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Comitetu- 
și Coosi- 
o înaltă 

constituind un puternic

■ ii numele
Silica Poptifairă Romină, Conferința pe țară a U.C.F.S. transmite un 

fierbinte, plin de dragoste și recunoștință. Partidului Mtmc.tocesc 
■n, Conwtehihif său Central, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri 
■-publicii Populare Romine.
■lonferruța noastră a dezbătirt multilateral activitatea desfășurată de 
Hiea de Cultură Fizică și Sport, scoțind in evidență atit succesele obți- 
■ot și lipsirile existente, a prilejuit un larg schimb de experiență și 
^Btrifit măsuri care să asigure un nou avint in dezvoltarea m scării 
■ve, pentru obținerea unor rezultate la nivelul marilor transformări 
■mice șî soctal-cuHuraJe, care se petrec in patria noasiră pe drumul 
■ieșirii construcției socialiste.
■n anii puterii populare, sub conducerea Partidului Muncitoresc Ronxn, 
■rea de cultură fizică și sport din țara noastră, înzestrată de statul 
■rat-popidar cu o puternică bază materială, a cunoscut o permanentă 
■itace, cultura fizică devenind din ce in ce mai mult un bun al maselor
■ care se bucură și pe această cale de binefacerile pe care le aduce 
■re sooialismul in viața celor ce muncesc.
■n moment de mare însemnătate pentru dezvoltarea mișcării noastre 
■ve l-a constituit Hotărirea Comitetului Central al P.M.R. și a Consi-
■ de Miniștri aJ R-P.R. din 2 iulie 1957, prin care a fost creată Uniunea 
■ittură Fizică și Sport, căreia i s-a încredințat sarcina de cinste de a 
■ce, îndruma și organiza întreaga activitate de educație fizică și sport —
■ integrantă a culturii socialiste.
■ooteriuța a scos în evidență faptul că de la înființarea ei. Uniunea 
■ritură Fizică șî Sport a devenit o largă organizație obștească, in care 
■upmnși peste 2.700.000 de membri. Activitatea sportivă de mase a 
■ts an de an un număr tot mai mare de oameni ai muncii de la orașe 
■e. Competițiile populare au fost mai bine organizate, au devenit mai 
■zătoare și maii atractive pentru masele tineretului.
■exultate importante au fost obținute și în activitatea sportivă de per
iuță, sportivii romini obținind succese de seamă atit in 
■e interne cit și in cele internaționale
■onferința noastră a primit cu bucurie și entuziasm Salutul 
■ntrail al Partidului Muncitoresc Romii, Consiliului de Stat 
B de Miniștri al Republicii Populare Romine, care acordă 
Bere rezultatelor muncii organizației noastre, <___
Bl pentru o activitate de viitor și mai bogată in înfăptuiri. 
Bi același timp, delegații la Conferința pe țară a U.C.F.S. își însușesc 
Bată răspunderea criticile aduse muncii desfășurate de organele și 
Bzațiile noastre și consideră indicațiile cuprinse in Salutul adresat 
Brinței de conducerea partidului și statului nostru drept îndreptar de 
■uit pentru întreaga activitate de viitor a U.C.F.S

uituca fizică și sportul cuprinde incă un număr nesatisfăcător de cetă- 
trtr-o activitate organizată și continuă, in unele ramuri sportive 
naoțeJe obținute sunt mult rămase in urmă față de nivelul celor 
te pe plan european și mondial. Mai există unele manifestări negative 
nășite ale influenței burgheze in sport — față de care cei răspunzători 
i atitudine suficient de hotărită și la timp. Munca de pregătire a 
>r necesare nu ține pasul cu cerințele dezvoltării mișcării sportive, 
mtru înlăturarea lipsurilor existente, pentru a asigura îndeplinirea 
xes a sarcinilor de mare răspundere ce ne-au fost încredințate, ne 
im in fața conducerii partidului și statului nostru că vom pune în 
I întregii noastre activități dezvoltarea tot mai largă a educației fizice, 
rea unui cît mai mare număr de oameni ai muncii de la orașe și sate, 
:gului tineret, in practicarea sistematică a exercițiilor fizice și șportu- 
<n acorda cea mai mare atenție extinderii gimnasticii de dimineață, 
iticii in producție, atletismului, înotului, turismului, folosirii raționale 
orilor naturadi — apa, aerul, soarele, pentru a asigura dezvoltarea 
ioasă și călirea fizică a 
ai fragedă-

același timp, vom lua 
a competițiilor sportive, 

eretuk?T folosirea plăcută 
Ș^^pCea unui număr tot mai mare de sportivi fruntași din rindurile 
„■Ta Iertați, de care dispune cu prisosință poporul nostru.
ganele șî organizațiile mișcării sportive vor acorda o mare atenție 
tor ce trebuie luate pentru continua dezvoltare a sportului de perfor
in toate ramurile sportive, a căror aplicare consecventă să ducă la 

ea măiestriei sportivilor, la obținerea unor rezultate tot mai valoroase, 
întrecerile sportive interne cit si in cele internaționale, la creșterea 

ia a prestigiului sportiv al patriei noastre.
C.F.S. va desfășura o muncă intensă și permanentă de educare a 
ilor io spiritul dragostei înflăcărate față de patrie, al atașamentului 
nutat față de cauza socialismului, al atitudinii socialiste față de 
și avutul obștesc, față de colectivul în care iși desfășoară activitatea 

tznală și sportivă, precum și față de publicul spectator, contribuind 
la formarea lor ca sportivi și cetățeni demni, constructori activi ai 
inului, viitori constructori ai comunismului, in care să se îmbine 
os bogăția spirituală, puritatea morală și perfecțiunea fizică.
rrtru asigurarea condițiilor necesare continuei dezvoltări a mișcării 
fură fizică și sport, vom întări colaborarea cu organele Ministerului 
nintului și Culturii, organizațiile U.T.M., sindicale, sfaturile populare 
organizații și instituții de stat și obștești, în vederea creșterii numă- 

le cadre sportive de specialitate, folosirii mai raționale a cadrelor 
te, pregătirii de instructori voluntari, îngrijirii mai bune și utilizării 
dicioase a bazelor sportive existente, amenajării de noi și numeroase 
portive simple prin mobilizarea maselor tineretului la muncă pa-

cetățenilor patriei noastre, incepind cu virsta

măsuri pentru extinderea și' mai buna orga- 
care să asigure pentru mase tot mai largi 
și utilă a timpului liber, o dată cu selecțio-

Duminică, la Horească
Progresul—ȚS.K.A. Moscova 

in „C.C.L“ la volei
Duminică, in sala Floreasca, 

' voleibaliștii de la Progresul Bucu
rești debutează în „Cupa campio
nilor europeni". Meciul lor cu 
Ț.S.K.A. Moscova se anunță foar
te greu, pentru că echipa campioa
nă a Uniunii Sovietice, binecunos
cută peste hotare, deplasează o 
serie de jucători de mare clasă. In 
fruntea lor, lurii Cesnokov, căpi
tanul reprezentativei U.R.S.S., Mon- 
dzelevski, Scerbacov, Fasahov etc-, 
cunoscuți publicului bucureștean.

Ț.S.K.A. evoluează pentru a tre
ia oară la București, primele două 
meciuri fiind susținute in compania 
voleibaliștilor de la Rapid, in tot 
atitea finale ale C.C.E.

In vederea meciului cu voleiba
liștii moscoviți. Progresul s-a pre
gătit cu atenție și toți jucătorii 
sint hotăriți să aibă o comportare 
cit mai frumoasă in această parti
dă.

Jocul va fi condus de Laszlo 
Ormai (R.P.Ungară).

șcarea sportivă din țara noastră va dezvolta continuu legăturile 
cu sportivii din Uniunea Sovietică și din celelalte țări socialiste, 

fi relațiile cu organizațiile sportive din toate țările, contribuind astfel 
firea prieteniei dintre poporul romîn și popoarele celorlalte țări, in 
il menținerii și consolidării păcii in lume.

numele tuturor membrilor U.C.F.S., delegații la Conferința pe țară 
nizației noastre se angajează in fața Partidului Muncitoresc Romm, 
silitului de Stai și Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
: să muncească cu pasiune și perseverență, pentru a infăptui cu cinste 
e ce revin mișcării sportive, a contribui în și mai mare măsură la 
area fizică armonioasă și întărirea sănătății maselor, la educarea 
generații, pentru a-și aduce un aport tot mai însemnat la măreața 

storică de desăvirșîre a construcției socialiste, de făurire a condițiilor 
treptate la comunism, la continua întărire și înflorire a Republicii 

re Romine.
RAIASCA PARTIDUL MUNCITORESC ROMIN, INSPIRATORUL ȘI 
jANIZATORUL tuturor victoriilor poporului nostru, 
ITETUL SAU CENTRAL, IN FRUNTE CU TOVARĂȘUL GHEORGHE 
1GHIU-DEJ I
TAIASCA SCUMPA NOASTRĂ PATRIE, REPUBLICA POPULARA 
AINĂI >1
ÎAIASCA PACEA ȘI PRIETENIA ÎNTRE POPOARE ICONFERINȚA PE ȚARAA UNIUNII DE CULTURA FIZICA ȘI SPORT din 23-25 februarie 1962_____________

ce are mai bun schiul

Mihai
Stelian Drăguș,

i..- i. *

tuturor membrilor Uniunii de Cultură Fizică și

T

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînd

ANUL XVIII Nr. 3986 © Marți 27 februarie 1962 & 8 pagini 25 bani

O FRUMOASĂ VICTORIE

După un joc viu disputat: R. P. Romînă R. D. Germana.
9-6 (3-4) la handbal în 7 feminin

Fliinc, in sala riorcdscd: selecționata divizionară — R. D. Germană
Reprezentativele feminine de handbal 

în 7 ale R. P. Romine și R. D. Ger
mane ne-au oferit aseară o intîlnire de 
o excepțională dîrzenie. Satisfacția pu
blicului a fost cu atit mai mare, cu 
cit fluierul final al arbitrului L. Toth 
a consfințit o frumoasă și meritată 
victorie a echipei noastre.

începutul partidei nu ne-a fost fa
vorabil. Apărarea a fost surprinsă in 
două rinduri și acțiunile handbalistelor 
germane s-au încheiat cu tot atitea 
goluri (au înscris Schanding în min. 
2 și Wacker in min. 6). Pină atunci, 
atacul nostru a irosit in van multe 
mingi și de-abia în min. 9, la o inspi
rată schimbare a Antoanetei Oțelea cu 
Aurora Leonte, aceasta din urmă com
bină splendid cu Ana Boțan care în
scrie : 1—-2. Nu trec decit două minu
te și un șut prin surprindere al Aurorei 
Leonte ne aduce egalarea : 2—2. în 
continuare, Josefina Ștefănescu în
scrie dintr-o aruncare prin evitare 
(3—2 în min. 13), dar oaspetele revin 
puternic și marchează de două ori:

Gieske in mm. 14 din 7 metri (3—3) 
și di;i nou Wacker in min. 16 (3—4). 
La pauză : 3—4.

La reluare atacăm, atacăm, dar Eva 
Zwinscher apără totul. In min. 25 J. 
Ștefănescu egalează i 4—4. Apoi, A.

Oțelea marchează un gol perfect val-a» 
bii anulat însă de arbitru. In conti
nuare, intr-un singur minut, echipa

ADRIAN VASILIU. |
(Continuare în pag. a 8-a)

Fază din meciul R. P. Romînă—R. D. Germană 9—6
Foto: P. liomoșan

Primul concurs de ciclocios al anului
Capi- 
al se-

Duminică s-a desfășurat în 
tală primul concurs de ciclocros 
zonului, dotat cu «Cupa Flacăra roșie". 
Cei 40 de alergători au oferit specta
torilor — prezenți în număr destul de 
mare la startul și pe traseul acestei 
competiții — întreceri viu disputate, 
terminate cu surprize. Astfel, în proba 
seniorilor primele două locuri au fost 
ocupate de... juniorii H. Chelaidite șî 
N. Ciumete.

Iată rezultatele tehnice: seniori: 
1- H. Chelaidite (FI. roșie); 2. N. 
Ciumete (l.T.B.); 3. “
(Steaua) ; juniori cat. I: 
can (Petrolul Ploiești) ; 2. 
(FI. roșie); 3- St. Toader 
juniori cat a ll-a: 1.

D. TANASESCU-coresp.

Concurența au avut de străbătut uri 
traseu dificil. In fotografie, un aspect 
din acest concurs.

Foto: T. Roibu

C. Baciu 
1. C. Cio- 
M. Takacs 
(Metalul); 
D. Lascu 

(l.T.B.) ; 2. T. Dobre (Metalul); 3. 
L Mateescu (FI. roșie); semicurse: 
1. V. Burlacu (Dinamo).

Primul loc în clasamentul general a

V 
t 
I

i

Dc miinc pînfl duminică, în Poiana Brașov

FINALELE CAMPIONATELOR ntPIJBIICANt Df SCHI
De mîine pînă duminică, pirtiile 

Poienii Brașov vor găzdui întrecerile 
finale ale celei mai importante com
petiții interne: campionatele republi
cane la probele nordice și alpine 
pentru seniori, senioare, juniori și ju
nioare.

La această ediție a campionatelor 
republicane vom avea prilejul să ur
mărim tot 
nostru, la toate probele și la toate 
categoriilecategoriile de concurenți. Alături de 
schiori binecunoscuți ca Ilona Micloș, 
Ana Scherer, Elena Tom, luliarta 
Simon-Matei, Cornel Tăbăraș, Gh. 
Bălan, Kurt Gohn, N. Pandrea, Gh. 
Cristoloveanu, Ion Zangor, 
Bucur, Dinu Petre,
Gh. Bădescu, Gh. Cincu ș a., vom avea 
ocazia să vedem evoluția juniorilor și 
a celor ce au depășit de curînd virsta 
junioratului, anunțindu-se adevărate 
speranțe.

F.R.S.B. și comisia de specialitate 
a regiunii Brașov, în sarcina cărora 
cade organizarea acestui concurs, au 
făcut pregătiri deosebite pentru ca în
trecerile să se desfășoare în condiții 
cit mai bune. Totodată, s-a făcut o 
programare judicioasă pentru ca pu- KIL.,.1 „X , ..„...x—• :— 

t>elor. Iată de altfel programul com
plet al campionatelor: MIERCURI, 
ora 9: deschiderea festivă a campio
natelor, ora 10: fond 30 km seniori, 
10 km senioare și juniori categoria I, 
5 km junioare categoria I, slalom spe
cial senioare, junioare și juniori (toate 
probele în Poiana Brașov); JOI, 
ora 10: slalom uriaș junioare, juniori 
și senioare, ora 12: slalom uriaș se
niori (pe pîrtia Sulinarului), ora 14: 
sărituri speciale pentru juniori și sări
turi pentru combinată nordică seniori 
și juniori (trambulina mijlocie), VI
NERI, ora 9,30: fond 15 km seniori,! 
5 km senioare și juniori categoria a 
Il-a, 3 km junioare categoria a Il-a, 
ora 14,30: slalom special seniori 
(toate probele în Poiana Brașov) ; 
SÎMBĂTA, ora 9: ștafeta 4x10 km 
seniori, 3x5 km senioare, 4x5 km ju
niori, 3x3 km junioare, ora 10,30: cobo- 
rîre junioare, juniori și junioare 
(pe pîrtia Sulinarului), ora 13: cobo- 
rîre de antrenament „non stop" se
niori (pe pîrtia Lupului) ; DUMINICA 
ora 11: coborîre seniori (pe pîrtia 
Lupului), ora 13: sărituri speciale 
seniori (trambulina mare), ora 14,30: 
festivitatea de închidere a campionate-1

revenit clubului Flacăra roșie cu 10 
puncte, urmat de l.T.B. și Dinamo cu 
6 și respectiv 5 puncte.

Țiriac și Mărmureanu participă 
la turnee internaționale 

în R. A. U.
în cursul zilei de azi urmează să pără

sească țara tenismanii noștri fruntași 
Ion Tiriac — campion republican — și 
Petre Mărmureanu, invitați să ia parte 
Ia două mari întreceri internaționale de 
tenis în Republica Arabă Unită. Jucă
torii noștri vor participa la tradițio
nalele turnee de la Cairo și Alexandria- 
Ei sînt însoțiți de antrenorul Maria



Din cuvîntul participanților la Conferința pe țară 
a Uniunii de Cultură Fizică și Sport

Constantin Cîrțînă Florea Tănăsescu
secretar al C. C. al U. T. M, secretarul clubului Rapid București

Nea jnnsuriie existente în activita- 
____________  tea unor organizații -U.TM. în dome- 
rîndurile sale niul culturii fizice și sportului se da- 

toresc lipsei de control și ajutor con
cret dat acestora din partea unor comi
tete regionale, raionale și orășenești 
U.TM. Sînt organe U.T.M. care nu 
colaborează în suficientă măsură cu 
organele regionale și raionale U.C.F.S. 
și nu stabilesc împreună măsurile po
litice și organizatorice cele mai efi
ciente 
nue a

Pe .
Partidului Muncitoresc Romin, Uni
unea Tineretului Muncitor va face totul 
pentru ca împreună cu Uniunea de Cul
tură Fizică și Sport, cu sindicatele și 
Ministerul Invățămintului și Culturii, 
mobilizind masele largi ale tineretului, 
să facă din activitatea sportivă o largă 
activitate de masă.

Se simte nevoia ca împreună cu 
U.C.F.S.. cu sfaturile populare, să ne 
preocupăm cu toată atenția de folosi
rea la maximum a bazelor sportive e- 
xistente, de păstrarea și dezvoltarea 
lor. De asemenea, va trebui să ne o- 
cupăm cu grijă și răspundere de în
deplinirea sarcinii date de partid, de 
a organiza o bogată activitate cultu- 
ral-sportivă pentru copii și tineret in

Uniunea Tineretului Muncitor, orga
nizația politică revoluționară de masă, 
«are întrunește în r:::1c
2.100.000 de tineri muncitori, țărani 
muncitori, elevi, studenți, intelectuali, 
•vinii sarcina de a ajuta partidul în 
educația comunistă a tinerei generații, 
de a mobiliza tineretul în lupta între
gului popor muncitor pentru desăvâr
șirea construcției socialiste în patria 
noastră, este în cel mai înalt grad in
teresată ca tineretul să desfășoare o 
bogată activitate de cultură fizică și 
«port, care contribuie la întărirea sănă
tății, călirea organismului, la formarea 
unor trăsături de caracter înaintate, 
specifice omului nou. constructor activ 
al societății socialiste.

Datorită condițiilor asigurate de partid 
și guvern pentru dezvoltarea miș
cării sportive de masă, a condițiilor 
create pentru formarea, dezvoltarea și 
pregătirea continuă a sportivilor au 
fcst posibile succesele care au situat 
R.P. Romînă pe un loc de seamă în 
sportul mondial.

Succesele însemnate obținute in miș
carea de cultură fizică și sport din 
țara noastră arată că există mari po
sibilități pentru un avînt și mai pu
ternic în antrenarea maselor largi de 
tineri la practicarea sportului. . . _ . . _

In continuare, vorbitorul a arătat că, parcurile de cultură și odihna, 
cu toate succesele obținute, trebuie a- 
rătat că există incă deficiențe in cu
prinderea maselor largi de tineri, mai 
ales de la sate, pentru practicarea or
ganizată. sistematică și permanentă a 
sportului.

Sint incă numeroase asociații spor
tive care nu se ocupă împreună cu or
ganizațiile U.T.M de organizarea unei 
activități sportive permanente, la care 
să participe întreaga masă a tineri
lor din întreprinderea, instituția 
comuna respectivă.

Sint cazuri cînd consiliile 
asociații sportive și comitetele 
organizații U.T.M. consideră că 
există o echipă de fotbal sau volei in 
unitatea respectivă și care desfășoară 
o activitate permanentă cu un anumit 
număr de tineri, sarcina cuprinderii 
tineretului in activitatea sportivă or
ganizată este rezolvată. Aceste ne
ajunsuri se manifestă și mai accen
tuat în activitatea unor asociații spor
tive de la sate. Nici bazele sportive 
existente nu sînt folosite întotdeauna 
judicios pentru atragerea masei de ti
neri de la sate la practicarea spirtu
lui.

Unele organe și organizații U.T.M. 
și U.C.F.S. nu acordă importanța cu
venită etapelor pe asociații și interaso- 
ciații a diferitelor competiții mari, cu 
caracter de masă. Adeseori asociațiile 
sportive neglijează pregătirea acestor 
etape, tinerii fiind introduși direct in 
concurs, ceea ce limitează activitatea 
de masă.

Deși au fost obținute unele rezultate 
pozitive în antrenarea tineților la dife
rite acțiuni cu caracter turistic, excursii, 
vizite etc., turismul nu a devenit încă 
o activitate permanentă, care să cu
prindă întreaga masă a tinerebriui. 
Noi considerăm că Oficiul Național dc 
Turism ar putea avea un rol mai activ 
în dezvoltarea și organizarea acestui 
minunat mijloc de recreare, educare și 
întărire a sănătății oamenilor muncii, 
a maselor de tineret.

In continuare vorbitorul a arătat că 
o sarcină importantă este educarea mo
rală, politică și cetățenească a spor
tivilor. Sc știe că numai anul trecut, 
unii fotbaliști cunoscuți de Ia clubu
rile Dinamo, Rapid. Steaua și altele 
și-au permis in fața zecilor de mii 
de spectatori să se dedea ia manifes
tări nesportive. Asemenea manifestări, 
deși izolate, se produc din păcate și 
la alte jocuri sportive, - - •
fală, cit și în provincie. Aceste mani
festări își au rădăcina, 
noastră, în slaba muncă educativă des
fășurată de unele cluburi și asociații 
în rîndurile sportivilor.

în continuare, tov. Cîrțînă a arătat 
că există încă multe organizații U.T.M., 
mai ales la sate, care nu se ocupă de 
activitatea sportivă a tineretului, nu a- 
jută asociațiile sportive în munca lor, 
nn organizează împreună cu acestea 
în tot timpul anului o activitate spor
tivă multilaterală care să cuprindă în
treaga masă a tinerilor și în primul , 
rînd a utemiștilor. Unele organizații 

1 U.T.M. neglijează sarcina mobilizării 
tineretului la amenajarea și întreține
rea bazelor sportive.

■ Sarcina dată de către partid orga
nizației noastre, de a se ocupa de edu
carea moral-politică a tinerilor spor
tivi, nu a fost îndeplinită cu toată 
răspunderea de unele organizații 
U.T.M.

în vederea îmbunătățirii conti- 
activității sportive de masă, 
baza tiotăririlof și indicațiilor

sau

unor 
unor 
dacă

atît în Capi-

după părerea

cnnnTI'.l OOIDIII \O

în continuare, vorbitorul a arătat că 
organizațiile U.T.M. vor trebui să-i re
comande pe cei mai buni utemiști cu 
aptitudini corespunzătoare pentru a fi 
pregătiți ca instructori sportivi, care să 
ajute asociațiile in organizarea unei 
bogate activități sportive, la care să 
participe masa largă a tineretului.

împreună cu Uniunea de Cultură 
Fizică și Sport și Ministerul învăță- 
mintului și Culturii va trebui, de ase
menea, să organizăm mai bine acti
vitatea sportivă în școli pentru ca ele
vii să îndrăgească, încă de la o vîrstă 
fragedă gimnastica, atletismul, înotul, 
jocurile sportive, turismul etc.

Vorbitorul s-a referit apoi la nece
sitatea de a se îmbunătăți munca po
litică educativă în rîndurile studenți
lor Institutului de Cultură Fizică și 
facultăților de educație fizică ale in
stitutelor pedagogice, îneît absolvenții 
acestora, ca specialiști cu înaltă cali
ficare, să meargă în diferitele regiuni 
ale țării, acolo unde este nevoie de ei, 
pentru a se dedica profesiei alese.

Vorbitorul a subliniat necesitatea de 
a se da mai multă atenție organizării 
diferitelor activități cultural-educative 
pentru sportivi, participării lor în pro
ducție și la viața obștească, îneît fie
care dintre ei să merite prețuirea to
varășilor lor, a oamenilor muncii. Nu 
trebuie să ne fie indiferentă nici o ma
nifestare de vedetism, de subapreciere 
a colectivului, nici o atitudine nespor
tivă pe terenul de sport, nici o atitu
dine care încalcă normele de conduită 
morală cetățenească.

In numele Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor, urăm 
succes deplin lucrărilor Conferinței și 
vă asigurăm că in viitor vom întări 
și mai mult colaborarea între organi
zațiile noastre, pentru înfăptuirea sar
cinii principale încredințată de partid, 
de mobilizare a întregului tineret la 
practicarea cu regularitate a educației 
fizice și sportu’ui, pentru dezvoltarea 
fizică și morală a tinerei noastre ge
nerații.

‘ Pe marginea dării de .seamă doresc 
să mă refer la cîteva aspecte din 
activitatea consiliului clubului Rapid, a 
antrenorilor și sportivilor ce activează 
în cadrul clubului nostru.

Consiliul clubului analizînd periodic 
aspectele activității duse de asociații și 
secții a reușit- să cunoască frămîntă- 
rile acestora, situația reală existentă, 
fapt ce a determinat ca munca 
îndrumare să fie mai apropiată 
viață și să aibă o valoare practică 
mult mai mare.

S-a îmbunătățit stilul de muncă al 
consiliului clubului prin organizarea 
îndeplinirii hotăririlor mai operativ și 
prin atragerea unui număr mai mare de 
cadre obștești în rezolvarea diferitelor 
probleme ale asociațiilor sportive.

Toate aceste metode folosite in mun
ca noastră au dus la consolidarea or
ganizatorică a asociațiilor și secțiilor, 
la mărirea capacității de cuprindere 
a acestora, a unui număr mai mare de 
membri U.C.F.S. într-o activitate con
tinuă precum și la ridicarea conținutu
lui procesului instructiv-educativ.

Ca urmare a indicațiilor consiliului 
clubului, antrenorii au acordat o aten
ție deosebită desfășurării unui proces 
de pregătire metodic corespunzător.

In baza generalizării experienței an
trenorilor noștri, precum și a tehni
cienilor și cercetătorilor sovietici, au 
fost, de pildă, stabilite de către colec
tivul metodic al clubului principii me
todice și tehnice folositoare in munca 
cu juniorii.
. In activitatea cu juniorii, colectivul de 
antrenori acordă o atenție permanentă 
muncii educative. In secțiile clubului nos
tru împletirea învățăturii cu pregătirea 
sportivă nu este doar o enunțare teo
retică. Ședințele de analiză periodice. 
Ia care participă părinții și cadrele, di
dactice, au intrat temeinic in practica 
muncii noastre.

de 
de

Cu toate realizările obținute pînă 
în prezent ar fi greșit să credem că 
în problema creșterii elementelor tine
re am făcut totul și nu mai avem lip
suri.

Trebuie să arătăm deschis că, une
ori, conducerea clubului s-a lăsat in
fluențată și a acceptat aducerea unor 
elemente deja pregătite în unele secții 
ca cele de fotbal, volei și handbal, ne- 
glijind promovarea elementelor proprii.

Mai sint încă antrenori și tovarăși 
din conducerea unor secții care 
sînt convinși de necesitatea 
elementelor proprii.

Conducerea clubului este 
să curme astfel de practici și 
șoare, în viitor, o muncă și

nu
creșterii

hotărită 
să deslă- 

T___  __ . ___ _ _  _ , mai sus
ținută pentru asigurarea schimbului 
de mime al secțiilor noastre de perfor
manță.

La unele secții conținutul pregătirii 
juniorilor nu se ridică la nivelul cerin
țelor actuale. Nivelul cunoștințelor an
trenorilor din aceste secții este scăzut. 
Ei ignorează uneori necesitatea con
tinuei perfecționări. Față de această 
stare de lucruri, conducerea clubului 
nu a luat măsuri hotărite și nu s-a 
preocupat in mod organizat de perfec
ționarea antrenorilor.

Pentru lichidarea lipsurilor existen
te în munca noastră și pentru îndepli
nirea sarcinilor ce ne revin din hotă- 
rîrile de partid, vom lua măsuri în ve
derea Îmbunătățirii muncii din cadrul 
secțiilor și asociațiilor sportive, vom 
desfășura o muncă continuă de selec
ționare și creștere a tinerilor sportivi 
prin înființarea unui centru de tineret 
care să se preocupe de pregătirea mul
tilaterală a acestora.

Ne angajăm în fața Conferinței pe 
țară să pregătim im număr de 30 spor
tivi pentru lotul olimpie.

Gheorghe Calcan
președintele F R. Box

Mișcarea de cultură fizică și sport 
— a spus tov. Gh. Calcan, vicepre
ședinte al Sfatului Popular a,l Capi
talei — a căpătat o dezvoltare multi
laterală, ca urmare a ajutorului pre
țios acordat de partid și guvern.

Sîntem mindri că la bilanțul pozitiv 
al activității sportive din ultimii ani 
boxul și-a adus contribuția sa, mărind 
numărul medaliilor și titlurilor olim
pice, europene și balcanice-

Federația a desfășurat o muncă 
susținută pe linia întineririi loturilor, a 
promovării elementelor dotate și -le 
perspectivă.

Faptul că în prezent avem trei echipe 
apropiate valoric și gradate ca vîrstă. 
care au și cunoscut consacrarea in
ternațională, constituie rezultatul a- 
cestei orientări, pe care o apreciem 
ca pozitivă.

Ca urmare a măsurilor luate, rezul
tatele nu s-au lăsat mult așteptate. 
Semnificativ este 
din 20 intîlniri 
fost câștigate 
R.P.R. Reținem 
tante: ocuparea 
consecutiv a locului I Ia Balcaniadă, 
cîștigarea Dinamoviadei.

După ce a enumerat și alte reali-

zări, vorbitorul a arătat că se con
stată încă prezența unor lipsuri care 
împiedică creșterea continuă a rezul
tatelor sportive in box.

Acestea se manifestă în primul rînd 
în activitatea biroului federației. Astfel, 
nu întotdeauna biroul și-a condus mun
ca după un plan stabilit, nu a cuprins 
și n-a analizat suficient activitatea 
colegiilor și comisiilor, precum și a 
comisiilor locale. De asemenea, biroul 
F.R. Box nu a manifestat exigență 
permanentă față de procesul instruc- 
tiv-educativ desfășurat la nivelul sec
țiilor de box.

Deși s-a
care 
vește 
date 
s-au

cunoscut rolul activ pe 
antrenorii îl au în ceea ce pri- 
traducerea în fapt a orientării 

de Federația romînă de box, nu 
luat măsurile cuvenite pentru

mărirea numărului acestora și 
lității pregătirii lor.

Ca urmare a rămînerii în uri 
din punct de vedere metodic 
cunoștințelor unor antrenori, ii 
se reflectă de altfel și în munc 
cum sînt cei ai secțiilor ciul 
Rapid, I T.B., Flacăra roșie, C.S.f 
lăți, C.S.O. Brăila, C.S.O. Craii 
parte dintre boxerii acestor sec 
prezintă la un nivel necoresptw 
practicînd un box rudimentar 
strucționist, așa cum a sublir 
darea de seamă.

O altă trăsătură negativă, cai 
păcate mai caracterizează încă i 
unor antrenori, este tendința 1 
automulțumire, care nu le în
găduie acestora să se preocui 
însușirea metodelor avansate, f 
astăzi în pregătirea boxerilor s 
îndeosebi a celor sovietici. Te 
manifestată de unii antrenor; c 
cian Popescu, Voinea Joan, 
novici Ion, Toth Geza, Floresci 
de a nu lupta pentru a-ți ridic 
contenit nivelul profesional, I 
combătută cu hotărire. In aces 
biroul federal este dator să ia 
și să lichideze definitiv aceas 
minere în urmă.

Nu ne-am ocupat suficient i 
tura instructiv-educativă , a snor 
nu am urmărit din timp mcl 
lor în formele de școlarizare 
folosit îndeajuns gama de 
care ne-au stat la îndemină 
influența pozitiv comportarea 
de muncă și societate.

Noi considerăm că am fi put 
fine rezultate și mai bune 
Consiliul General al U.C.F.S., pri 
țiile tehnice ne-ar fi controlat 
drumat mai temeinic- Ar fi f< 
dorit ca munca de control din 
secției tehnice să fie mai puț 
dreptată către îndeplinirea a: 
lui formidaristic al activității r 
și mai mult simțită în procesul 
ticii, acolo unde se realizează 
manța și unde este nevoie de 
mare și ajutor metodic.

După ce face o serie de pre 
pentru îmbunătățirea activității 
lui, tov. Calcan, în încheiere, < 
Ne angajăm, toți activiștii, tehr 
și activul obștesc să depunem 
străduința, priceperea și atașa 
în reahzarea obiectivelor trasa 
partid mișcării sportive și i 
activității federației noastre, 
căuta să desfășurăm o munci 
bine organizată, conform unei 
ficări riguroase, care să aib: 
trasată linia viitorului, linia 
crării definitive a boxului nos 
arena internațională.

In ceea ce privește "Warcinili 
vor reieși din 
rinței pe țară a U.C.F.S?W^ 
sprijinul pe care Sfatul Popu 
Capitalei trebuie să-l acorde lări 
consolidării bazei materiale a n 
sportive, ne angajăm ca, împrei 
noul Consiliul General ales, s 
borăm un plan de măsuri care 
tribuie la extinderea și amenaja 
nui număr sporit de baze sim| 
care masele tot mai largi de i 
ai U.C.F.S. Ie solicită pentru pr 
rea organizată a exercițiilor fiz

Și 
m

faptul că in 1961 
internaționale, 18 au 
de reprezentativele 

pe cele mai impor- 
pentru a doua oară

Constantin Ispas
secretar general al Federației de călărie

urmare a minunatelor condiții 
sportului de partid și guvern,

Se împărtășesc primele impresii. De la stingă la dreapta : Ion Cernea — vice- 
camuion olimpic și mondial la lupte, fotbalistul I. Motroc și loan Arcaș —

Ca 
create 
cu sprijinul conducerii Uniunii de Cul
tură Fizică ’și Sport, călăria și penta
tlonul modern au înregistrat în ulti
mul timp unele succese pe plan intern 
și internațional.

La startul întrecerilor sportive in
terne numărul participanților — fii ai 
oamenilor muncii — a crescut mult față 
dc anii precedenți. Cadrele tehnice (an
trenorii, arbitrii și instructorii volun
tari) prin munca lor plină de pasiune 
au pregătit o nouă generație de călă
reți și pentatloniști, capabilă să re
prezinte cu cinste culorile patriei în 
confruntările internaționale. Astfel, la 
competițiile internaționale la care au 
luat parte în anul 1961 sportivii noș-, 
tri au obținut 11 locuri I, 16 locuri II 
și peste 25 locuri III.

Rezultatele obținute sint însă departe 
de. a ne mulțumi, deoarece ele nu sint 
încă la nivelul condițiilor create de 
partid și guvern și va trebui să depu
nem o muncă mai temeinică și exi
gentă pentru creșterea calitativă a că- 
lăriei și pentatlonului modern din țara 
noastră.

Trebuie arătat că biroul federal s-a 
preocupat mai mult de activitatea lo
turilor reprezentative, de organizarea 
competițiilor la nivel republican, ncgli- 
jind m bună măsură problemele mun
cii de îndrumare și control- a secțiilor 
de călărie și pentatlon modern.

Considerăm că această iipsă a con
tribuit efectiv la rămincrea in urmă a

secții de călărie și pentatt 
din țară, cum sînt cele dc 
sportiv muncitoresc sin 
asociația sportivă Recolta 
etc. De asemenea nu a

unor 
dern 
bul
Iași, 
gal ia
o preocupare mai atentă pentr 
carea nivelului tehnic al c 
noastre de specialitate, fapt 
făcut ca procesul de instruire și 
nament, ia nivciul unor secții, 
efectueze după concepții și niett 
pășite de cerințele actuale ale 
manțelor pe plan mondial. An 
care, au însoțit loturi în stră 
nu au împărtășit tuturor tehnii 
metodele și formele noi de ii 
observate cu această ocazie.

Va trebui, pe viitor să org 
consfătuiri cu caracter metodic,, 
felul acesta să poată exista în ni 
manent un schimb de experienț 
tru punerea în practică a cel 
moderne metode de pregătire. I 
curarea și selecționarea matej 
cabalin, una din principalele i 
in obținerea de rezultate superiq 
existat, de asemenea, deficient 

In acest caz este necesar să 
mult sprijiniți de Ministerul i 
furii, care poate da activității 
un serios ajutor, prin repartiz: 
cai valoroși. Acest lucru ar f 
de o partet să crească rezultate 
tive, iar pe de altă parte, ar c 
și la o brpiă propagandă a ras< 
line din țara noastră, la conc 
hipice internaționale la care li 
parte. 



DIN CUVINTUL PARTICIPANTELOR
LA CONFERINȚA PE TARA

A UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT

Mircea Dridea
jucător in eclrpa de fotbal Petrolul - Ploiești

le
SC 
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Se știe că în urmă cu un an și 
pătate au fost luate o serie de 
isuri pentru ridicarea calitativă a 
balului din țara noastră. Consider 

aceste măsuri au fost binevenite 
progresul mic, dar totuși evident, 

ilizat la această ramură este o 
isecință a acestui plan de măsuri. 
Care este, totuși .cauza pentru care 
>gresul în această ramură nu este 
i.i rapid și încă nu se ridică la 
telul grijii și condițiilor create 
.■stei ramuri sportive ?
După părerea mea, cauza principală 
istă în mentalitatea greșită față de 
■gătire care domină încă majori- 
ea jucătorilor de fotbal. Ei sint încă 
ractari la unele măsuri și în primul 
d la numărul mai mare de ore de 
Irenamerțt pe care l-a stabilit planul 

Este un lucru arhicunoscut 
atit Tttnp cît la antrenamente oh 
curge din plin 

lip cit jucătorul nu 
antrenamentul în

li grele decît meciul 
ră succesul acestuia 
iele mari se vor lăsa așteptate încă. 
Wai sîrrt din păcate și jucători care 
sint îndrăgostiți de jocul pe care-l 

ictică și ceea ce este mai grav sînt 
ă mulți care nu s-au convins că 
ăzi sportivului de tip nou îi sînt 
fine unele manifestări, ca viața ne- 
irtivă, atitudinile huliganice pe te
ul de joc și în afara acestuia, 
izurile de orice natură, tendințele 
căpătuială, tendințe străine spor

ii nostru amator.
iș dori să spun ceva și despre 
rlivir care compun echipa Petrolul, 
îgii mei. De la început țin să 
liniez că in mentalitatea fotbaliști-

cîteva cuvinte aș vrea să vor- 
despre unele probleme ce se ri- 
în cadrul celui mai popular sport 
țara . noastră, fotbalul.

sudoarea, atit 
va fi conștient 
condițiuni mult 
propriu-zis asi- 
din urmă, suc-

lor de la Petrolul au intervenit schim
bări esențiale. Jucătorii. în prezent, 
manifestă o atitudine justă față de 
antrenament, față de procesul de in
struire.

In ceea ce privește pregătirea mea 
personală, pot spune că de la început 
am fost convins că numai o muncă 
asiduă la antrenamente și un regim 
de viață judicios planificat pot duce 
la rezultate bune.

Pentru a învăța un procedeu nou 
sau pentru a perfecționa unu] vechi 
ca: lovitura cu capul, trasul la poartă, 
rămîn multe ore în afara celor de 
antrenament, exersînd și repetînd îm
preună cu colegii care manifestă ace
leași deficiențe sau altele. Din păcate 
însă nu întotdeauna acest lucru se 
vede pe terenurile de joc. Concluzia 
este foarte simplă: pentru a ajunge 
la perfecțiune trebuie ca și ia con
tinuare să mă pregătesc cit mai con
știincios cu forțe sporite, ca alături 
de colegii de echipă să contribuim la 
ridicarea fotbalului nostru și acest 
lucru chiar din returul campionatului 
care bate la ușă.

Fotbalul nostru are perspective de 
a crește în valoare. Ultimele turnee 
pe care echipele Steaua, Dinamo Bucu
rești și Petrolul Ploiești le-au efec
tuat în străinătate au arătat că avem 
posibilitate și trebuie să facem chiar 
din acest an un mare pas înainte.

Avem tot ce ne trebuie: condițiuni 
excepționale de pregătire, asigurate 
de partid, sprijinul eficace al con
ducerii Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport și al Federației de fotbal, dra
gostea nețărmurită cu care ne în
conjoară toți iubitorii fotbalului nos
tru. pentru care avem mari obligații 
morale și în fața cărora va trebui 
practicăm un fotbal de calitate 
mai bună.

să 
cit

Paul Ancu
<Trector la S. M. T. Gîrbovi, raionul Urziceni

sociația sportivă Tractorul din co
la Girbovi își desfășoară activi- 
a pe lingă stațiunea de mașini șl 
toane din această localitate și nu- 
ul membrilor cuprinși in secțiile 

reprezintă 95% din totalul sate
lor Moțiunii.

asociației noastre își des- 
M^activitatea în secțiile de- fot- 

popice, tenis de masă și oină, 
sint afiliate la federațiile de spe

ța te. Sint în curs de afiliere sec- 
de box, handbal în 7, șah șl at

om Pentru toate aceste secții exis- 
bază materială compusă din te

ri de fotbal, volei, handbal in 
istă pentru popice, sală pentru 
și tenis de masă.

anul 1961 echipele noastre aii 
parte la campionatul raional și 

i R.P.R. de fotbal, „Cupa satelor" 
ah, prin corespondență, camDlo- 
1 raional de popice și alte corn
ii în care s-au situat pe locuri 

cadrul Spartachiadei de iarnă a 
etului s-au organizat întreceri la 
tenis de masă, haltere și lupte, 
ire au luat parte aproape toți 
iații stațiunii.
i cele arătate se poate soune că 
ațiunea noastră sportul a prins 
ini trainice. Activitatea sportivă 
lase se dezvoltă pe o linie cres- 

și rezultatele bune au și în
să răsplătească eforturile acti- 

>r voluntari din asociația noas- 
kstfel, datorită angrenării munci

noitorilor în activitatea sportivă, 
am reușit să contribuim la întărirea 
sănătății și la mărirea capacității lor 
de muncă, ceea ce s-a reflectat pozi
tiv și în realizarea sarcinii de plan 
a stațiunii noastre. La depășirea sar
cinii de plan au contribuit și nume
roși sportivi fruntași în producție.

Considerăm însă că noi nu am in
sistat în suficientă măsură ca toți 
membrii asociației noastre să fie cu
prinși într-o activitate competițională 
continuă. Totodată, am neglijat În
ființarea unor secții de sport ca: at
letism, ciclism, haltere, pentru care 
sint create condiții materiale Și exis
tă mulți tineri dornici să practice 
aceste sporțuri.

In . această direcție, nici consiliul 
raional U.C.F.S. din care fac parte 
și eu, și nici consiliul regional nu au 

. acordat un sprijin eficient.
După ce a făcut o serie de propu

neri, menite să ducă la îmbunătă
țirea' activității' sportive din asocia
țiile sportive 
de mașini și 
spus :

în calitate
Gîrbovi 
raional U.C.F.S. 
jez în fața Conferinței 
toate eforturile pentru traducerea în 
viață a măsurilor 
aici, astfel ca 
Tractorul S.M.T. 
fruntașă pe raion.

de pe lingă stațiunile 
tractoare, vorbitorul a

de director al S. M. T. 
și de membru în consiliul 

Urziceni, mă anga- 
să depun

ce vor fi adoptate 
asociația sportivă 

Gîrbovi să ajungă

Pavel Gheorghiu
președintele Consiliului regional U.C.F.S. Banat
centrul preocupărilor noastre a 
zuprinderea în activitatea spor- 
i maselor de oameni ai muncii, 
nființarea de noi asociații spor- 
Lărgirea numărului de asociații 
ve a dus implicit la creșterea 
-ului membrilor UCFS. 
comitent cu lărgirea cadrului 
izației noastre regionale, ne-am 
mat să asigurăm membrilor 

o activitate competițională 
uă. întărirea organizatorică și 
îi materiale a asociațiilor spor- 

permis ca în anul 1961 să se 
oare o bogată activitate com- 
nată de mase, ilustrată nu nu- 
rin angrenarea în competiții a 
340.000 participant, ci și prin

numărul și calitatea competițiilor or
ganizate, cît și prin rezultatele obți
nute.

Un rol important în dezvoltarea 
sportului de performanță din regiu
nea noastră l-au avut secțiile pe ra
mură de sport. Ințelegînd rolul sec
țiilor pe ramură de sport, consiliul 
regional a acordat o importantă deo
sebită creării unui număr cît mai 
mare de secții afiliate, luînd totodată 
măsuri pentru creșterea permanentă 
a numărului secțiilor, pe baza pla
nului de perspectivă și în funcție de 
condițiile existente. Astfel, dacă in 
anul 1957, în regiune am avut 352 de 
secții afiliate, la sfîrșitul anului 1961, 
numărul lor a crescut la 756,

Tn creșterea numărului de secțîî 
afiliate, un rol important l-au avut 
organizarea și desfășurarea competi
țiilor de masă și a altor competiții, 
care au asigurat continuitate în acti
vitatea secțiilor încă neafiliate, sti- 
mulînd dorința sportivilor de a urca 
pe treptele măiestriei sportive.

După ce vorbitorul a subliniat o 
serie de rezultate meritorii obținute 
în domeniul muncii de clasificare 
sportivă, el a spus în continuare: Cu 
toate măsurile luate, cu privire la 
activitatea sportivă de mase trebuie 
să arătăm că aceasta nu a devenit 
încă cu adevărat rezervorul activi
tății de performanță. Nu am reușit 
încă să închegăm legătura dintre ac
tivitatea sportivă de mase și cea de 
performanță și aceasta pentru că ac
tivitatea de mase nu cuprinde încă 
pe toți membrii UCFS, competițiile 
sportive au încă un caracter periodic, 
neasigurîndu-se o activitate continuă, 
care a influențat îngustarea bazei de 
selecție a sportului de performanță.

Tn numeroase asociații și cluburi 
sportive avem încă secții care nu sint 
consolidate din punct de vedere orga
nizatoric, nu desfășoară o muncă co
respunzătoare pentru atragerea oame
nilor muncii în activitatea de edu
cație fizică și nu se preocupă pe mă
sura condițiilor existente de dezvolta
rea activității de performanță. De 
exemplu, UTA și CSO Reșița (atle
tism), CSO Timișoara (canotaj) și 
altele.

Trebuie 
din timp 
lichidarea 
mului în 
muncit suficient pentru 
secțiilor de atletism în toate asocia
țiile sportive, și nu au fost sprijinite 
și îndrumate sistematic secțiile exis
tente.

La lipsurile Consiliului regional în 
această privință pot fi adăugate și 
cele ale biroului Comitetului de Orga
nizare, care numai în ultimul timp a 
dat un sprijin mai concret regiunii 
noastre.

Cu privire la clasificările sportive, 
putem arăta că nu am reușit decît 
în parte să determinăm pe antrenorii 
și conducerile secțiilor pe ramuri de 
sport să întocmească formele de cla- 
sificare, din care motiv 20% din spor
tivii care au obținut performanțe de 
clasificare nu sint clasificați.

Tn numele Consiliului regional 
UCFS asigurăm Conferința pe țară a 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport 
că vom depune toate eforturile pentru 
lichidarea lipsurilor existente în ac
tivitatea noastră, pentru ridicarea ac
tivității sportive din regiunea Banat 
la nivelul sarcinilor trasate de parti
dul nostru la nivelul cerințelor ac
tuale, ale sportului din patria noa
stră, la nivelul condițiilor economice și 
culturale existente în regiunea Banat.

să arătăm că nu s-au luat 
măsurile necesare pentru 

rămînerii în urmă a atletis- 
regiunea noastră, nu s-a 

înființarea

Dr. Octav Costăchel
președ'ntele F. R. Șah

In
In holul Ateneului, Gheorghe I. 

Dumitru, președintele asociației spor
tive Paltinul din comuna Săpinta, ra
ionul Sighet, s-a apropiat de panou
rile cu realizările sportivilor. Acolo 
a intilnit-o pe Virginia Bedelian, se
cretara asociației sportive din comuna 
Coteana, regiunea Argeș. Nu era ne
voie de prezentări. Dumitru a auzi:-o 

...cu puțin timp înainte vorbind la tri
bună. S-a apropiat de ea :

— Vreau să te rog ceva. Mi-a plă
cut foarte mult cum ai vorbit despre 
„duminicile sportive". Ia spune-mi cum 
le organizați dv., cum ați reușit si 
faceți din acestea adevărate sărbători 
sportive in comună ?

Celor doi li s-au alăturat alții. Prin
tre ei, Gheorghe Crețu, președintele 
consiliului raional V. C. F. S. Cimpu- 
lung-Muscel, Ioan Arcaș, colectivist 
din comuna Alămor, regiunea Bra
șov și Paul Ancu. directorul S.M.T- 
ului Girbovi. raionul Urziceni.

Pe loc se face un adevărat schimb 
de experiență. Fiecare are ce invăța.

— Avem încă multe de făcui în 
sportul de mase — spune pentru toți 
Gheorghe I. Dumitru.

★

Tovarășul Ion Am&rășteanu dis
cută cu un activist din comisia cen
trală de turism sportiv :

— In cuvintul dumneavoastră ne-ați 
criticat. Aveți dreptate. In regiunea 
Oltenia s-a depus o activitate care nu 
ne poate satisface.

— Asta, așa-i I
— Și vedefi, chiar la noi, la în

treprinderea Electroputere din Craio
va, am neglijat această activitate. Aut 
făcut treabă bună cu boxerii noștri,

* Ca șiîn alte discipline sportive, iu
bitorii jocului de șah — activiști vo
luntari, cadre tehnice și sportivi — s-au 
străduit să răspundă cu cinste sarci
nilor puse de partid și guvern în fața 
mișcării de cultură fizică și sport. Ei 
au reușit să obțină succese mulțumi
toare atit în ceea ce privește lărgirea 
bazei de mase a jocului de șah ■— cit 
și în privința creșterii nivelului de joc 
al snortivilor de performanță.
• Astfel, s-a continuat afilierea de noi 
secții de șah și atragerea tineretului spre 
o activitate organizată în cadrul aces
tora. Pină la sfîrșitul anului 1961 s-au 
afiliat aproape 900 de secții și au fost 
legitimați peste 5.000 de jucători.

S-a mărit numărul întrecerilor cu ca
racter local— rezervate în primul rind 
jucătorilor de categorie inferioară — 
la care au participat peste 30.000 de 
tineri și tinere. Pentru atragerea mase
lor în practicarea jocului de șah s-au 
organizat numeroase simultane ; numai 
in București au participat peste 1.000 de 
jucători la aceste manifestații sportive.

Competițiile de mase au întrunit în 
fiecare an sute de mii de jucători care 
au dovedit din plin interesul pe care 
masele de tineri de la orașe și sate 
îl poartă șahului.

In continuare vorbitorul a arătat că 
în ultimii ani s-a reușit să se asigure 
o mai bună pregătire a sportivilor 
fruntași.

In urma îndeplinirii normelor sporti
ve, la sfîrșitul anului 1961 numărul 
sportivilor cu clasificare superioară se 
prezintă astfel: maeștri emeriți 1 ; ma
eștri internaționali 9, dintre care 3 fe
mei ; maeștri ai sportului 36 dintre care 
6 femei ; candidați maeștri 46 dintre 
care 8 femei și categoria I 448.

Vorbind despre antrenori, vorbitorul 
a arătat că repartiția teritorială nu este 
tocmai potrivită, deoarece din numărul 
lor total 17 activează in București, 4 
în regiunea Banat și cîte unul în ora
șele Sibiu, Petroșeni, Oradea -și Plo
iești.

Din această cauză în numeroase re
giuni și orașe ale țării în care sint ju
cători fruntași nu se poate asigura o 
pregătire sistematică și continuă.

In ceea ce privește maeștrii de șah, 
aceștia manifestă lipsuri destul de se
rioase în privința rezistenței fizice și

a forței moral-volitive iar unii dintre» 
ei chiar și în pregătirea teoretică șt 
tehnică.

Cauzele mai importante ale acestei 
situații sint următoarele:

— Numărul mic de cadre tehnice — 
antrenori sau instructori voluntari. In 
același timp, cei mai mulți dintre an
trenorii de care dispunem nu sint încă 
pe deplin familiarizați cu metodele mo-, 
derne de conducere a studiului teore
tic și a 'practicii de antrenament

— Numeroase asociații și chiar -du- 
buri sportive ca de exemplu : CSMS 
Iași, C.S.M. Cluj, Știință Timișoara șt 
altele nu au luat măsuri pentru a asi
gura secțiilor lor de șah încăperi cores
punzătoare pentru practicarea jocului 
de șah. De altfel, chiar în București 
se resimte din ce în cc mai mult lipsa 
unui local, club central, care să asi
gure pregătirea sportivilor de perfor
manță și a loturilor respective în ve4 
derea întîlnirilor internaționale.

— Documentația teoretică este insu
ficientă : teoria șahistă se dezvoltă in
tr-un ritm deosebit de rapid, iar in țara 
noastră s-au realizat prea puține tipă
rituri de literatură șahistă, originală 
sau traduceri.

— Lipsa unor competiții speciale des-? 
tinate maeștrilor de șah și juniorilor. 
Competițiile pentru juniori ar fi eu a-, 
tît mai necesare, cu cit M.I.C. a renun
țat încă din anul 1959 să mai organi
zeze campionatele de șah școlare, așa 
cum se organizează la celelalte disci
pline sportive.

— Insuficienta preocupare a organe
lor U.C.F.S. locale pentru rezolvare* 
problemelor legate de dezvoltarea miș
cării șahiste. Chiar comisiile locale de 
șah nu sint suficient sprijinite de con
siliile U.C.F.S. regionale și raionale.

Pentru remedierea lipsurilor in pre
gătirea sportivilor de performanță fe
derația a luat următoarele măsuri:

— constituirea unui lot de juni >ri in 
București care să urmeze o pregătire 
metodică, sub conducerea unora din cei 
mai buni antrenori de care dispunem:

— repartizarea cite unui junior fie
cărui maestru de șah în vederea pregă
tirii și antrenamentului;

— antrenamentul metodic de 3 ori pe 
săptămînă cu loturile masculine, Ierni- j 
nine și de juniori.

la n in
Cu handbalistele, cu șahiștii, cu jucă
torii de tenis de masă, cu voleiba
liștii... Am greșit insă că ne-arn mul
țumit numai cu atit. Am neglijat tu
rismul, care este atit de atractiv și de 
instructiv.

— Și noi am scăpat din vedere 
această problemă — intervine Ion 
Bordea, președintele consiliului regio
nal U.C.F.S. Bacău. Nu putem spune 
că nu am făcut nimic in această pri
vință, dar față de posibilități...

— Dezbaterile din cadrul Conferin
ței ne-au deschis ochii — a adăugat 
un tovarăș care se alăturase grupului.

★

Cum intri in Ateneu, in stingă și 
fn dreapta erau două vitrine care a- 
minteau de succesele sportivilor noș
tri din ultimii ani. 
Ion Dumitrescu, 
și alți numeroși 
treceau pe acolo 
trofeele cucerite
Un grup de antrenori de atletism, de 
notație. de baschet și haltere discu
tau. Am reținut cuvintele lui Ștefan 
Achim, care ni s-aru părut semnifica
tive :

— Intr-un viitor cit mai apropiat 
am vrea si ne vedem alături. Să 
contribuim și noi ca asemenea vitrine 
să fie cit mai bogate.

Pauză... Delegații au ieșit in hol și 
s-au grupat,, după sporturile preferate, 
sau după noile prietenii legate in 
timpul lucrărilor. „Fieșurile' fotore
porterilor scinteiază din cind in cind. 
Iată pozindu-se un grup care cuprinde 
pe maeștrii emeriți ai sportului Ion 
Cernea* Valeria Bularca ți pe actt-

Instructorul vo-
Cocuț, din comuna

Bacău, discută

Centrală de revizie a Uni-

I olanda Balas. 
Dumitru Pirvulescu 
sportivi fruntași ce 
priveau cu emoție 
cu otita strădanie.

vistul voluntar Ion Bar, din regiunect 
Crișana.

Mai incolo, boxerii Gheorghe Ne
grea, Mihail Ghiorghioni și șahistul 
Florin Gheorghiu, 
luntar Eugen
Gherăiești, regiunea 
cu antrenorul emerit Nicolae Nedef 
despre antrenamentul in handbal: Un 
subiect interesant și... doi noi prie- 

' teni.
Lucrările Conferinței se apropie de 

sfirșit. Se fac propuneri de candidați 
pentru Consiliul General și pentru 
Comisia
unii de Cultură Fizică și Sport. Dele
gații își spun părerea, prin vot se
cret, asupra propunerilor. Iată, se 
anunță și rezultatul votării. Noii aleși 
se intrunesc pentru prima oară, in
tr-o scurtă ședință. Apoi, se anunță 
componenta Comitetului Executiv al 
Consiliului General al Uniunii de Cul
tură Fizică și Sport Și Biroul Consi
liului General al U.C.F.S. Aplauze 
subliniază angajamentul luat in nu
mele noilor organe alese, angajament 
de a se munci și mai bine pentru 
transformarea in viață a sarcinilor 
trasate de partid și guvern mișcării 
sportive.

Se aclamă îndelung, se ovaționează 
puternic pentru partidul nostru iubiți 
pentru patria noastră socialistă, pen
tru pace. Ca la un semn, din sutele 
de piepturi izbucnește maiestuoasii, 
emoționantă, „Internaționala'.
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DIN CUVINTUL PARTICIPANTELOR
LA CONFERINȚA PE ȚARĂ

A UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT

Iosif Sirbu
maestru emerit

Sint un sportiv mai vînstnic, deși 
consider destul de tinăr. Am gus- 
din paharul victoriei de multe 
atît în competițiile interne 

meleagurile străine. Sportul
cit și 
m-a

tim-
Am

al sportului
.si cler că acostă tribună îmi oferă cel 
mai bun prilej să aduc mulțumirile 
mele Partidului Muncitoresc Rotnin, 
care prin sprijinul acordat mișcării 
sportive a făcut posibilă obținerea de 
către sportivii romini a unor perfor
manțe de valoare mondială.

Noi, trăgătorii, care utilizăm echi
pament și materiale sportive costisi
toare, am simțit din plin acest spri
jin. Mă bucur că trăgătorii noștri au 
răspuns ia acest sprijin, aducind pa
triei noastre laurii victoriei în nume
roase 
k>area 
in ce 
unele

Pe lingă victoriile noastre.
insă și ir.fringeri. Be stat rezultatul 
deficiențelor din munca noastră. Con
sider că trăgătorii noștri fruntași tre
buie să confirme mai des in con
cursuri
Rezultatele lor 
constante dacă 
nic.

Stat convins 
tri vor depune 
ca pinâ acum
botâririle ce se vor adopta aici, vor 
duce steeguj victoriilor spre culmile 
cete mai înalte.

concursuri internaționale. Va- 
performanțekx lor este 
mai ridicată. în trec iod 

recorduri mondiale.

din ce
chiar

deși Ia Melbourne și. mai 
Roma, eram pregătit măcar 

medalia de bronz sau ar-

există

ți 

mă 
tat 
ori, 
pe
călit, m-a educat.

Am început sportul tirului de 
puriu, la 14 ani. Era prin 1939. 
„crescut" încet și abia târziu m-am
afirmat, in 1947, cînd am cucerit un 
titlu balcanic. Au urmat campionate 
naționale, concursuri internaționale, 
Jocuri olimpice. Și ceea ce îndrăzneam 
numai in gînd am realizat ta fapt: 
medalie de aur la Olimpiada din 
1952. Sint cam mulți ani de atunci. 
N-am mai putut reedita performanța 
aceasta, 
ales, la 
pentru 
gint.

Drumul meu in sport n-a însemnat 
numai victorii și cunoștințe tehnice 
sportive. Mi-am îmbogățit și cunoș
tințele de cultură generală, iar nive
lul meu ideologic și politic a cres
cut Am fost ajutat și îndrumat per
manent de tovarăși cu experiență, 
«lături de care am activat Lărgirea 
orizontului cunoștințelor 
un factor determinant 
unor rezultase sportive

internaționale
vor fi
se vor

valoarea lor. 
mai puțin in* 
pregăti temei-

mele a fost 
in obținerea 
ir-a he. Coo-

Sa’utu! Conrtet'.dui Central al 
Partidului Mis>- tocesc Rcenin. Ccwi- 
ai-i-jlui de Stat și Consiliului de 
Miniștri cons '. Je pentru noi un bogat 
izvor de învățăminte și totodată un 
Indnunar practic in rezolvarea sarci
ni lc< educației fizice, in deplină con
cordanță cu măreața etapă a desăvâr
șirii construcției soda ’smu -j; n patria 
noastră.

Ni se cere, șs sxtem trindri de 
acest l’jcru. ca prin nrrx-a noos ră. 
imbinind otnoțt ițele ț’: -ț: ce cu ex
periența și entuziasand. să extindem 
practicarea erercifilor fizice, in șuvoi 
fofg. spre masa oemen’țor muncii de 
la orașe și sate, spre •nlregtri n stru 
turret. Sint create pref «ele ca treptat 
actualul cara< "er de masă al educației 
fizice ?ă devină ur b-jn efectiv a! în
tregului no*»ni popor.

înarmați cu ’-it legerea ten» -ici a 
aarvriilor prod-md scv:ate ate edu
cației fizice, absolvenții noștri vor 

ducă un anoct mărit in 
putea 
lor c 

altfel in 
delegați

& 
$i 
5>.

sportivii noș- 
multe eforturi

toți 
mai 
traducind in fapt

în handbal, baschet și 
confirmă acest lucru.
lipsă, și bineînțeles și 
Institutului, este însă

Ion Siclovan»
d'rector • al I. C. F.

cepției de joc 
alte acțiuni. 
Principala lor 
a conducerii
aceea că activitatea lor in federații, 
de -miile ori este limitată Ia cerințele 
pregătiri curente a sportivilor fruntași 
;i nu dau atenția necesară studierii și 
reze-Tărî r-rcblemeior majore aie me
lodicei ramurilor de sport respective, 
cum ar fi: particularitățile pregătirii 
fizice multilaterale in diferitele ra
muri de sport, particularitățile muncii 
de instruire a copiilor, de introducere 
a acestora in activitatea sportivă, prin 
forme atractive, de joacă, specifice 
parbcutaritățikir for de virstă și sex.

In 
noștri,
Cocierinlei că. 
d’nea studenților 
de inrățăttră și 
neral, 
D-ți 
scrii 
gan, 
sint

In preg;

te 
catici fizice, absolvenții noștri 
putea să-ți aducă un aport mâi 
dezvoltarea culturii fizice, vor 
evita să mai facă în munca 
sere ie greșe-i, scoase de 
evidentă și in cuviniul unor 
Ia Conferința noastră.

Darea de seamă prezentată 
tovarășul președinte Duma Aurei ne 
dă sugestii valoroase și asigurăm 
Conferința că ele vor fi studiate de 
către catedrele noastre, străduindu-ne 
să le dezvoltăm, să găs:m noi forme 
de angrenare a maselor în practicarea 
exercițiilor fizice, adecvirîdu-le particu
larităților de virstă și sex. De aseme
nea, ne angajăm să studiem și apoi să 
generalizăm și mijloacele și formele de 
practicare a . exercițiilor fizice la 
vîrste înaintate, știut fiind că preocu
pările organelor și organizațiilor noas
tre în acest sens sint slabe, deși men- lesne de înțeles că absolventul 
ținerea vigoarej fizice pînă la adinei 
bătrîneți reprezintă un indice ridicat 
al bunei dispoziții și al sănătății.

Catedrele noastre își fac o datorie 
de cinste din munca lor voluntară, 
de sprijinire a activității sportive de 
performanță și în această privință co- 
laborînd strins cu federațiile sportive 
caută să aducă îmbunătățiri continue adecvate, 
procesului de pregătire a sportivi
lor. Aportul lor în elaborarea docu
mentelor de planificare, stabilirea cpn-

ceasc3. tui număr de ore săptămînal 
în calitate de instructori, în asociațiile 
sportive din întreprinderi. Solicităm în 
acest sens și sprijinul Consiliului 
orășenesc U.C.F.S. București- O altă 
deficiență în munca noastră este le
gată de planul de învățămînt, care 
prevede ca în cei 4 ani de studii, 
aceluiași student să-i asigurăm atît 
profilul de profesor, cît și acela de 
antrenor. Analizînd această situație, 
Consiliul 'științific al Institutului îm
părtășește convingerea că crearea a 
două facultăți — pedagogică și spor
tivă — este justificată și corespunde 
cerințelor concrete ale etapei actuale 
ale mișcării de cultură fizică. Pentru 
înlăturarea acestei deficiențe, propunem 
ca MIC, să studieze aceste probleme 
și împreună cu viitorul Consiliu Ge
neral al U.C.F.S. să găsească cele mai 
bune căi de rezolvare.

In preocupările noastre, problema 
educației comuniste a studenților ocupă 
un loc de seamă. Folosim metode va
riate de formare a trăsăturilor morale 
înaintate în rîndurile studenților, șî 
în această privință o influență foarte 
bună a avut-o și munca patriotică 
desfășurată sub îndrumarea organi
zației U.T.M. și a asociației studen
ților.

Prin munca patriotică a cadrelor di
dactice și studenților s-a 
stadion de atletism, iar în 
cu sprijinul U.C-F.S., în 
ringului, la o altitudine
s-au amenajat două pîrtii de schi, 
capabile să găzduiască concursuri 
chiar de nivel internațional. In această 
muncă studenții au depus 10.800 ore. 
PirXia de coborîre de 2.800 m lungime, 
diferență de 
slalom, au 
Studenții au 
formă, s-au

construit un 
vara trecută 
m nții Pa- 
de 1800 m

nivel 800 m și piftia de 
necesitat lucrări ample, 
nivelat 22.000 m.p. plat- 
scas 1.700 buturugi și

185 m.c. de piatră. Aceste realizări ne 
bucură fiindcă exprimă rodul muncii 
noastre. în domeniul educării comuniste 
a studenților. Cu toate acestea la 
unii — și numărul acestora este tot 
mai mic — întîlnim aspecte de ve
detism, de nepăsare față de bunul 
obștesc, lipsă de răspundere, tendințe 
de chiul. Împotriva acestor manifestări, 
cadrele didactice, organizația U.T.M., 
asociația studenților, sub conducerea 
organizației de partid, luptă pentru în
lăturarea lor, punînd un accent deose
bit pe metoda convingerii, a muncii 
de Ia om Ia om. Pentru formarea pro
filului moral al viitorilor absolvenți, 
trebuie să luptăm și în continuare, 
să-î ferim de influența rămășițelor 
ideologiei burgheze, în întreaga lor ac
tivitate.

Tovarăși, minunatele condiții ce le 
asigură partidul și guvernul activi
tății cadrelor didactice și studenților 
constituie pentru noi reazim și îndemn, 

adatorie ce ne mobilizează pentru 
munci mai bine.

Ne angajăm in fața Conferinței 
muncim de așa natură ca:

— studenții noștri să primească

să

KM

Sportivi Mega/i la Conferință, în fata vitrinei cu trofee cucerite de sport 
romini în marile intilniri internaționale.

Foto : T. Roibi

Sorin Popescu
vicepreședinte al Consiliului Regional U.C.F.S. Maramur

„In regiunea noastră, care în anii
regimului democrat-popular cunoaște o 
largă dezvoltare economică și social- 
culturală, mișcarea sportivă cuprinde 
din ce în ce mai mulți tineri și tinere 
din întreprinderi, școli și de la sate.

Crosurile de mase, spartachiade’e 
tineretului. Concursul cultural-sportiv 
al tineretului și alte competiții atrag 
an de an mase largi de participanți.

In această direcție un aport deosebit 
l-au avut comisiile regionale și raionale 
pe ramură de sport.

Datorită preocupărilor unor comisii 
regionale și raionale au fost înființate 
centre de antrenament pentru tineret, 
adevărate pepiniere de cadre ale spor
tului nostru de performsță, ca: centre
le de schi, de la Vișeu și de la Si- 
ghet, centrul de tenis de 
Tișnad, de tenis de cimp 
Mare și Baia Mare.

Unele comisii raionale 
sfera de muncă în mediul 
special în acele comune și sate unde 
mișcarea sportivă nu era dezvoltată, 
organizînd diferite competiții cu carac
ter local, cu prilejul cărora au fost 
descoperite numeroase elemente talen
tate. In această privință s-au evideu-

masă de la 
de la Satu

și-au lărgit 
sătesc și în

țiat: raioanele Cărei, Vișeu și S 
Mare. Dar în alte raioane ca C 
Somcuța, Tg. Lăpuș, comisiile raior 
pe ramură de sport au avut o slabă 
tivitate. Consiliile raionale U.C.F.S. 
s-au străduit să mobilezeze activul 
luntar pentru a depune o muncă ro< 
că pentru creșterea calitativă și c 
titativă a competițiilor cu caracter 
cal și nu au angrenat un^țUî^r 
mai mare de tineri și tinere 'in act 
tatea sportivă de mase.

Apoi, vorbitorul a arătat că, ou 
țin timp în urmă, a fost analizat f 

•în care comisiile și activul voluntar 
contribuit la dezvoltarea activii 
sportive în regiunea noastră. Astfel, 
constatat că au existat și o serie 
lipsuri care au făcut ca unele rân 
de sport să nu se dezvolte la niv 
cerințelor și posibilităților existe 
Nu s-a pus accent corespunzător 
angrenarea cadrelor didactice, a t 
rilor sportivi cu o pregătire coresf 
zătoare din mediul sătesc, care a 
putut mobiliza mase largi de ti 
în practicarea atletismului, a gimi 
ticii, a oinei etc., ramuri de sport i 
nu necesită cheltuieli mari și 
foarte importante.

Ludovic Vereș
președ'nte’e Consiliului raional U.C.F.S. Sf. Gheorgh 

Brașov
O preocupare deosebită au man 

tat activiștii consiliului raional pe[ 
atragerea elementului feminin în p 
ticarea sportului, folosind diferite 
tede oentru a combate njcntaliț 
învechită care mai 
locuri cu privire la prezent» țrnft 
fete pe terenurile de sport. Metoda 
mai bună s-a dovedit a fi tocmai 
ganizarea a cît mai multor concur 
pentru tinerele sportive de la sate 
prilejul unei asemenea competiții, h 
batistele din satul Angheluș, care 
traseră pe teren îmbrăcate în fust 
continuat mai apoi jocul în cos' 
de sport, urmî-nd exemplul adveri 
lor lor.

După aceea, vorbitorul analizînd 
șurile ce mai dăinuie în activitate 
roului raional, a arătat că: cu 
eforturile depuse, noi nu am reușit 
să găsim și să folosim acele mi 
care ne-ar fi ajutat să lichidăm 
cîențele 
noastră, 
tru a 
sportive la nivelul cerințelor act 
pentru a asigura cuprinderea și 
largă a oamenilor muncii și înde 
>a tineretului din raionul noștri 
practicarea continuă și organiza 
sportului.

Lipsuri serioase avem încă în 
ce privește terminarea compk 
sportiv,din reședința de raion și 
sider că biroul consiliului raions 
a depus suficiente eforturi pentr 
împreună cu sfatul popular raion 
cu sprijinul consiliului reg 
U.C.F.S. Brașov să lichideze tărăj 
rea rezolvării acestei probleme.

De asemenea, consiliul raional

regiunea
In cadrul condițiilor generale create 

mișcării sportive și care au făcut po
sibilă realizarea unor asemenea suc
cese, activitatea sportivă a cunoscut o 
largă dezvoltare și în raionul Sf 
Gheorghe din regiunea Brașov.

Astfel, în anul trecut, la competi
țiile de mase numărul participanților 
a atins cifra de aproape 50.000. La ac
tuala ediție a Spartachidei de iarnă a 
tineretului s-au întrecut în prima etapă 
peste 21 000 de tineri.

Apoi, referindu-se la unele aspecte 
privind stilul și metodele de muncă, 
vorbitorul a arătat că principalul o- 
biectiv al consiliului și biroului raio
nal U.C.F.S. l-a constituit și îl consti
tuie în permanență atragerea și folo
sirea unui larg activ obștesc în re
zolvarea multiplelor probleme ale acti
vității noastre. Astăzi, în raionul nos
tru muncesc cu pasiune și pricepere a- 
proape 2.300 de activiști obștești, 
membri ai consiliilor asociațiilor spor
tive, ai birourilor secțiilor, ai celor 
17 comisii raionale pe ramuri de sport, 
instructori bUșitești, arbitri, profesori 
de educație fizică etc.

o 
asemenea pregătire și educație ca după 
absolvire să muncească cu cinste pe 
locurile de muncă, iar in localitățile 
respective să devină principalii ani
matori, destoinici activiști obștești, ai 
activității sportive de masă;

— ca să fie pedagogi de tip nou, 
devotați cauzei politicii partidului, 
capabili să educe tineretul în spiri
tul moralei socialiste, să ridice gloria 
sportului noștru socialist la înălțimea 
coodițiilor create de partid și guvern, 
Ia nivelul prestigiului dobindit de 
Republica Populară Romînă pe plan 
internațional.

privința pregătirii studenților 
sriiem bucurași să raportăm 

in ultimii ani. atitu- 
spert-'vi fruntași față 
a studenților, in ge

es Se radical schimbată. Atfețîi 
EFaccriess-u ’ Maria și Ursac. 

mend .Mureșan. vofe-taEstul Dră- 
i, gimnasta Bodor Suzana și alții 
1 fruntași in sport și la învățătură.

iirea multilaterală a stu
denților noștri avem însă șî o serie 
de greutăți și Fpsuri. Dintre acestea 
rea mai ințertantă este insuficienta le
gătură cu 
din întreprinderi, 
de ore alocat în 
acestei activități, 
marea viitoarelor 
foarte mic, iar forma de organizare a 
practicii pedagogice, după .părerea 
noastră, nu corespunde cerințelor decit- 
in mică măsură. La acest lucru- 
adăugăm și fapțpi că practica peda
gogică, in ultimii ani, s-a desfășurat 
numai in școli și în acest caz este 

fa
mine stab pregătit in ceea ce privește 
cunoașterea adîncită a educației fizice 
din întreprinderi, iar în ceea ce pri- cu cîțiva ini în.yrmă își făceau uce- 
vește satul nu are decit cunoștințe sportivă ia turnurile de parașu-_ Hem c.-iii rlrtmaT nprtnrmpri fio cotama

2S'

practica educației fizice 
sate, școli. Volumul 
planul de invățămint 

hotăritoare în for- 
cadre didactice, este

care mai există în activi 
Mai avem multe de făcut 
ridica activitatea asocia

Elisabeta Popescu
maestră a sportului, recordmană mondială la parașutism
Parașutismul sportiv este îndrăgit 

tot mai mult de tineretul patriei noas
tre. An de «u a crescut numărul.celor 
care își iițsușesc,cunoștințe temeinice 
și multilaterale de teorie și practică 
in 'sportul cu parașuta.

Din -rîndurite tinerilor-

seamă reușind să cîștige diferite con
cursuri internaționale și să stabi
lească . numeroase recorduri .mondiale. 
Numai- în anul 1961 au fost stabilite 
opt noi recorduri mondiale, dintre 
care unul de o valoare definitivă: sociațirle sportive nu au dat impe 
zero metri, media celor două salturi, ța cuvenită amenajării cu posib 

Cu toate acestea — a spus vorbi- locale a bazelor sportive simple, 
-----  ... ------ .... — r—toarea — trebuie să spunem că para- ce a făcut ca în unele sate și co 

• tism s-au ridicat performeri de seamă' șutismul sportiv are posibilități mult să nu existe în prezent o bază
■ re/xrîiiL •« ri 1 - - «Yio-* nînrl 'zTzx ro î-rn riiSzșzsîril în j.îX.ÎS£ ' .. — _ . — — 2?

l i«i ia wt icopuT.i/;aiAA<n.eV( . , ,

Pentru lichidarea acestor lipsuri 
sîliul raional se angajează cu p 
lucrărilor Conferinței pe țară 
îmbunătățească permanent stilul ș 
todele de muncă, șă dovedească 
multă exigență în rezolvarea T 
fantelor sarcini ce i revin și fo 
mai bine ca pînă acum sprijinul 
nelor locale, să contribuie tot ma 
la dezvoltarea sportului ,îh raion

• Gheorghe,' e • —’t •

care numai

teoreticrt'De aeeașță situație ne facenV ai sporh(lui inondiat 
vîndVați și noi, cadrele didactice, de- jjj continuare vorbitoarea a arătat 
oarece- nu -ne-am preocupat decit în că deși prima participare a parașu- 
slabă măsură de găsirea unor forme tiștilor noștri la o competiție interna- 
adccvafe care să lene studenții în tională s-a soldat cu rezultate s-ub adecvate, care sa Jeșș studenții^ in a?teptărJ. in. anu| 1956, jnsuccesul nu 
timpuL lor . liber, dț, ?asociațiilor a demobilizat ,pe sportivi ci, dimpo-
sportive
astfel in situația de a cunoaște 
practică, 
viitorul
denții, ca in timpul lor liber să mun-

din întreprinderi. Să-i fi pus 
viața- 

In 
ștu-

să o îndrăgească, 
imediat vom repartiza

mai mari de dezvoltare, în special in dală corespunzătoare, 
ceea * ce privește angrenarea elemen- “ ...............
tulni feminin.

In continuare, tovarășa Elisabeta 
Popescu a propus să se extindă pro
paganda pentru parașutism, acțiune 
care să capete un caracter mai larga demobilizat pe sportivi ci, dimpo- . ,,

trivă, i-a stimulat să se pregătească și mai concret. Ea a propus de.așe- 
și mai perseverent. Ip anul 1958 spor- menea Conferinței' studierea extinde- 
tivele noastre au cucerit un titlu mon- rii centrelor de parașutism sportiv în 
dial și un loc 11 cu prilejul campiona- cadrul aerocluburilor și la nivelul re- 
telor mondiale. De atunci parașutiș'tii gitini lor’și al unora dintre marile orașe 
noștri au realizat și alte succese de muncitorești.



Colțul antrenorului

PREGĂTIREA INDIVIDUALS AT A A JUCĂTORILOR Steaua joacă miine seară la Berlin
Fotbalul modern este caracterizat prin 

faptul că îmbunătățirea factorilor prin
cipali ai jocului sînt în egală măsură 
analizați, urmăriți și aplicați de specia
liștii din această ramură de sport.

Este recunoscută interdependența a- 
cestor factori, precum și faptul că pen
tru a corespunde în totul cerințelor a- 
plicării orientării de joc, echipele noas
tre trebuie să aibă o bună pregătire 
fizică, tehnică, tactică, moral-volilivă și 
teoretică. Randamentul unei echipe de
pinde însă, în primul rind, de pregăti
rea individuală a jucătorilor ce o com
pun, Omogenitatea tactică nu poate fi 
obținută dacă jucătorii nu au pe lingă 
elementele tactice și o pregătire fizică 
și tehnică de nivel apropiat. Susținerea 
unui joc într-un ritm mai viu nu va fi 
posibilă dacă numai o parte dintre ju
cători au rezistența necesară.

Analizînd situația fotbalului nostru ve
dem că pînă și echipele noastre frun
tașe au o deficiență comună : nu sînt 
omogene în privința pregătirii jucători
lor care o compun. Această lipsă trebuie 
eliminată în primul rind printr-o trep
tată îmbunătățire a pregătirii acelor ju
cători care sînt sub nivelul mediu al 
echipei. Această îmbunătățire nu va 
putea fi obținută numai prin antrena
mente colective, ci și prin preocupări 
speciale cu fiecare jucător în parte.

Această metodă de a ridica nivelul de 
joc al unei echipe prin îmbunătățirea 
pregătirii individuale a fotbaliștilor se 
numește individualizarea antrenamente
lor.

Pregătirea individualizată a jucătorilor 
de fotbal este necesară și din alte mo
tive. Unii jucători învață mai greu de- 
cît ceilalți, unele posturi din formație 
cer o finețe mai mare în execuțiile teh
nice, alți jucători au calități fizice mai 
puțin dezvoltate etc.

Se știe că și în momentul de față an- 
'enamfentele noastre suferă de aceasta 

pregătirea fotbaliștilor (indife
rent de categorie și echipă) și că foarte 
multe deficiențe ale jucătorilor se da- 
toresc faptului că nu există încă o pre
ocupare specială pentru fiecare jucător 
în parte. Această lipsă nu se constată 
pumai la echipele de seniori, ci și la 
echipele de juniori, din care mulți 
sportivi promovează cu deprinderi ne
formate sau greșit însușite și rămîn mai 
departe cu aceste lipsuri, fiindcă in e- 
chipele în care promovează nimeni nu 
se îngrijește de eliminarea lor la timp.

Nu susținem că de aici înainte tre
buie să efectuăm numai antrenamente 
individualizate. Dar o schimbare in or
ganizarea și desfășurarea antrenamente
lor actuale este necesară.

Șî totuși!

Hențul voluntar se sancționsază și cu eliminare
- CÎTEVA INTERESANTE PRECIZĂRI F.I.F.A. IN LEGĂTURĂ CU 

INTERPRETAREA UNOR REGULI DE JOC -
trecut, Ia Florența — în Italia 
ținut un curs internațional de 

organizat de F.I.F.A., la care au 
. ' ------- ..cavaleri ai fluieru-

din diferite țări, dintre cei care fi-

Anul
— s-a
arbitri „ 
participat numeroși 
lui’’ *“ ‘ / .
gurează pe listele înaintate de federa
țiile naționale forului internațional. Cu 
acest prilej au fost discutate o serie de 
probleme de arbitraj, legate de inter
pretarea practică a regulilor de joc. 
Cum concluziile la care s-a ajuns in
teresează îndeaproape și pe arbitrii noș
tri (în primul rind), precum și pe an
trenori, jucători, conducători de echipe 
și, bineînțeles, pe spectatorii meciurilor 
de ̂ fotbal, dăm mai jos punctele asupra 

s-a ajuns la o interpretare și a- 
unitară.

1. Lovitura liberă — lovitura de colț — 
lovitura de la poartă

a) Arbitrul nu trebuie să întîrzie exe
cutarea unei lovituri libere, a unei lo
vituri de colț sau de la poartă, pînă 
cînd el își va fi găsit o poziție potri
vită pe teren.

b) Arbitrul va ridica imediat brațul 
în sus la o lovitură liberă indirectă, in
diferent de poziția pe care o are pe 
teren. Prin acest mijloc de semnalizare 
el indică jucătorului care ar dori să e- 
xecute repede lovitura, precum și jucă
torilor adverși, că un gol nu poate fi 
marcat direct.

c) Jucătorului care execută o lovitură 
liberă, o lovitură de colț sau de la 
poartă, îi este acordat avantajul de a 
executa repede lovitura indiferent de 
poziția adversarilor, cu condiția ca re
gulamentul să fie respectat în toate ce
lelalte prevederi ale sale.

d) Dacă un adversar stă mai aproape 
de 9,15 m (sau se găsește în interiorul 
suprafeței de pedeapsă la o lovitură de 
la poartă) și din această poziție inter
ceptează mingea ÎN MOD INTENȚIO
NAT atunci cînd lovitura este executa
tă repede, arbitrul va dispune repeta
rea loviturii și va cere adversarilor să 
se retragă la distanța regulamentară.

e) Dacă un jucător execută o lovitu
ră liberă repede, în timp ce un adver
sar se află la mai puțin de 9,15 m, și 
trimite în așa fel mingea incit este in
terceptată de adversar, atunci arbitrul 
va permite ca jocul să continue.

f) La măsurarea celor 9 pași, arbitrul 
va trece dincolo de „zidul“ apărării, va 
măsura distanța de 10 yarzi (nu mai 
puțin) și va păstra poziția în care a a- 
juns pînă cind linia apărătorilor se va 
retrage la distanța prescrisă. EI nu va 
da semnalul pentru executarea loviturii 
libere pînă cînd jucătorii nu se vor, fi 
retras la distanta de 9,15 m. Dacă ju
cătorii refuză să se retragă la distanța 
regulamentară, atunci arbitrul ii va pre
veni și, la nevoie, îi va avertiza oficial.

g) Dacă • jucătorii care formează „zi
dul” de apărare la 9,15 m se reped spre 
minge mai înainte ca lovitura să fi fost 
executată, în. scopul de a pune pe. un 
atacant în poziție de ofsaid, atunci ar
bitrul va dispune repetarea loviturii.

2. Aruncarea de la tușă
Un jucător care execută o aruncare 

de Ia tușă va- trebui să stea la depăr- ,p«
tare maximă de aproximativ un pas loc« e Faptul că mingea ’ trece în posesia 
(1 yard) de punctul pe unde mingea a un.U1 jucător ai echipei împotriva că- . 
trecut linia de margine, ieșind afară r?la s-a . Produs up fault, nu trebuie 
din joc. Jucătorului nu-i va fi îngăduit c.°ostituie un temei pentru ca in- 

-----------  . - . " . fracțiunile să fie trecute cu vederea.

Toate aceste., precizări în legătură, cu 
interpretarea unor reguli de joc sau i 
prevederi regularnefttaT»^ du ♦ fost comu
nicate federației . noastre > iii :mod oficial 
de FiLJȚjA-, ăștfei că. ețe. vdr fi aplicate 
și de arbitrii noștri. ’ t ’1 <

să arunce mingea în joc dmtr-o pozi
ție care se află la o distanță de mal 
mnlți pași de linia de tușă. • ■

3. Vociferări pe teren
Un jucător care strigă cu intenția de 

a face pe uri adversar să se oprească 
din joc sau să-i distragă .atenția tocmai

GICĂ NICOLAE
antrenor

cumînainte de a ne ocupa de modul 
trebuie efectuată pregătirea individua
lizată a fotbaliștilor noștri, vom preciza 
că fără a face o cotitură în organizarea 
și desfășurarea antrenamentelor nu ne 
vom putea aștepta la un progres evi
dent, care să facă posibilă aplicarea în 
practică a orientării de joc și a carac
teristicilor sale. .. . •

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA 
PREGĂTIRII INDIVIDUALIZATE A 

FOTBALIȘTILOR

întreaga muncă de individualizare a 
antrenamentelor pretinde în primul rînd 
o strînsă colaborare între antrenor, me
dic și sportiv.

Cercetarea și cunoașterea sportivului 
se face prin următoarele metode și mij
loace ;

1. întocmirea pentru flecare sportiv a 
unei fișe de analiză generală care să 
cuprindă calitățile și deficiențele pe 
factorii antrenamentului, mergînd pînă 
la fiecare element și procedeu al facto
rului respectiv.

2. Efectuarea de examene medicale și 
măsurători antropometrice periodice, 
care oferă cele mai bune ocazii pentru 
a obține date și cunoștințe exacte asu
pra sportivului și a stadiului de pregă
tire.

3. Verificarea prin probe și norme de 
control-tip a valorii calităților fizice și 
a deprinderilor tehnice și tactice oferă 
date prețioase asupra evoluției calități
lor deprinderilor și cunoștințelor sporti
vului.

4. Fișe cu observații și date statistice 
ale cercetărilor făcute în timpul jocuri
lor.

5. Jurnalul de autocontrol, întocmit 
și ținut la zi de fiecare sportiv.

6. Folosirea filmelor, chinogramelor și 
a fotografiilor poate avea efecte pozi
tive asupra jucătorilor și poate aduce 
mari servicii procesului de individuali
zare.

Din studiul documentelor ce posedă șl 
din observațiile sale antrenorul trage 
concluzii făcînd o caracterizare precisă 
asupra fiecărui sportiv.

Caracterizarea sportivului se face pe
riodic (anual, semestrial, la începutul 
fiecărei perioade de pregătire).

Pe baza concluziilor analizei indivi
duale se întocmește un plan de pregă
tire pe o durată de la 1 pînă la 4 ani.

în momentul în rare acesta este pe 
punctul de a juca mingea, va fi pedep
sit, însă arbitrul nu-i va împiedica pe 
jucători să-și strige 
vinte de încurajare 
transmite instrucțiuni

4. Joc periculos
Arbitrul nu va penaliza pe un jucător 

într-o fază de joc pe baza presupunerii 
că acțiunea respectivă ar fi fost peri
culoasă dacă s-ar fi produs în apropie
rea unui adversar. Arbitrul trebuie să 
aprecieze ca joc periculos numai acea 
manieră de joc în care pericolul este 
efectiv. De exemplu, ridicarea în sus 
pînă la înălțimea capului, a unui picior, 
pentru a juca mingea, nu constituie 
prin ea însăși joc periculos, însă în a- 
numite împrejurări acest lucru ar pu
tea fi, într-adevăr, periculos pentru un 
adversar. Astfel că arbitrul va trebui 
să aprecieze fiecare asemenea acțiune 
prin natura ei.

5. Atacul asupra portarului
Cu condiția ca celelalte prevederi ale 

art. 12 să fie respectate, un portar poa
te fi atacat corect atunci cînd :
a) ține mingea, indiferent de poziția 

brațelor sale ;
b) unul sau ambele picioare ale lui 

sînt în contact cu pămîntul.
6. Obstrucția asupra portarului
Dacă un jucător atacant se așază 

în mod voit în fața portarului la exe
cutarea unei lovituri de colț, cu inten
ția de a-1 împiedica, arbitrul va arăta 
într-un fel oarecare că l-a văzut făcind 
aceasta. Dacă după executarea loviturii 
de colț jucătorul vizat se face vinovat 
de obstrucție asupra portarului, atunci 
el va fi pedepsit prin acordarea unei 
lovituri libere indirecte împotriva e- 
chipei sale.

7. Hențul voluntar
Hențul comis in mod voit de către un 

apărător prin interceptarea cu mina a 
unei pase, va fi socotit ca o abatere se
rioasă. In mod suplimentar, în afară de 
acordarea unei lovituri' libere, jucătorul complexă, _____
vinovat va fi prevenit de către arbitru, strînsă între sportivi, 
Dacă el săvîrsește pentru a doua oară 
greșeala, va fi avertizat în mod oficial --- «--r,-.- _______ —,
și dacă totuși persistă in comiterea unui Care» dublată de celelalte metode gene- 
asemenea henț, el va fi eliminat din J -----
joc.

8. Tragerea de timp
Dacă o echipă folosește un sistem or

ganizat de a trage de timp, în sensul că 
de aceasta s£ face vinovat mai întîi uh 
jucătojr, .apoi un s altul comite la rîndul 
său o infracțiune de întîrziere a jocu
lui, atunci arbitrul îl va preveni pe pri
mul jucător vipovat, iar pe , cel de al 
dpilea îl Va avertiză în mod oficial, in
diferent. dacă acesta din urmă este sau 
nu același care a comis prima infrac
țiune. i'O

9. Aplicarea legii avantajului
Se va da o ma^ atenție aplicării le

gii avantajului atunci cînd s-a comis O 
infracțiune gravă. Dacă nu : rezultă un 
avantaj clar, cum ar fi acela al unei 
sanse imediate* de<> a, marea ' un gol, a- 
tunci infracțiunea va fi penalizată pe

partenerii cu 
sau pentru 
tactice.

cu- 
a-șl

Din 
cinl 
pe perioade șl cicluri, 
bază il constituie planul 
individualizat.

acest- plan se extrag obiective, sar- 
și mijloace pentru planurile anuale 

Documentul de 
de antrenament

Individualizată
★

Munca de pregătire Individualizată 
trebuie să înceapă pe plan educativ cu 
scopul de a obține adeziunea sportivu
lui și participarea lui conștientă, activă, 
cu răbdare și perseverență.

Această muncă de lămurire trebuie 
dusă cu stăruință de către antrenor prin 
următoarele mijloace : convorbiri, sfa
turi, ședințe de analiză cu critică și 
autocritică, exemplul altor sportivi, fil
me, chinograme, date și grafice cu re
zultate și constatări etc.

Pregătirea individualizată a fotbaliști
lor se poate desfășura în următoarele 
forme de activitate :

1. Muncă individualizată în cadrul an
trenamentelor colective este forma cea 
mai simplă de antrenament individuali
zat în care antrenorul lucrează separat 
cu cîte un sportiv. In alegerea jucători
lor se va ține seama de următoarele 
criterii :

— se va lucra cu jucătorul care ma
nifestă unele deficiențe fizice, tehnic#» 
sau tactice mai însemnate ;

— va fi ales jucătorul care nu se pre
gătește cu conștiinciozitate; chiar va fi 
reținut în plus după antrenament. Acest 
fel de antrenament individualizat, care 
ține prea puțin seama de particulari
tățile individuale, deși are un conținut 
folositor, suferă adesea de importante 
lipsuri și greșeli de ordin științific, me
todic și chiar tehnic.

2. Antrenamente individualizate In lec
ții separate, în prezența antrenorului. 
Acestea se pot efectua sub două forme:
a) cînd antrenorul convoacă unul, doi, 

trei jucători înainte de antrenamentul 
colectiv cu 30—60 minute și el suprave
ghează cum lucrează sportivul, bine în
țeles, după indicațiunile date în prea
labil și cuprinse în planul de antrena
ment individualizat. La această formă 
de antrenament trebuie să existe grijă 
din partea antrenorilor ca efortul depus 
de sportiv să intre în cadrul lecției 
respective ;

b) cînd antrenorul alcătuiește grupe 
de cite 2—7 jucători (pe deficiente, pos
turi, compartimente etc.) le cheamă la 
ore diferite și tot el îndrumează șl con
duce antrenamentul.

Acest gen de antrenament — care duce 
'la rezultate sigure — se pretează la e- 
forturile intense. Efortul depus în aces
te lecții trebuie inclus în efortul gene
ral al ciclului săptămînal respectiv. Estp 
bine ca asemenea antrenamente să aibă 
loc în general miercurea și vinerea.

Conținutul antrenamentelor trebuie să 
reiasă și din deficiențele constatate în jo
cul ce a avut loc anterior. Exercițiile 
folosite să fie făcute în condiții apro
piate de joc.

3. Antrenament individualizat la teren 
fără prezența antrenorului, după pro
gramul indicat (se va da sportivului 
conținutul, durata și intensitatea). Acest 
fel de antrenament se poate folosi nu
mai cu jucători mai ridicați, conștienți, 
avansați, care fac ce spune antrenorul 
și nu ce le convine lor. Va fi folosită 
la maximum aparatura ajutătoare.

4. Antrenamente individuale zilnice 
executate la domiciliu, dimineața, con- 
stînd din exerciții de înviorare timp de 
10—20 minute cu efort mic sau moderat. 
Se va alege un număr de 6—10 exerci
ții, cele mai indicate pentru fiecare 
sportiv. Este bine ca antrenorul să de
prindă pe jucător să execute corect și 
conștiincios aceste exerciții; altfel, ele 
nu-și ating scopul.

Am prezentat cîteva forme de antre
namente individualizate care pot să 
ducă la o ridicare a valorii individuale 
a sportivilor noștri. Munca de indivi
dualizare s-a dovedit a fi o metodă e- 
ficace atît pentru începători, cit și pen
tru avansați. Pentru începători, avînd 
rolul de corectă învățare, iar pentru a- 
vansați de perfecționare sau de depă
șire a plafonării, fenomen care apare 
destul de des la sportivii noștri.

In acest scop, pregălirea individuali
zată a fotbaliștilor trebuie să se bazeze 
pe respectarea anumitor principii me
todice și pedagogice :

— cunoașterea temeinică a colecti
vului si a fiecărui sportiv, din toate 
punctele de vedere ;

— participarea conștientă :
— aplicarea princiDiului sistematizării;
— respectarea principiului accesibili

tății ;
— găsirea celor mai potrivite mijloace 

legate de particularitățile individuale ale 
sportivului, fapt ce este determinat de 
pregătirea și experiența antrenorului.

Legat de această problemă se mai 
cere din partea antrenorului o profun
dă cunoaștere a greșelilor și în special 
a cauzelor care determină aceste gre
șeli, precum și găsirea mijloacelor și a 
metodelor de lucru necesare pentru în
lăturarea lor.

Individualizarea nu trebuie privită ca 
un scop în sine, ci ca o cale cate comple
tează și asigură succesul colectiv.

In concluzie, dună părerea noastră, 
individualizarea este o metodă avansată, 

care necesită o colaborare 
uiiic apoi ii vi, antrenor și me

dic. metodă realizată prin mijloacele di
ferite, de^ multe ori puțin cunoscute, 

rale, duce la obținerea unor rezultate 
superioare în munca de instruire.

AGFNȚIA BUCURI ȘTI
VIZIONAȚI MECIUL DE FOTBAL DINTRE RE
PREZENTATIVELE REPUBLICII POPULARE: 

- UNGARE — URUGUAY CARE VA AVEA LOC LA
18 APRILIE PE STADIONUL .NEPSTADION" 
DIN BUDAPESTA. -

QN.Ț. Carpați, Agenția București, Vă invijă ,să: participați la excursia 
organizată în Republica Populară Ungară pentru a asista la acest 
eveniment sportiv. . i

CU OCAZIA CAMPIONATELOR INTERNAȚIONALE DE SCHI 
CARE VOR AVEA LOC IN ZILELE DE 10, 11 p 12 MARTIE SE OR
GANIZEAZĂ EXCURSII LA POIANA BRAȘOV.

Informații șî înscrieri la Agenția O.N.T. Carpoți Cal. Victoriei 112, 
Bdul Republicii 4 șî 68.

Steagul roșu (Brașov)—Apollon 1-3 (0-3)

mai

ATENA 26 (prîn telefon de la cores
pondentul nostru). — Gomițînd greșeli 
grave în apărare și arătînd din nou ine
ficacitate în atac. Steagul roșu a sufe
rit luni a doua sa în f ring ere în cadrul 
jocurilor susținute în Grecia. In întîl- 
nirea amicală cu echipa Apollon, a doua 
în clasamentul primei divizii de fotbal a 
Greciei, fotbaliștii oaspeți au avut 
mult inițiativa șî au beneficiat de 
meroase ocazii de a înscrie, ratînd 
în serie. De trei ori extrema stingă 
vid s-a aflat singur* cu balonul în 
porții (min. 20, 24 și 64), 
defectuos.

Apollon a jucat mai mult 
dar contraatacurile au fost 
periculoase, trei dintre acestea 

dar a

în apărare, 
deosebit de 

fiind 
fructificate în prima repriză. In min.
6, la o loviturii liberă, portarul Ghiță 
refine balonul, dar degajează defectuos 
și Savidis înscrie de la distanță. Scorul 
este majorat apoi prin două goluri mar
cate de extrema dreaptă, Anastopoulos 
(min. 14 și 28), care a profitat prompt 
de ezitările apărătorilor advers’.

Steagul roșu reduce scorul după pau
ză. In min. 55, Ia o lovitură liberă 
de la marginea careului lui Apollon, cen
trul atacant Fusulan trimite o pasS
scurtă lui Seredai care trage prin zidul 
format de jucători și înscrie.

Steagul roșa a jucat în formația :

Campionatul R.P.R. de patinaj artistic

JOI ÎNCEP ÎNTRECERILE FINALEI
Pe frumoasa noastră bază sportivă 

de iarnă din parcul .23 August" încep 
joi întrecerile finale ale campionatelor 
republicane de patinaj artistic. Arbi
trul principal a) acestei interesante 
competiții, ' ’ r'~
spus :

.Finala 
terne din 
acesta un 
patinatori

tov. Florin Gămulea, ne-a

Roxana Gâbunm exeCulind o figuri 
din programul de „libere*

celei mai mari competiții in- 
țara noastră va reuni anul 
număr deosebit de mare de 

r___din București, Brașov și
Cluj. Pretendenții la invidiatele titluri 
sînt elemente tinere care au progresat 
mult Cred că vom asista la întreceri 
dirze și spectaculoase. O noutate. De 
data aceasta se va arbitra conform 
noilor modificări aduse regulamentului 
de fond de specialitate internațional.

cu Vorwaerts Berlin
Răspunzînd unei invitații primite 

din partea clubului Vorwaerts din 
R.D. Germană, echipa de fotbal a 
clubului Steaua a plecat ieri dimi
neață la Berlin. Fotbaliștii bucu
re? teni vor susține un meci amical 
miine, miercuri, la lumina reflec
toarelor, în compania echipei Vor
waerts. ’ . ap'

Steaua a deplasat următorul lot 
de jucători :Volnescu și.Eremia, Za- 
vodă II, Dumbravă, Hălmă^eanu, 
Staicu, Ivănescu, Crăciun, Crișan, 
Cacoveanu, Tătaru, Constantin, 
Tomeș, Rakși și Creiniceanu. E- 
chipa urmează să se înapoieze în 
Capitală în cursul zilei de vineri.

Tomeș, tinărul centru înaintaș 
al echipei Steaua.

TN MECI AMICAL LA ATENA

Ghiță (Hajdu) — Campo, Zaharia, Se* 
redai — Szigeti, Nagy — Hașoti, Năf* 
tănâilă, Fusulan, Meszaros, David.

Azi fotbaliștii 
lor joc la Atena, evolnînd în compania, 
echipei Olimpiakos, în meci amical.

romînî susțin ultimul

ELIE SPORIDIS

Scurte știri
• Rapid își continuă pregătirile în 

vederea apropiatului său turneu în 
Belgia, unde — cum se știe — va 
susține trei jocuri între 4 și 8 martie, 
în orașele Beeringen, Charleroi și 
Anvers. Lotul Rapidului urmează să 
plece joi.
• Progresul București își va con-, 

tinua miine turneul în 
ținînd a doua partidă
• Arbitrii de centru 

Cupă de la 11 martie
de colegiul central, cei de tușă urmînd 
a fi delegați de colegiile regionale’Tes-i 
pective. întrucît la 18 martie se va 
desfășura o nouă etapă de Cupă și 
programul trebuie întocmit din timp, 
arbitrii de centru vor comunica' tele
grafic federației rezultatele partidelor 
de la 11 martie.

Iugoslavia, sus-i 
la Zenița.
Ia meciurile de 
vor fi delegați

Vom pune un mare accent pe ținuta 
sportivului și pe exacticitatea desenu
lui".

Amatorii reuniunilor de patinaj ai> 
tistic așteaptă, cu nerăbdare, să-i vadă-

’ pe tinerii noștri patinatori, care s-au 
i pregătit intens în vederea' ultimului 
[ ' act a| campionatelor.’ întrecerile lor 
> vor avea Joc în fiecare zi,■ .dimineața
1 și după-anraza. pipă la 4 .martie.

SPORTUL POPULAR
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Astăzi vor fi cunoscute echipele ciștigâtoare9

ale „Cupei Sportul popular41
;. -U ,«■

Juniorii și junioarele au prilejuit și ieri intilniri viu disputate
I Zitșa a doua a turneului final al 

„CUPEI SPORTUL POPULAR" pen- 
i tru echipele de juniori și junioare a 
prilejuit din nou jocuri viu disputate,

■ justificînd marele interes pe care-1 ma- 
uitată spectatorii. Cu victoriile repur
tate și ieri, C.S.S. București, la băieți, 
și Tractorul Brașov, la fete, se contu- 
,rează în cîștigătoare ale ediției de 
‘■anul acesta a competiției. Aceste două 
echipe mai au însă de trecut două

• „hopuri" astăzi: C.S.S. Harghita Tg. 
Mureș și respectiv S.S.E. Timișoara. 
• Iată cîteva amănunte asupra meciu
rilor disputate ieri s

TURNEUL JUNIOARELOR
C.S.S. Harghita Tg. Mureș — S.S.E. 

Timișoara 6—6 (5—1). Fiecare echipă 
a avut superioritate în cite o repriză. 
De menționat revenirea timișorencelor, 
care au fost la un pas de victorie : la 
6—6 au avut o bară. Au marcat: Ke- 
restes 2, Molnar 2, I. Szolosi 1 și Co
loși 1 (H), Talpai 3, Kaspari 2 și 
Balogh 1 (S.S.E.). Bun arbitrajul lui 
V. Pelenghian.

Tractorul Brașov — S.S.E. Ploiești 
114—3 (5—3). Joc echilibrat în prima 
repriză și net in avantajul Tractorului 
în a doua. Învingătoarele au realizat 
pătrunderi spectaculoase la semicerc 
și contraatacuri fulgerătoare- Au mar
cat: Floroianu 9, Melinte 4 și Damian 

(Tract.), Frumuzache 2 și Niculae 
(S.S.E.). A arbitrat: P. Petre.

t
1

CLASAMENT

1. Tractorul 2 2 0
2. S.S.E. PI. 2 10
s. Harghita 2 0 1
4. S.S.E. Tim. 2 0 1

TURNEUL JUNIORILOR

o 
î 
1
1

20:11
16:22
14:14
14:21

C.S.S. Harghita Tg. Mureș — S.S.E. 
Nr. 2 București 17—16 (12—10). Mai 
preciși in pase, cu o bună circulație a 
mingii și în special mai siguri în arun
cări, juniorii mureșeni au învins pe 
merit. Bucureștenii au avut perioade 
de revenire, dar au comis multe gre
șeli în pase. Au marcat: Szanto 7, 
Bene 3, A. Farkas 2, T. Farkas 2, Mar
ton Farkas 1, Coman 1 și Eltetd 1 
(H), Gațu 6, Marcel 3, Rusu 3, Po- 
povici 2, Niță 1 și Moldoveanu 
1 (S.S.E.). A arbitrat bine I. Covaci.

Echipa Steaua conduce după trei etapa 
in competiția organizată de clubul SteauaA

Marinescu (CS.$. București) a pătruns 
C.S.Ș. Cluj și va înscrie imparabil

C.S.S. București — C.S.S. Cluj 32—8 
(14—4). Joc la discreția excelentei e- 
chipe bucureștene care o furnizat un 
joc spectaculos și a înscris prin; An- 
ghel 7, Goran 6, Moldovan 6, Duca 3, 
Marinescu 3, Roșescu 3, Petrescu 2 și 
Eftimie 2. Pentru clujeni au marcat: 
Boier 2, Orban 2, Darai 2, S. Farkas 
1 și Kirkosa 1. A condus bine P. Tîrcu.

în dispozitivul apărării formației 
Foto : P. Romoșan

avea loc festivitatea de premiere a e- 
chipelor clasate pe primele trei locuri 
la juniori și junioare.

La ultimele partide din turneul final 
al „Cupei Sportul popular* care se 
desfășoară astăzi, intrarea elevilor 
este gratuită.

1
2
1
1

CLASAMENT

1. C.S.S. Buc. 2 2 0 0 65:25
2. Harghita 2 10 1 32:40
J. C.S.S. Cluj 2101 32:47
4. S.S.E. Nr. 2 Buc. 2 0 0 2 33:S0

IN FINALUL TURNEULUI
ale turneului final 
în sala Floreasca.

Ultimele meciuri 
se dispută astăzi 
Iată programul:

Ora
S.S.E.

Ora
C.S.S.

Ora
C.S.S.

Ora 
Harghita Tg. Mureș (m).

După consumarea ultimului joc va

Cele șase echipe de polo din Capi
tală care participă la competiția do
tată cu „Cupa Steaua" au evoluat din 
nou sîmbătă și duminică la bazinul 
acoperit de la Floreasca în fața pu
blicului bucureștean. Meciurile lor, în 
general viu disputate, s-au soldat cu 
următoarele rezultate : sîmbătă : Steaua 
— Progresul 9—1, Dinamo — Știința 
6—2, Rapid — Clubul sportiv școlar

Start în etapa de zonă
Astăzi, în 4 orașe din țară — Pi

tești, Bacău, Tg. Mureș și Reșița — se 
desfășoară primele intîlniri din cadrul 
etapei de zonă a concursului republi
can de calificare pentru seniori.

Etapa de zonă constituie un sever 
examen înaintea finalei care se va des
fășura la sfîrșitul lunii martie la Ga
lați. Federația de specialitate a trimis 
în orașele care vor găzdui etapa de 
zonă pe cei mai buni arbitri precum 
și observatori care vor depista elemen
tele valoroase.

• La începutul lunii martie fede
rația de box va organiza o reuniune 
de selecție în vederea întîlnirii inter
naționale cu reprezentativa R. D. 
Germane, reuniune la care vor parti
cipa componenții lotului nostru.

duminică: Dinamo — Progre- 
sportiv 
4-3. 
„Cupei

sul 3—2, Știința — Clubul 
școlar 7—1, Steaua — Rapid

După trei etape clasamentul 
astfel:

3
3
3
3
3
3 0

Steaua" se prezintă
1. Steaua
2. Dinamo
3. Știința
4. Rapid
5. CI. sportiv școlar
6 Progresul

Iată și programul 
mate pentru sîmbătă 
cadrul etapelor a IV-a și a V-a : sîm
bătă : Steaua — Știința, Rapid — Pro
gresul, Dinamo — Cl-sp. școlar. Dumi
nică : Progresul — CI. sp. școlar, Ra
pid — Știința, Dinamo. — Steaua.

ms
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3
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0
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0 0 
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20: 5
15: 7
17: 9
9:12
4:17
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6
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progra

1
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3

jocurilor
și duminică în

Cupa drumarilor”

CONCURSURI REZULTATE

15.45: S.S.E. Timișoara — 
Ploiești (f)
16.40: S.S.E. Nr. 2 București — 
Cluj (m)
17.55: Tractorul Brașov — 

Harghita Tg. Mureș (f).
18.55 : C.S.S. București — C.S.S.

In incinta stadionului Dinamo 
Capitală s-au desfășurat dumi- 
întrecerile unui concurs de cros 

clubul Dinamo.

Se cunosc toate finalistele „Cupei de iarnă"
La sfîrșitul săptămiiiii trecute au a- 

vut loc ultimele meciuri din cadrul 
etapei intercentre a „Cupei de iarnă". 
Iată rezultatele înregistrate; MASCU
LIN ; Tractorul Brașov — Stiinta 
București 26—21 (11—13) și 28—22 
(14—10) ; Știința Cluj — Tehnometal 
Timișoara 17—24 (8—12) și 14—15 
(7—8); FEMININ: Mureșul Tg. Mu
reș — Știința Cluj 19—1 (7—1) și

11-5 (5-3); I.T.B. — Știinta Galați 
30—3 (17—1) și 27—2 (14—1).

Pentru cele două turnee finale care 
se vor disputa în zilele de 2, 3 și 3 
martie la București s-au calificat:

MASCULIN — Dinamo București, 
C.S.M. Reșița, Tehnometal Timișoara 
și Tractorul Brașov; FEMININ — Ra
pid București, I.T.B., C.S.Ș. Banatul 
Timișoara și Mureșul Tg. Mureș.

din 
nică 
organizat de clubul Dinamo. Con
cursul a constituit o bună verificare 
a alergătorilor bucureșteni înaintea 
nulelor campionatului republican 
cros care vor avea loc la 11 martie 
Ploiești.

Iată rezultatele înregistrate : seni
oare — 1.400 m: El. Bucur (CSO Plo
iești); I. Tuțică (CSO Ploiești); I. Ba
cinschi (Dinamo); junioare 1 — 1.000 
m: L. 
(Din.);
- 600 
(Din.);
6000 m: M. Nichita (Din.) 18:41,6; N. 
Siminoiu
(Steaua) 
Th. Haș 
juniori 1
Constanța); V. Ciociu (Fl. r.); C. Voi- 
vozeanu (Din.); juniori II — 1500 m: 
V. Raica (Din.); I. Oșoianu (Din.); I. 
Buruiană (SSE 2). Clasamentul pe e- 
chipe: 1. Dinamo, 2. Steaua, 3—4. Ra
pid și Voința. (NICOLAE D. NICO- 
LAE — coresp.).

fi
de 
la

Frunză (Rapid); M. Gheorghe 
C. Boicescu (Din.); junioare II 
m: D. Bîrsan (Din.); G. Schell
Al. Ghera (Rapid); seniori —

• Duminică s-a desfășurat la Cluj 
etapa regională a campionatului repu
blican de cros. întrecerile s-au desfă
șurat în parcul Victor Babeș, pe un 
traseu 
torii: 
(CSM) 
Negru
El. Flaișer (St.) — echipe: Știința; ju
niori I: Fr. Baban (St.) — echipe: Ști
ința; juniori II: I. Căpraru (CSM) — 
echipe: CSM; seniori- (3000 m): Gh. 
Biro (CSM) — echipe: CSM; seniori 
(6000 m): V. Zaneti (St.) — echipe : 
Știința. (A. PALADE URSU — coresp)

Ciștigâ-
II: V. Hădăreanu

A.

acoperit cu zăpadă.
junioare

— echipe: CSM; junioare I: 
(St.) — echipe: C.S.M.; senioare:

W

o

1X2X1X21
Etapa din 25 februarie a campiona

tului italian a fost mult mai calmă 
decît cea precedentă. Astfel, în timp 
ce la 18 februarie a cîștigat o singură 
echipă gazdă, duminică au cîștigat... 
cinci echipe care au jucat pe teren 
propriu. Totuși, concursul nu a fost 
lipsit de unele surprize: victoria for
mației Milan la Roma și meciurile 
nule realizate de Intemazionale și 
Napoli. Aceasta ne determină să cre
dem că și numărul câștigătorilor va 
fi mai mare decît la 18 februarie. La 
pronosticurile din urnă au ieșit cîteva 
semne care ne determină să ne gîn- 
dim la un nou report. Dintre aceste 
semne amintim: Genoa — Parma 2. 
Bologna — Catania 2, Inter — Juven
tus 2 $.a.

Dinamo București și Rapid București 
in programul concursului de duminică 

4 martie.

! Dăm acum programul concursului 
■Pronosport nr. 9 (etapa din 4 martie).

I. R.P. Bulgaria — Dinamo Bucu
rești (amical).

II. K. Beringen F. C. — Rapid 
l' București (amical).

(Rapid) 
19:04,0; 
(Din.);
- 3000

18:46,6; M. Spudercă 
M. Pleșa (Steaua), 
P. Karosi (Steaua); 

m: I. Buiachi (Farul

; i ■ian w
Spartak Pita învingătoare

la Miercurea Ciuc și Brașov

PRONOEXPRES

Echipă cehoslovacă Spartak Pilsen a 
jucat vineri și sîmbătă' la Miercurea 
Ciuc, îptîlnind pe Voinț^ din localitate. 
In ampele întîlniri, victoria a revenit 
oaspeților cu 12--1 15—3.

Duminică seara,<hocheiștii cehoslovaci 
au susținut ultimul joc din cadrul tur
neului în /'țara noastră, întîlnind la 
Brașov pe Sțeăgul -roșu. Spartak a cîș* 
tigat cu 9—1 (3—1, 2—0,*4—0), prin 
punctele înscrise de Vaclav (2), Stogr 
(2), Sipion (2k Sasek, Habr și Rehka, 
respectiv Antal.,

A zecea ediție — jubiliară — a con
cursului de schi „Cupa drumarilor*, 
organizat de asociația sportivă Proiec
tantul pentru schiorii din București, s-a 
desfășurat la sfîrșitul săptămî«ii tre
cute în Buccgi, și s-a bucurat de un 
frumos succes. Cei peste (X) da sțhitlp 
s-au întrecut în probe de slalom^^MîlK 
și slalom uriaș cu un grad de dificul
tate destul de ridicat. Ninsoarea care 
nu a contenit nu a stînjenit desfășura
rea întrecerilor, care au fost urmărite 
de numeroși spectatori. La fete, fosta 
campioană a țării Hilde Welther a do
minat categoric ambele curse, cucerind 
primul loc Ia slalom special, slalom 
uriaș și la combinată. La băieți, ca și 
anul trecut, lupta pentru întîietatc s-a 
dat între I. Cosma și Puiu Dimache. 
1. Cosma a cîștigat slalomul uriaș (pe 
locul secund Dimache) și combinata de 
două probe, iar Dimache cursa de slalom 
special.

Buletinul zăpezii
în ultima săptămînă, în zona de 

munte au fost înregistrate numeroase 
căderi de zăpadă, dintre care unele au 
fost viscolite. în dimineața zilei de 26 
februarie, stratul de zăpadă avea ur
mătoarea grosime : Sinaia (Cota 1.500 
m) 82 cm, Predeal 90 cm, Vf. Oinu 148 
cm, Fundata 100 cm, Ceahlău-Toaca 
45 cm, Harău 80 cm, Pictrosu-Bodnei 
70 cm, Semenic 120 cm, Țarcu-Godeanu 
110 cm, Paring 60 cm, Păltiniș 37 cm, 
Brașov 8 cm, Vlădeasa 120 cm.
zilele următoare se prevede timțZoJpFc? 
cu ccr noros și cu ninsori abundente în 

și slabe în Carpații 
sufla moderat din 
va crește ușor în

Carpații Sudici 
Nordici. Vîntul va 
Vest. Temperatura 
primele două zile, apoi va scădea, ră-
mînînd sub zero grade și în cursul zi
lei. Dimineața, ceață în bancuri: Stra
tul de zăpadă va crește în grosime. Ză
pada va fi afinată, fără crustă, bună 
pentru schi. în general, condițiile meteo
rologice sînt favorabile pentru con
cursuri de schi și pentru ascensiuni.

III. Milan — Fiorentina (camp.
ital. A).

IV. Palermo — Internazionale (camp.
ital. A).

V. Mantova — Roma (camp. ital. A)
VI. Padova — Torino (camp. ital. A) 

VII. Atalanta — Catania (camp, ital 
A).

VIII. Juventus — Bologna (camp, 
ital. A).

IX. Lecco — Lanerossi (camp, 
ital. A).

X. Spal — Udinese (capm. ital. A).
XI. Sampdoria — Venezia (camp.

itaL A).
XII. Lazio — Napoli (camp. ital. A).
Amănunte despre echipele cuprinse 

în acest program găsiți în Programul 
Loto-Pronosport Nr. 9 (411) care a a- 
părut azi dimineață.

Tragerea Mărțișorului Loto-Central.

Joii martie este ultima zi cînd se 
mai pot cumpăra bilete pentru tra
gerea Mărțișorului la Loto-Central. 
tuia din cele mai mari trageri pe care 
le organizează Loto-Pronosport. La 
această tragere se acordă gratuit, din- 
tr-un fond special, numeroase premii 
suplimentare. în frunte cu 10 auto
turisme „Moskvici" și 100 călătorii în 
U.R.S.S. ...

Cu aceleași bilete, fără a plăti nimic 
în plus, se participă la 7 extrageri 
suplimentare. Se extrag in total 51 
numere și se atribuie 34 de cîștiguri.

Ținînd seama de numeroasele pre
mii suplimentare care se atribuie: 
autoturisme, călătorii în U.R.S.S., scu
tere, televizoare, aparate de radio, 
frigidere, biciclete ș.a., tragerea Măr
țișorului trezește an de an un mare 
interes în rindurile participanților.

Premiile concursului Pronoexpres 
din 21 februarie.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 8 DIN 21

FEBRUARIE 1962

Categoria a Il-a 2 variante a 36.052.
Categoria a IlI-a 40 variante a 1.941.
Categoria a IV-a 189 variante a 528.
Categoria a V-a 981 variante a 101.
Categoria a Vl-a 4034 variante a 50.

Fond de premii 554.651 lei.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 28 februarie 1962 în Bucu
rești str. Doamnei nr. 2.

■Rubrică redactată de Loto-Pronosport,

Turiști I Folosifi timpul liber în excursii pe munte. — Vizitafi cabanele S
Poiana Stînii, Cofa 1500, Vîrfui cu Dor, Babele, Peștera, Padina, Carai- 
man, Căminul Alpin, Muntele Roșu, Cheia. Cabanele sint utilate șl

aprovizionate de către

ÎNTREPRINDEREA 
RE&ÎONALA A STAȚIUNILOR 

BALNEOCliNATERÎCE



CONCURSURI... CAMPIONATE...

Colțul specialiștii'ui

Tehnica precisă și în viteză, 
cerință actuală a rugbiului modern

ROMAN. Pe arena de popice a fa
bricii de zahăr „Ilie Pintilie" a avut 
loc dubla întîlnire dintre echipele Tex
tila roșie lași și Unirea F. Z. Ro
man. Formațiile gazdelor au obținut 

întîlniri cu scorul 
d. (feminin) și 
(masculin). Cele 
au fost realizate

victoria în ambele 
de 1878—1173 p. 
4636—4616 p. d. 
mai bune rezultate 
de Elena Buduleanu (Unirea) — 359 
p. d. și Gh. Rășchitaru (Textila) — 
823 p. d. (D. PADURARU și O. GUȚU, 
coresp.).

TIRNĂVENI. Echipele Chimica 
Voința au susținut o întîlnire de 
rificare în vederea participării la 
campionatul republican. A învins pri
ma formație la o diferență de 191 
p. d. (I. HAȘASIU — coresp.).

CÎMP1NA. Echipele participante la 
campionatul raional, au fost împărți
te în două serii. După încheierea tu
fului, situația se prezintă astfel : se
ria I : 1. Flacăra Rafinăria Cîmpina 
21 p, 2. Petrolistul Cîmpina 17 p, 3. 
Textila Cîmpina 17 p (punctaveraj 
mai slab); seria a ll-a: 1. Cristalul 
Azuga 18 p, 2. Carpați Sinaia 14 p, 
3. Voința Sinaia 10 p.

In clasamentul individual conduce 
maestrul sportului Petre Purje (Ra
finăria Cîmpina) cu 903 p. d. urmat 
de coechipierii săi N. Blănaru 860 p. 

I^^plex. Vartic 845 p. d., Gh. Sclip- 
cea 844 p. d., Alex. Ilioiu (Petrolis
tul Cîmpina) 836 p. d„ A. Șucatu 
(Textila Cîmpina) 828 p. d., V. Sbîr-

Șt 
ve

nea (Carpati Sinaia) 820 p. d. etc. 
(C. V1RJOGHE și N. I. POPESCU- 
coresp.).

BRAȘOV: 35 de echipe feminine 
și masculine de categoria 1 și a 11-a 
se întrec în campionatul orășenesc. 
Primele locuri in clasamentele turu
lui au fost ocupate după cum urmea
ză. Cat. I : feminin : I. Met. Br. 24 p, 
masculin : • Aripile C.F.R. 24 p ; cat. 
a ll-a : masculin ; seria I : Birsa 21 
p, seria a ll-a: Voința 1 20 p.

Dintre jucători s-a remarcat, 
mod deosebit, tînărul Dumitru 
coară (Aripile C.F.R ), care din 
bile mixte a doborî t, 901 popice. 
GRUIA — coresp. regional).

PLOIEȘTI : In prima etapă a cam
pionatului republican își dispută îri- 
tîietatea 1.1 echipe feminine și 
masculine (cat. j), 10 formații

II. Finalitatea, lipsă majoră in pregătirea pentru atac a jucătorilor
Prof. NICULAE PADUREANU 
antrenorul lotului R.P.R;, maestru 

ai sportului

Unde duce

completeze : 
element in- 
incident pa
și mai bine

Anton Iercoșan este sabrer in ca
drul Clubului sportiv școlar din Bucu
rești. „Un talent autentic' spun an
trenorii. Și tot ei țin să 
„...Din păcate insă, un 
fumurat ți neserios'. Un 
trecut recent conturează
„profilul' acestui tinăr sportiv.

...In ajunul finalelor campionatelor 
de juniori ale Capitalei, Anton Ier
coșan nu-și mai găsea astimpăr. Ve
nea la antrenamente, dar lucra nervos, 
nu reușea să 
ultimul 
Panescu 
trebat:
- Ce
Iercoșan a ezitat citeva 

a răspuns :
— Prevăd că miine, la 

fi singur...
Ce vorbă-i asta ? Știi 

ț^^clubul nostru participă cu 5 sa- 
breri.

— Ei da, dar nu mă va ajuta ni
meni...

Și Iercoșan n-a mai găsit cuvinte 
pentru a-și încheia replica.

A doua zi, in concurs, Iercoșan a 
fost de nerecunoscut. După citeva 
asalturi in care a pozat in... mar» 
vedetă, a început să tragă fără să 
gindească, expunîndu-se tot timpul 
și comițind greșeli de neiertat chiar 
și unor începători. Rezultatul ? A 
„rămas' încă din semifinale.

— Ce vă spuneam ieri, că voi fi 
singur, că nu voi fi ajutat de nimeni, 
nici chiar de colegii mei de club ? 
a început să se lamenteze Iercoșan. 
Antrenorul a rămas complet surprins !

— Cum adică ? In ce sens ai in-

intre in ritm. După 
antrenament, antrenorul C. 
l-a luat deoparte ?i Z-a in-

se intimplă cu tine ?...
clipe. Apoi

finale, voi

foarte bine

Sase noi recorduri
republicane de juniori

în cadrul uneiSimbătă seara, 
reuniuni la care au participat tinerii 
halterofili din echipele Rapid Bucu
rești și Dinamo Obor au fost înre
gistrate șase recorduri republicane 
de juniori. Autorii acestor performan
țe sfat GHEORGHE MINCU la cate- 
goria grea și CORNEL KELEMEN 
(ambii de la Dinamo Obor), ia 
categoria mijlocie, lată cele șase 
recorduri :
120 kg — împins (v.r. 117,5 kg). 
140 kg — aruncat (v.r. 135 kg), 
370 kg — total (v.r. 360 kg ), 
CORNEL KELEMEN: 105 kg im
pins (v.r. 100 kg), 107,5 kg — 
smuls (v.r. 102,5 kg) și 347,5 kg 
— total (v.r. 332,5 kg).

GHEORGHE MINCU

în 
Ni- 
200 
(C.

10 
______,______ ,, ___ , de 
cat. a II-a și 6 de cat. a IH-a In 
total, sint angrenați în întreceri 382 
de sportivi.

In urma rezultatelor obținute în 
întîlnirile din prima parte a etapei 
orășenești, pe primele locuri s-au cla
sat la categ. I Voința (feminin) și 
C.S.O. (masculin). La categ. a Il-a 
turul a fost cîștigat de formația Re
cord, iar la categ. a IlI-a în fruntea 
clasamentului se află echipa Rafino
rul II. De subliniat faptul că toate 
echipele au obținut rezultate supe
rioare celor din turul precedentului 
campionat orășenesc. (PETRE BRE- 
BEANU — instructor și arbitru de 
cat. I).

Pe teme educative

îngîmfarea...
ai

de club să-ți cedeze

Eram doar singurul 
de a ocupa primul

țeles tu să fii ajutat? Nu cumva 
fi vrut ca colegii 
asalturile ?

— Bineînțeles ! 
sabrer cu șanse 
loc.

Așadar, iată pină unde poate merge 
«n sportiv care nu-și mai încape in 
piele, a cărui educație a rămas mult 
in urmă ! Ingimfarea, subaprecierea 
colegilor de echipă, a adversarilor au 
făcut dintr-un element cu frumoase

Cine se umflă mult... crapă !
Desen de CLENC1U

posibilități de afirmare, un codaș in 
sport, un exemplu negativ pentru 
toți tinerii scrimeri.

Pe bună dreptate, federația a ho- 
tărit scoaterea lui din loturile pentru 
întilnirea de juniori cu 
Germane și Criteriul 
Scrimă al tineretului. O 
dar necesară, care il va 
coșan să gindească cu totul altfel 
despre felul cum trebuie cucerită vic
toria in sport!

echipele R.D. 
Mondial de 

măsură aspră, 
ajuta pe fer

TIBERIU STAMA

Tehnica individuală înseamnă, fa
ir-un mod mai sugestiv de a prezenta 
lucrurile, acel ansamblu de mijloace 
pe care sportivul le folosește în timpul 
unui meci. Cu cit bagajul de cuno
ștințe, abilități și deprinderi de ordin 
tehnic, va fi mai bogat, mai complex, 
cu atit realizările sportivului vor fi mai 
variate, mai valoroase, mai eficace.

Tehnica modernă, nu numai în rugbi 
ca și în orice alt joc sportiv, înseam
nă asocierea vitezei de execuție cu o- 
portunitafea tactică cerută de faza de , . , . . -
joc. Marii, jucători, renumiți tehnicieni ț*itațt, un jucător^ care^ aleargă spre 
pe plan mondial, sint sub aspectul fi- " ’ - -*
zic comuni cu oricare alții dar totuși 
ej posedă judecind sau intuind, rezol
vările cele mai rapide, mai ingenioase, 
mai oportune și mai eficace în fazele 
de joc. Ei realizează fie demarcarea 
personală și deci pot apoi executa ac
țiunea finală (șut sau înscrierea unei 
încercări), fie atragerea a mai mulți 
adversari, după care văd partenerul 
mai bine plasat căruia ii trimit ba
lonul găsindu-1 demarcat și deci liber 
de a acționa.

Această calitate, acest nivel valoric 
se poate dobîndi și perfecționa în pro
cesul de antrenament, cu 
răbdare asupra faptului că 
tivi deprind mai ușor, alții 
plafonarea tehnică în jocuri 
posibil de realizat.

In jocul modern, din cauza condiții
lor de plan, spațiu și mișcare in care 
se desfășoară o partidă, atunci cînd în
tre purtătorul balonului și terenul de 
țintă se află un apărător, se ivește 
necesitatea fie de a ocoli adversarul, 
prin lateral, fie de a da adversarul la 
o parte din drumul spre țintă. De re
marcat Ia primul caz este faptul că 
pentru a realiza depășirea adversarului 
prin ocolire este necesară o aprecia
bilă diferență de viteză fa avantajul 
atacantului. In cele mai multe cazuri, a- 
părătorul plachează apărînd perfect 
zona dinaintea lui mai înainte ca să 
se producă depășirea. In cel de 
doilea 
ționa 
avind 
fentă 
poate 
o fentă de schimbare de direcție, după 
care rea!îzîndu-se fixarea pe loc a 
adversarului, în momentul fentei, se 
pornește acțiunea finală avîndu-se a- 
vantajul unui timp de mișcare, care 
în cazul nostru este de un pas, cca. 
1—1,50 m. Aceasta reiese din faptul 
unanim constatat că între perechile 
angajate într-o asemenea fază se cre
ează spontan un sincronism de miș
care, avantajul de inițiativă avindu-1 
totuși purtătorul balonului. De- această 
folosire a inițiativei și de posesiunea 
și aplicarea unor simple procedee teh
nice (cunoscute de altfel), depinde se
pararea jucătorilor în clase valorice.

Rugbiul avind numeroase procedee 
modalități de a manevra balonul a- 
cu mina cit și cu piciorul, jucăto- 
irebuie să capete aceste deprinderi 
mod reflex, la fel cum în mod re-

atenție și 
unii spor- 
mai greu, 
fiind im-

al 
caz, atacatorul, înainte de a ac- 
decisiv (depășirea propriu-zisă), 
adversarul în față, execută o 

spre stingă, spre exterior. Se 
executa fie o fentă de pasă, fie

Și 
tît 
rii 
în
flex în caz de nereușită trebuie să 
știe să intre in contactul cu adversarul 
— placajul — ferindu-se de a fi tam
ponați de umărul acestuia, prin miș
carea , șoldului spre lateral, doar o 
palmă, astfel ca efectul de contact al 
placajului să se realizeze în brațul pe 
șold.

Concurs
Institutul de Cultură Fizică din București anunță concurs pentru 

ocuparea postului de conferențiar la disciplina Anatomie-Biomecanica, 
poziția 2, de la catedra II de Fiziologie-Anatom'e-Biomecanica.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta la Secretariatul 
Institutului în termen de 30 
(in 2 exemplare) :

— Copie legalizată de 
lent de studii superioare;

— Copie legalizată de 
Științe;

— Lucrările științifice

de zile de la publicare următoarele acte

pe

Pe

diploma

diploma

de

de

stat sau

doctorat

de pe actul echiva-

sau de candidat in

exemplar;, , ale candidatului intr-un
— Certificat de caracterizare a activității profesionale și sociale a 

candidatului eliberat de instituția (întreprinderea) jn care acesta își are 
funcția de bază ;

— Memoriul de activitate didactică, științifică, semnat de candidat- 
Data concursului se va comunica direct eandidaților.
Informări suplimentare se pot obține zilnic de la Secretariat între 

orele 12—14.

Astfel constatăm că fiecărui post, 
din noianul de situații care se pot ivi 
în decursul desfășurării unei partide; 
i se pot imagina ți pune în prac'.ică 
asemenea acțiuni de tactică individuală. 

Inițiind acțiuni false se realizează « a^icSl^nii una aci un laise se rea izeaza i -j

tea acestuia de a acționa eficace, sau 
doar punerea lui pe picior greșit (timp 
de 2—3 zecimi de secundă) timp insu
ficient pentru a realiza depășirea I Nu

ex. in 14 sec. 100 plat, parcurge 70 
cm într-o zecime de secundă, deci 2—3 
m in lateral sint totdeauna suficienți,

(fenta) urmează exploatarea succesu
lui: accelerarea vitezei.

Se cere deci jucătorilor noștri de 
rugbi să posede nu numai tehnica de 
bază a mișcării, aceasta este prea pu
țin, ci în plus se simte nevoia de a 
îmbogăți mijloacele de atac ale indivi
dului aflat in duel direct cu un adver
sar. Trebuie deci să se treacă la 
asocierea a minimum două procedee 
tehnice, lată citeva exemple, și sîntem 
convinși că antrenorii sau jucătorii în
șiși vor găsi pe postul lor multe alte 
asemenea imperecheri:

1. Fentă de pasă spre stingă, în 
fața unui adversar, care vine din 
față lateral stînga, apoi schimbarea 
direcției spre dreapta cu 
Ionului în mina dreaptă, 
rînd-o pentru a efectua 
placaj.

2. Fentă de șut spre 
renului, după care la ezitarea adver
sarului de a mai placa, trecerea balo
nului în mina cealaltă, cea dinspre 
adversar rămînînd liberă pentru apă
rarea de placaj.

3. Fenta de placaj a apărătorului 
(aplecarea trunchiului și pregătirea 
brațelor) față de un adversar cu balo
nul în speranța că acesta va executa 
o lovitură de picior. In acest fel apă
rătorul va putea acționa cu mai multă 
promptitudine pe balonul trimis de 
atacator-

-  --- — ■ w u ........ ■■ 
rului fără minge este depășită (vezi 
schimbul de locuri la fotbal sau hand
bal). Aceasta trebuie asociată cu ac
țiuni de mare indemfaare și viteză 
care devin cu atit mai valoroase cu 
cit sfat executate in apropierea tere
nului de țintă, adică acolo unde apă-i 
rătorul se aruncă pur și simplu cu 

_ . ;■ ultima energie pentru a împiedica acel
CÎ?H? de ‘eT.en„.care înseamnă marca
rea încercării. Situație psihic total ase
mănătoare și fotbalului, handbalului 
sau baschetului, de exemplu. Or, 
acest lucru trebuie speculat de atacul 
jucătorilor noștri fapt care nu prea se 
realizează, ba din contra, pe măsură 
ce se apropie de țintă sau de poartă, 
acțiunile devin mai greoaie, mai nein- 
deminatice (prezența și zelul apără
torului cîștigînd duelul cu calitatea 
mijloacelor și viteza de execuție a a- 
tacanților).

Iată dar, cum finalitatea decisivă in 
jocul de atac își găsește cauzele in 
slabul nivel de tehnică și de tactică 
individuală, în insuficientul nivel al 
cunoștințelor teoretice, în insuficienta 
muncă de instruire din decursul antre
namentelor. Aceasta este linia metodică 
pe care trebuie să o urmărim în viito
rul apropiat fa scopul de a depăși sta
diul fa care armele noastre specifice 
par a fi doar pregătirea fizică și mo
ralul deosebit.

Concluzia articolului de față urmă
rește ca in activitatea de pregătire din 
cluburi, sportivii să fie îndrumați mal 
mult spre însușirea, perfecționarea și 
îmbogățirea mijloacelor tehnice stîn- 
ga-dreapta, și să se mai lase de « 
parte exagerata grijă de a practica o 
tactică savantă căreia nu-i este puși 
la temelie adevăratul fundament solid 
constituit din cunoașterea la perfecție 
a tehnicii.

trecerea ba- 
stinga elibe- 
apărarea de

interiorul te-

Echipele Rapid și Steaua
învingătoare în „Cupa 16 Februarie”
Au luat sfirșit întrecerile „Cupei 

16 Februarie" la baschet din Capitală. 
In ultimele jocuri, Steaua a întrecut 
după un meci destui de echilibrat for
mația . Rapid cu scorul de 7.1—63 
(41—35), iar Dinamo pe A.S.A. Bacău 

•cu 58-48- (21—15). Astfel, pe pri
mele trei locuri in competiția forma
țiilor de seniori s-au clasat: 1, 

. Steaua, 2. Rapid, 3. Dinamo.

Foarte interesantă și spectaculoasă 
a fost finala echipelor masculine de 
tineret, în care Rapid a învins C.S- 
Școlar cu scorul de 77—65 (35—27). 
Tn finala feminină a formațiilor de 
tineret s-au fatîlnit reprezentantele 1 
acelorași cluburi. Victoria a revenit 
de asemenea Rapidului la scorul de 
50—42 (31—21).

CR. POPESCU-coresp. i)

Rapid București a plecat la Riga
Ieri dimineață, e- 

chipa feminină Rapid 
București a părăsit 
Capitala indreptin- 
du-se spre Riga. 
După cum se știe, 
campioanele noastre 
vor întilni joi 1 mar
tie echipa Daugava 
Riga în cadrul sfertu
rilor de 
„Cupei 
europeni'.
Rapid a deplasat ur
mătorul lot: Eva Fe- 
renez, Elena Ivano- 
vici, Cornelia Gheor- 
ghe, Dorina Marian, 
Niculina Florescu, Ha- 
nelore Kraus, Anca 
Racoviță, Erica Bre- 
chner. Viorica Nicu- 
lescu, Doina Lupan, 
Irina Vasileseu și S. . 
Ferencz (antrenor).

In fotografia noas
tră puteți vedea pe 
Ancă Racoviță, una 
din . jucătoarele de 
bază ale echipei fero
viare în plină acțiune.

finală ale 
campionilor 

Formația



Reprezentativa R. P. Romîne (bărbați) 
și cea a R. P. Ungare (femei) 

învingătoare în probele pe echipe
CONSTANTA, 26 (prin telefon de 

> Ia trimisul nostru).
întîlnirea masculină R.P. Romînă 

B — R. P. Polonă din seria I, care a 
continuat duminică seara tirziu, a o- 
ferit o întrecere viu disputată, palpi
tantă. Jucătorii noștri au condus cu
3— 0, dar slăbind ritmul au permis ad- 
.versaruluî să egaleze și să ia chiar 
conducerea cu 4—3. In ultimele două 
partide însă printr-un efort de voin
ță și stăpînire de sine Sîndeanu și 
Angelescu au reușit 6ă cîștige și să 
aducă victoria selecționatei secunde 
cu 5—4: Angelescu — Roslan 2—0, Bot
tner — Kalinski 2—1, Sîndeanu — Ku- 
ai Ii.sk i 2—0, Bottner — Roslan 1—2, 
Angelescu — Kusinskî 0—2, Sîndeanu
— Kalinski 1—2, Bottner — Kusinskî 
0—2, Sindeanu—Roslan 2—0, Angelescu
— Kalinski 2—0.

Un succes important a obținut în 
seria a doua prima reprezentativă 
masculină a R.P. Romîne care a în
trecut cu 5—1 formația R. S. Ceho
slovace. S-a evidențiat Cobirzan prin 
calmul cu care a acționat și prin 
forța loviturilor de atac. Rezultate : 
Giurgiucă — Stepanek 2-1, Cobirzan
— Stanek 2-1, Negulescu — Svarc 2-0, 
Giurgiucă — Stanek 2-1, Negulescu — 
Svarc 2-0, Giurgiucă — Stanek 0-2, 
Negulescu — Stepanek 2-0, Cobirzan
— Svarc 2-0.

Alte rezultate: echipe bărbați, se
ria I: R.P. Romînă B (Angelescu 2 v., 
Sîndeanu 2 v., Bottner 1 v.) — R.P. 
Bulgaria (Sivacev, Gerdgikov, Kara- 
nesev) 5-0. R.P. Ungară (Rozsas 2 v, 
Halpert 2 v., Fahazi 1 v.) — R.P. Ro
mînă B (Bottner 1 v„ Sindeanu, An
gelescu) 5—1. R.P. Polonă — R.P. Bul
garia 5-1, R.P. Ungară - R.P. Polonă
4— 3. Seria a doua: R.S.
— U.R.S.S. 5-1, U.R.S.S.

U.R.S.S. - R.P.

Rezultate : Saunoris-Giurgiucă 0—2 , 
Novikov-Negulescu 0—2 ; Averin-Rethi 
2—0 ; Saunoris-Negulescu 0—2 ; Ave- 
rin-Giurgîucă 0—2 : Novikov-Rethi 2—0; 
Averin-Negulescu 2—0 ; Saunoris-Rethi 
2—1 ; Novikov-Giurgiucă 2—0.

Tot în cadrul seriei a II-a s-a dis
putat și meciul R. S. Cehoslovacă-R.P-R. 
tineret, în care victoria a revenit jucă
torilor cehoslovaci cu o—2.

în jocul decisiv pentru cîștîgarea se
riei I echipa de fete a U.RS.S. a în
vins surprinzător, dar meritat, prima 
noastră formație tu scorul de 3—1. Ca 
și pînă acum o impresie deosebită a 
lăsat campioana U.R.S.S., junioara 
Laima Balaișite. Ea atacă decisiv din 
ambele părți fapt care î-a adus două 
victorii, fără ca să piardă un singur 
set, in întîlnîrîle cu Geta Pitică și .Ma
ria Alexandru. Cea de a doua sportivă 
sovietică, Paisiarv, a luptat și a ară
tat regularitate în loviturile de apă
rare. Cit privește pe jucătoarele noas
tre, ele au acționat sub orice critică; 
nu au luptat, au jucat fără convingere 
și au lăsat inițiativa de partea adver
sarului. Rezultate : Balaișite—Pitică 
2-0; Paisiarv—Alexandru 2-0; Balaiși
te, Paisiarv—Pitică, Alexandru 1-2, 
Balaișite—Alexandru 2-0.

La capătul unei lupte extraordinare, 
care a durat mai bine de 4 ore, repre
zentativa masculină a R.P. Romîne a 
cucerit o victorie meritată în meciul 
cu selecționata R. P. Ungare. Scor: 
5—4. Prin această victorie, echipa ro- 
mînă a cucerit titlul de campioană in
ternațională a R.P.R.

Rezultate tehnice: Cobirzan — Fa- 
hazi- 1—2; Giurgiucă — Halpert 2—1; 
Negulescu — Rozsas 2—0; Giurgiucă
— Fahazi 1—2; Cobirzan — Rozsas
1— 2; Negulescu — Halpert 2—1 ; 
Giurgiucă — Rozsas 1—2; Negulescu
— Fahazi 2—1 ; Cobirzan — Halpert
2- 0.

In întrecerea finală a echipelor fe
minine, formația R. P. Ungare a cîști
gat titlul Intrecind reprezentativa 
U.R.S.S. cu 3—1 : Kerekes — Balaișite 
0—2, Hevessi — Paisiarv 2—0, Ke
rekes, Hevessi — Balaișite, Paisiarv 
2—1, Hevessi — Balaișite 2—1.

sportivul argenti- 
cu o performanță 
record era de 

din februarie 1961

• La Buenos Aires au început 
campionatele de notație ale Americii 
de Sud. Jncă din prima A au fost 
stabilite aouă noi recorduri ale con
tinentului sud-american — în probele 
de 200 m liber bărbați și 100 m spate 
femei. Recordul la masculin a fost 
realizat de către 
nian Luis Nicolao, 
de 2:09,0. (vechiul 
2:10,3 și aparținea
brazilianului Nabuko). înotătoarea An- 
nelisa Rochenbach (Venezuela) a fost 
cea mai bună în proba de 100 m 
spate, stabilind un nou record al A- 
mericii de Sud, cu timpul de 1:16,4. 
Recordul anterior era de 1:16.9 și 
aparținea sportivei Ribeiro (Brazilia), 
în cadrul întrecerilor de la Buenos 
Aires o formă bună au manifestat de 
asemenea recordmanul mondial Ma
nuel dos Santos (Brazilia) — 2:10,9 la 
200 m spate și Capriles (Venezuela), 
care a parcurs distanța de 200 m li
ber în 2:12,3.

• Campionul și recordmanul Eu
ropei, englezul J. Black a confirmat 
recent forma bună pe care o deține. 
Intr-un bazin de 25 m din orașul 
Glasgow el a parcurs 200 m liber 
în excelentul timp 2:03,5. După cum 
anunță presa engleză. Black a început 
de pe acum pregătirile pentru vii
toarele campionate ale Europei de la 
Leipzig.

gheață

PE TARI LA CAMPIONATELE MONDIALE DE LA ZAKOPANE
Medalia de Dronz la sărituri a revenit finlandezului Halonen

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — In 
cadrul festivității de închidere a cam
pionatelor mondiale de schi (probe nor
dice) primul loc în clasamentul pe țări 
a fost atribuit schiorilor din U.R.S.S., 
care au cucerit 3 medalii de aur, 4 de 
argint și 3 de bronz, cu un total de 
70 de puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat schiorii din Suedia (3 me
dalii de aur, 3 de argint), Norvegia 
(2 medalii de aur, 1 de argint, 2 bronz), 
Finlanda, R.P. Polonă, Italia și alte 
țări.

Dintre participanți cea mai frumoasă 
comportare a avut-o sportiva sovietică 
Alevtina Kolcina, care a cucerit 3 me-

dălii de aur (5 km, 10 km și ștafetă). 
Dintre ceilalți participanți o deosebită 
impresie au mai lăsat Sixten Jernberg 
(Suedia), cîștigătorul probei de 50 km, 
și campionul olimpic Helmuth Reck
nagel (R.D. Germană), care s-a dove
dit pînă în prezent imbatabil în proba 
de sărituri de la trambulina mare. Pen
tru prima oară în istoria campionate
lor un schior alpin. Giulio Florian, a 
cîștigat o medalie într-o probă de fond. 
Comisia de arbitraj a campionatelor a 
anunțat, după recalcularea cifrelor din 
proba de săritură de la trambulină, că 
medalia de bronz a revenit finlandezu
lui Miile Halonen.

Turneul interzonal de șah se apropie de sfîrșit
Turneul interzonal de la Stockholm 

a intrat in faza sa cea mai intere
santă — finișul. Plusul de interes îl 
constituia faptul că, după o perioadă 
în care iiderul turneului, tinărul șa- 
hist american Bobby Fischer se dis
tanțase în clasament, acum de el s-a 
apropiat simțitor alt candidat la pri
mul loc, marele maestru sovietic El'im

clasamentului, precum 
îndîrjită pentru locul... 
asigură calificarea in 

a campionatului moti-

Cehoslovacă 
(Averin 2 

v.i Novikov 2 v., Saunorîs 1 v.) — 
R.P. Romînă tineret (Bodea 1 v., M. 
Antonescu, Sentivani) 5-1.

Echipe femei: seria I: R.P. Romînă 
A — R.S. Cehoslovacă 3—0: Pitică — 
Bosa 2-0, Alexandru — Luzova 2-1, 
Alexandru, Pitică — Svarcova, Bosa 
2-0, R.P. Romînă A (Alexandru, Pi
tică) — R.P. Romînă tineret (Mihalca, 
V. Jandrescu) 3-0,
Romînă tineret 3-1: Balaișite — Mi
halca 2-0, Paisiarv — V. Jandrescu 
2-1, Balaișite, Paisiarv — Mariana 
Jandrescu, Mihalca 1-2, Balaișite — 
Victoria Jandrescu 2-0. Seria a Il-a: 
R. P. Ungară — R. P. Polonă 3—1, 
R.P. Ungară—R.P. Romînă B 3-1: He- 
vesi — Folea 2-1, Kerekes — Erdreich 
0-2, Hevesi, Kerekes — Folea, Er
dreich 2-0, Hevesi - Erdreich 2-0.

Tot luni după-amiază, timp de trei 
ore, a avut loc și întîlnirea masculină 
din cadrul seriei a Il-a dintre reprezen
tativele U.R.S.S. și R.P.R. (A). între
cerile au dat loc Ia un spectacol foarte 
apreciat de spectatori, atît pentru fru
musețea schimburilor de mingi, cit și 
pentru evoluția scorului. Selecționata 
noastră a condus cu 4—1 dar a pierdut 
în cele din urmă Ia limită, cu 5—4.

G. COMARNISCH!

In campionatul de hochei pe 
al Uniunii Sovietice continuă să con
ducă actuala campioană unională, e- 
chipa Ț.SXA In ultimele partide dis
putate hocheiștii militari au întrecut 
de două ori pe Spartak Sverdlovsk 
(4—2 și 5—2), precum și formația 
Molot Perm: 8—6. Două noi victorii 
au obținut și Lokomotiv Moscova care, 
ți.ni nd seama de meciurile restanță pe 
care urmează să le dispute, are se
rioase șanse de a se apropia de ac
tualul lider. Feroviarii moscoviți 
au întrecut cu 6—2 și 9—4 pe Spar
tak Omsk. Cu aceeași echipă din 
Omsk Dinamo Moscova a obținut ur
mătoarele rezultate: 7—0 și I—1. 
Dinamo Moscova a mai terminat o 
partidă la egalitate. După ce în pri
mul meci a întrecut cu 4—0 pe Dinamo 
Novosibirsk, în cea de a doua întîlnire 
au terminat la egalitate: 5—5. Reluîn- 
du-și activitatea competițională după 
participarea la întrecerile din cadrul

„Cupei orașului București", Torpedo 
Gorki a obținut două victorii; 6—0 cu 
S.K-A. Kuibîșev și 4—3 cu LIIJT.
Spartak .Moscova, care aspiră, cu 
șanse apreciabile la tirtul din primele 
locuri, a fost, surprinzător, învinsă cu 
7—3 de Metalurg Novokuznețk. Iată 
alte rezultate înregistrate în campiona
tul de hochei pe gheată al U.R.S.S.: 
LIIJT — Kiroveț 4—4, S.K.A. Lenin
grad — Himik 1—6. Daugava — Ari
pile Sovietelor 3—13 și ~ “
tak Sverdlovsk — Molot
Leningrad — Elektrostal 
sament conduce Ț.S.K.A. 
jocuri), urmată de Dinamo Moscova 
— 48 (29), Lokomotiv Moscova 45 
(26), Himik 43 (31), Spartak Moscova 
42 (26), Aripile Sovietelor 41 (25).

2—5, Spar-
2—3, S.K.A.

6—5. In cla-
cu 53 p. (31

RELUAREA CAMPIONATULUI
U MAGHIAR

Duminică, în R.P. Ungară a fost re
luat campionatul de fotbal prin dispu
tarea etapei a IV-a din retur. Liderul 
clasamentului, echipa budapestană Va- 
sas, a obținut o victorie în deplasare: 
2—0 cu Csepel. Și cea de a doua cla
sată, Ujpesti Dozsa, a cîștigat: 2—1 
cu Ferencvaros. Alte rezultate: Ozd — 
Tatabanya 1—I, Komlo — Salgotar- 
jan 0—0, Dorog — M.T.K. 2—1, Sze
ged — Pecs 3—1. In clasament: Va- 
sas 26, Ujpesti Dozsa 25, Tatabanya 
21 etc.

SURPRIZE IN CUPA RD. 
GERMANE

In cadrul optimilor de finală ale 
„Cupei R.D.G." ...........................
mare surpriză : 
pentru semifinalele „Cupei 
lor europeni", Motor Jena, 
minată cu scorul de 
ția Chemie Halle.

a fost înregistrată o 
proaspăta calificată 

~ ' campioni-
a fost eli
de forma- 
rezultate: 

Aufbau Magdeburg — Vorwârts Cott
bus 2—1, Einheit Dresda — Motor 
Werdau I—2, Dynamo Berlin — S.G. 
Potsdam 1—2, Lokomotive Leipzig — 
Dynamo Dresda 1—2.

2—1
Alte

R. P< Romînă—R. D. Germană 9-6 (3-4) 
la handbal in 7 feminin

Siegfried Herman 
(R. D. Germană)

(Urmare din pag. 1)

germană marchează două goluri prin 
Gieske și Zimmerman: 4—6. Repre
zentantele noastre își mobilizează toa
te forțele, atacă deslănțuit și adversa
rele lor nu pot opri două acțiuni decit 
prin fault 
transformă 
7 metri și 
6—6.

Ultimele
Boțan ne aduce conducerea- (7—6 in 
min. 32), apoi Irina Hector apără un 
7 metri (min. 34). Boțan mărește a-

vantajul nostru (8—6 în min. 39), iar 
cu 10 secunde înainte de sfîrșit, 
excepțional contraatac, ludith 
încheie suita golurilor : 9—6.

la un 
Neaco

urmă-

3:59,6 pe 1 milă

la semicerc. Ana Boțan 
cele două aruncări de la 
din nou scorul este egal:

minute sint pasionante.

Laszlo Toth (R.P.U.) a condus 
toarele formații : R. P. EOMINA : HEC
TOR — ȘTEFĂNESCU, Frantz, OȚELEA, 
M. Constantinescu, BOTAN, Neaco, ștef, 
Leonte ; R. D. GERMANA : ZWINSCHER 
— Gieske, WACKER, RQdrich, SCHAN- 
DING, Lemke, Urban, Zimmerman, 
Nocka.

Mîine, reprezentativa R. D. Germane 
va întîlni incepind de la ora 19, în sala 
Fioreasca, o selecționată divizionară. In 
deschidere (ora 17,45) un joc masculin : 
Steaua — Rapid.

BERLIN 26
jul unui concurs atletic organizat în sala 
de sporturi Dinamo din Berlin, doi a- 
tleți au obținut performanțe excepționa
le. Este vorba de cunoscutul semifon- 
dist Siegfried Herman-(R. D. Germană) 
și săritorul cu prăjina Nikula (Finlan
da). Atletul german a parcurs 1 milă 
(1609,35 m) "în excepționalul timp de 
3:59,6 —■ performanță care _constituie 
cel mai bun rezultat 
Finlandezul Nikula a 
menea o performanță 
ritura cu prăjina —

(prin telefon). Cu> prile-

al anului in sală, 
realizat de ase- 
deosebită la să-

4,71 m.

FIORENTINA — UN PUNCT AVANS

Cu șapte etape înainte de încheie
rea campionatului italian, lupta pentru 
primul loc este departe de a se fi cla
rificat. Este adevărat, după cea de a 
27-a etapă disputată duminică, s-au 
detașat trei echipe, din rindul cărora 
va fi desemnată probabil noua cam
pioană, dar etapă de etapă aceste trei 
echipe se perindă la conducerea în cla
sament. Duminică, Fiorentina (1—Ocu 
Mantova) a luat din nou un punct avans 
față de adversarele sale din Milano- 
— Milan și Internazionale. Internazio- 
nale a întîlnit pe teren propriu pe 
campioana țării, Juventus, a condus cu 
2—0 dar în final a fost egalată: 2—2. 
Milan, în schimb, a obținut o prețioa
să victorie în capitala Italiei, dispu- 
nind cu 1—0 de Roma. Alte rezultate: 
Torino — Atalanta 1—1, Bologna — 
Catania 3—1, Venezia — Lecco 2—0, 
Palermo — Padova 1—0, Udinese — 
Sampdoria 0—0, Lanerossi — Spal 
1—0. Clasament: Fiorentina 40, Mi
lan și Internazionale 39, Roma și Bo-

logna 35, Atalanta 32, Palermo 30, 
Juventus și Torino — cite 29.

LIDERUL ÎNVINS IN ANGLIA

Etapa de sîmbătă a campionatului 
englez a furnizat o mare surpriză: 
fruntașa clasamentului, Burnley, a 
fost întrecută cu 2—1 de Blackburn. 
Celelalte- rezultate ale etapei: Aston 
Villa—Fulham 2—1, Arsenal — Black
pool 1—0, Cardiff — Manchester City 
0—0, Chelsea — Sheffield Wednesday 
1—0, Manchester United — West Brom
wich '4’—1, Nottingham — Everton 2—1, 
Sheffield United — Leicester 3—1, Tot
tenham — Bolton 2—2, West Ham — 
Ippswich Town 2—2, Wolverhampton — 
Birmingham 2—1. Clasament: Burnley 
40 (28 jocuri), Tottenham 37 
Ippswich Town 36 (29).

NINES — RACING 2-41

(30),

Infrîngerea pe teren propriu a 
tașei clasamentului campionatului 
cez era puțin scontată chiar și de cei

frun- 
fra ti

mai entuziaști suporteri ai formației 
Racing (în tur Racing pierduse la Pa
ris cu 4—0) ! Și totuși, formația pari
ziană a cîștigat la Nîmes cu 4—2. Ce
lelalte rezultate ale etapei a 29-a: 
Reims — Toulouse 2—1, Nancy — So
cha ux 1—0, Strasbourg — Lyon 5—2, 
Rennes — Montpellier 1—1, Stade 
Franțais — Le Havre 1—1, Rouen — 
Sedan 2—3, St. Etienne — Nice 1—2, 
Monaco — Angers 5—0, Lens — Metz 
5—2. In clasament: Nîmes 35 p., 
Reims 33, Lens 32, Sedan și Rennes
— cite 31, urmate de un pluton de 
patru echipe (Monaco, Racing, Tou
louse și Nancy) cu cite 30 p.

• în sferturile de finală ale „Cupei 
fugoslaviei" s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Steaua Roșie Belgrad — 
Radnicki Sombor 2—1. Dinamo Zagreb
— Sarajevo 1—0, Velej Aîostar — 
O.F.K. Beograd 0—1, Spartak Subo- 
tița — Sloboda Tuzla 1—0.

• Citeva rezultate înregistrate du
minică in campionatul spaniol : Betis
— Real Madrid 2—1 (echipa din Ma
drid a folosit un mare număr de re
zerve păstrînd prima garnitură pentru 
meciul de baraj cu Juventus Torino 
din cadrul C.C.E.), Atletico Madrid — 
Sevilla 4—0, Barcelona — Espanol 
1—1. In clasament: Real Madrid 37, 
Atletico Madrid 32, Barcelona 31, Sa- 
ragoza 30.

ti tn ac f I rO<

Gheller. Asistăm deci la un interesant 
duel în fruntea 
și la o dispută 
6, ultimul care 
viitoarea etapă 
dial de șah.

Șansele celor aflați în cursă sint 
foarte greu de apreciat. Fischer mai 
are o serie de partide dificile, el în
cearcă acum să-și păstreze avansul 
inițial făcind remize cu șahiștii -soyic; 
tici. Să vedem dacă această tactMBg 
joc „la economie" îi va reuși pîri^ra 
sfîrșit.

„Derbiul" Gheller-Fischer disputat 
duminică a avut 6 desfășurare pasio
nantă. Gheller a atacat puternic în jo
cul de mijloc al partidei și Fischer a 
trebuit să sacrifice un pion pentru a-și 
ușura situația. In continuare, Gheller 
n-a continuat exact. El a permis ad
versarului să recîștige pionul și la în
trerupere avantajul său scăzuse simți
tor.

Dintre ceilalți concurenți, notăm că 
W. Uhlmann și-a micșorat sensibil 
șansele de calificare prin surprinză
toarea sa înfrîngere suferită la șahis- 
tul indian Aaron. In schimb, marele 
maestru cehoslovac M. Filip și-a con
solidat poziția în plutonul fruntaș. In 
general, se poate afirma că cei pre- 
zenți actualmente pe primele locuri au 
mari șanse să și le păstreze pînă la 
sfîrșitul turneului, de care ne mai des
part 5 runde.

Ieri după-amiază s-au disputat par
tidele întrerupte, ale căror rezultate au 
deosebită importanță pentru configura
ția clasamentului : Fischer — Petro
sian */2—'/2, Gheller — Fischer 
*,/2—*/2, Gheller — Barcza */2—*/2, 
Petrosian — Pomar 1—0,, Barcza — 
Korcinoi 0—1, Korcinoi — Bisgtiier 
*/2—*/2, Benko — Uhlmann 1—0, Bi- 
lek - Filip >/2->/2.

In clasameni: Fischer 13*/2, GhelW 
12‘/2, Petrosian, Filip 11‘/2> KorJ^^I 
11 etc.

masculină
Dozsa 
15-12, 
se va 
Buda-la

de tenis 
orașului

• In cadrul Cupei Campionilor Eu
ropeni la volei, echipa 
Dynamo Berlin a învins pe 
Budapesta cu 3—2 (15—12, 9—15, 
10—15, 16—14). Returul întîlnirii 
desfășura săptâmîna viitoare 
pesta.

• Turneul internațional 
de masă dotat cu „Cupa
Djakarta" a fost cîștigat de echipele 
selecționate ale Indoneziei. în finala 
probei masculine echipa indoneziana 
a dispus cu 5—0 de Malaya. Finala 
probei feminine a prilejuit jucătoa
relor gazdă obținerea unei frumoase 
victorii cu 3—0 în fata echipei Ma
laya.

• Cu prilejul unui concurs inter
național de atletism desfășurat pe te
ren acoperit 
cez Michel 
de 1000 m 
performanță 
rezultate înregistrate : 60 m Piquemal 
(Franța) 
(Franța) 
(Franța)

• Cu 
talie ale Australiei de la Melbourne 
tinărul Kevin Berry a stabilit un 
nou record mondial în proba de 110 
yarzi fluture, cu timpul de 1:00,1.

• într-un meci internațional de ho
chei pe gheață, reprezentativa Uniu
nii Sovietice a învins cu scorul de 
9—0 selecționata de tineret a Sue
diei. ' După cum se știe, în primul 
meci victoria revenise de asemenea 
echipei sovietice, cu scorul de 6—1.

• La Moscova, echipa de hochei
cu mingea (bandy) Dinamo a între
cut cu 8—1 (4—0) formația suedeză
Sandviken.

la Stuttgart atletul fran- 
Jazy a parcurs distanța 
în 2:21,6 (cea mai bună 
mondială de sală). Alte

6,6 sec. ; prăjină Balastre 
4.40 m; triplu salt Battista 
15,83 m.
prilejul campionatelor de na-
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