săniuș se ridica în urmă cu 
citeva zile la 104.414, dintre care peste 
30.000 femei. Printre raioanele care 
au mobilizat un număr mare de par
ticipant se află Cîmpulung-Musce! 
(15.599), Rm. Vilcea (12 232). Dră- 
gășani (11.150), Co6tești (I0.657Ț, 
Horezu, Pitești și altele. In cadrul 
primei etape s-au evidențiat în mod 
deosebit asociațiile sportive Progresul 
Domnești (Curiea de Argeș) (850 
participant). Recolta Slobozia (Gă- 
ești), Avîntul Bogați (Găești). Ful
gerul GAC. Riimele, Recolta Coleana 
(Slatina) ete.

al MOMME
*

IN TIMP CE IN REGIUNE între
cerile primei etape au cunoscut « lar
gă participare, tn orașul Baia Marc 
numărul concurentilor a continuat să 
rânuriă uepermls de scăzut față de 
posibilitățile existente. Și aceasta dia 
cauză că unele asociații sportive ca 
Oțelul. Gospodarul. Topitorui, Șc. teis- 
nk'ă financiară. Minerul Baia Sprîe, 
Horja și Viitorul nu a existai nici an 
te* * de preocupare pentru angrenarea 
membr' or UCF_S. in populara com
petiție de trase. Cele arătate mai sus 
trebuie să dea serios de gndd Ctatalai 
•po-tiv oră-enesc Ban Mare care are 
datoria să analizeze ttwiuÎL lăpcarile 
•emtiaiaie

S «.'■uz*, ia sala de
s-b CTsdxxtufai Rep^idi dia
Cap--aci. ta mnrtr dr 23 de țpadis.m 
de categxu a il-a. a Iii-a și Mcia- 
sdLcați m luat suru» a vedere* de 
semârii oedai sa. but dtom a. Dia. 
aoess s-au despnas, î-kA dia
raaÎKăr. da uătăkx-. apstmiod ace- 

aș: c-^i H > p j și iu. |-
leoco. De aiJei. .due j' dintre acești 
saxxoț. spadasuu burazeșteni n-a in- 
secau: decît reeditarea cet-ji consumat 
doar cu citeva săptăndru ia urmă, la 
campîaca'Kue de juniori ale Căpruiei. 
Atonă, victoria a revenii lui Pora*. j, 
mai dec» și aaai inspirat De data 
acea-ta, S--a-eseu (care a tras ca 
adu ateațe ia fiecare asalt ți și-a 
ixst foarte bine eăonar«) a seușit 
n awoai să se (evaașeae. dar să și 
tentase eetovns toz-neu I Striaaiescu. 
sper'xv-exesțpie de modestie și aer o- 
nuie mervu ieiicîuri pe-aru această 

nac-să cșraporun; ia fel ca și an- 
'rtnorui său. Corre» Georgescu. O 
formă bur>ă a manifestat și spadasinul 
„venit* pe local 2, Poruțiu, care a slă
bit insă ritmul in wtunae asalturi. 
Dacă pentru Boiangiu (Progresul) to
cul 3 reprezintă un rezultat remarca
bil, in schimb, „sosirea" Iui Schmidt 
(Steaua) tocmai pe locul 4 constituie 
o surpriză. Schmidt n-a tras Ia valoa
rea Iui decît în citeva asalturi și n-a 
lipsit mult să fie prins din urmă de
către Țintea .. Sub așteptări s-a com
portat și Băi'jțescu (C.S.S.), care, c» 
o singură victorie (’) n-a putut părăsi 
ultimul loc. La capitolul «urprize» 
trebuie să consemnăm și eliminarea 
(in calificări sau semifinale) a unor 
trăgători bine cotați, ca Fornino, Hor
vath (Steaua) și Kreste! (Ursv.). Cla
samentul turneului final: 1. T. Sirbu- 
lescu (Știința) 7 v.; 2. V. Poruțiu 

și Arad, Brașov — Predeal, Sinaia, 
București, Lacul Roșu.

In luna ianuarie, peste 300 de tu
riști au participat la cele 12 excursii 
organizate la Cluj, Sibiu, Brașov, 
Bran, Sinaia, București, Borșa, Izvoa
re și Mogoșa, admirînd din. plin fru
musețile patriei.

Din planul deosebit de bogat al lu
nii martie spicuim: excursii la Cluj, 
Sibiu, Sinaia, CiUimăneștij Arad, Ti
mișoara, Predeal, Oradea și, bineîn
țeles, la cabanele din regiune.

V SASARANU 
coresp. regional

V SASARAMJ

dfra

de
«4 SPADASWl

CAMPION
Finala la

Etaja a H-a a cuyîeulekr repaNicaie

temob smuEsci) (jthnja), 
K SENfORi AL CAPITALEI

floretă fete a fost aminată

pe

♦
LA O ANALIZA t»-ă de cw-od 

de consiliu! rarinai U Lf .S. Găe"z. 
cu privire la ietid cun se desfășoară 
prima etape. s-a rwtlih! că băre- 
cerîfe prevăzute in ragu:amenta' aces
tei competiții de mase s-au bucmd 
de multă atenție dia partea tiueritor 
și tineretor. Pini nu de moft taaseră 
parte Ia prima etapă un număr de 
14873 cancurenti. dintre care 4S7T 
fete. Cu rezultate frumoase s-a soldat 
munca asociațiilor din comunele II»- 
ciu, Lujerdiu. Dăbtoa și Livada Nu 
același lucru se poate spune insă și 
despre felul cum au înțeles să se 
ocupe de organizarea primei etaje 
consiliile asociațiilor sportive din co
munele Mintiul Gherlei. Aluniș, Sava, 
Taga, Strugurei.

A. ANTON
★

ÎN RAIONUL LUGOJ Spartachiada 
de iarnă a tineretului s-a bucurat și 
în acest an de o largă participare. 
Din cifrele de pină acum reiese că au 
participat peste 16.000 de tineri și ti
nere la startul diferitelor probe Pen
tru buna organizare și mobilizare re
marcăm pe următorii: Florența Desia, 
(A S. Balinț), Dumitru Cuș (A S.

Din activitatea turiștilor din Maramureș
„Ceva mai frumos decît a-ți lua 

rucsacul și schturile și să pleci la 
sfirșit de siptămină la drum cu tre
nul sau cu autobuzele O.N.T.. nu exis
tă !“ — spun iarna turiștii băimă-
reni. Și Ie dăm dreptate ! Cunoaștem și 
noi farmecul Bocșei, al Mogoșel, al 
Izvoarelor...

Dar filiala O.N.T. „Carpați" din 
Baia Mare a planificat pentru luna 
februarie, nu numai călătorii cu auto
carele la Mogoșa, la Izvoare sau la 
complexul Borșa, ci și excursii la O- 
radea, Băile Victoria, Chij, Timișoara

de norme ale 
gimnastică și

reni (șc. textilă Lugoj), 
(Nădrag).

Cu acest prilej au fost 
complexului 

60 la schi.
1. LEȘ

(Di
★

SPRIJINULUI

trecute 823
G.M.A. la

acordat 
un larg

mult 
aflat

DATORITA 
de activiștii U.C.F.S. și de 
activ obștesc, întrecerile Spartachiadei 
de iarnă au întrunit la start, in Va
lea Jiului, numeroși tineri și tinere. 
S-au evidențiat in mod deosebit aso
ciațiile sportive .Minerul Vulcan, MF 
nerul Aninoasa. preparația Petrila, MF 
nerul II Școala profesională din Lu- 
perit etc. Aceste asociații aa dus nu 
numai o bună muncă die mobilizare, 
dar posedă și o evidență precisă a 
tuturor ciștigătorilar cit și a partF 
cipanților la întreceri.

Profesorii de educație fizică aa dai 
un sprijin valoros. Ei au adus • coa- 
tribație însemnată. mai ales in între
cerile de săniuțe. Am notat pe cei mai 
activi: Dan l«car din Petrila. Eleo- 
nera Prada din Aninuasa și Angiiei 
Slăvideatiu dia Lt^eoi.

Mai sint insă și asociații sportive 
urrfe nu s-a depjs nici un fel de efori 
pentru o bună organizare și mobilF 
zare. Acestea sint: Viscoza Lupeni, 
Voința, precum și asociațiile Construc
torul miner și Utilajul, toate din Pe- 
tcoșeni.

STAICli BALOiU

Foto: D. VrntSs

Caspionatal republican de sărituri
se va desfășura pe trambulina mare

întreceri deosebit de interesante și 
spectaculoase, dispută strinsâ pentru 
locurile fruntașe — iată perspectivele 
camponatekx republicane de schi al
pin și nordic ce se vor desfășura de 
miercuri pinâ duminică pe piftiile 
Poienii Brașov. Zăpada masivă, câ-

(Pro-(ț><un)a) 5 v. • 3 Cr. Boiangiu (Pn> 
gresui) 4 M L R Sdvnidt (Steaua) 
4 a.; 5 D pnlea (ȘuințaJ 3 6.
Tr Croitoru (Uoiv J 2 v - 7. Gh. To- 
miac (S'.esiaJ 2 v.: & N. Băhttescu 
(C-SS.J 1 r.

Pen'ru titlul de campioenă a Capi
talei. in proba de floretă fete, (aceleași 
categcriij și-au pus... candidatura 13 
trăgătoare. Pină kt semifinale, asalturi 
normale, cu rezultate așteptate. Din 
acest moment iasă, încep să se coa- 
litreze pretendentele la locul I. Printre 
eîe. Marina Stanca și Florența Alba 
(Prooi-evii), ătanueia Chira (CS.S.J 
și NituItT» looeso. (Steaua) Temeai 
tm»f ia care intră ;ca’.e cefe patra 
ttorebsie arknti'e mai sus consem- 
nează vi prezența trăgătoarelor Olimpia 
.A ->nescu. flona Bark assy, Silvi» Un- 
girfeami și Doina Teodorescu. Lupta 
intre aces:e S iioretiste. declanșată încă 
din priaeie Maib.fi, scoate in evidență 
pregătirea multilaterală a două trăgă
toare, Maruefa Chîra și Marina Stan
ca, in moi evident pruacipafe-e candi
date la titlul de campioană.

Campioana in această probă n-a 
putut fi insă cunoscută, deoarece in
tervenind o serie de defecțiuni la a- 
paratele de semnalizare electrică, des
fășurarea turneului final a fost ami-fășurarea turneului final a 
nată.

Ultimul „aci*  al acestei 
întreceri va avea foc. după 
babilitățile, joi I martie

TIBERIU

pasionante 
toate pro-

SEAMA

»»Cupa Flacăra'*  la juniori
seara au luat sfirșit, pe pa-
23 August meciurile din ca

Vineri 
tinoarul 
drtil competiției dotată cu „Cupa Fla
căra". In ultimele două jocuri au fost 
înregistrate rezultatele: Voința—S.S.E. 
II 1—0 (0—0, 0—0, 1—0), Flacăra
roșie — Dinamo 3—2 (1—0, I—0, 
1—2). In urma acestor rezultate, pe 
primul loc s-a clasat Voința, cu 6 
puncte, urmată de Flacăra roșie.

Astă-seară, începînd de la ora 19,30, 
se dispută primele jocuri din competi
ția de juniori dotată cu „Cupa Voința". 
Participă la întreceri un număr de 
6 echipe și anume.’ I.T.B., Steaua, 
Voința, Flacăra roșie, S.S.E. 11 și Di
namo. Au dreptul să participe juniori 
născuți piuă in 1942.

a oferit întreceri echilibrate și spectaculoasi
BRAȘOV, 25 (prin telefon). Cei a- 

proape 200 de participant! la a doua 
etapă a Cupei R.P.R. au oferit între
ceri echilibrate și spectaculoase, 
apreciate de numerosul public 
în Poiana Brașov.

PROBE NORDICE
SENIOR!. 10 km: I. I. Rășină . 

namo Brașov) 38:07,2; 2. I. Bogdan 
(Dinamo) 38:20,7: 3. Al. Zangor
(Casa Ofițerilor Brașov) 38:42,2; 4. 
Gh Cimpoîa (C.OB.j 38:47,2; 5. N. 
Bărbăsescu (C.O.B.) 38:51,0; 15 km:
1. N.' Bărbășescti Ih 05:20,0: 2 Aî. 
Zangor Ih 06:02.0; 3. I. Rășină lh 
06:07,6; 4 I. Bogdan Ih 06:28.0: 5. 
Gh. Cimpoîa lh 06:45.2; SENIOARE, 
5 km: I. Elena Tom (C.O.B.) 25:43,0; 
2 luliana Matei (Dinamo) 26:54.0: 3. 
Maria Simion (Voința Sinaia) 29:01,0; 
10 km: 1. Elena Tom 46:28.2; 2 lu- 
iiana Matei 46:53£: 3 Maria Simion 
50:21,3. JUNIORI. 5 km: 1. V. Alo 

ci

zută in ultima vreme, buna pregătire 
■ oncurențifor, manifestată în con
cursurile anterioare, stimulentul selec
ției pentru „Concursul internațional 
al R P.R.“ și pentru întrecerile in- 
ternaționaie dotate cu „Cupa speran
țelor*,  iată argumente care întăresc 
afirmația de mat sus.

Ia afara tradiționalelor întilniri 
ru tatiietate dintre fondiștii de 

— Dinamo Brașov și Casa Ofițeriioi 
Brașov, care au pasionat întotdeauna, 
vom ma: putea urmări spectaculoasele 
curse alpine :n care Tăbăraș, Goi',1, 
Cnstoîoveanu, Panirea, Bucur, Zan- 
gor, fovici și Clinei sint principalii 
protagoniști. Cu multă nerăbdare este 
așteptată dina axa cursă de coberire. 
firogiamată pe dificila pirtie a Lupu- 
ui. Un alt punct de atracție al pro

gramului campionatelor republicane ii 
constituie proba de sărituri speciale, 
care după 7 ani se va desfășura din 
nou pe trambulina mare.

Jneepi nd din 27 februarie, la cinematograful PATRIA va rula noul film romînescSTRĂZILE AU AMINTIRI"
MARTISWt

o producție a Studioului Cinematografic BUCUREȘTI, in regia lui Manole 
Marcus, după scenariul lui Dimos Rendis și loan Grigorescu. In rolurile prin
cipale: Antoaneta Gkxfeanu, Constantin Dinufescu, Silviu Stănculeșcu, Vio
rica Popescu, Virgil Ftorescu, Maria Dumitrache, Valeriu Paraschiv, Toma 
Caraoiu Sandu Sticlaru. Ernest Mafiei. In completare rulează filmul documen
tar „RITM Șl CONSTRUCȚII", o producție a studioului .Alexandru Sabia’*

xandrescu (Voința Sinaia) 23:Ț8,41
I. Olteanu (Dinamo) 23:58,0; 3. ■ 
Storan (Olimpia Brașov) 24:41,0 ;■ 
km: 1. I. Olteanu 40:23,6; 2. M. .V 
ian 4f: 11,2; 3. V. Alexa nd rescu 41: Im 
JUNIOARE, 3 km. 1. luliana Boți 
(Dinamo) 15:02,5; 2. Doina B-® 
(Olimpia) 15:04,6; 3. Dorina Niiă I 
timpia) 15:10,0; 5 km: 1. Doina I 
boc 27:22,6; 2. Dorina Milă 28:ttl 
3. luliana Bogozi 28:32,1. Sărituri sl 
ciale pentru juniori de la trambull 
mijlocie: 1. I. Buzoi (Olimpia) 2fXB 
(37 m — 37 m) ; 2. I. Eros (Voii 
Sinaia) 200,3 p (37,5—35); 3. fl 
Voinea (Olimpia) p. (33 m —3l 

PROBE ALPINE I
SLALOM SPECIAL, seniori: I I 

Tăbăraș (Carpati Sinaia) 80,6 (ăl 
-Ț39.5); 2. N. Pandrea (C.O.B) 8l 
(40.14-40,6) ; 3 I. Zengor (Carpal 
83.7; 4 N. lovtci (Dtuamo) 85,1 ; I 
Gh. Vacant (Dinamo) 86,7; 6. Kl 
Gohtr (Dinamo) 87,3; senioare: 1. îl 
na Micteiș (Dinamo) 81,0; 2. Magdalel 
Biră (Olimpia) 88.2; 3. Mihaela 
rea.nu (Carpați) 118,6; juniori "?*I.  l 
Focșeneanu (Carpați) 37,3; 2—-3. Ga 
Tomori (Cluj) și M. Ene (Voința Bl 
șov) 37,4; 4. P. Dan (Voința) 38,1 
5. I. Pitiș (Dinamo) 38,8; junioarl
1. Liliana Focșeneanu (Carpați) 42,1
2. Constanța Âtăzgăreanu (LticeafăJ 
Brașov) 44,1 ; 3 Liana Blebea (Lucd 
farul) 45,8; COBORIRE, seniori: ( 
pîrtia Lupului) : 1. Kurt Gohn 2:23
2. C. Tăbăraș 2:23,3; 3. Gh. Bâi 
(C.O.B ) 2:27,1 ; 4. I. Zangor 2:28 
5. Gh. Văcaru 2:29,9; 6. Horst Hani] 
(Dinamo) 2:32,1 ; senioare 
iinar pină
1. Ana ___ .
1:02,1; 2—3. Mihaela Măzgăreaj 
și Monica Kioekner (C.O.B.) f:13 
(Ifona Micloș n-a participat); juq 
ori (pe Sulinar pină la druuțui i 
Lehman) : 1. B. Haidu (Dinamo) 57,
2. E. Balint (Carpați) 58.0; 3. M. Fa 
șeneanu 58,5; 4. M. Ene 59,4: 5. 
Postolache (Carpați) 1:01.0; I. Pil 
1:01,6; junioare (pe Sulinar piua 
„zidul mare") ; 1. Liana Blebea
2. Ana Danciu (Baia Mare) 46.3; 
Doris Bokor (C.O.B.) 47.5.

C. GRUIA si
C. DIACONESCU — coresp.

(pe S 
Ldunan

Bra.șo'
la drumul lui

Sriierer (Voința 
2—3. .................. .

Monica

Maib.fi
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In al 15-lea joc international

ECHIPA FEMININĂ IM. NOMINE iNTÎLNEȘTE 
ASTĂ -SEARĂ REPREZENTATIVA R. D. GERMANE

Steaua a eîștigat „Cupa 6 Martie11

Curata Berlin—Budapesta—București 
adus sîmbătă după-ajnia2ă la aeno- 
rtul Bâneasa, pe cele 14 jucătoare 

reprezentativei de handbal în 7 a
3. Germane. După cum am mai 
unțat, oaspetele noastre vor da astă 
iră replică echipei țării noastre, iar 
ereuri seara vor hit Uni o aeleețio- 
tă divizionară.
Partida R.P. Romînă—R.D. Germani., 

15-a din palmaresul întilnirilor 
ternaționale susținute de jucătoarele 
astre, suscită un mare interes, ea 
nstituind pentru ambele formații un 
n prilej de verificare a pregătirilor 
vederea campionatului mondial.

Rină în prezent, fiecare echipă a 
sținut în acest sezon cite 3 jocuri 
ternaționale. Reprezentativa noastră 
întilnit de 3 ori selecționata R.S.S. 
■.ruinene, obținind tot atitea victorii 
. 17-13, 11-7 și respectiv 7—6. Echi- 
i germană a jucat o dată cu formația 
S.~ Cehoslovace la Praga (2—7) și 

ori cu oea a R.P.F. lugosla- 
a 5—5 (4—2) la Bostock fi 6—ti (3—2) 

Frankfurt pe Oder.
Pentru inlîtainea de astăzi antreno- 
il M«wî,s Pecker a adus Ia București 
a mai bună garnitură de cane «La
me in momentul de față: Era 
usinscher (portar), Marties Biener, 
Uta Nocka, Uita Forster (notation 
esdin), Renale Jockenlivfer (portar), 
tgrid Uemke (Empor Rostock), Inpe 
hamdinp (Fortschritt Weiaser.fe.s — 

:tuaia campioană a R.D.G„ care a 
trecut în finală pe Rotation eu 6-5). 
rigitie Wacker (Lokomc'ov Leipzig). 
ărbel Gieske, Margot Urban ți la
id Krause (D.II.f.k. Leipzig). Rita 
immerman (Motor Weimar), Maria 
iidrich (Dynamo Karl Marx Stadt) și 
'arus Werner (Aktivist Zwickau).
In ceea ce privește echipa noastră. 

A început turneul ilnal al „CUPEI SPORTUL POPULAR
C.SLS. București și C.S.S. Cluj la băieți, Tractorul Brașov
și S. S. E. Ploiești la fete, învingătoare în prima zi

antrenorul C. Popescu mai păstrează 
unele rezerve. Din formație însă, cu 
siguranță nu vor lipsi Irina Hector 
(dacă va putea juca), Ana Boțan, Jo
sefina Ștefăneseu, Marin Constontines- 
cu, Maria Stef, Judith Neako.

Meciul este programat pentru ora 
19,36, la sala Floreasca, avînd în des
chidere jocuri din turneul Enal al 
„Cupei Sportul popular* *.  Arbitrul în- 
tîlniru : Toth Lăszlo (R.P.U.).

Un public numeros a hiat parte 
=eară la primele meciuri din turneul 
az!>e! „Cupei Sportul popular-. Cele 
atfu partide programate au oferit 
?ectacole interesante, justilic'nd ma
de interes ai spectatorilor bacu- 
eșteni pentru această importantă
ompetiție a echipelor noastre de 
miori.
Meciul de debut, cel dintre for

mațiile feminine ale S.S.E. Plodești 
i C.S.Ș. Harghita a entuziasmai 
hiar, mai ales în prima repriză, 
ind tinerele handbaliste au marcat 
u mai puțin de 16 goluri (1). AtQ 
icătoarele din Ploiești, cit și cele 
e la Harghita au făcut eforturi 
porite pentru a dovedi frumoasele 
ir posibilități, meciul ridieîndu-se 
e multe ori la nivelul unei partide 
e prima categorie. Au eîștigat ele- 
ele din Ploiești, pentru că au ala- 
at mai variat, au folosit cu ma- 
imum de reușită jocul pivoților la 
smicerc și au tras mai precis ‘a 
cartă. Echipa are în Maria Nicolae 

bună conducătoare de joc, iar in 
odica Lazaroniu o realizatoare 
iicace. Mureșencele au ținut pasul 
îult t’mp cu adversarele lor (7—8 
i min. 18), dar au cedat în partea 

doua a meciului.
întîlnirea dintre echipele roascu- 

ne a C,S.Ș. Cluj și C.S.Ș. Har- 
hita Tg. Mureș s-a terminat cu 
ictoria clară a clujenilor. Ei au 
cționat mai variat în atac (poate 
ațin cam lent) și au avut în l~ 
areș un portar foarte bun.
A urmat partida dintre echipele fe- 

linine Tractorul Brașov și S.S.E. 
imișoara, încheiată cu un binemeri
ti succes al jucătoarelor din Brașov, 
ractorul a acționat mai sigur, mai 
de, a pasat mai precis și a fost 
lai eficace în aruncările la poartă, 
rtnd jucătoare de bază în Floroianu, 
ieiinte. Romer și Olaru. S.S.E. a 
icat lent și a comis multe greșeli 
i pase. Foarte bună R. Reimholz, 
ire a apărat multe mingi grele, și 
făcut ca scorul șă nu fie mai mare, 
Întîlnirea „vedetă" C.S.S. — S.S.E. 
r. 2 București (m) a corespuns 
fteptărilor, oferind un joc pa
id, cu multe faze spectaculoase, 
eate în special de învingători. 
.S.S., cu jucători mai experîmen- 
iți, cu mai multă Torță, variație și 
■ecizie în circulația mingii și în 
uncările la poartă, a condus de- 
șăt din primele minut» risipind 
anul și... speranțele într-o compor- 
re bună a neexperîmentaților lor 
fversari. Diferența de 16 goluri cu 
ire a eîștigat C.S.S. oglindește toate

Jucătoarele de la Rapid 
au cucerit „Cupa 16 Februarie”

Duminică a luai sfîrșit întrecerea e- 
r.liioeior feminine de volei dotată cu 
„Cupa 16 Februarie- Ultimele partide 
disputate au scos di a nou in evidență 
valoarea tehnică scăzută a competi
ției.

Un merit deosebit revine dear eehi 
pei Rapid, care, cu o formație omo
genă, a reușit să dispusă de ceteJalto 
echipe. Ne a surprins comportarea 
slabă a echipei Metalul, la special în 
partida decisivă cu Rapid, lată re
zultatele înregistrate:

RAPID—METALUL 3-0 (3, 2,. 14). 
Siitgurul set cs „emoții" a fost al 
treilea, cjnd Metalul a condus cu )3— 
11. Rapid egalează, conduce cu 14— 
13, este egalată la 14 și într-un final 
dramatic, râpidisteie cițtigă și acest 
ultim set cu ÎS—14. De la Rapid s-au 

acestea și mai ales lipsa de pre 
cizie în aruncări a învinșilor. Dintre 
jucători s-au evidențiat in mod spe 
cial Goran, Moldovan. Bălățescu, 
Anghd, Gațtt, Anca si MatceL

REZULTATE TEHNICE:

S.S.E. PLOIEȘTI — C.S.Ș. HAR
GHITA TG. MUREȘ (f) 13-8
(9—7). Au înscris: M. Nicolae 1, 
R. Lazaroniu 5, S. Mihăilescu 1, Z. 
Zamfirescu 1, D. Lăptucă I, S. Fru- 
muzache 4 pentru S.S.E. și M. Gre- 
benișan 1, I. Szolossy 1, I. Pecsi 2, 
R. Moiaar 3, E. Kerestes 1 pentru 
C.S.Ș. Harghita. Arbitru: P. Cîrli- 
geanu foarte bun.

C.S.Ș. CLUJ — C.S.Ș. HARGHITA 
TG. MUREȘ (m) 24-15 (12-8). 
Au marcat: Csordas 4, Darai 5, 
Farkaș 5, Boer 4, Orban 2, Rozorea 
4 pentru C.S.Ș. Cluj și A. Farcaș 
1, Elteto 2, Cotnari 3, Bene 2, Szan- 
to 2, M. Farcaș 2, I. Farcaș 3. 
Arbitru: V. Sidea — corect.

TRACTORUL BRAȘOV — S.S.E. 
TIMIȘOARA 15-8 (6-3) (f). Au

Un salt... fi ilin nou balonul va seutura plasa porții echipei C.S.S. Harghita 
(Tg. Mureș). (Fază din meciul C.S.S. Cluj — C.S.S. Harghita Tg. Mureș 

24—15).
Foto: P. Romoșan

Din nou stadionul din șoseaua Ol
teniței a adunat pe iubitorii spor
tului cu balonul oval la o reușită 
reuniune rugbistică. De data aceasta 
am asistat la finala „Cupei 6 Martie" 
disputată între formațiile Steaua 
București și Metalul. Și !a celelalte 
jocuri pentru locurile următoare fi
nala a fost viu disputată tot timpul 
celor 80 de minute de joc. Militarii 
caută de la început drumul cit mai 
scurt spre terenul de țintă advers, 
Insă se izbesc de zidul puternic con
struit de rugbiștii metalurgiști.

Spectatorii sint entuziasmați de ne
număratele faze care se succed cu 

impus Sonîa Colceriu și Natalia Cer- 
nat, iar de ia Metalul Sen ia Nicalescu- 
Braga și Doina Popescu.

C.P.B—PROGRESUL 3-0 (3, 9. 
12). Jucînd cu multă ambiție, sporti
vele de la C.P.B. au reușit -o frumoasă 
victorie. Doar setul at treilea a fost 
mai echilibrat. Cele mai bine pregă
tite • Magda Icnesc», Elena Fbirea, 
Tatiana Aveeum, Doriră Sokal 
(C.P.B), Constanța Tîăpăianu. Anca 
Clatci (Progresul).

Clasamentul final ai competiției fe 
minine arată astfel: 

GH C1OPAMJ — ceresp.

1. Rațrid 3 8 0 9:1 6
2. Metalul 3 2 1 6:6 5
3. C.P B 3 1 2 5:6 4
4. Progresul 3 0 3 2^ 3

marcat: R. Floroianu 5, V Melinte 
5, H. Romer 3 și L. Olaru 2 pentru 
Tractorul, E. Ulman, 2. S. Kintsch
2. E. Kaspari 2, V. Balogh 1 și H. 
Manchen pentru S.S.E. Timișoara. A 
condus corect P. Petre.

C.S.S. BUCUREȘTI — S.S.E. Nr. 2 
BUCUREȘTI 33-17 (18-9) (n). Au 
înscris: Gh. Goran 9 T. Moldovan 
9, Gh. Anghel 4, M. Duca 3, FI. 
Eftimie 2, Cr. ’ Petrescu 2, D. 
Roșescu 2 și M. Marmescu 2 pentru 
C.S.S., Cr. Gațu 8, V. Popovici 3, 
G. Zamfirescu 2, H. Georgescu 2, 
V. Zamfirescu 1 și D. Rusu 1 pentru
S.S.E. Nr. 2. *Bun  arbitrajul iui V. 
Pelenghian.

Jocurile continuă astăzi, în sala 
Floreasca, după următorul program: 
ora 15: S.S.E. Timișoara — C.S.S. 
Harghita Tg. Mureș (f); ora 15.55:
S.S.E. Ploiești — Tractorul Brașov 
(I); ora IS.50: S.S.E. Nr. 2 Bucu
rești — C.S.S. Harghita Tg. Mureș 
(tu); ora 16.10: C.S S. București — 
C.S.S. Cluj (m). 

repeziciune de ia un cap la altul 
al terenului. Abia în repriza secundă 
este deschis scorul,, eînd Merghi- 
șescu streeurîndu se pe lingă o gră
madă, din apropierea liniei de 22, 
reușește să culce prima încercare. 
Urmează cîteva clipe de emoție, pen
tru ambele formații. Apoi, Constan
tin fructifică în favoarea militarilor 
(reușește să transforme) 5—0. Me- 
talurgiștii măresc' ritmul, dar rug- 
biștii de la Steaua aplică o tactică 
demnă de toată lauda : se apără prin 
contraatac, reușind astfel să modifice 
scorul la 8—0 prin Ciucalău înainte 
cu cîteva minute de sfîrșitul parti
dei. Ambele echipe merită toată lauda 
pentru medul conștiincios eu care 
s-au pregătit în perioada de iarnă. 
Ținem să evidențiem jocul bun pres
tat de lancu, Manole și Blum de 
la Metalul, Nica, ionescu și Con
stantin de la Steaua.

Partida Grivjța Roșie — Progresul 
s-a desfășurat într-un ritm mai lent 
față de jocul precedent datorită fap
tului că arbitrajul prestai de Nico- 
lescu a fost inferior celorlalte. El 
a uitat de cele mai multe ori de 
legea avantajului, oprind faze care 
puteau fi spectaculoase în ultimă 
instanță. Totuși, partida a fost des
tul de interesantă ambele echipe stră-

rtttșrfl^ si stapexe o nouă grămadă deschisă construită de rughiflii 
de la Steaua.

Foto: T. Chioreanu

—= KgteP i * i i-d'-1 =—
Constăntenii sint deciși*

să facă o treabă frumoasă
Datorita muncii entuziaste desfășura

te de antrenorii Victor Atbu, Virgil An- 
dronic și Constantin Craia, atlelii con- 
stânjeni au repurtat in Jecursul anulai 
1961 o serie de succese frumoase. Ast
fel, au fost ameliorate 75 de recorduri 
regionale la băiefi ți 33 la fete. Victo
ria Coța a eîștigat titlul de earn pioasă 
balcanică la junioare pe 800 m, Ion 
Buiachî este campion republican de ju
niori la 1500 m, Rodica Ș'etăoeseu, 
campioană republicană de jnaioare categ. 
a II-a la sufită etc.

Sînt succese eu eare «e mîn lresc ia- 
bitorii atletismului di» orașul Constanta. 
Cînd șe vorbește însă despre dezvoltarea 
pe bază de mase a atletismului »'rmern 
nu poale spune mai nimic !...

Din eele peste 500 de asociații spor
tive existente, doar 10 au sedii de atle
tism, dar nici acestea nu sini complete. 
In total, sînt luaji în evidentă numai 
130 de atle|i clasificaji. Trebuie ;ă re
cunoaștem că aceste cifre nu oglindesc 
nici pe departe posibilitățile existente 
Ele arată, tu schimb, dezinteres»] eu 
care au privit atletismul consiliile aso
ciațiilor spor Urc, ca ți munca slabă 
desfășurată de comisia regională de a- 
tletism !

Asociap;. sportivă Voința deși a avut 
o secție puternică, cu tradifie, în mod 
cu totul nejustificat a acceptat des
ființarea ei pe motiv că principalele vîr- 
furi sportive au fost repartizate clubu
lui orășenesc Farul. Mergîndu-.e pe a- 
ceastă linie, postul de antrenor de atle
tism a fost lichidat, angajindn-se pe 
acest loe un antrenor la tenis de 
masă. Nici alte asociații mari nu acordă 
atletismului importanta cuvenită t Dina
mo, S.N.M.C., Electrica, SfMrtac din 
Constanța, Stăruința Tutcea, l.M.ll.il. 
Medgidia ele.

De asemenea, trebuie spus că în ca
drul școlilor medii nu au fost obținute, 
în ultimii ani, realizări pe măsura aș
teptărilor și mai ales a condițiilor exis
tente. Singurele excepții le oferă S.M. 
2 (prof. Victor Albu) și Școala profe
sională comerf (prof. Ștefan Burtoi). L.t 
aceste școli atletismul se bucură de mul
tă popularitate și de tot sprijinul. In 
schimb, la alte școli activitatea atletică 

duindu-se să facă un spectacol cît 
mai frumos. Scor final : 0- 0. iar 
prin tragere la sorți victoria a re
venit formației Progresul. S au re
marcat Wusek și Irimescu de la Gri- 
vița, Marinache și Niculescu de la 
Progresul. Cea mai rapidă partidă 
și. în același timp, pe un teren com
plet desfundat a fost între Dinamo 
și Știința Petroșeni. Dinamoviștii, 
prin jocul lor caracteristic la mină, 
au dat un ritm deosebit de viu 
jocului. In schimb, studenții au răs
puns printr-un joc de înaintare reu
șind să țină în loc întregul joc plin 
de fantezie al dinamoviștilor Scor 
final; 0—0. Tragerea la sorți a adus 
victoria echipei din Petroșeni. In acest 
joc s-au remarcat : Ciornei și Ma- 
teescu de la Știința, Graur și for- 
dăchescu de la Dinamo.

în partida l.T.B. — Flacăra roșie 
rugbiștii de la l.T.B și-au adjudecai 
o victorie ușoară: 16—3 (13—0), 
Scorul putea fi însă mai mare dacă 
ritmul de joc prestat de itobiști ar 
fi fost constant. Cu această ocazie 
putem face jucătorilor de la Ftecăr» 
o recomandare: mal multă atenție 
la antrenament.

N. BARBAUȚF.AN

este complet negliiată. De aeea-tâ sitn*-  
tie se fae vinovați, în primul rtnd. pro
fesorii de educație fizică : M. Hău, P. 
Bojogian, A. Dobrescu, G. Pem.-iu, A. 
Botoș ele.

Un caz elocvent, de muncă juperO- 
cială. îl oferă prof. Parascliiva Simio- 
nescu fostă membră a echipei noastre 
reprezentative de atletism, care — timp 
de doi gni cît a activat ca antren oare— 
nu a pregătit nici măcar lin singur a- 
tlet de perspectivă. Or, cu totui alice»*  
aștepta atletismul oonstănțean de la pro
fesoara Parascliiva Simionescn„

Institutul pedagogic din Constant», 
înfiinjat în urmă cu cîteva luni, nu ase 
încă o catedră de educație figi-ă (îi) 
fi nici o aeoeiatie sportivă proprie.

Școala sportivă de elevi din tlenstMp- 
ta desfășoară o activitate suslinu-.ă, bine 
organizată și mai ales de persfeetsvă. 
Și rezultatele se fae simțite...

Pentru redresarea activității atletice- 
din Constanta ți din regiunea D .brogea 
comisia regională de atletism ți-a al
cătuit un plan de muncă din care extra
gem cîteva prqbleme de rezolvat chiar 
în acest an : înființarea a 50 de sec-fiî 
de atletism în cadrul principale!or aso
ciata sportive, îndrumarea și controlul 
acestora; 'pregătirea unei noi promoții 
de 50 instructori voluntari; organiza
rea de campionate locate în ra oaneîe 
Tulcea, Medgidia și Măriri; înființarea 
a 2 centre de antrenament pentru ti
neret la Medgidia și Tulcea și a unui 
centru pentru copii la Constanța : mări
rea numărului de atleți dasifirati !« 
700; mărirea numărului purtătorilor in
signei <le „atlet școlar" la 400; amena
jarea de baze sportive simple; se »» 
acorda o atenție deosebită dezvoltării 
atletismului în școlile de toate gradele 
etc.

Ptinîndu-se în mod serios umărul la 
treabă. ,e,u siguranță că în acest an ac
tivitatea de atletism din regiunea Dobro- 
gea va înregistra un serios salt, atît în 
ceea ce privește baza de mase î acestui 
sport cît și valoarea performantelor ti
nerilor atle|i.

LIVIU BRUCKNER, 
corespondent

l.M.ll.il


Au început campionatele internaționale 
de tenis de masă ale R. P. Romîne

Selecționata noastră feminină secundă a învins reprezentativa R. P. Polone cu 3-0
CONSTANȚA 25 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — 2 000 de specta
tori au venit duminică după-amiază 
în frumosul Palat al Sporturilor din 
localitate ca să urmărească întrecerile 
inaugurale ale campionatelor interna
ționale de tenis de masă ale R.P. Ro
mine. După festivitatea de deschidere, 
la care au luat parte sportivi repre- 
zentind șase țări — R.P. Bulgaria, 
R.S. Cehoslovacă, R.P. Polonă, R.P. 
Ungară, U.R.S.S. și R.P. Romină — 
au început primele întîlniri din probele 
j>e echipe.

! O victorie meritată, chiar la scorii 
de 3—0, a realizat formația noastră 
.feminină secundă în dauna reprezenta
tivei R.P- Polone în cadrul seriei a 
idoua. Cele două jucătoare romîne, 
Oatrinel Folea și Marta Erdreich, au 
luptat cu dîrzenie și au arătat sigu
ranță în lovituri. Rezultate: Erdreich 
—Szmidt 2—1, Folea—Noworyta 2—0, 
Folea, Erdreich—Szmidt, Noworyta 
2—0.

In seria I, era gata-gata să se în
registreze surprize. Selecționata R.S. 
Cehoslovace a condus cu 2—0 fri în
tâlnirea feminină cu UR.S.S. Mai 
oalme însă, jucătoarele sovietice au 
reușit să remonteze și să cîștige con
secutiv trei partide, ieșind învingă
toare cu 3—2. O impresie deosebită 
au lăsat cele două junioare în vîrstă 
de 14 ani, campioana U.R.S.S., Laima 
Balaișite și cehoslovaca Marta Lu
zova, care au făcut cel mai frumos 
și cel mai aplaudat joc de duminică. 
Rezultate : Balaișite—Svarcova 0—2, 
Paisiarv—Luzova 0—2, Balaișite, Pai-

R. P, Bulgaria—R. P. Ungară 8-2 de cros ale U.R.S.S.

a avut loc întîkiirea inter-
Sîmbătă seara, în sala Universiada 

din Sofia 
națională de box dintre reprezenta
tivele R.P. Bulgaria și R.P. Ungare.

Akademik a ciștigat 
turneul internațional 

de volei de la Sofia
SOFIA 25 (prin telefon). Turneul 

internațional de volei organizat de 
Ț.D.N.A. a continuat sîmbătă și dumi
nică. Sîmbătă, echipa clubului orga
nizator a întrecut la mare luptă for
mația Levski cu 3—2 (15—11, 12—15, 
12-15,- 15—10, 16—14).

în al doilea meci al serii, Akademik 
a întîlnit formația Steaua București. 
Echipa oaspe s-a comportat mai slab 
decit în prima zi și nu a avut decît 
o singură revenire, în setul al doilea, 
pe care, de altfel, l-a cîștigat cu 15—
12. Studenții de la Akademik și-au 
organizat mai bine jocul, au fost mai 
activi la fileu și au cucerit victoria 
cu 3—1 (15—3, 12—15, 15—10, 15—5).

Ultimele partide s-au disputat du
minică seara. In primul joc, Akade
mik a întrecut Levski cu 3—1 (11—15, 
15—10, 15—13, 15—7), terminînd neîn
vinsă acest turneu. In continuare, au 
jucat echipele Ț.D.N.A. Sofia și Steaua 
București. Echipa romină a intrat 
hotărîtă să aibă o comportare fru
moasă șl, într-o oarecare măsură, a 
reușit: pentru desemnarea cîștigătoa- 
rei au fost necesare 5 seturi, victoria 
revenind pînă ia urmă formației bul
gare cu 3-2 (12-15 15-6, 15-8, 9-15, 
15-8).

Clasamentul final al turneului arată 
astfel : 1. Akademik ; 2. Ț.D.N.A. ; 3 
Levski ; 4. Steaua București.

TOMA HRISTOV
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Lotul fotbaliștilor sovietici
in vederea campionatului mondial de fotbal

Potrivit regulamentului campiona
tului mondial de fotbal, fiecare dintre 
țările calificate pentru turneul final 
trebuie să prezinte la F.I.F.A. cu 45

K

zile înaintea începerii, turneului fi
nd o primă listă în care trebuie să
figureze 40 de fotbaliști' din care 
fi alcătuit lotul definitiv. Ulterior,

va
______ __________ ____ ______ cu 
°pt. zile înaintea începerii ca mp tona- 
faidui, federațiile naționale vor înainta 
forului internațional lotul de 22 de 
jucători, selecționați din cei 40. Re
cent federația de fotbal a Uniunii 
gyiefice a stabilit lotul de 40 de ju- 
eMari__d:~ care va fi formată repre- 
Wj’ i L’ R-SSl pentru "viitoarele 
■mm*Mdte  J ? r 11 - ‘ -?î’ 

• Echipa de hochei pe gheață (tij
neret) a R.S. Cehoslovace a susținui 
două întilniri cu reprezentativa <t.lvy 
ției. In primul meci, la Geneva, tirr<rt 
rij hocheiști cehoslovaci a>u ciștigat] 
cu 4-1 (1-0; 2—1 ; 1—0). Cel de al 
doilea joc a avut loc la Basel și s-a 
terminat la egalitate; 4—4 (2—la
1—1 ; 1—2).

• Intilnirea de baschet dintre echi-l 
pele feminine ale Franței ți R.P. PoJ 
■looe, disputată recent la Metz, s-a 
încheiat cu scorul de 58—49 (25—27) 
în favoarea sportivelor franceze.

• Echipa Motor Jena din R. D. 
Germană s-a calificat pentru semifiț 
nalele „Cupei cupelor" la fotbal, în- 
vingînd cu 3—1 (1—0) în meciul re-l 
tur pe Leixoes (Portugalia). Prima 
întilnire dintre cele două echipe se 
încheiase la egalitate : 1—1.

• Boxerul Dick Richardson (Anglia), 
campionul european Ia categoria grea, 
și-a păstrat titlul, învingîndu-l la 
Dortmund prin k.o. în rundul I pe 
șalangerul său, Karl Midlenberger 
(R.F. Germană).

• Turneul internațional de fotbal 
de la New York se va desfășura anul 
acesta cu începere de la 20 mai pen
tru prima grupă și 1 iulie pentru grupa 
a doua. Pînă acum, șapte echipe și-au 
confirmat participarea : M.T.K. Buda
pesta ; Gornik R. P. Polonă; Guada
lajara Mexic; Elsborg Suedia; Haj- 
duk Split Iugoslavia; F. C. America 
Brazilia și Zaragosa Spania.
• La Londra s'-au desfășurat campio

natele internaționale de tenis de masă 
ale Angliei. Proba de simplu bărbați 
a fost cîștigată de campionul euro
pean Zoltan Berczik, care l-a învins 
în finală cu 3—0 (17, 17, 19) pe Har
rison. La feminin pe primul loc s-a 
clasat jucătoarea engleză Diana Rowe, 
învingătoare cu 3—0 în finala dispu
tată cu Foldi (R.P. Ungară). Finalele 
celorlalte probe s-au soldat cu ur
mătoarele rezultate : dublu bărbați i 
Andreadis. Miko (R.S. Cehoslovacă) 
—Harrison, Wright (Anglia) 3—1 ; 
dublu femei : Rowe, Shannon (Anglia) 
— Foldi, Lucacs 3—1. . . ■
_ ( Agerpres)

siarv—Bcsa, Luzova 2—1, Balaișite— 
Luzova 2—0, Paisiarv—Svarcova 2—0.

Alte rezultate: echipe bărbați, seria
1 : R.P U. (Halpert 2 v., Rozsas 2 v., 
Fahazi 1 v.) — R.P.B. (Gerdgikov, 
Karanesev, Sivacev) 5—0 ; seria a 
Il-a: R.P.R. A (Rethi 2 v., Giurgiucă
2 v., Negulescu 1 v.) — R.P.R. tine
ret (M. Antonescu, Sentivani, Bodea) 
5—0. In momentul cînd are loc con
vorbirea telefonică se desfășoară ur
mătoarele partide: echipe bărbați : 
R.P.R. B — R.P. Polonă 3—0 (Ange- 
lescu—Roslan 2—0, Bottner—Kalinski 
2—1, Sîndeanu—Kusinski 2—0). R.S 
Cehoslovacă—U.R.S.S. 3—1 (Stepanek 
—Sa unor is 2—0, Svarc—Averin 2—0, 
Stanek—Novikov 2—0. Stepanek—Ave
rin 0—2). Echipe femei : U.R.S.S.— 
R.P.R. tineret 2—0 (Balaișite—Mihal- 
ca 2—0, Paisiarv—Victoria Jandrescu 
2—1). RP.U—R.P.P. 2—1 (Hevesi—

Debut victorios al voleibaliștilor
de la Rapid București in C.C.E.

3-0 cu Brabo Anvers
BRUXELLES 25 (prin 

redacția ziarului „Lej 
leibaliștii de la Rapid 
făcut azi după-amiază 
Deurne o demonstrație 
cîntător în compania echipei 
pioane a Belgiei, Brabo Anvers. Un 
public numeros a ținut să asiste la

telefon de la 
sports"). Vo- 
București au 
in localitatea 
de volei in-

cam-

La box

cuBoxerii bulgari au ciștigat ușor, 
scorul de 8—2.

Pugiiișiii maghiari au practicat 
general un box oonfuz și obstructio
nist, fiind cu totul deficitari in ceea 
ce privește tehnica. Singurele lor vic
torii au fost realizate de Torâk (cat 
cocoș) și Nagy (cat pană).

Cele opt victorii ate echipei bulgare 
se da tocesc boxerilor Paoaiotov, Beii- 
ciev. A. Mitev. Ș- Mitev. Alipiev. Pa- 
parilov. Stankov. Pandov.

Campionatele mondiale ie $di de h Zakopane

Helmuth Recknagel (R. D. 6.) la sărituri 
și Sixten Jernberg (Suedia) la 50 km,

au cucerit ultimele titluri
ZAKOPANE, 25 (prin triefon de te 

trimisul nostru)- Duminică au luat 
sfârșit in localitate întrecerile uneia din 
cele mai disputate ediții ale campio- 
oalelor mondiale de schi — probe nor
dice Proba de încheiere a acestor 
importante întreceri internaționale s-a 
buaxat de un succes extraordinar. ____ ___ __ __ _____ T________
Aproape 200.000 de turiști polonezi și bătă, a fost dominată de schiorii Six- 
străin: au ținut să urmărească cea. ten Jemberg, Asar Roenlund, Heme- 
tnaî spectaculoasă probă a schiului. 
Conciirenții au răsplătit interesul ma
nifestat de public printr-o cit mai fru
moasă comportare, dovadă fiind dobo- 
rirea recordului trambulinei, care 
era de 100 de metri. Performerii sint 
seniorii din R.D.G.: Helmuth Reck
nagel (103 m) și Wemer 
(102 m). Titlul de campion 
la. săritori de la trambulina 
revenit campionului olimpic 
Recknagel (R.D.G.), care 'a

Lesser 
mondial 
mare a 
Helmuth 

___ ,, ,___- totalizat 
258.8 p. (103 m—98.5 m). Medalia de 
argint a revenit schiorului sovietic

trikadze, Lisițin. Maslacenko, lașin : 
FUNDAȘI : G. Ambarțumian, Bagrici, 
Danilov, Dubimki, Maslenkin, Ostrovs
ki, Oiobeli, Sesternev, Sustikov, Sce- 
galikov; MIJLOCAȘI : Voronin, Ju- 
ravlev, Manoșiri, Netto, Sabo, Turean- 
cik, Certkov, Sikunov, lamanjdzej 
ÎNAINTAȘI : V. Ambarțumian, Bazi- 
levici, Gusarov. Ivanov, Kanevski, 
Kvocikm, Krasnițki, Lobanovski, 
mîkin, Mosalev, Meshi, MetreveH, 
nedefnik, Serebreanikov, Smirnov, 
sainov, Cislenko.

Sub conducerea antrenorului G.
cialin, lotul de fotbaliști al Uniunii 
Sovietice se pregătește intens în ve
derea viitoarelor competiții interna
ționale.

Ma- 
Po- 
Hu-

Ra

Noworyta 2—0, Kerekes—Szmidt
0—2, Hevesi, Kerekes—Noworyta,
Szmidt 2—0).

Din programul de luni sint de reți
nut următoarele partide interechipe 
care se anunță mai interesante:

Dirmneata — masculin: R.P.R. ti
neret—U.R.S.S.; R.P.U.—R P.R. B. : 
R.P.R. B.—R P.B.: R.P.R. A—R.S.G.

Feminin: R.P.R. A—R.S.C. ; R.P.U. 
-R.P.R. B.

După-amiază — masculin : R.S.C.— 
RP.R. tineret; U.R.S-S.—R.P.R. A.

Feminin : R.P.R. A—U.R.S.S. î
R.S.C.—R.P.R. tineret.

Tot după-amiază. spre seară, vor 
avea loc și intilnirile finale intre cîști- 
gătorii de serii pentru locurile 1. 2 
precum și meciurile pentru stabilirea 
locurilor 3—4. 5—6, 7—8.

C. COMARMSCHI

voleiu- 
jucăto- 
nojtri. 

cu un

N. Kamensk: cu 242,9 p. (95-97), 
iar cea de bronz, reprezentantului 
RD.G Werner Lesser cu 240,6 p. 
(95—102). Pe locurile următoare T. 
Engan (Norvegia) 238,2, N. Halonen 
238,0 (Finlanda) și A. Laciak (R.P. 
Potonă) 236,5.

Proba de 50 km, desfășurată sim- 

lainen ți Steffanson, între care s-a dat 
lupta pentru locurile fruntașe. Cunos
cutul schior suedez Sixten Jernberg 
a cucerit titlul de campion mondial 
cu-timpul de 3h03:48,5 urmat de Asar 
Roeolund (Suedia) 3h05:39,l și Re
levi Hemelainen (Finlanda) 3h05:42 8.

GH. ȘTEFĂNESCU

Partide decisive în turneul interzonal de șah
Cea mai importantă întilnire din 

runda a XVII-a a turneului interzo
nal de șah de la Stockholm a fost 
cea dintre marii maeștri Fischer 
(S.U.A.) și Petrosian (U.R.S.S.). Jucînd 
cu albele, Fischer a căutat să preia 
inițiativa într-o apărare franceză, e- 
xercitind acțiuni ofensive în centru 
și pe flancul damei. Petrosian s-a apă
rat cu deosebită exactitate și cu 
toate că a rămas cu un pion mai 
puțin, la trecerea în final poziția pe 
tablă este egală. Fischer are un ne
bun și trei pioni, iar Petrosian un 
cal și do; pioni. Cum pionii se află pe 
același flanc, iar regele negru are o 
poziție activă, este de așteptat ca în
tâlnirea să se termine cu remiză.

A șaptea victorie din a doua jumă
tate a turneului a înregistrat-o marele 
maestru sovietic E. Gheller. învinsul 
său a fost de data aceasta șahistul 
american A. Bisguier. Intr-o partidă 
spaniolă, Gheller a atacat puternic în 
centru și prin manevre tactice inven
tive a obținut avantaj material (2 ne-

La hochei pe gheați

Echipa R. P. Rominc 
a întrecut de două ori (8-1 și 3-3 

reprezentativa franței
CHAMONIX (prin telefon). — Echipa 

reprezentativă de hochei pe gheață a 
R.P. Romine a susținut sîmbătă și du
minică două întâlniri cu echipa Fran
ței, pe care le-a câștigat cu 8—1 și 
5-3. Ambele partide s-au disputat pe 
patinoarul acoperit din localitate, în 
fața a cîtorva mii de spectatori care 
au aplaudat îndelung comportarea 
formației noastre, superioară în am
bele jocuri.

Primul joc a avut loc sîmbătă seara. 
Hocheiștii noștri atacă puternic din 
primele minute și deschid scorul în 
min. 5 la o acțiune personală a lui 
Varga. In minutul următor, Andrei 
înscrie dintr-o pasă a lui Naghi iar 
în min. 8 o splendidă combinație a 
liniei 
tr-un 
doua 
mine 
pasa luj Ciobotaru. Francezii încep să 
atace mai bine, organizat și reușesc 
să înscrie singurul lor punct din acest 
mec. prin CaiUer. în ultima repriză, 
formația romină joacă foarte bine și 
reușește combinații de mare spectacol. 
In minutele 3, 10 și 12, Szabo I, Szabo 
II și Ferenczi măresc avantajul echi
pei noastre iar in min. 15 Calamar 
fixează scorul final, din pasa lui Cio- 
bocarx Echipa R.P.R. ciștigă astfel 
cu S-l (3—9. 1-1, 4-0).

noastre prime se încheie prin- 
gol înscris de Ferenczi. In a 
parte a jocului, echipa R.P. Ro- 
urcă scorul prin Ioanovici, din

Surprize in campionatele

MOSCOVA 24 (Agerpres). — Se
zonul atletic in U.R.S.S. s-a deschis 
anul acesta cu desfășurarea campio
natelor unionale de cros, care au avut 
loc in orașul Munkacevo. Peste 250 
de atleți și atlete au luat startul în 
cele patru probe ale campionatelor. 
La feminin, pe distanța de 1 km, a 
ciștigat campioana olimpică. Ludmila 
Lisenko, cu timpul de 3:11,0. Proba 
pe cistan’.a de 2 km a revenit atle
tei Tamara Babințeva, în 6:49,1.

întrecerile masculine s-au soldat 
cu numeroase surprize. Doi dintre 
principalii favoriți, Bolotnikov și Ar- 
tiniuk, n-au reușit să se claseze în 
primele locuri, Proba de 5 km a re
venit tînărului student Leonid Iva
nov, cronometrat cu timpul de 
15:50,6, în timp ce la 14 km a cîști
gat Faiz Huzin, în 47:34,0.

Echipa de rugbi a Franței 
a iatrecit selecționata Angliei

re-
Angliei cu scorul de 

Punctele reprezentativei 
fost realizate de către 
încercări) și Albaladejo

au
(3

transformat de două ori). Ne- 
pină în prezent (în primul

Rugbiștii francezi au obținut o nouă 
victorie in cadrul competiției Turneul 
celor 5 națiuni, întrecind sîmbătă pe 
stadionul „Colombes“ din Paris 
prezentativa 
13-0 (5-0). 
Franței 
Crauste 
(care a 
învinsă 
meci rugbiști francezi cîștigaseră cu 
scorul de 11—3 în fața Scoției), repre
zentativa de rugbi XV a Franței se 
anunță din nou pretendentă la cîști- 
garea trofeului.

• In cadrul aceleeași competiții, 
Scoția a întrecut Irlanda cu scorul de 
20-6 (9-0).

buni pentru turn). Intr-o poziție fără 
speranță, Bisguier a cedat la muta
rea 40.

Alte două partide s-au încheiat în 
timpul regulamentar de joc: Pomar 
a făcut remiză cu Stein, iar Aaron 
cu Bertok. Toate celelalte întîlniri 
s-au întrerupt.

înaintea rundei a XVIII-a pe pri
mele locuri în clasament figurează: 
Fischer 12»/2 (1), Gheller lli/2 (1), Pe
trosian, Filip, Uhlmann și Gligorici 
10 (1), Pomar 10, Korcinoi 9'/2 (2).

'"■ine*-

a XVIII-a, s-a 
Gheller—Fischer, 

postul de radio

*
Aseară, în runda 

disputat partida 
După cum anunță
Moscova, această partidă s-a întrerupt 
cu avantaj pozițional pentru șahistul 
sovietic. Surprinzător, Uhlmann a fost 
învins de Aaron. Alte rezultate : Filip 
—Barcza 1—0, Bertok—Portisch 0—1, 
Olafsson—Schweber 1—0, Bolbochan— 
Bilek */ 2—’/2, Teschner—Benko */ 2—*/ 2. 
Celelalte partide s-au întrerupt.

Arbitrii francezi Pautot și Meria al 
condus bine echipele:

R.P. ROMÎNĂ: Pușcaș—fonescij 
Czaka, Varga, Pană, Naghi—Szabo I 
Ferenczi, Szabo I, Biro, Andrei, 71a 
kacs I; Ioanovici, Calamar, Ciobotart

FRANȚA) Ranzoni (Sozzi)-Bon 
parti, Siloz, Longue pe, Biampet 
Raillon—Bozon, Lacarriire, 
Baudin, CaiUer, Lmravaz, 
Cuapot, Guennelou.

Duf<

★

avut 
de i

Cel de-al doilea meci a 
duminică după-amiază. Și 
aceasta, hocheiștii noștri au cîștigai 
dar după o luptă mai strînsă. Scocl 
5-3 (2-1, 1-0, 2-2). Scorul a foJ 
deschis în primul minut de joc dl 
Szabo I, iar Cuapot a egalat în minul 
tul 2. în min. 13, Varga șutează pul 
temic, portarul respinge și Ciubotari 
reia în plasă : 2—1, scor cu car^_sj 
și încheie repriza. Partea a cOTal 
jocului este echilibrată, francezii joaca 
mai ofensiv dar apărarea noastră est! 
mereu Ia post. In ultimul minut al 
reprizei Szabo I urcă scorul. In re] 
priza a III-a, Dufour reduce handil 
capul (min. 4), dar Ferenczi restabil 
lește, în minutul 5, diferența de doua 
goluri în avantajul echipei noastre! 
In min. 9, același Dufour înscrie din 
nou pentru gazde iar în min. 19] 
după o cursă spectaculoasă, Tofoac» 1 
marchează cu un șut puternic, sus la 
colț, pecetluind scorul final: 5—3.

Al doilea meci a fost condus dd 
arbitrii: Bron (Elveția) și Pautol 
(Franța).

In ambele partide, echipa noastră a 
arătat multă putere de luptă, coeziuJ 
ne. Victoriile asupra echipei Franței 
care se pregătește pentru campiona-l 
tele mondiale sub conducerea antreJ 
norului canadian Prevost, reprezintă 
două sucoese de prestigiu pentru ho
cheiul nostru.

_ - - -^^-1.. A£eH>r<»)
* lefi la Klagenfurt^s-aU întîlnit 

reprezentativele de hochei pe gheață 
ale Austriei și Iugoslaviei. Victoria 
a revenit gazdelor cu 12—9 (1—1, 
8—1, 3—7).

• Reprezentativele de juniori ale
R.D. Germane și Austriei care se pre
gătesc pentru Turneul U.E.F.A. s-au
întîlnit ieri la Halle (R.D. Germană)
Meciul a luat sfîrșit cu rezultatul
0-0.


