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Un meci de volei așteptat cu nerăbdare: 
PROGRESUL BUCUREȘTI—Ț. S. K. A. MOSCOVA 

ÎN CADRUL „CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI"
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una din fazele spectaculoase de baschet pe care am vrea să o vedem cit 
mai des în returul campionatului.

urul campionatelor republicane de baschet

• Datorită muncii intense depuse de 
către consiliul asociației sportive A- 
vîntul -— Centrul școlar forestier — 
Curtea de Argeș s-a reușit ca pînă în 
zilele trecute să se încaseze cotizația 
sportivă pe întreg anul în curs de la 
toți membrii asociației. Toți cei 370 
tnembri UCFS an contribuit astfel 
la întărirea bazei materiale a asocia
ției lor. Din suma încasată s-a pro
curat echipament și material sportiv 
necesar secțiilor de atletism, handbal, 
volei și șah.

Emanoil Sterescu-coresp.
• Asociația sportivă Electrica din 

Cîmpulung Muscel a organizat recent 
un concurs de tenis de masă. între
cerea, la care au participat 4 echi
pe, a fost ciștigată de sportivii de 
la Sănătatea.

Viorel Popescu-coresp.
la 15 ianuarie și pînă în 

s-au înmirrat carnetele de 
UCFS unui număr de 66

ebuie să marcheze o creștere calitativă
e 32 de echipe participante la 

n’onatele republicane de baschet 
iau întrecerea. Incepînd de miiae, 

ucurești, Timișoara, Arad, Oradea, 
Mureș, lași, Craiova, Ploiești și 

iubitorii acestui sport vor lua 
nou drumul sălilor de joc, săp- 
lă de săptămînă, pentru a asista 
beciurile echipelor noastre frun-

hilibrul valoric dintre cele mai 
t formații anunță pentru retur o 

pasionantă, fiecare echipă dorind
p, calificarea in turneul pentru 
le 1-8.

lie de spectator1 care iubesc a- 
sport așteaptă de la echipele 
r«-Jrurrtașe și meciuri de calitate, 
ir» Jtfrmațiile angajate în luptă 
lă *să nu urmărească doar rezuJ- 
îritîlniriloT, ci și practicarea unui 
pectaculos, care să ducă ia dez- 
rea din plin a frumuseților ace- 
uiscipnne sportive.
renta Conferință pe țară a UCFS 
plat că In baschetul nostru mai

persistă lipsuri serioase, că echipele 
noastre fruntașe cit și cele reprezen
tative nu evoluează la nivelul actua
lelor cerințe ale mișcării de cultură 
fizică și sport. Pe baza noilor sarcini 
trasate de Hotărîrea Conferinței pe 
țară a UCFS, conducerile secțiilor 
de bascliet din asociațiile sportive și 
chtburile care au echipe în prima ca
tegorie vor trebui să ia măsuri ime
diate pentru ca pregătirea sportivilor 
să se desfășoare la un nivel cores
punzător. Antrenorii echipelor respec
tive vor trebui să mărească numărul 
ședințelor săptămmale de pregătire.

• Dc 
prezent 
membru 
de tineri elevi din asociația sportivă 
Știința — învățători, de pe lingă 
școala pedagogică din orașul Bacău.

Eugen Teirău-coresp.
• In comuna Beiitori, din raionul 

Roșiori, au avut loc in ultimele două 
săptămîni multe competiții sportive, 
la care au participat aproximativ 200 
de tineri și tinere. Datorită acestui 
fapt, cit și muncii politice depuse de 
către consiliul de conducere a aso
ciației sportive 
curs de o lună 
UCFS a crescut

Al.

Voleibaliștii de la Progresul Bucu
rești se află înaintea unui adevărat 
examen : 
reputata 
Moscova. 
celei de 
campionilor europeni “ 
tată cu nerăbdare de 
iului din Capitală.

Sportivii sovietici au 
rești vineri dimineața 
ne-a declarat antrenorul Ghivi Ahvle- 
diani, s-au pregătit cu 
vederea acestei partide, 
leibaliștii de la Ț.S.K.A. 
un turneu de mai multe 
sudul Uniunii Sovietice, 
Baku, Odesa etc.

Valoarea formației care ne vizi
tează pentru a treia oară este bine
cunoscută în țara noastră : a cîștigat 
prima ediție a C.C.E. învingind cu 
scorul general de 4—3 echipa noastră 
campioană Rapid București și a 
pierdut-o pe cea de a doua în fața 
aceleiași formații 
scorul general de 
jocuri din finală 
viarilor cu 3—1 la 
la Moscova), 
scheletul 
Sovietice, ciștigătoarea ultimului cam
pionat mondial disputat în 1960 la 
Rio de Janeiro.

O „carte de vizită" de-a dreptul 
impresionantă. Ținînd însă seama de 
pregătirile intense făcute în ultimul 
timp de Progresul București, a doua 
echipă masculină de volei a țării, 
putem spune că meciul de duminică 
este deschis oricărui rezultat.

Partida, cane începe la ora 18, 
va fi condusă de arbitrul Laszla 
Ormai (R.P. Ungară). Echipele au 
anunțat următoarele loturi : 
Ț.S.K.A. (antrenor : G. Ahvlediani). 
Mandzalevski (nr. 11) —. căpitanul

meciul 
echipă 
Partida 
a treia

lor de mîine cu 
sovietică Ț.S.K.A. 
are loc în cadrul 

ediții a „Cupei 
și este aștep- 
iubi tarii vole-

sosit în Bucu- 
și, după cum

atenție în 
Astfel, vo- 
au efectuat 
meciuri în 
jucînd la

cu 
două 
fero-

A. VASILIU

(Continuare în pag. a 3-a)

Intilnircd dc scrima dintre

reprezentativele dc Juniori

Teleormanul, 
numărul 
de 
C.

• Zilele trecute, 
rin din asociația 
din comuna Putinei a ciștigat între
cerile Spartachiadei de iarnă, etapa 
a II-a, la tenis de masă. In prezent. 
el se pregătește în mod asiduu pen
tru viitoarele întreceri. De asemenea, 
sportivul Mircea Drăgan, clasat pe 
locul 1 la categoria de 55 kg., la 
trintă își continuă pregătirea, dorind 
să aibă o comportare cit mai fru
moasă în cadrul întrecerilor din ra
ionul Giurgiu.

Traian Barbălată-coresp.

in de- 
membrilor 

la 100 la 300. 
Popescu-coresp.

tiriărul Micu Ma- 
sportivă Avintul

ale R. P. Romine $i R. D. Germane

ua București a terminat
egalitate cu Vorwărts

Benin: 1-1
co
s-a

RLIN 2 (prin telefon de la 
pdentul nostru). Joi seara 
kurat pe stadionul „Karl-Friedrich 

întîlnireâ internațională de fot- 
pintre echipele Vorwărts Berlin 
caua București. Meciul a luat 

cu un -rezultat de egalitate, 
după ce echipa romină a con- 

bînă în ultimele două minute de 
Partida s-a ridicat la un bun ni- 
ehnic. In special formația oaspe 
t aceea care a impus un ritm 

jut de joc. De altfel, Steaua a 
jurat un joc mai bun în cîmp. a 
o apărare mai bună, evidențiin- 
prin cîteva combinații ofensive 

aplaudate. Scorul a fost deschis 
șnstantin în min. 55, iar egalarea 
l adusă' în min. 88 prin punc- 
îarcat de extrema dreaptă Nach- 
din 11 m.
ătrul Koller (Leipzig) a condus 
oarele formații :
LAUA: Voinescu-Zavoda, Hăl- 
anu, Cojocaru-lvănescu, Crăciun- 
u, Constantin, Raksi, Crișa-n, 
iceanu.
RW4RTS : Spickenagel-Kalincke, 
r. Krampe-Kiupel, Korner-Nachti- 
Vogt (din min. 72 Frăsdorf), 
ad, Miiller, Wirth.
notat că echipa Vorwărts este 

oana R. D. Germane și în actua- 
impionat ocupă locul doi în cla- 
ît. In formația sa 
jucători internaționali.

Capitala țării noastre va găzdui săp- 
tămîna viitoare prima intilnire inter
națională de scrimă din acest an. Este 
vorba de meciul dintre reprezentati
vele de juniori ale R.P. Romine și 
R.D. Germane-

Intîlnirea, care este programată la 
toate armele (floretă-băieți și fete, spa
dă și sabie), va avea loc între 8—Îl 
martie.

La Cairo

R. P. Romină—R.A.U.
2-1 la tenis

CAIRO 2 (Agerpres). —
In turneul internațional de tenis de 

cimp de la Cairo echipa R. P. Ro
mine, alcătuită din I. Țiriac și P. Măr- 
mureanu, a învins cu 2—1 selecțio
nata R.A.U. R. F. Germană a dispus 
cu 2—0 de R. P. Polonă.

SCRISOARE CĂTRE O
nu
tu

pe

activează

Iți scriu dragă prietenă, fiindcă 
așa mă îndeamnă inima. Iar dacă 
nu am făcut-o pină acum, să 
mi-o iei in nume de rău, că 
știi cave a fost cauza...

Parcă te văd cind ai intrat
poarta Gospodăriei noastre. Erai 
atit de frumoasă ! Purtai in plete 
flori de primăvară și flăcăii de la 
noi, din Vișan, nu-și mai luau ochii 
de. la tine. Se întreceau care mai 
de care să te cucerească, iar cind 
venea duminica, în loc să stea ca 
maf înainte pe lingă mine, se du
ceau la schi sau la trintă, unde 
știau că te întilnesc.

Eu ii încurajam, dar in inima 
mea... Vati, ce tinără și neștiu
toare eram pe atunci.’... Acum sini 
mândră de ei. Si pentru asta fie 
trebuie să-ți mulțumesc. II știi pe 
flăcăul ăla cirn și lat în spate care 
stătea pe lingă Sfat? A ajuns cam
pion raional la trintă ! Dar pe 
băieții lui Martinescu ? Trebuie 
să ți-i amintești că erau vreo

cinci. Ei bine, unul dintre ei, Ni- 
colae, a cucerit anul trecut titlul 
de campion al țării la lupte cla
sice. Si cu cine crezi tu că s-a 
luptat în finală, la grea ? Cu fra- 
ti-su mai mare, cu Mihai !

Zdravăn flăcău Nicolae ăsta. Și 
abia a împlinit 21 de ani. L-a în
vins pe Mihai la puncte, dar după 
ce luptă !... Intr-adevăr, dramatică ! 
Așa-i că nu-ți vine să crezi cind 
m-auzi vorbind astfel ? Dar da- 
că-ți povestesc ceva despre între
cerile 
ce-at 
sport, 
pricep 
flăcăul ăsta din gospodăria 
ocupă locul III la Balcaniada de 
lupte ?

Te-au îndrăgit toți tinerii din Vi- 
șan, dragă prietenă, iar eu cel 
mai mult. Fă-ți drum odată pe la 
noi să vezi ce întreceri se fac în 
cinstea ta. Să vezi ce fete și flăcăi 
voinici ai crescut tu, frumoasă

ultimei Balcaniade la lupte, 
să zici ? Că mă pricep la 

mă 
cind 
mea

nu ? Păi, cum să nu 
dragă Spartachiadă,

rominești,
6-3 (cele 

au revenit 
București și 3-2 

Ț.S.K.A. alcătuiește 
reprezentativei Uniunii

Doi dintre 
Cesnokov

mai jucători r
(I S.K.A.) Miculescu

( Progresul)

echipei, Cesnokov (1), Kliger (2), Ko
valenko (3), Fasahov (4), Scerbakots 
(6), Iakovlev (7), Burobin (8), ȘmH 
(9), Juravliov (10).

PROGRESUL (antrenor N. Sotir) r 
Miculescu (nr. 8) — căpitanul echipei; 
Chezan (1), Gani (2), Ganciu (3), loja 
(4), Bărbuță (5), Ghertinișan (6), Ar» 
delea (7), Pădurețu (9), Palade (10)fc 
Urea (11), Cherebețiu (12).

Finalele campionatelor R.P.R. de patinaj artistic

Asistând la
Joi și 

moașa 
sportivă 
parcul

a de- 
figurâ 
inain- 
luciul 
ce în

întrecerile micî’or sportivi...
vineri, pe fru. 
noastră bază 
de iarnă din 

.23 August* a
domnit o atmosferă săr
bătorească. Tinerețea, 
farmecul și veselia și-au 
dat intilnire aici.

Primii au luat startul 
in întrecerile finale ale 
campionatelor republi
cane cei mai tineri pa
tinatori. Micuța Adina 
Caimacan, care numără 
numai șase ani, 
senat cea dinții 
obligatorie (optui 
te-inăuntru) pe 
gheții, în timp
„țarcul* de încălzire își 
așteptau rîndul ceilalți 

concurenți din categorii
le de virstă de 7—8 ani 
și 9—10 ani. Pe chipurile 
lor se citea emoția fi
rească dinaintea concur
sului. Dar o dată ajunși 
in fața juriului, copiii lăsau emoția 
antrenorilor lor, care urmăreau cu în
cordare fiecare mișcare, fiecare fi
gură a elevilor lor. Se poate spune 
că micii concurenți și-au învățat bine

Gabriela Manta (Dinamo) exersează într-un colț al 
patinoarului, înainte de a se prezenta in fața juriului 

pentru a executa o nouă figură obligatorie 
Foto : Tudor Chioreanu

atrac- 
desfă- 
Preda, .

PRIETENĂ
Spartachiadă. Să vezi cum am 
crescut și eu. Ah, am al ț tea să-fi 
povestesc și să-ți arăt... Dac-ai ști 
cite lucruri 
sintem noi, 
lionare, nu 
lăsat ?...

mi-am cumpărat ! Așa 
pină nu devenim mi

ne lăsăm. Ce, tu te-ai

Cit dragoste,
Colectiva „llie Pintilie" 

Pir. conf. V. TOFAN

exercițiile de școală, pentru că ar-- 
bitrii le-au acordat note bune.

întrecerile lor au fost și mai 
tive joi după-amiază, cînd s-au 
șurat exercițiile libere. Adriana
Aurica Ion, Dana Gheorghiu, Constan
tin Gelețu, Sandu Dragoș ș.a. au părut 
în spectaculosul lor repertoriu ca 
niște bibelouri pe gheață. Ei au fost 
răsplătiți cu îndelungate aplauze. Au
rica Ion a primit insă cele mai multe 
aplauze.

Iată acum clasamentele generale ale 
concursului rezervat copiilor intre 
7—8 și 9—10 ani in cadrul finalelor: 
cat. 7—8 ani: 1. Adina Caimacan. 
(I.T.B.) 26,6 p, 2. Adriana Preda (Di
namo) 24,2 p, 3. Rodica Boldea (Di
namo) 20 p; băieți: 1. C. Gelețu (Dina—

TRAIAN IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a 1-a)

IN NIUMAIffiUL DE AZI:
• Din cuvîntul participanfilor la Conferinfa pe fără a Uniunii 

de Cultură Fizică ți Sport.
• Ne vorbesc sportivii : M. Dănescu — Mofociclismul nu 

începe cu 100 pe oră !
®
•

factor
e
o

Bulgaria

Activitatea la zi în fotbal
Mină în mină — Colaborarea între medic și antrenor, 
important în creșterea performanfei sportive
Magazin sportiv
Turneul U.E.F.A. Vă prezentăm echipa de juniori a R. P,



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

Constantin Prisnea
adjunct al ministrului Invățămintului și Culturii

lități pentru îmbunătățirea bazei ma
teriale a educației fizice și sportului 
în școli și institutele de învățămînt 
superior.

Sarcina conducerilor școlilor este 
aceea de a ajuta tineretul, ca prin 
muncă voluntară să amenajeze baze 
simple pentru desfășurarea activității 
sportive. Nici la sportul de perfor
manță aportul școlilor și mai cu sea
mă al institutelor de învățămînt su
perior nu se face simțit in măsura cu
venită. Sportul școlar și universitar 
mai are datorii mari neachitate față 
de mișcarea sportivă din țara noas
tră.

Recent, Ia minister a fost anali
zată activitatea de educație fizică și au 
fost propuse o serie de măsuri în ve
derea îmbunătățirii organizării și des
fășurării acestui obiect de învățămint. 
E vorba de îmbunătățirea planurilor 
de învățămînt privind educația fizică, 
îndeosebi în școlile profesionale și în 
institutele de învățămînt superior.

împreună cu UCFS și UT.M se vor 
studia posibilitățile de organizare, cu 
începere din anul 1963, a campiona
telor școlilor tehnice și a campiona
telor 
tică 
avea

în ---- --------- - ---- — ...
să continue organizarea de școli medii 
cu program special 
profilate mai ales 
precum șf de școli

O atenție sporită 
ganizării activității

/’ O latură importantă _ a procesului 
^nstructiv-educativ în învățămînt o 
constituie educația fizică, menită să 
contribuie activ la întărirea sănătății 
elevilor și studenților, la dezvoltarea 
lor fizică, armonioasă.

In scopul rezolvării acestor sarcini 
’de bază ale educației fizice școlare și 
universitare, în lumina prevederilor 
Hotărîrii partidului și guvernului din 
2 iulie 1957, MIC — în strînsă co- 
llaborare cu UCFS și UTM a luat o 
serie de măsuri privind îmbunătățirea 
conținutului educației fizice in școli și 

’facultăți, formarea cadrelor și bazei 
materiale necesare educației fizice și 

‘sportului școlar și universitar.
Planurile de învățămînt în vigoa

re prevăd ore de educație fizică pen
tru toate tipurile de școli, precum și 
ore de activitate sportivă pentru elevii 
începînd de la vîrsta de 14 ani și 
studenții din anul 1 și II.

în ultimii ani au fost elaborate sau 
refăcute radical programele de edu
cație fizică, dîndu-li-se un pronunțat 
caracter practic aplicativ și un bogat 
conținut educativ. S-a mărit volumul 
mijloacelor destinate pregătirii fizice 
multilaterale, bază temeinică pentru a 
asigura copiilor și tineretului o sănă
tate perfectă, o bună pregătire pentru 
procesul muncii, precum și pentru 
specializarea sportivă. Un loc din ce 
în ce mai important îl ocupă educația 
fizică desfășurată în aer liber.

Astăzi, spre deosebire de trecut, 
sportul și învățătura sînt buni prieteni. 
Mărturie ne stau numeroasele exemple 
de elevi și studenți fruntași la învă
țătură și sport. Noi urmărim ca pa
siunii pentru sport, care caracterizează 
mase tot mai largi de elevi și studenți, 
să i se adauge o mai accentuată preo
cupare pentru a obține rezultate tot 
mai bune la învățătură.

Sportul școlar și universitar și-au 
adus partea lor de contribuție la buna 
dezvoltare fizică a tineretului nostru, 
la întărireă sănătății . lui, precum și 
la pregătirea pentru activitatea spor
tivă de performanță. Aportul lor, in 
raport cu condițiile create, ar fi putut 
fi însă cu mult mai mare. Mai există 
lipsuri în dezvoltarea corespunzătoare 
a educației fizice și sportului școlar. 
S-au adus aici critici ia adresa unor 
conduceri de școli și unor organe lo
cale ale învățămîntului, cu privire Ia 
unele soluții comode pentru rezolva
rea spinoasei probleme a supraîncăr
cării, pe seama educației fizice. Mi
nisterul va examina aceste fenomene 
ți va lua măsurile necesare. Fără în
doială că există încă destule posibi-

structia, prin muncă patriotică, a unor 
complexe sportive în diferite car
tiere. Complexele sportive vor cu
prinde terenuri simple de volei* 
baschet, handbal, piste de alergări* 
portic de gimnastică, teren și insta
lații mecanice peritru copii* iar în 
orașele Galați și Brăila complexe 
pentru practicarea natației și sportu
rilor nautice.

Ne propunem să realizăm — prin 
muncă patriotică — baze sportive pe 
lingă fiecare întreprindere, instituție, 
școală de orice grad, S.M.T.* G.A.S. 
și G.A.C.

In fața Conferinței ne angajăm 
să depunem toate eforturile pentru 
a găsi cele mai potrivite forme și 
metode de dezvoltare a culturii fizice, 
in satele și orașele regiunii noastre.

Iuliu Moraru
președintele Clubului

Obiectivul permanent al muncii noa
stre este descoperirea, selecționarea și 
pregătirea multilaterală a celor mai 
talentate și corespunzătoare elemente 
din cadrul asociațiilor sportive șco
lare.

Am organizat munca în asociațiile 
sportive școlare, am angrenat un larg 
activ voluntar care se ocupă de pre
gătirea tinerilor sportivi și care, sub 
îndrumarea consiliului clubului, obține 
rezultate din ce în ce mai bune.

Totuși, în munca noastră pierdem 
uneori din vedere scopul propus și ne 
concentrăm eforturile pentru realizarea 
unui obiectiv mărunt, cum ar fi de 
exemplu cîștigarea unui titlu sau a 
unei competiții. Nu de puține ori am 
făcut acest lucru, în loc să fi desfă-

Dr. Andrei Iliescu

sportiv școlar Cluj

1 
I 
I
I 
I
* După ce a subliniat importantele 
•eueeriri ale construcției socialiste în 
regiunea Galați, vorbitorul a arătat 
că și activitatea sportivă cunoaște o 
deosebită dezvoltare.

■ In regiunea Galați, oamenii 
muncii au la dispoziție baze spor
tive simple și complexe, care oferă 
condiții favorabile practicării culturii 
fizice și sportului.

Aproape fiecare sat din regiune 
ere un teren sportiv, iar în cadrul 
căminelor culturale există săli desti
nate practicării șahului și tenisului 
de masă. La aceasta a contribuit fap
tul că, în comunele și satele regiunii 
noastre, sfaturile populare au repar
tizat terenuri pe care s-au amenajat 
baze sportive simple.

Consiliul regional UCFS a ela
borat planuri de măsuri pentru ame
najarea de baze sportive simple și 
complexe necesare 
tații sportive în 
Astfel, am format 
gineri și arhiteeți. 
din asociațiile sportive 
tocmit proiecte de construcții. Sub 
îndrumarea organizațiilor de partid 
și în colaborare cu organizațiile 

V.T.M. și de sindicat, aceste planuri 
au fost expuse și dezbătute în făta 
oamenilor muncii, iubitori și susțină
tori ai mișcării de cultură fizică și 
sport Acțiunea de construcții de baze 
sportive a fost susținută și de presa 
locală. In cadrul asociațiilor sportive 
s-au format brigăzi de muncă pa
triotică, care, sub îndrumarea tehnică 
a inginerilor și tehnicienilor, au des
fășurat activitatea de construcție.

mane amploare a luat-o 
de baze sportive la 
pildă, în comunele 1 

Măicănești, Rușețu și 
amenajate frumoase 
prin muncă voluntară.

șurat o muncă susținută de atragd 
unui număr cit mai mare de elevi 
terenurile de sport, care să asiguri 
mod firesc, cîștigarea unor titluri 
competiții importante.

In continuare vorbitorul a spu 
în marea majoritate a secțiilor 
ramură de sport există o preori 
continuă pentru realizarea integra 
sarcinilor procesului instructiv-ed 
tiv. Am avut însă și cazuri cînd 1 
birouri de secții și 
cu ușurință această

Printr-o orientare 
cii antrenorilor și 
permanent, calificat, 
fenomene nu se vor mai petrece. I 
tru aceasta ne-am propus să anal 
periodic situația la învățătură a I 
vilor, să întărim legătura condJ 
secțiilor (antrenori, diriginți, prof] 
de educație fizică) cu familia, I 
școala de bază și cu organil 
U.T.M., să desfășurăm o intensă 
că individuală pentru educarea d 
nistă a elevilor sportivi.

A doua problemă pe Căre^^ pd 
se referă la organizarea și Wnții 
activității extrașcolare a elevilor, 
cursiile, schiul, patinajul, înotul, 
nastica, competițiile, festivalurile, I 
cursurile pionierești, toate aceste 
me de activitate extrașcolară cd 
tuie mijlocul sigur prin care se | 
realiza o largă participare a eld 
care, selecționați de secțiile ciul 
sportiv școlar, pot împrospăta lol 
secțiilor clubului, reprezentati 
de regiune, loturilor republicane 
juniori și mai tîrziu de seniori.

Acestea, deși au o vatoare educ 
mare, nu sînt încă folosite în mă 
suficientă la nivelul asociației spq 
școlare de bază. !

Pe de altă parte aceste activită 
organizează la intervale mari, j 
continuitate.
țiile sportive 
nr. 6 șj nr.

Sînt însă 
lare care 
bazează activitatea pe asemenea f 
complexe de muncă cum sînt celd 
școlilor medii nr. 1, nr. 5, nr. 7 
11, nr. 13, de unde clubul nostru 
recrutat cele mai multe elemente.

Participînd la această Confd 
mi-am dat seama că există încă i 
mijloace și metode pe crre nor-dtl 
tem însuși și aplica în asocumj^r 
tive școlare. Vom depune eforturi 
ținute pentru a aplica metodele 
mai înaintate de muncă, ridieînd s 
calitatea activității noastre la n 
cerințelor actuale.

antrenori au | 
problemă. 
mai justă a 
printr-un c< 
în viitor aslfi

președintele Secției de medicina culturii fizice 
din Societatea Științelor Medicale 

copiii de vîrste foarte 
același antrenament, cei 
fiind suprasolicitați. Nici 
nu ne-ani preocupat și

diferite fac 
mai tineri 

noi medicii 
_ ______  r____ , . nu am pus 
la dispoziția antrenorilor indicațiile 
științifice necesare privind particulari
tățile organismului în creștere.

Trebuie înțeles de către toți medicii 
și antrenorii că problema individua
lizării nu este numai o problemă de 
metodică, ci și una profund fiziolo
gică, profund funcțională.

încercările de cercetare științifică 
in problemele de biomecanica exer- 
cițiilor fizice au încă un caracter 
static, rezumîndu-se la analiza unor 
mișcări sau poziții cunoscute, în loc 
ca ele să se orienteze spre obiective 
noi, care să dea soluții creatoare, ca
pabile să împingă înainte 
antrenamentului sportiv.

Este necesar de aceea să 
neîntîrziat lipsurile existente, 
tem exigența în munca de 
științifică, să o orientăm just către 
obiectivele cele mai importante și in 
primul rînd către sportul practicat de 
masele largi ale oamenilor muncii, 
ținînd seama de particularitățile de 
vîrstă și sex și de necesitatea atin
gerii unor performanțe cit mai înalte.

Prin înființarea consiliului științi- 
fico-metodic avem create toate pre- 
mizele de îmbunătățire a muncii de 
cercetare științifică.

Noi, activiștii în domeniul medici- 
nei culturii fizice considerăm cu toții 
ca o datorie și o mare cinste în 
același timp, de a aduce o contri
buție și mai mare Ia continua dez
voltare a mișcării de cultură fizică 
Și

ultima vreme, tot ma; multi ac
ai Uniunii de Cultură Fizică

în 
tiviști 
și Sport acordă atenția cuvenită co
laborării cu medicii sportvi j în același 
timp, un număr tot mai mare de 
medici, din diverse specialități, cola
borează din ce in ce mai strins cu 
cabinetele ___
Uniunii de Cultură Fizică și Sport 
cu antrenorii, cu sportivii, dînd o 
orientare mai justă, mult mai apro
piată de practica activității medico- 
sportive.

Ca rezultat al muncii depuse de 
lucrătorii din domeniul medicinei cul
turii fizice, unele concluzii au înce
put să fie aplicate în practică, însă 
trebuie să vedem în ce măsură acestea 
s-au aplicat cu toată exigența, în ce 
măsură medicii au insistat iar antre
norii au înțeles necesitatea lor.

Succesele deosebite realizate de lo- 
tirile republicane de lupte și de 
rugbi, pe care le pregătesc antrenorul 
emerit Ion Corneanu și antrenorul 
Nicolae Pădureanu — care nu admit 
nici o abatere de Ia executarea strictă 
a controlului medical sportiv — ne 
dovedesc eficacitatea acestei impor
tante măsuri.

Trebuie combătută cu toată tăria 
concepția și atitudinea retrogradă a 
unor antrenori și activiști ai asociați
ilor și cuiburilor față de necesitatea și 
importanța controlului medical, mini
malizarea rolului pe care-1 poate 
avea în obținerea unor performanțe 
din ce în ce mai înalte.

Nu greșim, de asemenea, dacă afir
măm că la baza rezultatelor frumoase 
obținute de sportivii noștri la Jocu
rile Olimpice, Universiada de la 
Sofia și în alte competiții interne și 
internaționale, stă și colaborarea mai 
strînsă, realizată între medici și an
trenori.

Datele științifice culese de medicii 
sportivi cu ocazia campionatelor in
ternaționale de atletism, precum și 
cele culese la diverse antrenamente, 
permit generalizarea unor indicații 
practice importante din diverse pro
bleme cum ar fi : încălzirea, adapta
rea sportivilor in competiții și altele.

Deși rezultatele obținute în cerce
tările 
ultimii ani sînt din ce în ce mai va
loroase. este important să arătăm că 
unele lucrări nu sînt încă suficient 
de bine orientate, nu cuprind încă 
problemele cele mai arzătoare ale an
trenamentului sportiv, nu au încă efi
ciența necesară șî nu indică meto
dele cele mai corespunzătoare în 
funcție de specificul’ antrenamentului ’ 
și de particularitățile biologice ale 
colectivelor. De asemenea, un număr 
important de lucrarf se preocupă de 
probleme neesențiale, nelegate . de 
practica medico-sportivă. irosînd'u-se 
muîfe forțe fără a se trage concluzii 
eficiente pentru fundamentarea știin- 

mai manifestă, la tifle? a antrenamentului sportiv.
O lipsă importantă constă în faptul 

că lucrările din ultima vreme se 
adresează aproape în exclusivitate pro
blemelor ridicate de antrenamentul 
sportiv de performanță, neglijîndu-se 
aspectele deosebit de importante ale 
educației fizice școlare, ale gimnasticii 
în producție, ale turismului etc., intr-un 
cuvinl nu se acordă atenția cuvenită 
exercițiului fizic in regimul de muncă 
si de odihnă a oamenilor.

Există și alte lipsuri ale med:cineî 
sportive' și ale colaborării dintre me- îtalc- UCFS 

care’ -nn?se 
realizări în 
Istria 
Zori Noi și Granitul din Babadag, Fla-

universitare la atletism, gimnas- 
etc. Asemenea campionate vor 
loc și la jocuri sportive.
anii următori M.I.C. își propune

de educație fizică, 
pentru atletism, 
sportive de elevi, 

va fi acordată or- 
. sportive a celor 

cea 120.000 de elevi și studenți cu
prinși anual în taberele de odihnă și 
recreare.

Pentru acoperirea necesarului mereu 
crescînd de cadre calificate, vor fi 
măritg cifrele de școlarizare de la. 
Institutul de Cultură Fizică și de la 
facultățile de educație fizică.

Se ‘va continua organizarea cursu
rilor de inițiere cu învățătorii care pre
dau educația fizică la școlile din me
diul sătesc și se vor extinde aceste 
cursuri și la cei 
Iile de la orașe.

Folosind cu 
create, îmbinînd 
în cadrul orelor 
tatea sportivă, învățămintul 
o contribuție din ce în ce 
la înflorirea culturii fizice in țara 
noastră și vă constitui un izvor per
manent de depistare și pregătire a ele
mentelor talentate, capabile să reîm
prospăteze loturile și echipele chemate 
să apere cu cinste culorile patriei noas
tre in întrecerile cu alte țări.

metodico-științifice ale

tehnica

care predau în șco-

pricepere 
armonios . 
de curs

condițiile 
activitatea 
cu actrvi- 
va aduce 
mai mare

Așa procedează as 
ale școlilor medii n 

14.
și asociații sportive

și-au creat o tradiție a

Nicolae Tofan
președintele Consi iului regional U C F S Galați

dezvoltării activi- 
regiunea noastră, 
colective din in- 
activiști voluntari 

care au In-

O
•trucția
Așa, de
Rănești,
au fost 
aportive

In construcția și amenajarea sta-

> con. 
sate.

Ivești, 
altele 
baze

anul! enumerate mai sus, numai în
i 1961 membrii UCFS din regiunea 

Galați au efectuat peste 150.000 de
i ore de muncă patriotică.

Ca efect direct al construirii de 
. baze sportive în număr mare, numai 

în anul 1961
i colaborare cu organizațiile de mase, 
. să dezvoltăm activitatea sportivă de 

mase, atrăgînd în marile competiții
■ tot mal multi oameni ai muncii.
l Cu toate rezultatele obținute la 

competițiile de mase, trebuie să ară- 
l tăm că nu am reușit totuși să an-
■ trenăm întreaga masă a membrilor 
l UCFS într-o activitate organizată,
■ susținută și continuă. Aceasta din 
ț cauză că activiștii consiliului regional

nu s-au preocupat să pregătească un 
număr corespunzător de instructori 

. sportivi voluntari care să organizeze 
I și să conducă activitatea practică din 
. asociații. Așa se explică, de altfel, 

și faptul că o parte din bazele spor
tive și în special pistele de atletism 

j nu sînt folosite pentru instruirea ti- 
. nerilor dornici să practice atletismul, 
, stînd fără întrebuințare.
I Pe alocuri se

unele consilii ale asociațiilor sportive, 
i atitudini de slabă gospodărire a ba- 
i zelor sportive, așa cum este cazul
■ asociațiilor Metalo Sport Galați și La- 
! minorul Brăila
! Principala cauză în lipsurile sem-
1 nalate o
i exercitat 

UCFS și
1 nești. care 

la timp 
dezinteres față de întreținerea bunu
lui obștesc. Ințelegînd importanța în
treținerii corespunzătoare a bazelor 
sportive și a folosirii lor raționale, 
consiliul regional UCFS Galați va 
acorda în viitor o atenție deosebită 
acestei laturi a activității sale.

Conform planurilor de perspectivă,

noi am reușit ca în

constituie slabul control 
de Consiliul regional 
'Cluburile sportive orășe- 
nu au tras la răspundere

pe cei ce au manifestat

sport din patria noastră.

Ivan Dumitru
președintele Consi'iului regional U C F S Dobrogea

tiințifice medico-sportive din

Sub conducerea și îndrumarea parti
dului, regiunea Dobrogea a cunoscut în 
anii care au trecut de la 23 August 1944, 
o înflorire deosebită, în toate domeniile 
de activitate. In cadrul acestor mari 
prefaceri o răspîndire din ce în ce mai 
largă a cunoscut și sportul, de ale 
cărui binefaceri se bucură astăzi mase 
din ce în ce mai largi de oameni ai 
muncii de la orașe și sate. în regiu
nea noastră își desfășoară, în prezent 
activitatea un număr de 516 de asocia
ții sportive 
de membri 
22.000 fete.

Desfășurînd o muncă intensă, acti
viștii sportivi din regiunea noastră și, 
în special, cei din raionul Medgidia, 
,au obținut o serie de succese impor
tante. Astfel, raionul Medgidia este 
astăzi fruntaș și are 91 de asociații 
cii pește 22.000 membri. O situație 
bună poate fi mtîhîîtă și în raionul 
Tiilcca.

La baza
stat munca

dici și antrenori. Astfel, se negli
jează particularitățile de vîrstă și sex 
în dezvoltarea procesului de antre-

sil
sp 

e r 
acti

ființare n-au mai primit nici nn 
bru. în această situație sînt și 
ciațiile din comuna Jijila și Smîn 
Nou din raionul Măcin.

Ce altceva reflectă această 
declt dezinteresul activiștilor 
din aceste raioane ? Dar nu 

-vina lor, ci e și a noastră, a
lor Consiliului regional UCFS, 
manifestând o condamnabilă nep 
n-au luat Ia timp măsurile coresp 
toare care se impuneau.

Pe această linie voi arăta, de 
menea, că consiliul nostru regiona 
muljumit doar să' constate că m 
zarea maselor de oameni ai mun< 
practicarea sportului se face mai 
sau mai puțih bine,' în loc să inte 
cil hotărîre pentru lichidarea lipse 
Dacă am fi folosit un stil core 
zățor de muncă, atunci cu sigui 
,că s-ar fi putut înlătura formal 
care caracterizează activitatea i 
din asociațiile noastre sportive in 

succeselor înregistrate a ce privește organizarea primelor 
organizatorică desfășurată 

sub îndrumarea comitetului regional 
de partid și. într-o ștrînsă colaborare 
cu organizațiile U.T.M. și sindicale.

Trebuie să subliniez faptul eă, regiu
nea Dobrttgea fiind în întregime colec
tivizată, s-au creat prin aceasta posi
bilități frumoase pentru dezvoltarea 
mișcării • sportive în mediul sătesc.

Cu toate 
să ară t că

carc înelobrază 129.211 
ai UCFS, dintre care

ale competițiilor de mase.
Ce trebuie să facem pentru a 

tura toate aceste lipsuri ?
în primul rînd — a spus v< rbitor 

va trebui să privim activitatta no 
■în ansamblul ei și în perspectivă, : 
îmbunătățim necontenit stilul și met 
noastre de miiină, să ducem o pd 
justă de promovare a activiștilor 
tivi în consiliile raionale UCFS 
asocia ții le-., sportive, să luptăm cu cc 
veuță pentru traducerea în viață 

și guvernului 
privire Ia activitatea de cultură f 
să ne perfecționăm metodele de 
gere în activitatea sportivă mase

succesele obținute vreau 
mai avem și consilii raio- 
cum silit Istria- și . Mâ.-iiv 
pot mimlri cu prea multe taurilor partidului 
activitatea lor. In raionul 

Se g.lsese asociații sportive ca



Pregătiri pentru „C. C. E.“

ctator la antrenamentul dinamovistelor
ki de azi începe cu exerci
ți îmbunătățirea startului de 
oală lumea la linia galbenă, 
a perete !

12 sportive se aliniază la
benă, cea care delimitează 
e... baschet. Un fluierat scurt 
arele de volei de la Dinamo 

tul intr-o cursă originală, 
rețele opus. Ultima a ajuns

— Ce ne puteți spune despre pregă
tirile echipei dv. ?

— Antrenamen'ele au continuat 
toată iarna in sală și in aer liber. 
Toate ju -oarele sint conștiincioase 
și participă la antrenamente cu multă 
tragere de inimă. La Belgrad, la tur
neul „C.C.E.- 
pe foarte 
revestnik 
Sovietice, 
pregătită,
tative a U.R.S.S., Partizan Belgrad, o 
formație matură, cu care — de altfel 
— ne-am mai intilnit și anul trecut. 
Astfel că turneul din R.D. Germană 
va fi o foarte utilă verificare.

Meciul de „trei la trei" continua. 
De o parte a fileului Lia Vanea, Flo-

vom intilni citeva echi- 
putemice, In frunte cu Bu- 
Odesa, campioana Uniunii 
o echipă tinâră dar bine 
scheletul actualei reprezen-

pe care

Rapid București învinsă la Riga
in „Cupa campionilor europeni44

treci din nou la „start*  și 
ercițiul.
anda antrenorului, Lia Va- 

petat exercițiul.
sta este „pedeapsa 

it-o fetele: jucătoarea care nu 
bine exercițiul, este 
te sub privirile celorlalte 
flam in plin antrenament al 
e volei Dinamo București, 
ele noastre se pregătesc in 
participării la „Cupa cam- 
europeni" și la turneul din 
rmană.
rezente Tinela Pleșoianu, Da- 
rnescu. Florina Popovici, Doi- 

scu, Elisabeta Goloșie, Vio- 
ișanu, Angela Dancu, Rodica 
, Lucia Vanea, Elisabeta tro
ica Șiclovan și Lia Vanea. 
rumarea antrenorului Gh. 

inescu, jucătoarele exersau 
preluarea balonului. Iată-le 

viste tăcind exerciții de lo- 
ngii La perete, apoi

■'loc, cu deplasare, 
ncată de plasă și 

ie antrenament de

obligată

exersind 
prețuind 
la urmă, 
„trei la

ragem pentru citeva
11 dinamovist.

clipe pe

Voleibalistele
Dinamo București

cat în R. D. Germană
de voleibaliștii de la Dina- 

irești, vor lua parte la un 
1 R. D. Germană și voleiba- 
inbului bucureștean.
1, care va avea loc intre 
lartie, este o buna verificare 
:i noastre campioane in ve- 
"iieului din cadrul „Cupei cam- 
europeni" ce va avea loc in- 
8 martie la Belgrad. Dinamo- 
or susține in R. D Germană 
leciuri la Berlin, Leipzig etc. 
pă nu vor lipsi Doina Ivă- 
ia Vanea. Elisabeta Goloșie, 
Popovici etc. Antrenorul lor- 
ste Gh Constantinescu.

rina Popovici și Viorica Herișanu, de 
cealaltă Doina Ivănescu. Tinela Ple- 
șoianu și Daniela Vernescu. Pentru 
numai trei voleibaliste cimpul de joc 
pare foarte mare, dar dinamovistele 
sint pe tot terenul. Mingi puternice, 
trase de Lia Vanea sau Doina Ivă- 
nescu, sint readuse pe linia de plutire 
de Tinela Pleșoianu sau Florina Po
povici.

— Foarte bine, Florina, dar amorti
zează lovitura, se aude vocea antre
norului.

Le-am lăsat pe jucătoarele de la 
Dinamo continuindu-și pregătirile. 
„Cupa campionilor europeni-, ediția 
1962, bate la ușă.

Joi 
prima 
dintre 
Sovietice și R.P. Romine, Daugava și 
Rapid București. ATeciul a avut loc iii 
cadrul sferturilor de finală ale „Cupei 
campionilor europeni".

Formația sovietică, ciștigătoare a e-

s-a desfășurat ia Riga 
de baschet

I
MIRCEA TUDORAN

să

38 de echipe în campionatele regiunii Banat
TIMIȘOARA. — Campionatul regio

nal de volei 1961—1962 se dispută pe 
două categorii. Acest sistem a asigu
rat jocuri echilibrate, cu nivel telliic 
satisfăcător. In prima categorie a cam
pionatului masculin participă 10 echi
pe, iar :n categoria a il-a 20 de echi
pe, împărțite in serii geografice, in 
timp ce opt formații iși dispută Inti- 
ietatea in campionatul feminin.

lată clasamentele oficiale la sfirși- 
tul turului:

ill*

vița 7 p (10:10), 4 Medicina Timi
șoara
7 P 
seria
șoara
3. Victoria Peciul Nou 10 p. 4 Recolta 
Jimbolia 9 p, 5. Mureșul Lipova 7 p,
6. Constructorul Arad 6 p. 7 Vulturii 
Sag 3 p.

7 p (7:10). 5. Minerul M. N. 
(8:11). 6. Minerul Anina 6 p;

a Illa: 1. Politehnica Timi-
12 p. 2. Victoria Pecica II p,

AL GROSS coresp reg

seara
intilnire feminină

echipele campioane ale Uniunii

diției de anul trecut, a obținut victo
ria cu scorul de 51—26 ( 20 -11). Cele 
mai multe puncte au fost înscrise de 
Smildzina (16), de la Daugava și de 
D. Marian (8) și A. Racoviță (8), de 
la Rapid.

(Ager preș).

Returul campionatelor republicane 
trebuie să marcheze o creștere calitativă

(Urmare d'n pag. 1)

pună accent în toți factorii antre
namentului, pe lucrul intens și pe tui 
număr sporii de repetări. Totodată, 
conducerile secțiilor respective sint 
datoare să acorde o atenție și mai 
mare muncii de educație cu sportivii 
pentru ca această muncă importantă 
să se îmbine in mod armonios cu pro
cesul de instruire. In același timp, 
comisiile regionale au datoria să ur
mărească in permanență modul cum 
echipele noastre fruntașe respectă la 
antrenamente prevederile orientării 
unice de pregătire preconizată de 
federație, cit ți modul in care jucă
torii din loturile reprezentative înde
plinesc planurile lor individuale de 
antrenament.

De asemenea, federația de speciali
tate va trebui să cootrloeze mai riguros 
procesul de instruire în secțiile frun

lașe din întreaga țară și să sancțio
neze cu severitate pe cei care nu res
pectă indicațiile primite. Numai astfel, 
lipsuriie existente vor putea fi reme
diate în cea mai mare parle Este deci 
de datoria tuturor sportivilor, tehni- 
cieni'or și activiștilor din domeniul 
baschetului să muncească cu mai mult 
simț de răspundere pentru ca returul 
campionatelor republicane să marcheze 
o 'mportantă creștere calitativă

• Joi a 
restanță 
masculin 
locaiitate, și Știința Cluj. Parlida s-a 
încheiat cu o surpriză: 60—55 ( 25—32) 
pocirii Dinamo.

• Citiți la rubrica „Unde mergem?" 
programul etapei de dumniică. Me
ciurile feminine Rapid București — 
C.S-O. Cri șan a Oradea și Voința 
Brașov — Progresul București au fost 
aminate.

avut loc la Oradea o 
din turul campionatului 

între echipele Dinamo, din

CAMPIONATUL FEMININ
1. Sftnltatea Arad 7 7 9 21: 7 14
2. Știința Timișoara 7 fi 1 19: 5 1J
3. Spar tac Reșița 7 5 2 17: 9 12
4. Teba Arad 734 12:lfi ie
5. Medicina Timișoara 725 11:17 9
fi. Voința Lugoj 7 2 5 10:17 9
1. Voința Timișoara 125 11:15 3
1. C.S.S. Banatul Timiș. 7 1 fi 5:20 7

CXMPIONATUL MASCULIN
Categoria 1

1. I.C. Arad 9 9 • 27: 4 U
2- înainte Timișoara 9 7 2 24:15 lfi
3. Trieri reșn Arad 9 7 2 24:12 lfi
4. Fertile de fier Orșova 9 fi 3 19:21 13
5. Constructorul Arad 9 4 5 19:19 U
6- C-S-O. Timișoara 945 11:11 13
7. C.S.S. Banatul Timiș. 9 3 fi 14:22 lî
L C.S.M. Beșița 9 3 C 11:19 12
9. Electro Banat Timiș. 9 18 12:24 18

!•- A.S.M. Lugoj 9 1 1 9:25 19

ruine. la Zagreb, in semifinala „C.C.E.**

C. S. M. Cluj intîlnește pe Graficki

CAMPIONATUL MASCULIN, cate
goria a ll-a, seria I : 1. Educatorul 
Caransebeș 12 p; 2. Viitorul Timișoara 
11 p. 3 ,n _ 1
Electrica 
linț 6 p, 
7. Sticla
1. Sănătatea Timișoara 9 p (14:4), 
S.M.T. Deta 9 p (13:9), 3. A S. Ora-

Tenisul de masă rominesc va sus 
ține miine un nou și important examen 
competition»! internațional. Este vorba 
de semifinala .Cupei campionilor euro
peni*.  unde prima lormație masculină 
a țării noastre, C.S.M. Cluj, va întiln! 
la Zagreb echipa campioană a R P.F. 
Iugoslavia, Graiicki. întrecerea se a- 
nunță destul de dificilă pentru sporti
vii noștri, intrucit echipa din Zagreb 
cuprinde jucători cunoscuți ca Vogrinc,

Hrbud. Abia întorși de la Constanța, 
jucătorii olujeni au plecat spre Zagreb 
Au făcut deplasarea Radu Negulescu. 
Gheorghe Cobirzan, Dorin Giurgiuca și 
Adalbert Rethi. Echipa este însoțită de 
antrenorul emerit Farkaș Paneth.

înaintea meciului de miine, situația 
in cea de a doua ediție a „Cupei cam
pionilor europeni" — prima ediție a 
fost ciștigată de C.S.M. Cluj — este 
următoarea; s-au înscris 13 formații

masculine campioane de țări : C.S.M. 
Cluj. Ijokomotiv Leipzig (R.D.G.), 
A.M.V.J. Amsterdam (Olanda). Borus
sia Dusseldorf (R.F.G.), La Palette 
taruxeUes (Belgia). Spartak Varșovia 
/r> ” '' Graficki Zagreb

Praga (R.S. Celio- 
Meteor Budapesta 
Bmtdesbahn Viena

Voința Timișoara 10 p, -1 
Timișoara 7 p. 5. Bega Ba- 
6. Timișul Balta Sărată 6 p, 
Tomeșli 3 p; seria a ll-a: 

o.

leii a început în Capitală

RSDL REPUBLICAN DOTAT CU „CUPA 8 MARTIE"
ut numai o săptămină de cind 
dintre jucătorii noștri fruntași 
ecut pe arena I T.B. din Ca

iafă că din nou amatorii 
i>r de popice din București asis- 
iteresantă competiție. Este vor- 
ncursul dotat cu „Cupa 8 Mar- 
: a început ieri după-amiază 

M.M.C.M. din Calea Victoriei 
dispută întiietatea membrii 

epublican. După primele trei 
n clasament conduce C. Vină- 
îtrolul Ploiești) cu 842 p.d 
s P. Purje (Rafinăria Cîmpi- 

p.d., C. Antonescu (Rapid
14 p.d., Gh. Frunzeti (Rapid 
)0 p.d., Gică Andrei (Voința 
;9 p.d. și Dumitru C. Dumitru

Ploiești) 779 p.d.
rile acestei competiții — care 
ișoară tur-retur — continuă 
:pind de la ora 8 pe arena 

(Bttlev. Muncii nr. 240) și

miine de 
M M.C.M.
„startul" în concurs și fetele (arena 
M.M.C.M.). Returul întrecerilor fe
minine se desfășoară duminică de la 
ora 8 pe arena Cimentul.

la aceeași oră pe arena 
Tot azi, de la ora 15 iau

Compt/rietiții echipei noastre campioane — Negulescu, Relhi, Giurgiucă fi Co- 
birzat — urmăresc cu atenție îndrumările antrenorului emerit F. Paneth.

(R.P. Polonă). 
(R P F L), Slavia 
slovacă), Voros
(R.P. Ungară), ______ ____
(Austria), Panathinaikos Atena (Gre
cia), Silver Star (Elveția), Red Boys 
Luxemburg Rezultate înregistrate, tu
rul I : Borussia Dusseldorf — A.M.V.J. 
Amsterdam 8—1, Spartak Varșovia — 
La Palette Bruxelles 5—1, Voros Ms 
(eor Budapesta — Slavia Praga 5—I, 
C.S.M. Cluj, Graficki Zagreb și Loko
motiv Leipzig au Tost calificate direct 
■n sferturile de finală, iar Bimdesbahri 
Viena și Red Boys Luxemburg au ciști- 
gat prin Reprezentarea adversarilor. 
Sferturi de finală: C.S.M. Cluj — Bo
russia Dusseldorf 5—I, Graficki Za
greb — Spartak Varșovia 5—4, Loko
motiv Leipzig —■ Red Boys Luxem
burg 5—1. Voros Meteor Budapesta 
și Bixidesbahn Viena vor juca la 6 
martie, in capitala R.P. Ungare, ur- 
mind ca invingătoarea să dispute se
mifinala cu Lokomotiv Leipzig.

Intensă activitate
ccmpetiționa.'ă in Capitală

)e la I.E.BJS
i jocul international de volei 
ill — Ț.S.K.A. Moscova, con- 
ntru „Cupa campionilor ru- 

care va avea loc in sala Flo- 
duminică 4 martie a.c., sint 
următoarele categorii de per- 

istre și roșii in piele, albaa- 
lermatin care poartă ștampila 
loreasca**,  albastre și gris in 

1 care poartă ștampila „Vo- 
verzi de ziariști însoțite de 
, in limita locurilor reparti- 
masa presei.

AȘA GAZDE, MAI

Duminică dimineață, pe baza rug- din Roman. Abia și-a putut slăpini in- 
bistică a clubului sportiv l T B 
din ;os<*a»a  Olteniței... Se des

fășurau jocurile din cadrul ultimei eta
pe a ..Cupei 6 Martie*.  Printre spec- 
tat ori, antrenorul echipei Laminorul 
Roman, Aurel Gageatu.

— Cu ce ocazie prin București ?
— Sint cu echipa. Am aranjat 

federația ca astăzi să susținem 
meci amical în compania Științei.

Antrenorul Gageatu ne-a prezentat 
apoi 15 rugbiști — unul și unul I Că
lătoriseră o noapte întreagă, dar senti
mentul că fac o treabă bună le risipise 
parcă, urinele oboselii.

— Și unde jucați ?
— Probabil tot aici, pe I.T.B., după 

ce se vor termina meciurile din Cupă. 
II aștept pe antrenorul Științei Bucu
rești. El trebuie să știe mai bine..

din

cu 
un

dignarea.
— Ce s-a tntimplat ?
— Știți că meciul cu 

refti n-a mai avut loc ?
— De ce ?
— N-am avut unde să 

la Știința nu s-au îngrijit 
obținerea unui teren, indiferent unde, 
pe I.T.B., Tineretului sau in oricare altă 
parte. Rugbiștii noștri veniseră doar să

Știința Bucu-

jucăm. Cei de 
nici măcar de

ATITUDINI

■am rămas 
JT B*. 
redacție, ț

p» 
la

RAR!...
Am căutat să găsim o explientîn 

Am cerut sprijinul cefei mai in. 
dicate persoane: antrenorul Ști- 

Rucurești, Dan lonescu... 
Să vedeți cum s-a întimplat... 
antrenorul lonescu ne-a brodat •

intri

ți
poveste lungă și plictisitoare din care 
se poate desprinde următoarea condu 
de. : a venit cu echipa sa pe I.T.R.. dar 
l-a lăsat pe antrenorul echipei oasp-- 
(I?) să ducă tratative pentru obținere*  
terenului !

— De ce n-ați
litote de gazde, pentru rezolvarea 
cestei probleme ’

— Să vi spun

intervenit dv. Irt ca-

i

Iritîliiirile

pînă la urmă 
In schimb, seara, 

am primit vizita tova
rășului Gli. Grunzu, președintele consi
liului orășenesc U.C.F.S. Roman, care 
însoțise și el echipa tinerilor rugbiști

joace, nu să se plimbe sau să-și niardâ 
vremea.

— Poate jucați miine...
— Imposibil. Miine toată echipa tre

buie să fie în producție.
Și după o pauză :
— Păcat. Altă noapte pierdută pe 

dnun. Și fără nici o satisfacție Răni 
cheltuiți cu deplasarea, eforturi risipite 
lărj rost. Treabă i asta t —

sincer: eu nu sini 
fn relații țrrea bune cu clubul 1.1 R. A» 
fi fost refuzat...

—• Rine, dar nici n-ați încercat î? 
Poale că într-o asemenea situație, s-ar 
fi trecui peste micile dv. neînțelegeri.

— Nu Ar fi fost inutil !
...Inutile au fost de fapt ,,argumon 

tele“ cu care a încercat să ne convingă 
antrenorul Dan lonescu. E vorba aici 
de altceva: de lipsa de seriozitate ș*  
comoditatea acestui antrenor. Ca să na 
mai vorbim de ‘îndatoririle sale elemen
tare de gazdă, pe care le-a ignorat.

TI Bl.RUJ STAMA

Comisia orășenească de specialitate 
organizează azi după-amiază și miine 
dimineață întrecerile campionatului 
individual al Capitalei la categoria a 
ll-a. Concursul contează ca fază a 
campionatului republican,
vor avea loc în sala de sport Bere- 
Grivița din șos. Basarab nr. 31. Pot 
lua parte jucătoarele și jucătorii de 
categoria a ll-a și cei calificați din 
campionatele raioanelor 
București. Înscrierile se 
sala de concurs azi piuă

★
Clubul sportiv Flacăra 

comisia raională T. Vladimirescu or
ganizează azi o competiție „Cupa 8 
martie" pentru fetițe, intre 8 și 14 
ani, legitimate și nelegitimate. în
scrierile se pot face și nominal, astăzi 
la ' ‘
vu 
pe 
Si

din orașul 
primesc in 

ia ora 16,30.

roșie, prin

sala de concurs (șos. Mihai Bra-
117) pmă la ora 16. Se va juca 

două categorii de virstă : 8—12 ani' 
12—14 ani.

i
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Motociclismul nu începe cu„. 100 pe oral

Campionatele republicane de la Poiana Bra

C. Tăbăraș și Ilona Micloș au cîșfigat 
cîte două titluri și mai speră... la dou

In cursa de 13 hm londlștii dinamovișfi s ou revanșat in iața celor de la Casa 
Oliferilor Brașov

Mai inulți cititori (în care, desigur, nu ne-a fost deloc greu să re
cunoaștem pe unii dintre posesorii de.., .,1. J.“-urTSâu Jawe) ne-au sugerat 
să invităm — ca oaspete al rubricii noastre - pe un motociclist fruntaș 
care să stea astfel de vorbă cu tinerii începători. Ce-i drept, alegerea 
a fost destul de grea, dar de așteptat n-am avut mult de așteptat. Doar 
cîteva minute și motocicleta maestrului sportului Mihat Dănescu aprea în 
fața redac{iei. Așadar, convorbirea noastră va avea loc cu unul dintre 
cei mai valoroși motoeicliștî romîni, rare deține nenumărate titluri de cam
pion al țării și excelente performanțe realizate peste hotare.

„5u nu se... supere nimeni dar aș 
vrea să spun de la început că motoci- 
clismul nu începe, așa cum erei mulți 
tineri, cu... 100 de km. pe oră. Sâ nu
începem nici noi această ii seu ți e de aici 
Cred că, în primul rînd, molo^clistul 
trebuie să fie un bun mecanic. Nu un 
„teoretician**  care știe pe de rost toate 
piesele și angrenajul lor >iar care *e  teme 
să nu se... murdărească pe m fU Pen
tru sportivii fruntași pregătirea mașinii 
pentru concurs constituie, de fapt.-., 
prima probă. N-ai trecut-o cum trebuie, 
riști să pierzi multe. In acliiita'ea mul
tora dintre noi au fost iese texurile 
dnd pregătirea superficială a mașinii 
înainte de concurs a cauzat defecțiuni 
mecanice care au dus la scăderea con
siderabilă a performanței sau chiar la 
abandonuri. Dar, ca să poți uuna f*  
punct motocicleta trebuie să ști ti faci 
acest lucru. Iată de ce, după părerea 
mea, cartea și cunoștințele de ipeciati- 
tate privind mecanica mașinii pri
mii pași ai motociclistulul* .

— Să facem un... popas. Unii cititor*.  
Me an scris ci ar dori să realizeze per
formanțe ridicate și că, pentru aceasl*,  
au o mare ,.duză“ de curaj. Ga le-am 
•putea răspunde ?

„De multe ori problema, dacă «e 
poate spune așa, a curajului este gre
șit înțeleasă. Și noi am auzii adttea pe 
spectatori s puni nd cu prilejul concursu
rilor : „Formidabil. Ai văzut ce curaj 
are... ?“ Fură îndoială că elementul 
curaj este prezent întotdeauna in evo
luția mo toci cli st ul ui dar el nu are ro
lul care greșit i se atribuie de cele 
mai multe ori. Poți să ai oriei t de 
mult curaj dar fără o pregătire teh
nică și fizica corespunzătoare nicio
dată nu id putea să termini un tur 
de traseu de molocros. Moiociclistii- 
lui fruntaș nu-i este suficient curajul 
ca să poată face acest lucru așa cum 
niciodată nu va reuși, fără o pregătire 
superioară. să urce o pantă sau să 

.parcurgă un drum cu hopuri cu noroi.
• Marile viteze la care ajungem noi une- 
*ori fie în teren plat, fie pe teren acei- 
‘denial ca și vitezele impresionante cu
• care sini adesea „atacate**  unele vi- 
traje sint rezultatul multor luni de in- 
ilensă pregătire pe orice anotimp, în
• orice condifiuni. Pare paradoxal da>- 
imotocicliștii care, „sboară prin fața 
r spectatorilor**  sini cei mai... temperați 
lin obișnuitele lor plimbări în oraș sau 
Ipe șosea respecți nd întocmai legile 
» circulației. Ei nu se avintâ niciodată 
rdincolo de stadiul de pregătire la care 
au ajuns, dincolo de posibilitățile ma-

\finii în funcție de starea timpului și a 
i terenului** .

— Deci, curaj dar nu imprudență. Șî, 
Hn niciun caz nu înainte de a-ți forma o 
Ibună pregătire. Cum poate fi realitate 
(aceasta ?

CONCURSURI... REZULTATE...
1 • Clubul Știința organizează, azi
țși mîine, un concurs de atletism în 
rsala Florcasca II. întrecerile dotate 
icu „Cupa Știința" vor avea loc astăzi, 
iîncepînd de la ora 16, și vor continua 
tmiine dimineață, de la ora 9.

• In împrejurimile complexului spor- 
Ifiv Florcasca va avea loc duminică di- 
imineața, de la ora 9,30, primul con- 
<curs de ntarș din acest sezon dotat 
icu „Cupa 6 Martie". Programul între- 
icerilor cuprinde 3 probe : juniori — 3 
ikm, începători — 3 km și seniori — 
15 km. Concursul, organizat de clubul 
iFlacăra roșie, sc desfășoară individual 
tși pe echipe.

• Școala sportivă de elevi nr. 2 din 
’București a organizat recent un con- 
jc.urs de sală la care au luat parte 
’■peste 100 de conctirenti, Cîteva rezul
tate; JUNIORI I: 50 m: T. Potop 6,5;

ț'55 mg; V, Morarii 9,7; lungime: V. 
rStcrha m 5,65; înălțime: V. Prutu 1,60; 
1,greutate: A. Techirdalian 12.23; JU- 
JslIORI II: 50 ni: Nelencovici 6,6; tun-

SPORTUL POPULAR 
iPag. a 4-a nr. 3988

„Personal, cred că odată cu preo
cuparea pentru îmbunătățirea permanen
tă a mașinii, motociclistul care vrea 
să realizeze performanțe trebuie să în- 
ceaiul cu mersul zilnic de cite circa 
100 km, ceea ce creează un plus de si
guranță, reflexele necesare, echilibru 
fi acel simț al mașinii pe care trebuie 
tul capete fiecare sportiv. Tot așa 
este „găsită*  și poziția cea mai co
modă și neobositoare care dă cele mai 
bune rezultate. Progresivitatea în creș
terea vitezei în raport direct cu însuși
rea tehnicii și stăpinirea mașinii are 
un rol deosebit în formarea motociclis- 
tulul*.

— $i acum, se poate... accelera Ia 
100 km ?

„Nicidecum. Trebuie arem răb
dare. Și încă multă. Sportivului ti este 
necesară. In afara pregătirii tehnice și 
a cunoașterii complete a mașinii, a 
excelent g pregătire fizici. Si amintesc 
doar faptul câ fiecare probi, și In spe
cial motocrosul și concursurile de re
gularitate și rezistență, solicita eforturi 
fizice deosebite partid punților. Așa
dar, să nu... accelerăm incii. In ceea 
ce mă privește, pun un accent deosebit 
pe pregătirea fizici. In afara pregă
tirii specifice, practic baschetul care 
mă ajută mult la crearea și dezvoltarea 
reflexelor, la dezvoltarea agerimi i și 
îndemî nării, gimnastica — un sport 
căruia îi dat ore se mobilitatea, halte
rele. care m-au ajutat să dezvolt forța 
etc. Deci, să nu se creadă că numai... 
motocicleta trebuie să fie puternică, 
rezistentă și... iute.

Ar fi. desigur, încă multe de spus 
dieta lucruri nu trebuie insă omise de 
la o asemenea discuție. In primul rînd, 
aș trea să recomand călduros tinerilor 
mo tocirii ști să se îndrepte spre con
cursurile organizate pentru începători 
— o dovadă a grijii pentru tinerele e- 
Icmente. Apoi, să nu ne descărcăm 
niciodată nervii pe motocicletă (nu ea 

e de. vină pentru că n-am., ristigat) 
Sint unii tineri care se descurajează 
repede cînd văd la alții mașini supe
rioare. Nu întotdeauna ele aduc vic
toria. S-a intimidat de multe ori va o 
pregătite tehnică și tactică superioară, 
o condiție fizici foarte bună și cali
tăți morale dezioltate să ajute unul 
sportiv să realist ze performanțe exce
lente în pofida faptului că nu întotdea
una avea la dispoziție motocicle'e de 
o construcție specială.

Și, cînd, însfirșit, sint realizate toate 
aceste aspecte ale unei pregătiri multi
laterale se poate apăsa pe accelerator 
pentru a se obține acele viteze care ii 
impresionaseră ații de mult pe tinerii 
motocicUști cînd erau... spectatori**.

a

rjmitTtSM

gime: V. Moraru 5,79; V. Prutu 5.74: 
JUNIOARE I: 50 ni: El. Scarciu 7.3; 
40 mg: B. Sterhaim 7.0; înălțime: !.. 
Nica și B. Sterhaim 1.30; JUNIOARE 
II: 40 mg: L. Nica 7,2; COPII: lun
gime băieți: C. Radu îl.92; lungime 
fete: E. Scarciu 4,73 (NICOLAE D 
NICOLAE — coresp.).

■ Din inițiativa consiliului raional 
UCFS Giurgiu a fost organizat un cros 
la care au participat peste 100 de con- 
curenți din toate asociațiile sportive 
ale orașului Giurgiu. Iată ciștigătorii: 
junioare I — 800 ni: V. Gheorghc; 
juniori i — 3.500 m: X. Băfășniu, P. 
Stănișteanu; juniori II — 2.000 m: C. 
Gorgan și V. Cristea. (TR. BARBA- 
LATA — coresp).

• • Clubul sportiv Atetahil al raio
nului 23 August organizează in . histea 
zilei de 8 Martie o competiție de cr«s 
rezervată fetelor. Competiția este des
chisă atletelor începătoare, junioare și 
celor din categoria a 11-a și a Il!-a 
de clasificare. întrecerile vor avea loc 
inline de la ora 10 în jurai sălii Flo- 
reasca. Distanțele de alergare sint : 
senioare — 1000 ni, junioare 1 —800 
m și junioare 11 — 500 m.

POIANA BRAȘOV 2 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — întrecerile pen
tru titlurile de campioni ai țării au 
continuat joi și vineri prin desfășura
rea unor probe spectaculoase, viu dis
putate, urmărite cu mult interes de un 
public numeros. Joi, vremea a fost neta- 
rabilă din cauza vintului care a suflat 
cu o oarecare tărie, dar vineri timpul 
s-a îndrep’.at. Zăpada se menține încă 
in stare bună, dar prezintă variații 
mari: dimineața este înghețată pentru 
ca spre prînz, din cauza căldurii, să 
devină foarte grea.

Fondiștii și-au disputat vineri întîie- 
tatea în cursa de 15 km. Schiorii de la 
Dinamo Brașov s-au revanșat asupra 
celor de la Casa Ofițerilor Brașov pen
tru înfrîngerea suferită la 30 km. Titlul 
de campion a revenit dinamovistului 
Gheorglie Bădescu. care a făcut o 
cursă frumoasă, cîștigind la o dife
rență categorică.

La fete. Elena Tom și-a continuat 
seria victoriilor doved induse incă 
odată cea mai bună fondistă a țări>. 
Juniorii de categoria a ll-a s-au luptat 
la secunde pentru desemnarea prime
lor trei 'ocuri. Remarcăm frumoasa 
comportare a tinerilor D. Columbao 
(S.S.E. Gheorghieni) și Gh. Obad» 
(S.S.E Vatra Dornei).

La junioare, schioarele de la Olim
pia și de la Dinamo s-au dovedit, ca 
de altfel in întreg acest sezon, cele 
mai bune.

Foarte interesante au fost săriturile 
juniorilor. A impresionat plăcut prin 
stilul curat campionul I. Eros, precum 
și al doilea clasat, Gh. Voinea. Cu 
mult interes au fost urmărite probele 
alpine în care maeștrii sportului Corne! 
Tăbăraș și llona Micloș se dovedesc 
superiori. Ei au cucerit pină acum cite 
două titluri (slalom și slalom uriaș) 
și sint favoriți și în celelalte două în
treceri ; coborîre și combinată.

Cel mai interesant spectacol în a- 
ceste două zile l-a oferit cursa de sla
lom special, în care Tăbăraș și Pan- 
drea au fost de forțe sensibil egale. 
După manșa intiia, Pandrea conducea 
cu 2 zecimi de secundă, pentru ca in a

----____ : IKgtiJil.'nTli ----
ASISTÎND IA ÎNTRECERILE MICILOR SPORTIVI...

(Urmare din pag. 1)
mo) 24.9 p, 2 F. David (I.T B.) 21,7 p. 
3. G. Constantinescu (Dinamo) 17,5 p. 
perechi : Adriana Preda—C. Geletu 
(Dinamo) 31,6 p; cat. 9—10 ani : 1. Au
rica Ion (Steaua) 68,2 p; 2. Dana Gheor
ghiu (I.T.B.) 64,2 p; 3 Anca Schrei
ber (Dinamo) 56.6 p; băieți: 1. 
S. Dragoș (I.T.B.) 57,7 p ; 2. 
V. Bică (Dinamo) 48 p; 3. M. Strea
șină (S.S.E.) 44,6 p ; perechi : Carmen 
Paloș-V. Bică (Dinamo) 43 p.

Vineri și-au disputat întîictatea copiii 
din categoriile de vîrstă între 11 —16 
ani. I)in nou întreceri entuziaste. Am 
notat în dreptul majorității concurențt- 
lor : mai niullă siguranță în execuția di
feritelor figuri impuse, ca în ultimul 
concurs. După consumarea figurilor obli-

llie Popa, unul din mărșăluitorii r.oțtri 
fruntOfl. 

doua. Tăbăraș să realizeze o cursă ex
celentă, să-l întreacă pe Pandrea cu 
4 zecimi de secundă și să cucerească 
astfel primul loc.

Pină acum campionatele republicane 
se desfășoară în bune condițîuni da
torită eforturilor și priceperii de care 
dau dovadă organizatorii. Probele încep 
la ora stabilită și se desfășoară in 
condițiuni tehnice cit mai bune.

Rezultate tehnice: SLALOAț URIAȘ 
Seniori (pe Sulinar): 1. C. Tăbăraș 
(Carp. Sinaia) 2:12,4, 2. Gh. Bălan

Cornet Tuldrsj, întruna <Hn probele 
sale preferate.

Foto : T. Chioresnu

(COBI 2:14,6, 3. I. Zangor (Carp. 
Sin.) 2:16,0, 4. Gh. Cristoloveanu (O- 
limpia Br.) 2:16,7, 5. K. Gohn (Dina
mo Br.) 2:17,0, 6. II. Hannicli (Dina
mo Br.) 2:18,1 ; senioare (pe Sulinar 
pină la drumul lui Lehman) : I. llona 
Micloș (Dinamo Br.) 1:29,7, 2. Edith 
Șuteu (CS.O. Baia Mare) 1:42,3, 3. 
Zorița Siiciu (Știința Buc.) 1:48,9, 4. 
Rodiră Secher (Voința Br.) 1:49.5. 5. 
Magdalena Biră (Olimpia Br ) 1:50.0, 
6 Monica Klohner (Casa Oliț. Br.) 
1:50,7 Juniori, cat. I (pe Sulinar pină 
la drumul Iui Lchman) : 1. Puiu Dan

gatorii, clasamentele au următoarea con. 
figurație: caleg. 11—12 ani: 1. Cris
tina Foriuagîu (Dinamo) 33-1.1 p , 2. 
Andn Mitică (Dinamo) 317,4 p. 3. 
Mariana loniță (S.S.E.) 290,5 p. Ilăieti:
1. C. Iliescu (S.S.E.) 2)9,6 p„ 2. D 
Pop (S.S.E.) 221,5 p., 3. D. Săveanti 
(Dinamo) 201.9. Caleg. 13—14 lini : 1. 
Crenguța Cumbari (Dinamo) 31>,5 p.,
2. Ileana Petrescu (l.TB.) 329,4. 3. 
Marilena Citibncă (Steagul roșu Bra
șov) 261.8 p. Ifăiefi: 1. L. Florescu 
(I.T.B.) 289.8 p . 2. M. Stoenescti (Di- 
namo) 2t.3,3 p. 3. H. Marinescu (Dina
mo) 257,4. Categoria 15—16 ani: 1. 
Sabina Damian (I.T.B.) 326.3 p. 2, Ga
briela Manta (Dinamo) 321,5, 3. Lelițta 
Păcitraru (Dinamo) 314.2 p. băieți: I. 
N. Beln (I.T.B.) 360.8 p., 2. I. Am- 
bruș (C.S.M. Cluj) 250,6 p., 3. 11. lo- 
iiescu (Olimpia Brașov) 231 p.

Sîntbălă au loc exercițiile liber alese 
ale copiilor. Tot azi intră în concurs 
juniorii și seniorii, printre care «e află 
Elena Moi?. Cristina Palraulea, Koxanj 
Găbunea. Carol Ilerll, Radu Ionian ^.a 
Programul începe azi la ora 8,30. con
tinuă după-aniiază de la ora 15 și mîine 
de la ora 18. Duminică la sfîrșilu] com
petiției va avea loc demonstrația cam
pionilor și a celor mai buni patinatori 
artistici.

== iHiW--m;lkU:t =
Etapa a II a a campionatelor rcpublii

întrecerile continuă...
întrecerile din cadrul etapei a Il-a 

a campionatelor republicane de scri
mă — individual seniori continuă as
tăzi și mîine. De data aceasta vor 
intra in concurs floretiștii și sabrerii de 
categora a II-a, a IÎI-a și neclasificați.

In Capitală, programul a lost stabi
lit după cum urmează :

astăzi, de la ora 16 (sala de sub 
tribunele stadionului Republicii) : pro
ba de floretă băieți-calificări și semi
finale.

mîine, de la ora 15 (în aceeași sală): 
probele de floretă băieți și fete — fi

(Voința Br ) 1:31,7. 2. M. Focșer» 
(Carp. Sin) 1:33,1, 3. G. Td
(C.F.R. Cluj) 1:34,6; juniori, ca 
ll-a (pe Sulinar pină la drumul 
Lehman) _• 1. G. Speck (Voința 
1:42,1, 2. T. Popescu (S.S.E. Sii 
1:43,8. 3. St. Manea (S.S.E. Pre. 
1:48,5; junioare: 1. Liliana Focș< 
nu (Carp. Sin.) 1;00,5, 2. Viorica 
tilă (S.S.E Predeal) 1:05.1, 3. 
riana Andreescu (S.S.E. V. Do 
1:05,3.

SLALOM SPECIAL. Seniori 
tia din Poiana Brașov) : I. C. 
băraș 84,7 (44,5 + 40,2), 2. N. 
drea 84,9 (41,3 + 40.6), 3. M. E 
(Carp. Sin.) 87,7, 4- I. Zangor
5. N. lovici (Dinamo Br.) 91,i 
Gh. Cristoloveanu 92,1.

PROBE NORDICE. Fond 15 
seniori: I. Gh. Bădescu (Dinamo 
lh 00:03,2, 2. Gh. Cincii (Casa 
Br.) 11101:24,0, 3. P. Dinu (Dii 
Br.) lh01:33,0, 4. St. Drăguș ( 
Of it. Br.) lh02:37,0, 5. 1. R 
(Dinamo Br.) lh02:53,2. 6. Gy. 
moș (Dinamo Br.) Ih03:40,0; 
oare, 5 km: 1. Elena Tom (
Oliț. Br.) 26:40.3, 2 Maria Si 
(Voința Sin.) 28:02,4, 3. lujiana 
tei (Dinamo Br ) 28:15,3, 4. N 
Ș'ndrilaru (Știința Buc.) 28:59, 
Marcela Bratu (Dinamo Br.) 2S
6. Ecaterina Supeală (Carair
Bușteni) 31:02,0: juniori, cal. a 
5 km.: I. C. Bâncilă (Steagul 
Br) 27:12,1, 2. D. Columban (î 
Gheorghieni) 28:16,2, 3. Gh. C 
(S.S.E. V. Dornei) 27:36,5: jun 
cat. a ll-a 3 km: 1. Rodica S 
(Olimpia Br) 14:00,3. 2. Vir
Luțea (Dinamo Br) 15:10,0, 3. E 
nia Boboc (Olimpia Br.) 15:17.1 
rituri speciale de la trambulina 
locie pentru juniori: 1. I. Eros 
ința Sin.) 199,7 (38—41,5). 2. 
Vobiea (Olimpia Br.) 199,0 
38,5), 3. Gh. Tănase (Olimpia 
194,9 (37—33).

întrecerile continuă mîine (n.r. 
cu probele de ștafetă 4 X10 ks 
niori, 3X5 km senioare, 4X5 kn 
niori, 3 X 3 km junioare, coborire 
nioare, juniori și senioare). L 
nică sint programate probele dt 
borire seniori precum și sărituri 
ciale, de asemenea pentru senior 
la trambulina mare.

D. STAXCULESi

Miinc, în Capitala

Un nou concurs 
de ciciocros

Duminică dimineața se va de 
șura in Capitală un nou ronț 
de ciciocros, de data aceasta in 
ganizarea clubului sportiv Mela 
Programul cuprinde întreceri rea 
vate tuturor posesorilor de b 
clete. Și-au anunțat participa 
toți specialiștii acestui gen de a 
gări precum și un mare număr 
tineri cicliști.

Organizatorii au ales un tra 
in jurul stadionului „23 Augu 
Plecările și sosirile vor avea lo 
fața porții din Bulevardul Mur 
Primul start se va da Ia ora 11

nalele, de Ia ora 8,30 (sala Făcui ti 
Științe Juridice, str. Vasile Pir 
proba de sabie—calificări, semifin 
finală.
Tot miine, în sala de la stadionu 
publicii va avea Ioc un concui 
floretă fete rezervat trâgăteareh 
categoria a IlI-a și neclasificate, 
concurs, organizat de asociația, 
ti vă S.P.C., este închinat Zilei 1 
naționale a Femeii și va fi dot 
„Cupa 8 Martie". Primele asalti 
la ora 8,45.



■gimmes
ACTIVITATEA LA ZI

• Rapid joaca mîine în Belgia, iar Dinamo București la Plovdiv • Meci amical mîine în Ciu
lești : Steaua-Dinamo Obor • Jocuri din țara

încă două săpiămîni și va începe 
returul campionatului categoriei A 
Apropierea mult așteptatului eveni
ment sportiv se reflectă in pregătirile 
echipelor. In prezent, acestea și-au 
intensificat antrenamentele, intrind în 
fază finală: aceea a punerii la punct 
a jocului de ansamblu și a cristali
zării formației. Pentru aceasta, echi
pele susțin numeroase jocuri publice, 
în cursul săptămînii și duminica. Astfel 
de partide au avut loc zilele acestea 
și se vor disputa și miine.

RAPID ÎN BELGIA Șl DINAMO IN
R.P. BULGARIA

Dintre echipe. Rapid șt Dinamo, am
bele din București, vor disputa miine 
jocuri peste hotare.

Rapid a plecat joi dimineață in
tr-un turneu în Belgia. Prima întîl- 
nire are loc miine la Beeringen, cu 
formația locală de categorie B, Beerin
gen F. C. După cum am anunțat, a! 
doilea meci este programat la 6 mar-

tie la Anvers cu Beerschot A. C. și 
al treilea la 8 martie la Charleroi cu 
R.O.C. Charleroi (ambele echipe sini 
din prima categorie). In acest tur
neu, Rapid a deplasat următorul lot 
de jucători : 
Motroc, Coe 
șu, Langa, 
Georgescu, I.
bre. Balint și Codreanu.

Dinamo pleacă azi în R. P. Bulgaria 
pentru un joc in compania reprezen
tativei R. P. Bulgaria. Partida are loc 
in orașul Plovdiv. Dinamoviști 
folosi lotul lor obișnuit

Dungii, Todor-Greavu, 
Dan, Macri, Mihai-Neac- 
Cimpoca-Kraus. Ozon, 
lonescu, C. lonescu, Do-

vor

STEAUA — DINAMO OBOR 
MIINE IN GIULEȘTI

Fotbaliștii echipei Steaua s-au tni- 
poiat ieri de la Berlin. Ei vor disputa 

mîine, în cadrul pregătirilor pentri 
campionat, un meci amical cu Dina
mo Obor, programat la ora 10.45 pe 
stadionul din Giulești. In deschidere,

Mare interes la Cluj pentru jocurile 
U. t. f. A.

fotbaluluiCJ.IIJ. — Pentru Iubitorii
cS orașul Cluj ra țSzdui Intre- 

din cadrul grupei a V-a ■ Tur- 
U.E.F.A. pentru juniori, ■ con-

veste» 
jfferile 
neului 
stituit un prilej de legitima bacuri*  și 
mindrie. Ei așteaptă cu mare interes 
aceasta competiție. Zilnic, In fata panou
rilor de pe arterele principale ale ora
șului, care cuprind afișe Cu datele Tur
neului, se opresc o mulțime de amatori 
de fotbal. Presa și stafia de radio lo
cale popularireaza aceasta competiție.

In vederea asigurării unei bune des 
fașnrlri a jocurilor a fost formata o 
comisie de organizare eu cinci subco
misii.

O atenție deosebita va fi acordat! a- 
menajărilor stadionului pe care se vor 
disputa partidele Turneului. Vor fi ter
minale lucrările de Ia peluză. In pre
zent se lucrează la fixare aradenelor. 
Stadionul va fi înzestrat cu o sta lie de 
radioamplificare. Tribunele vor avea o 
capacitate de 2-t.OOO de locuri nume
rotate. îmbunătățiri vor fi aduse și 
cimpoiul rle joc (vor fi înlocuite brazdele 
roase). In ce privește terenurile de antre
nament, care vor sta la dispoziția iclti-

pel or participante, 
ImbunStățite cele două 
Sportiv Babcț și 
brica de încălțăminte.

Pentru transmiterea operativi 
sul latelor prin 
măsuri pentru 
interii rbane si

Comisia de 
pentru oaspeți ■ 
R D.G., R. S. Cehoslovaci și Grecia — 
un program cuprinzînd spectacole, vizite 
la principalele întreprinderi locale ți ex
cursii în orașul Cluj «i in regiune. Unul 
din punctele de atracție 11 va constitui 
vizitarea Grădinii Botanii 
modemele sale sere.

întrecerile Turneului 
nesc un mare interes i 
Pentru iubitorii fotbalului din 
Bistrița, Turda, Aiuri. Zalău ți 
localități Agenția O.N.T. Cluj va 
gnnîza o seric de excursii.

I

Concursul republican de calificare

Start în etapa de zonă

vor fi amenaja te *i  
din l’areol 

terenul de la fa.

• re- 
telefon au fost Inate 

t asigurarea legaturilor 
internaționale, 
organizare va întocmi 

— echipele din U.R.5.8 ,

icc cu noile și

UE.F.A. știr, 
țî in rrjțijne.

Dej, 
■he 
or-

V. MOREA, coresp. reg.

Jucătorii echipei Metalul la antrenament

Programul
ETAPA I 18 martie 1961

Petrolul Ploiești — Steaua București (6—3) ... . . _ (#_S) 
(1—3) 
(0—0) 
(1-3) 
(3-1)

Minerul Lupeni — Rapid București 
U.T.A. Arad — Metalul Tirgoviște 
știința Timișoara — Dinamo Bacău 
Știința Cluj — Steagul roșu Brasov 
Progresul București — Jiul Petrila 
Dinamo București — Dinamo Pitești (4—3)

ETAPA a Il-a 25 martie 1962 
Jiul — U.T.A. (1—0)
Steaua — Știința Cluj (2—2) 
Dinamo Pitești — Minerul (0—2) 
Metalul — Progresul (0—5) 
Rapid — Știința Timișoara (0—1) 
Dinamo Bacău — Dinamo București (1—0) 
Steagul roșu — Petrolul (1—4)

ETAPA a IlI-a 1 aprilie 1962 
Dinamo Bacău — Metalul (1—1) 
U.T-A. — Știința Timișoara (0—1) 
Progresul — Steaua (1—0) 
Știința Cluj — Jiul (1—1) 
Dinamo Pitești — Steagul roșu (0—4) 
Minerul — Petrolul (1—3) 
Dinamo București — Rapid (2—1)

ETAPA a IV-a 8 aprilie 1962 
Steagul roșu — Rapid (2—2) 
Progresul — Dinamo Bacău (2—0) 
Știința Timișoara — Minerul (0—1) 
Dinamo București — U.T.A. (1—0) 
Jiul — Steaua (0—4) 
Metalul — Dinamo Pitești (1—2) 
Petrolul — Știința Cluj (2—1)

ETAPA a V-a 15 aprilie 1962 
Știința Cluj — Dinamo București (2—2) 
Rapid — Jiul (1—3)
U.T.A. — Petrolul (1—3)

la ora 9, meci de tineret: Rapid — 
Progresul.

VEȘTI DIN ȚARA
• Dinamo Pitești — Metalul Tir

goviște 2—2 (1 — 1). Au marcat:
Turcan (min. 8) și Ghinea (min. 65), 
respectiv Al. Lazăr (min. 31) și lor- 
dache (min. 73).

• Ceramica Jimbolia — Știința Ti
mișoara 1—2 (1 — 1). Au marcat: Ma- 
nolache (2), respectiv Borșan. Dumi
nică, Știința joacă la Timișoara cu Jiul 
Petrila (A și tineret).

• C.S.O. Timișoara — Stăruința Ti
mișoara 4—1 (2—0). C.S.O. a în
scris prin Surdan (2). lonescu și 
Popuț. Duminică, timișorenii vor juca 
la Craiova cu formația locală C.S.O

• Minerul Baia Sprie — C.S.O. Ba
ia Mare 1—6 (0—3). Au înscris: Ne- 
delcu II (2). Trifu (2). Drăgan și Ne- 
delcu I, respectiv Sucloș.

• CS.O. Sibiu — C.S.O. Mediaș 
1 —I (0—1). Au marcat: Noian (Me
diaș) și Baban (Sibiu).

• Cimentul Bicaz — Ceahlăul P. 
Neamț 1—9 (1—5). Au marcat: Ma
cri (3J. Toma (2), Bogdan (2). Cioa
tă și Atihalache, respectiv Stoian.

★
Duminica viitoare se va disputa o 

etapă de Cupă. în programul acesteia 
a survenit o modificare: Laminorul 
Roman va întilni, pe teren propriu, pe 
Textila Buhuși și nu pe Bradul Bacău.

1 
I I i 
i
I 

Dii activitatea ecbipelw de categoria B ■

• Metalurgiștii au efectuat 5 antre- J 
na merite săptămina trecută, iar dumi- 1 
ttică s-au deplasat la Moreni, unde 
au jucat cu formația locală. Flacăra 
In ședințele de antrenament au fost 
repetate elementele tehnice de bază 
(preluări de jos și din aer. urmate de 
tras la poartă, etc), și au fost orga
nizate jocuri-școală cu aplicarea de 
diferite scheme tactice. Săptămina 
aceasta vor susține două jocuri : joi 
cu Abatorul, iar duminică ia Cimpina, 
cu liderul seriei I. Poiana.
• Și echipa Știința a intensificat 

antrenamentele după pauza dintre 
3—15 februarie, cind studenții au fost 
în vacanță. In această perioadă, de 
la reluarea antrenamentelor, antreno
rul Comei Sitnionescu pune încă ac
centul pe desăvârșirea pregătirii fizice. 
In programul de pregătire, la care a 
participat întreg lotul, s-au făcut și 
antrenamente individualizate cu unii 
jucători (Sașcă, Moldoveanu, AVu, Tuz) 
deficitari din punct de vedere al cali
tăților fizice precum și cu portarii, 
întreaga echipă este dornică să se 
pregătească cit mai bine, dar terenul 
pe care au făcut aceste antrenamente 
nu dă garanția obținerii unor roade 
bune. Toate antrenamentele, de la 
15 februarie pină în prezent, au fost 
ținute pe terenul de obstacole al bazei 
hipice din calea Plevnei... Oare con
siliul clubului Știința nu poate re
zolva această problemă atit de esen
țială ? Noi credem că da. Trebuie însă 
mai multă preocupare atit din partea 
consiliului clubului, cit și a biroului 
secției- (p.v).

i* »< » (
i 
i »

• PITEȘTI 2 (prin telefon), 
și joi au avut loc în sala Casei 
tură 23 August din localitate 
două gale din cadrul concursului 
calificare. S-au întrecut pugiliști 
regiunile Ploiești, București, Argcț și 
din orașul București. Cîleva partide ș-iu 
încheiat cu surprize. în primul rlnri 
trebuie amintită înfrîngerea fostn’ui 
campion de juniori Aurel lenuț. învin
gătorul său e Stelian Bueurei (reg. Plo
iești). De asemenea, tot ca o surpriză 
apare victoria destul de dificili obți
nută de Constantin Crudu (or. Buc.) în 
fața lui Al. Stănescu ( reg. Ploiești).

In reuniunea de joi, o dispută pasio
nantă au furnizat Gh. Bucur (reg. Buc.) 
și T. llie (or. Buc.). După 2 reprize 
în care boxerul din Capitală a dominat 
net, Bucur a plasat în ultima repriză 
o directă de dreapta la maxilar, trimi- 
tîndu-și adversarul Ia podea. Tudor 
llie esîe numărat, reia lupta dar la pri
mul schimb cade din nou. Reia din 
nou lupta dar fiind groggy în picioare 
este abandonat de antrenorul Filrcsz.

Iată celelalte rezultate tehnice din 
gala de joi seara: 1. Soare (Argeș) 
b.p. C. Radulescu (Ploiești), I. Manea 
(or. Buc.) b. ab. 2 V. Mircea (reg. 
Buc.), I. Crăciun (or. Buc.) b p. Gh. 
Șogan (Argeș), G. Odiel (Ploiești) b.p. 
Gh. Adobriței (reg. Buc.), Gh. Vliri 
(or. Buc..) b.k.o. 2 I. Visile (reg. 
Ploiești), Gh. Preda (Argeș) b.p. M. 
Hodivoianu (reg. Buc.), €, Stoica 
(Ploiești) b p. I. M anole (Argeș).

P. HENȚ
REȘIȚA 2 (prin telefon). Sala spor

turilor din 
cîteva zile — 
pei de zona 
de calificare seniori. Participi pugiliști 
din regiunea Oltenia, Brașov, “__
doara și Banat. Pini în prezent boxerii 
din regiunea Brașov an dovedit cea 
mai bună pregătire. Iată ultimele rezul
tate tehnice: V. Purdrescu (Br.) b.p.

Miercuri 
de 8ul- 
primele 

de 
din

Reșița găzduiește — de 
întrecerile din cadrai eta- 
i concursului republican

Hune-

Actualități
Simbătă de la ora 19 se va disputa 

in sala Dinamo din Capitală o inte
resantă intilnire între echipele Dina
mo și Metalul „23 August". Din pro- 

j gramul reuniunii spicuim următoarele 
! partide : M. Cristea—L. Ambruș, S. 
ț Bîrsu—D, Dumitrescu, Gh. Dumitru— 
! I. Gheorghe, I, Monea — D. Rizea, C 
i Stănescu — I. Olteanu.

(Federația de specialitate a fixat data 
tntilnirilor de selecție în vederea alcă
tuirii echipei reprezentative pentru 

J intilnirea cu R.D. Germană : 7 și 9 
martie. Boxerii vor trebui să tie pre- 

I zenți la F.R. Box în ziua de 6 mar
tie. Cintaru! oficial va avea loc 
7 martie, la ora 9 la D.C.S.

I
1

V. Bârbulescu (0)’, I. Tabacii (Banal) 
b.p. I. Roman (O), 1. Balaș (Br.) b.p, 
G. Szabo (II), Glt. Dumitru (O) b p. I. 
Mili.lilescu (II), I. Binder (Br.) b.p. 
A. Vănut (0), Gr. Gavriil (II) b.p. 
S. Enaclte (Banat), I, Mari țiu (Br.) 
b. ab. 1 St. Gall (fl), I Turcii (O) 
b.p. D. Șandru (Banal), Gh. Simian 
(Banat) b. ab. 3 D. Vilceanu (H).

1. Plăvițiu, coresp.
• TG. MUREȘ 2 (prin telefon). în 

localitate, au continuat joi seara in- 
tîlnirile din cadrul etapei de zonă, 
lată rezultatele tehnice: Gh. Dincă 
(Cluj) b.p. Gh. Baciu (Maramureș), 
I. Nica (Crișanaj, b.p. I. Horzsa 
(Cluj), Al. Vereș (Mureș-Autonomă 
Maghiară), b.p. I. Otvoș (Cluj), A. 
Kiraly (Cluj) bab. 2. 1. Păun (Cri-
șana), G. Tempășan (Crișanaj, b.p. 
T. Volvovschi (Maraumreș), G. Erdely 
(Aîureș-Autonomă AAaghiară], b,ab, 2 
V. Lazăr (Maramureș}. St. Szentanai 
(Cluj), b.ab. 1 A. Torok (Crișana}.

I. Păuș-coresp.

:» Ml
I

Pregătirile sportivilor
ieșeni

Dornici să confirme frumoasa evo
luție din ediția de anul trecut a cam
pionatului republican, rugbiștii ieșeni 
se pregătesc cu intensitate în vederea 
primelor jocuri pe care le vor disputa 
in luna martie Pregătirile — conduse 
de antrenorul I Jinga — au Început 
din prima jumătate a lunii ianuarie. 
Paralel cu antrenamentele au loc lecții 
teoretice, săptăminale. Pină la începe
rea campionatului rugbiștii ieșeni și-au 
propus și o serie de intilniri amicale 
cu echipe din Tecuci, Roman etc. Prin
tre cei care alcătuiesc acum lotul for
mației C.S.M.S Iași, se numără: Dro- 
botă, Constantinescu, Dăscălescu. Vi
zitiu, Huțanu. Matevschi, Mănescu. 
Jinga, Mihailov, Rițiu, Rozenberg, Ro
taru, Săndulescu, Herghelegiu. Pân
dele. Dellapupa Gidei, Decuseară, An- 
toci etc.

GH. VAS1LIU — coresp.
★

Tncepînd de marți, 6 martie a.c., în 
sala Ecranul din bd. Magheru, vor 
avea loc lucrările consfătuirii arbitri
lor de rugbi din Capitală. Consfătui
rea. care începe Ia ora 8.30, este me
nită să contribuie la împrospătarea cu
noștințelor și la îmbunătățirea arbitra
jelor din sezonul competițional care 
începe la 11 martie.

1X2X1X21 pronoexpres
Celik Zenita—

Progresul București 0-0
Belgrad 2 (prin telefon) Progresul 

■ jucat în localitatea Zenita cu form îți a 
Celik. lntiln irea Sa terminat cu un re
zultat de egalitate : 0—0. Duminici
Progresul joacă la Zagreb cu echipa 
Tresnjevka.

returului categoriei A
Steaua — Metalul (2—2)
Dinamo Bacău — Dinamo Pitești (1—9) 
Minerul — Progresul (0—6)
Steagul roșu — Știința Timișoara (2—1) 

ETAPA a VI-a 22 aprilie 1962
Progresul — Petrolul (l—1) 
știința Timișoara — Știința Cluj 
Metalul — Rapid (1—2)
Dinamo București — Steagul roșu 
Jiul — Minerul (0—1)
Dinamo Pitești — Steaua (1—2) 
Dinamo Bacău — U.T.A. (0—2)

ETAPA a Vil-a 29 aprilie 1962
Minerul — Dinamo Bacău (9—3' 
Petrolul — Metalul (1—2) 
Steagul roșu — Jiul (0—0) 
Rapid — Progresul (2—0) 
Știința Cluj — U.T.A. (1—3)
Dinamo Pitești — Știința Timișoara (0—2) 
Steaua — Dinamo București (1—1)

ETAPA a VIII-a 13 mai 19G2
Știința Timișoara — Petrolul (0—2) 
Steaua — Minerul (1—2)
U.T.A. — Progresul (2—1) 
Metalul — Știința Cluj (1—6)
Steagul roșu — Dinamo Bacău (5—0) 
Jiul — Dinamo București (2—5)
Rapid — Dinamo Pitești (1—1)

ETAPA a IX-a 27 mai 1962
U.T.A. — Dinamo Pitești (1—3) 
Petrolul — Jiul (1—3)
Știința Timișoara — Steaua (2—6) 
Minerul — Steagul roșu (1—4)
Dinamo București — Metalul (2—1) 
Dinamo Bacău — Rapid (2—0) 
Progresul — știința Cluj (0—1)

(1-4)

(1-2)

iunie
(•-1)

1962ETAPA a X-a 3
Steaua — Steagul roșu 
Metalul — Minerul (0—2) 
Rapid — U.T.A. (1—I) 
Petrolul — Dinamo București 
Știința Cluj — Dinamo Bacău 
Dinamo Pitești — Progresul 
Jiul — Știința Timișoara (0—3)

ETAPA a Xl-a 10 iunie 1963
Dlnamo București — Progresul (4—1) 
Dinamo Bacău — Jiul (O—1)
Știința Timișoara — Metalul (3—4) 
Rapid — Steaua (2—1)
Dinamo Pitești — Petrolul (4—6) 
Steagul roșu — U.T.A. (1—3) 
Minerul — Știin(a Cluj (1—4)

ETAPA a Xll-a 24 iunie 1962
Jiul — Dinamo Pitești (0—3) 
Știința Cluj — Rapid <0—1) 
Dinamo București — Minerul (3—0) 
Petrolul — Dinamo Bacău (1—3) 
U.T.A. — Steaua (2—4)
Progresul — Știința Timișoara (0—1) 
Metalul — Steagul roșu (2—3)

ETAPA a XIII-a 1 iulie 1962
Rapid — Petrolul (1—3)
Steagul roșu — Progresul (1—2) 
Jiul — 
Știința 
Știința 
U.T.A, 
Steaua

<2—«) 
<1—<) 

(0—2)

l

• Concursul Pronosport nr. 9 din 4 
martie prezintă un interes deosebit pen
tru participant datorită faptului că 
fondul afectat pentru extragerea din 
urr.ă (inclusiv reportul) se va distri
bui in întregime ia acest concurs.

• Cîteva amănunte pentru cei care 
joacă la rezultatele de pe teren :

In meci restanță Padova a întrecut 
pe Lanerossi cu 2—0.

In timpul săptăminii, două echipe 
au disputat meciuri oficiale: Juventus 
— Real Madrid 1—3 și Fiorentina — 
Dinamo Ziltna 2—0.

Jucătorul Stacchini de la Juventus — 
extrem stî.iga — nu va putea li utili
zat in meciul cu Bologna fiind acci
dentat

• lată acum un pronostic pentru 
concursul Pronosport nr. 9 (etapa din 
4 mjrtie 1962). Pronosticurile prime
lor două meciuri sînt date de Progra
mul Loto-Pronosport iar cele din cam
pionatul italian sint date telefonic de 
„Totocaleio" din Roma :

posibilitatea să participați cu aceleași 
numere la toate cele patru trageri din 
luna martie: 7, 14, 21 și 28 martie. 
Costul unui abonament Pronoexpres pe 
luna martie este de 12 lei.

LOTO CENTRAL

din 
ex-

La 
seara 
trase

tragerea specială Loto-central 
zilei de 2 martie 1962 au fost 
din urnă următoarele numere :

1 54 211 46 88 58 8 11 49 79

Premiul special A 8 54 11
Premiul special B 49 88 28
Premiul special C 26 46 58

OBIECTEINPREMII SUPLIMENTARE 
ȘI BANI

2.920.204 lei.

Faza I : 13 37 ÎS
Faza II : 57 41 40 69
Faza III : 27 4 59 88 22
Faza IV : 2 56 50 28 7
Faza V : 81 73 37 13 42
Faza VI : 84 44 36 51 24
Faza VII : 2 76 51 85 55

9
loc vineri

Dinamo Bucu-
X

Metalul 13—31
Timișoara — . .U-M Buc. (1—0) 
Cluj — Dinamo Pitești Ci—1)
— Minerul (t—2)
— Dinamo Bacău (0—2).

I. R.P. Bulgaria
rești 1

II. Beeringen (Belgia) — Rapid
2 
X 
X
2

1
1 
1

1 
1
1 

1

București
III. Ătilan — Fiorentina (A)
IV Palermo — Inter (A)
V Mantova — Roma (A) 
VI. Padova — Torino (A) 
VII Atalanta — Catania (A)
VIII. Juventus — Bologna (A)
IX. Lecco — Lanerossi (A) 
X Spa I — Udinese (A)
XI. Sampdoria — Venezia (A)
XII. Lazio — Napoli (B)

★
Marți este ultima zi cînd se mai pot 

crocura abonamente Pronoexpres pe 
tuna martie. Aceste abonamente vă dau

o

x

2 
X

X

Fond premii :
Tragerea următoare va avea 
martie ia Oltenița.

PREMIILE CONCURSULUI Nr. 8 
DIN 25 FEBR. 1962

TEREN
Categ. I 9 variante cu 10 rezultate 

a 4.779 lei.
Categ. a II-a 93 variante cu 11 rezultate 

a 555 lei
Categ. a III-a 688,30 variante cu 10 re

zultate a 112 lei.

URNA
Categ. a n-a 
9.308 lei.

Categ. a IlI-a 
C19 lei.

Categ. a IV-a
tate a 157 iei.

Fond general
Report 59.801
Rubrică 

sport.

a

a

2 variante cu 11 rezultate

22 variante cu 10 rezultate

115,60 variante cu 9 rezul- 

de premii 282.293 lei.
iei la categ. I urnă,

redactată de Loto-Prono-
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TINERETUL SE AFIRMĂ!
„Cupa Sportul popular" — un adevărat campionat al juniorilor și junioarelor

COLABORAREA ÎNTRE MEDIC Șl ANTRENOR, FACTOR 
IMPORTANT IN CREȘTEREA PERFORMANȚEI SPORTIVE

In handbalul nostru „CUPA SPOR
TUL POPULAR" — ajunsă la a cin- 
cea sa ediție — a devenit una din 
cele mai populare competiții. An de 
an ea angrenează în întrecere tot inai 
multe echipe de juniori și junioare și 
se bucură de un interes crescind din 
partea miilor de iubitori ai acestui 
sport Modul de desfășurare a Cupei, 
cu succesiunea ei de faze, pe de o 
parte, și importanța cu care este pri
vită de secțiile de handbal și tinerii 
sportivi, fe de altă parte, fac din a- 
ceastâ competiție un adevărat cam
pionat republican al juniorilor. De aici 
și pasiunea pe care o dăruiesc tinerii 
handbalist' pregătirii lor personale și 
luptei sp-onive pentru cucerirea celor 
două trofee.

• Deși două dintre echipe — C.S.S. 
București, la băieți și Tractorul Bra
șov. la fete — se prezentau cu loturi 
mai valoroase și, deci, cu șanse mai 
mari la primul loc. lotuși nici una din 
celelalte tormații nu a renunțat la 
luptă. In întrecerea masculină, de 
pildă, unde C.S.S. București (antrenor 
prol. E. Trofin) — care avea numeroși 
jucători selecționați in lotul reprezen
tativ de tineret — a dominat de de
parte turneul, .toate ceielaite trei for
mații (S.S.E. nr. 2 București, C.S.S. 
Cluj și C.S.S. Harghita Tg. Mureș) 
au jucat in general deschis., servind — 
indi erent de scor — o replică vigu
roasa ciștigătoarei Cupei. Nu mai vor
bim de jocurile dintre aceste trei 
echipe, care au fost extrem de echi
librate și pasionante, dovadă că la 
sfirșitul turneului ele au fost depar
tajate doar prin golaveraj.

• In legătură cu întrecerea femi
nină trebuie să remarcăm absența u
nei tormații bucureștene, fapt cu atit 
mai surprinzător cu cit în ultimii ani 
handbalul in 7 a luat o mare dezvol
tare in Capitală. Reprezentanta ora
șului București, C.S.S., a fost elimi
nată in faza intercentre de echipa

In turneul

I.T.B.—C.S.S. BANATUL
Turneul final al celei de a Ii-a edi

ții a „Cupei de iarnă" a început ieri 
cu o surpriză. In primul meci femi
nin, I.T.B. a dispus la un scor ca
tegoric de C.S S. Banatul Timișoara : 
15—6 (7—2). Bucureștenceie s-au 
apărat mai calm și au dovedit mai 
multă eficacitate în aruncările ia 
poartă In celălalt meci feminin, 
Rapid — mult superioară tehnic — 
a întrecut cu 17—9 (8—5) pe Mu
reșul Tg. Mureș. Cele mai bune: 
A. Boțan (8 goluri) la Rapid și 
M Incze (5 goluri) la Mureșul.

Surprinzător a fost și scorul cu care 
Tehnometal Timișoara a învins pe 
C.S.M. foeșîia: 37-23 (1&-11), mai 
ales dacă ținem seama că luna trecu
tă, reșițenii ciștigaseră meciul direct 
(13—12), din cadrul fazei regionale a 
acestei competiții. De data aceasta 
însă, timișorenii au jucat mai bine 
în atac, angajind mereu la momen
tul oportun pivoți: și extremele. Sco
rni este totuși prea sever și el se 
datorează in mare măsură formei sla
be dovedite de cei doi portari, F. Vall- 
ner și D. Rodovan, Întrebuințați de 
echipa reșițeană. Corect și autoritar 
arbitrajul lui V. Pelenghian.

In celălalt meci masculin Dinamo 
București a întrecut confortabil echi-

Unde mergem ?
IN CAPITALĂ 

AZI

HANDBAL. Sala Floreasca. ele la 
ora 15.45 : Mureșul Tg. Mures — C.S.S. 
Banatul Timișoara (f) ; Tehnometal Ti
mișoara — Tractorul Brașov (m); Rapid 
București — I.T.B. (I); Dinamo Bucu
rești — C.S.M. Reșița (m) — meciuri in 
cadrul turneului final al „Cupei de iar
nă”.

CĂLĂRIE. Manejul din Calea Plevnel, 
de la ora 17 : finala „Cupei de iarnă".

NATAȚIE. Bazinul Floreasca, ora 
19,39 : concurs feminin dotat cu „Cupa 
B Martie". In continuare jocuri de polo 
din cadrul „Cupei Steaua".

TENIS DE MASA. Sala Bere Grivița 
(Șos. Basarab nr. 31), de la ora 16,30 : 
campionatele individuale ale Capitalei, 
cat. a n-a; sala din Șos. Mihai Bravu 
nr. 117. de la ora 16 : „Cupa B Martie” 
rezervată fetitelor.

MtINE

BASCHET. Sala Giulesti, ora 11 : Ra
pid — Steagul roșu (m); sala Dinamo, 
de la ora 16,30 : I.T.B. — Agronomia Iași 
<f>, știința București — Voința Bucu
rești (f), Steaua — C.S.O. Galail (m) — 
meciuri in cadrul campionatelor repu
blicane.

SPORTUL POPULAR
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K. Floroianu (Tractorul Brașov) a pătruns la semicerc și va înscrie un nou 
punct pentru echipa sa in partida cu CS.S. Harghita Tg. Mureș. Floroianu 
a fost cea mai eficace jucătoare a echipei sale ți a turneului final al junioarelor.

S.S.E. Ploiești, care — de altfel — 
și-a confirmat valoarea nu numai prin 
calificarea în turneul final, ci și prin 
locul secund ocupat în clasamentul fi
nal. Un succes binemeritat, care va 
impulsiona activitatea viitoare în ora
șul Ploiești.

• Pentru echipele din provincie, 
mai alte - cele de juniori, competiția 
exercită o atracție deosebită. In acea
stă privință este semnificativă decla
rația antrenorului Ervin Fehervary 
(C.S.S. Cluj) : „Pentru noi, ca și pen
tru celelalte echipe din tară, „CUPA 
SPORTUL POPULAR" constituie un 
imbold in pregătire, pentru a avea 
cinstea să ne calificăm in turneul fi
nal, deci să ne numărăm printre cele 
mai bune patru echipe din țară. Și

final al „Cupei de iaroă“

TIMIȘOARA 16-6 (7-2)
pa brașoveană Tractorul : 39—9 (17—2). 
Formația din Brașov a făcut o figură 
modesta, nereușind să se ridice în 
nici un moment la valoarea adversa
rei sale.

7TT :T7
Astăzi și mîine la bazinul floreasca

La înot: „CUPA B MARTIE"
La polo: „CUPA STEAUA"

înotătoarele din București participă 
astăzi și mîine la bazinul Floreasca la 
tradiționalul concurs organizat de că
tre comisia orășenească de specialitate 
în cinstea Zilei internaționale a Fe
meii.

Iată programul celor două zile de 
concurs : astăzi, de la ora 19,30 : 400 
m liber senioare, 100 m liber junioare, 
200 m bras senioare, 100 m bras ju
nioare, 4x100 m mixt senioare, 4x100 
m mixt junioare. Sărituri (cu coeficient 
impus) de la trambulină.

Mîine, de la ora 10: 400 m mixt indi-

NATAȚIE. Bazinul Floreasca, ora 10 : 
concurs feminin dotat cu „Cupa B Mar
tie". In continuare jocuri de polo din 
cadrul „Cupei Steaua".

TENIS DE MASA. Sala Bere Grivita 
(Șos. Basarab nr. 31), de la ora 9 : cam
pionatele individuale ale Capitalei la cat. 
a H-a.

VOLEI. Sala Floreasca, ora 16,3B : 
C.S.S. București — Selecționata S.S.E. 
București (juniori); ora 1B : Progresul 
— Ț.S.K.A. Moscova (m), meci dm cadrul 
„Cupei campionilor europeni".

HANDBAL. Sala Floreasca, de la ora 
9 î I.T.B. — Mureșul Tg. Mureș (O. 
C.S.M. Reșița — Tractorul Brașov (m). 
Rapid București — C.S.S. Banatul Timi
șoara (f). Dinamo București — Tehno- 
metal Timișoara (m) — meciuri in ca
drul turneului final al „Cupei de iarnă”.

CĂLĂRIE. Manejul din Calea Plevnel, 
de la ora 9,30 : finala „Cupei de iarnă".

ÎN ȚARĂ

BASCHET. TIMIȘOARA î Știința — 
Știința Cluj (m), ORADEA : Dinamo — 
Dinamo București (m), A.S. Blănuri — 
Voința (f), ARAD : Constructorul — Pro
gresul București (m), TG. MUREȘ : Vo
ința — Dinamo (m), Voința — Știința 
Timișoara (f), IAȘI : Voința — A.S.A. 
Bacău (m), CRAIOVA : C.S.O. — Știința 
București (m), PLOIEȘTI : Petrolul — 
I.C.F. (f), CLUJ : Știința — Mureșul Tg. 
Mureș (f) — meciuri din cadrul campio
natelor republicane.

Foto: T. Cliioreanu

anul acesta am reușit să ne vedem 
îndeplinită dorința pentru prima dată. 
In același timp insă, noi am avut pri • 
lejul să vedem un handbal de calitate, 
jucători și jucătoare de valoare ridi
cată. Este cazul celor din echipa 
C.S.S. București și, firește, din repre
zentativele feminine ale R. P. Romine 
și R. D. Germane, la intilnirea cărora 
am asistat, datorită unei inițiative bune 
a federației de a programa meciurile 
noastre in „deschidere". Fiți siguri că 
jucătorii noștri au invățat multe".

Noi sperăm că le vor și aplica, atit 
ei cit și ceilalți partkcpanțî la turneu, 
și că ii vom revedea și la finalele edi
ției viitoare.

• Mai notăm un aspect îmbucură
tor : din cele opt echipe calificate, 
șapte sînt formații de elevi și eleve. 
O dovadă in plus — și foarte conclu
dentă — că handbalul în 7 este mult 
îndrăgit de școlari.

GOLGHETERII TURNEULUI FINAL
JUNIORI : 1. Gh. Goran (C.S.S. 

Buc.) 23 goluri; 2. T. Moldovan 
(C.S.S. Buc.) și Cr. Ga(u (S.S.E. nr. 2 
Buc.) cite 21 goluri; 3. Gh. Anghel 
(C.S.S. Buc.) 16 goluri.

JUNIOARE : 1. F. Floroianu (Trac
torul) 22 goluri; 2. V. Melinte (Trac
torul) 10 goluri; 3. S. Frumuzache 
(S.S.E. PI.) și R. Molnar (C.S.S. Har
ghita) cite 9 goluri.

vidual senioare, 100 m spate junioare, 
100 m spate senioare, 100 m fluture 
junioare, 100 m fluture senioare, 4:100 
m liber senioare, 4x100 m liber juni
oare, sărituri (cu coeficient liber) de 
la trambulină.

★

La sfirșitul probelor de înot, în am
bele zile de concurs, sînt programate 
jocurile ultimelor două etape în com
petiția de polo dotată cu „Cupa 
Steaua". Cel mai important meci este 
acela care va opune echipele Dinamo 
și Steaua și care va decide, desigur, 
formația ciștigătoare a turneului. Iată 
programul intîlnirilor : astăzi : Steaua 
—Știința, Rapid—Progresul, Dinamo— 
Clubul sportiv școlar. Miine : Progre- 
sul—Clubul sportiv școlar, Rapid—Ști- 
ința, Dinamo—Steaua.

Dr. IONEL STANESCU 
din secția tehnică a Consiliului 

General al UCUS

Practicarea știin
țifică a sportului nu 
pbate fi concepută 
tară controlul me
dical. Privit ca o disciplină care cer
cetează starea sănătății și a capaci
tății de lucru a sportivilor, controlul 
medical studiază modificările stării 
de sănătate, ale dezvoltării fizice și 
ale adaptabilității la efort, sub influen
ța unui antrenament sistematic.

Sarcina medicului sportiv este com
plexă și nu st rezumă numai la asi
gurarea asistenței medicale a sporti
vilor, ci el trebuie să fie un permanent 
colaborator al antrenorului, partici- 
pind în mod activ la dirijarea proce
sului de antrenament. Aplicarea celor 
mai bune metode in pregătire, care să 
ducă la creșterea performanței sportive, 
este posibilă numai printr-o permanentă 
colaborare între antrenor și medicul 
sportiv.

Prin utilizarea datelor medicale în 
pregătire, antrenorii vor putea ști tot
deauna dacă antrenamentele pe care le 
conduc sint in concordanță cu starea 
funcțională a organismului sportivilor 
și dacă sarcinile propuse sint realizate.

Analizînd în comun aspectele medi
cale și cele tehnice, se poate face o 
apreciere justă a posibilităților glo
bale ale sportivilor. Medicul poate 
folosi latura tehnică la verificarea și 
completarea concluziilor sale, iar an
trenorul va cunoaște substratul func
țional al performanței, pe care a cer
cetat-o numai din punct de vedere 
tehnic.

Colaborarea între medic și antrenor 
are la bază date medicale, obținute prin 
examinarea sportivului înainte cit și 
în timpul pregătirii. Controlul medical 
al sportivilor este necesar atit in ve
derea alcătuirii planului de antrena
ment; cit și în urmărirea adaptabili
tății organismului la efortul sportiv, 
în alcătuirea planului de antrenament 
controlul medical este absolut necesar 
și trebuie efectuat la dispensarele pen
tru sportivi, la începutul fiecărei etape 
a planului de pregătire. Acest examen 
complex, la toate serviciile de specia
litate, va avea ca scop aprecierea stării 
de sănătate, a gradului de dezvoltare 
fizică și a capacității funcționale a or
ganismului de adaptare la efort.

Pentru o cit mai judicioasă apreciere 
a sănătății, sportivul va fi supus ur.ui 
amănunțit examen de laborator, radio
logie, de specialitate ca : interne, orto
pedie, chirurgie, O.R.L., oftalmologie, 
neurologie, stomatologie, ginecologie 
pentru sportive etc.

La sfirșitul tuturor examinărilor me
dicale, dispensarele pentru sportivi în
tocmesc „avizul medico-sportiv" care 
cuprinde toate indicațiile și contrain- 
dicațiile, pentru cete trei obiective ale 
acestui examen medical complex : stare 
de sănătate, dezvoltare fizică și capa
citate funcțională a organismului. Do
cumentele primite vor fi studiate în 
comun de către medic și antrenor și 
comparate cu datele examenului pre
cedent.

Studiul fișei medico-sportive, indi
cațiile dale de probele funcționale și 
datele adunate prin discuțiile cu antre
norii și sportivii permit medicului să 
tragă anumite concluzii, care să pre
cizeze dacă planul de pregătire poate 
să fie îndeplinit în bune condițiuni de 
către sportivi. Numai după o studiere 
atentă a tuturor datelor medicale, an
trenorul și medicul sportiv vor trece 
la întocmirea planului de antrenament.

Prin aparatura complexă, datorită 
examenelor de laborator, radiologie, 
examenului celorlalți medici specialiști, 
controlul medical efectuat la nivelul 
dispensarelor pentru sportivi, oferă date 
valoroase care nu pot fi obținute decît 
prin controlul medical făcut în aceste 
condiții și el nu poate fi înlocuit în 
nici un caz de examenul medical făcut 
de medicul lotului.

Deoarece planul de antrenament con

stituie numai un în
dreptar al activității, 
el se va adapta per
manent la condițiile 

noi ce pot surveni în timpul pregă
tirii. Adeseori, starea biologică a spor
tivilor impune modificări în planul de 
pregătire, care trebuie cerute de me
dicul lotului, a cărui sarcină principală 
este de a supraveghea și cerceta neîn
cetat felul in care sportivii suportă 
antrenamentul, pentru a putea da an
trenorului indicații asupra dozării efor
tului.

Colaborarea dintre medic și antrenor 
trece, după întocmirea planului de pre
gătire, la etapa următoare, aceea de a 
urmări sportivul și de a dirija pro
cesul de antrenament prin :

a. studierea datelor de autocontrol 
med ied ;

b. examene medico-sportive periodice
?i . .

c. observația medico-pedagogică.
Datele autocontrolului medical sînt 

de mare utilitate în dirijarea procesu
lui de antrenament, avînd avantajul că 
ele reflectă starea funcțională a orga
nismului in fiecare zi. Analiza datelor 
de autocontrol se face studiind toate 
curbele înscrise pe grafic, raportate la 
programul de antrenament pe care il 
efcctueaz-ă Sjx^f^tivul respectiv. Medicul 
și antrenorul vor analiza în comun a
ceste date și vor interveni in ceea ce 
privește dozarea efortului atunci cind 
apar tulburări care impun acest lucru.

In timpul pregătirii, medicul are da
toria de a examina cel puțin o dată pe 
săptămînă pe sportiv, numărul exami
nărilor puțind fi și mai mare, in func
ție de numărul sportivilor ce ii revin. 
Sarcina principală a acestui examen 
medico-sportiv periodic constă in a- 
preci^ea stării de sănătate și a gra
dului de antrenament atins de sporti
vul respectiv.

Toate examinările trebuie precedate 
de studierea graficului de autocontrol 
al sportivului respectiv, care furnizează 
date importante asupra elementelor care 
urmează a li cercetate mai amănunțit 
în timpul examenului medical.

Antrenorul va caracteriza sportivul 
sub aspectul tehnic, datele medicale 
precizînd dacă starea biologică a spor
tivului corespunde sarcinii propuse in 
pregătire. în acel moment.

Colaborarea medicului cu antrenorul 
la interpretarea datelor de autocontrol, 
ale controlului medico-sportiv periodic, 
cit și studierea stării generale a spor
tivului, prezintă o mare importanță in 
scoaterea în evidență a elementelor 
precoce ale supraantrenamentului.

Date importante pentru dirijarea pro
cesului de pregătire se obțin de către 
medic în timpul lecțiilor de antrena
ment, sau al diferitelor concursuri. Ob
servația medico-pedagogică la fiecare 
ședință de antrenament este foarte u
tilă. Medicul va studia comportarea și 
îndeplinirea sarcinilor care stau in 
fața fiecărui sportiv în cadrul lecției 
și starea generală a sportivului înainte 
și după antrenament. Antrenorul pri
mește informații privind eficiența fie
cărei părți a lecției de antrenament, a 
intensității efortului și poate aprecia 
dacă lecția respectivă și-a atins scopul, 
în cadrul planificării făcute. Observația 
medico-pedagogică are marele avantaj 
că prezintă o caracterizare a sportivului 
în timpul efortului specific pe care îl 
efectuează la antrenamente și compe
tiții.

Este foarte bine să fie examinați mai 
mulți sportivi care au făcut același 
efort, deoarece studierea comparată a 
datelor permite o diferențiere a capa
cității funcționale a fiecăruia dintre 
ei și elaborarea indicațiilor pentru in
dividualizarea antrenamentului. Com
pararea datelor nu se face numai intre 
sportivi diferiii; analiza se va adresa 
și _ datelor obținute la același sportiv 
prin sondaje succesive. Medicul tre
buie să interpreteze datele obținute in 
concordanță cu efortul desfășurat. Pen
tru acest lucru va ține seama de felul 
cum antrenorii apreciază efortul din 
lecția respectivă.

Concluziile trase vor fi discutate cu 
antrenorii, care vor expune modul cum 
s-au comportat sportivii respectivi din 
punct de vedere tehnic. Analiza în 
comun a datelor medicale și a celor 
tehnice va duce la o judicioasă apre
ciere a procesului de pregătire.

Medicul va indica antrenorului creș
terea sau scăderea efortului atunci cind 
datele medicale arată că organismul 
sportivilor este prea puțin solicitat, sau 
din contră, cind sînt semne că s-a lu
crat prea mult.

Adoptarea permanentă a planului de 
pregătire față de starea biologică în 
care se găsesc sportivii se poate face 
numai dacă există o strînsă colaborare 
intre antrenor și medic. Această cola
borare. în scopul unei dirijări științi
fice a procesului de pregătire, este 
menită să ducă la creșterea performan
ței sportive la înălțimea condițiilor 
create sportivilor din patria noastră.
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Antrenament... in pădure
Pădurea cînd a dat in floare/ 
Bursucul, antrenor vestit, 
$i-a adunat echipa-n grabă 
Si-n limba lui a glăsuii:

Fabula
Și a trecui o oră, două... 
Așa e vremea: vine, trece.
Dar dirii. „voinicii" din poveste 
Nu părăseau „Izvorul rece"

„E vremea să pornim la treabă ! 
Ne bate martie la ușe !
Prieteni! La antrenament l 
Destul am hibernat pe tușe !"

Zadarnic vremea n-au pierdut-o 1 
Nu-i de crezut, dar se-antrenau 
De tehnică si strategie 
Printre... pahare discutau.

Atuneea cerbul, ursul, vulpea, 
Sărbătorind această clipă, 
Spre stadion pomiră-n cintec 
Cu patrupeda lor echipă.

înspre vilceaua din pădure 
Ce găzduia terenul lor 
Se mai afla cu unda-i clară 
Vn binecunoscut izvor;

Avea și-o firmă 
(Ca să-l observe 
O firmă plină de
Cu numele „Izvorul rece".

la intrare, 
cine trece) 
ispite,

Echipa din povestea noastră, 
Uițind pe loc antrenamentul, 
A poposit aici grămadă.
Vrind să serbeze ev^’n^i^z^T^nt^u!

— Numai o „aură"
— Ș-incă una !

(Izvorul fermecat era,
Ci vezi, in loc de apă dulce, 
Cu „Ottonel" te imbia)

în S.U.A....
Un joc de hochei vă

zut de un șomer

Privind prin gard, aprins 
la față, 

A spus, ieșindu-și din 
răbdări: 

„Numai la hocheiul pe 
gheață 

In S.U.A. vezi... .anga
jări 1"

„Metode" șahiste

Plăcindu-i șahul 
elevul 

L-a intrebat pe un

— Păi. cind oi trage eu un șut.J 
(spunea o vulpe infierbîntată) 
Cu unul singur, mă-nțelegi, 
Bag șapte goluri dintr-o dată !

— Eu unul (spuse un urs greoi/ 
Fundaș de bază, ce nu iartă)
O să vedeți, voi degaja 
Direct la... adversar in poartă.

I* *

care-i cuprinde pe oameni în momentele hotărîtoare. Ni se părea 
că întreg orașul trăiește așteptarea acestei intîlniri. In asta era 
și un grăunte de adevăr : s-au încheiat numeroase pariuri.

în clipa în care mingea a fost pusă în joc, totul a dispărut 
ca prin farmec. Am simțit cum starea de încordare nervoasă 
mă părăsește, ca și cum aș fi participat la jocurile noastre de 
stradă, care n-aveau nici o miză. Tovarășii mei s-au eliberat 
și ei de încordarea nervoasă. Astfel am ciștigat meciul, demon- 
strînd un fotbal de calitate ți stirnind ovațiile celor prezenți.

Pe mine m-au impresionat glasurile suporterilor, care îmi 
strigau numele, și îmbrățișările tatei, care părea in acel mo
ment cel mai fericit om din lume.

— Mi-ai plăcut. -Joci foarte bine, băiete !
★

Vă spun drept că nu-mi amintesc să-I fi văzut pe tata cu 
țigara în gură și cu atit mai mult nu-mi aduc aminte să-l fi 

văzut bind. Acest lucru a fost un bun exemplu pentru mine. 
Intr-o vreme, cind sub influența băieților de pe strada noastră 
am început să mă obiș nuiesc cu fumatul, am primit o lecție 
pe care nu o voi uita niciodată.

Ședeam pe o balustradă, la umbra unui copac mare, cam 
la vreo 50 de metri de casă. Am luat o țigară din mina unui 
băiat care mi-o oferise și, privind in jur (mă vede oare ci
neva ?), am început să fumez. Tot discutînd cu băieții, mi-am 
slăbit atenția. Deodată, în spate, am simțit pașii cunoscuți ai 
tatei. M-am întors. Ca întotdeauna, el ne-a salutat zîmbind 
și nu mi-a mai spus nimic, contmuîndu-și drumul spre casă.

— Azi o să mă aștepte nuiaua acasă, — m-am gîndit eu cu 
glas tare.

— N-o să fie nimic. Nici n-a observat că fumai, — au în
cercat să mă liniștească băieții. • Dacă te-ar fi văzut, te-ar 
fl croit pe loc !

Totuși, în drum spre casă eram tare nervos. Căutam să mă 
conving că tata n-a văzut nimic, dar de îndată ce am intrat 
în casă am înțeles că lucrurile nu stau chiar așa.

Stăteam în fața iui, neputînd să-l privesc în ochi.
— Ești talentat și poți deveni un adevărat fotbalist. Bine

înțeles — dacă nut vei fuma și nu vei bea. Ca să poți juca bine 
trebuie să-ți îmbunătățești calitățile fizice.

Buzele mele n-au mai atins niciodată țigara.

ÎN SFÎRȘIT, ANTRENAMENTE ADEVĂRATE

„A meri caria" zbura cu pînzele în vînt... Pînă cînd, într-o 
bună zi, omul care ne-a adus ghetele s-a mutat la Sao Paolo.

S-au antrenat, nu spun că nu 
Ciocnind pahare la „izvor" 
Si au înscris noian de „goluri' 
Direct... i^ pregătirea lor.

XN LOC DE MORALA

Bineînțeles povestea noastră 
Este complet imaginată 
In realitate — astfel de cazuri 
Nu se intimplă... niciodată !

SANDU MARIAN

0 admirabilă performantă a unui pensionar

Turul U.RSS.. pe jos!

— Așadar, pentru 
treia oară la Clubul Spor
tiv Școlar ?

— M-au îndrăgit bă
ieții !...

— Au și de ce, dragă 
cupă. Ești frumoasă și de 
aceea in fiecare an se în
trec 
zeci 
din 
pare 
îndrăgit.

— Vedeți... 
eu. Și spectatorilor 
sînt pe plac. Handbaliștii 
Clubului Sportiv Școlar 
din București practică un 
joc modern, 
deși sint atit 
dau dovadă 
maturitate. 
lor...

— Le cunoaștem : locul 
3 în întrecerea recentă a 
celor mai 
bucureștene 
promovarea 
jucători in 
neret a țării care, anul 
trecut, a cedat greu in 
fața redutabilei formații 
cehoslovace Dukla Praga 
(8-9), participarea cu 
succes...
- Nu la asta mă re

feream, Voiam să spun 
că succesele se daioresc 
in primul rind pregătirii... 
I-ați văzut vreodată la 
antrenament ? V-ați în
trebat care este secretul 
plonjoanelor, care ridică 
tribunele in picioare ? 
Gimnastica acrobatică la 
sallea ! Dar cel al pa
selor variate de adevărați 
maeștri ? Consultați 
zultatele indrăcitelor 
duri de baschet 
minge de handbal) și 
avea răspunsul. 
bicicleta și fotbalul, intră 
și ele in „antrenamen
tul" de.„ handbal

— Atunci este explica
bil de ce la ultima ediție 
a Cupei au marcat la 
fiecare mea peste 30 de 
goluri !

ca să te 
de echipe 
întreaga 
insă că

bune echipe 
de... seniori, 
multora din 

echipa de ti-

Nu numai 
le

variat și 
de tineri, 
de multă 
Succesele

cucerească 
de juniori 
(ară. Se 

și tu i-ai

CUPA SPORTUL POPULAR

i

Fotografa reprezintă echipa de handbal in 7 a C.S. Școlar București,
cucerit pentru a treia oară consecutiv „Cupa Sportul popular". Sus, de la stingă 
la dreapta : Gh. Angliei, T. Moldovan. S. Becic, D, Roșescu; Cr. Popescu, A.

Marinescu, M. Duca, D.Stănescu ; jos F. Eftimie. Cr. Petrescu, M. 
Bălășescu și Gh. Coran

— Au multe merite, dar 
dacă vorbim de ele tre
buie să amintim și de 
cel care ii conduce pe 
căile măiestriei sportive. 
De antrenorul și profe
sorul lor Eugen Trofin. 
Il cunoașteți, desigur ? Ii 
știți pasiunea și pricepe
rea cu care iși dăruiește 
cunoștințele elevilor săi? 
Aflați însă că cea
mare dorință a lui este 
să crească profesori.

— Nu jucători de hand
bal ?

— Ba da, dar împăr- 
tășindu-și experiența vii
torilor profesori care 
studiază la Facultatea 
de educație fizică a Insti
tutului Pedagogic din 
București, unde este a
sistent, va 
handbalului și 
jucători.

mai

re- 
me-
(cu 

veți
Haltera,

putea da 
mai mulți

A. VASILE

mult,
Grey 

, coleg
din grup 

Cu ce „deschide" ei de 
obicei ? 

Răspuns-a fost: prefer
„gura de lup" 1

Alexei Polikarpov, ua 
pensionar din Omsk, In 
vîrstă de 63 de ani, a luai 
o hotărire îndrăzneală 1 să 
facă turul U.RS.S. pe... 
Jos ! Temerarul mărșălui
tor a pornit la acțiune încă 
în anul F959 și, după cum 
anunță agențiile de presă, 
pină acum vîrstnicul Pe- 
likarpov a realizat perfor
mante deosebite: 
curs 12.718 km, 
prin mii de sate 
înregistrindu-și
pe foaia sa de parcurs în 
1.135 de stafii d» cale 
ferată.

Printre altele, el a tre-

cut prin Moscata, Lenin
grad, iar de pe coasta 
mării Baltice a ceborii 
spre sud, traversind R.S.S. 
Bielorusă, R.S.S. Ucrai
neană, R.S.S. Moldove
nească, Crimeee, R.S.S. 
Cazahă. în prezent, el se 
îndreaptă spre Arhangkelsk,

In unele cluburi, elementele tinere sînt folo
site în locul titularilor numai in meciuri ușoare 

și pe vreme proastă.

V. D. POPA

el a par
a trecut 
și orașe, 
prezenta

de unde, după ce ta tra-
versa partea asiatică a
U.RSS. își ii cheia
extraordinarul sdiu tur în
orașul Omsk.

într-o declarafie făcutu
presei, admirabilul sppoîiti
Alexei Polikarpov a de-
clarat că se simte exce-
lent.

— Bravo, mlnzule, joci la echipa I.
— Joc, nene, insă numai printre... picături !

Desen de AL. CLENCIU

A. ARDELEANU, PLO
IEȘTI. — 1) Mircea Dri
dea împlinește la 7 apri
lie 25 de ani. Este maes
tru al sportului. A jucat 
de 4 ori in prima repre
zentativă a țării. 2) An
trenorul de fotbal Con
stantin Teașcă n-a jucat 
niciodată in echipa națio
nală. El n-a fost un „nu
me" c.a fotbalist activ — 
cel mai mult a jucat la 
.Acvila-Giurgiu — dar a
cest lucru nu l-a impie- 
dicat să se afirme ca an
trenor. El se bucură de o 
bună apreciere și, cel pu
țin pină la 18 martie, cind 
incepe returul, nu e nici 
un pericol să și-o piar
dă !

GH. BORLEȘTEANU. 
Ș1MLEUL SILVANIEI, 
N. GRUIU, NEGREȘTI 
REG. IAȘI, GH. PRE- 
DESCU. GILORT REG. 
OLTFNIA. - N-a fost 
greșeală de tipar. încă 
dm toamna anului trecut 
cluburile sportive 
radea, Reșița, ca 
alte orașe, și-au 
bat denumirea din 
in C.S.O. (clubul , 
orășenesc). 2. Fostul in
ternațional Vaczi pe care 
il știați antrenor de fot
bal la Mediaș, se găsește 
acum la Victoria Copșa 
Mică.

DUMITRU GLODEA- 
NU-VEDEA. — Numele 
inotătorului sovietic Ko- 
cetov, despre care susți
neți că ar fi fost record
man mondial la inot in 
trei probe, deși fusese ră
nit grav pe front, nu ne 
este cunoscut. Credem că 
faceți o confuzie. Din

din O- 
și din 
schim- 
C.S M. 
sportiv

1949 și pină in 1951, pe 
tabela recordurilor mon
diale la 100 m bras, a 
figurat numele lui Leonid 
Meșkov care in timoul 
celui de al doilea război 
mondial a fost grav ră
nit și a avut ambele miini 
paralizate. 2. La campio
natul mondial de fotbal 
nu participă o selecționa
tă a Marii Britanii, ci 
echipa Angliei.

C. MIHAIL, BRAȘOV. 
Nici chiar cu avizul me
dicului. un junior nu are 
voie să joace două me
ciuri de fotbal in inter
val de 24 de ore. Pină 
nu de mult exista o dis
poziție regulamentară in 
sensul că un iunior, :u- 
citid de 3 ori in echipa 
de seniori, iși pierde drep
tul de a mai participa 'a 
meciurile de juniori De 
anul trecut insă, federa
ția a 
cestei

S. 
MAN.
nuntele pe care le 
au fost publicate de mult 
in ziarul nostru: 
biografice ale 
Voinescu in nr. 
27.XII.196i, iar 
vind turneul
Steaua in Orientul apro
piat, in citeva numere 
din luna februarie 1962. 
Aș fi fericit 
scrie că din 
mai citiți și

revenit asupra a- 
prevederi 
MARTI NAȘ,

— Toate
RO- 

amă- 
cereți

datele 
portarului 
3952 din 
cele pri- 

echipei

dacă mi-ați 
cind in jtnd 
ziarul.

ION POSTAȘU

♦
♦
♦

I♦♦
♦

i

*t

111

PRIMA VICTORIE

Foarte curînd am schimbat numele echipei noastre. Noul 
nume — „Americania*.  Asta s-a întimplat. cînd prefectul din 
Bauru a hotărît să organizeze el însuși turneele pentru echipele 
de stradă. El a dat dispoziție ca nimeni să nu joace in picioa
rele goale. Astfel am ajuns în situația de a nu putea participa 
la jocuri, dat fiind că cei mai mulți dintre noi ne trăgeam din 
familii sărace, care nu aveau bani nici pentru lucrurile mai 
necesare decit ghetele de fotbal. Eram și eu printre ei.

în cele din urmă, însă, am scos-o la capăt. Ne-a salvat tatăl 
a . trei băieți care jucau în echipa noastră. El a plecat la No- 
rbeste și ne-a adus de acolo o grămadă de ghete, cele mai 
multe erau tare rupte. Unii dintre noi nu ne-am putut alege 
ghete pe măsură, dar important era că puteam participa la 
turneu ! Eu am izbutit să găsesc niște ghete mai bune, cu vîr- 
furile tari.

In turneul organizat de prefect, „Americania” a cucerit pri
mul loc. Evoluțiile noastre au fost un adevărat eveniment în 
oraș, deoarece pe lingă faptul că am venit primii, am demon
strat și o tehnică bună. Treptat „Americanii" a ajuns să aibă 
un nume. Numele noastre aprinseseră și în gura celor mări.

Dintre toate echipele, „Americania” era cea mai tînără, dar 
se remarca prin tehnica ei. Noi învățasem să jucăm pe stradă, 
în adevărate încăierări fotbalistice, pe un teren plin *cu  gropi, 
eu praf și cu noroi. Cel care putea să conducă mingea de ctrpă 
fin asemenea condiții, izbutea, fără îndoială, să supună și ade
vărata minge de piele pe un teren care pentru noi fera ca pos
tavul linei mese de biliard. F *

Cind a venit ziua ultimului joc, de care depindea titlul, 
am simțit pentru prima oară dorința și concentrarea nervoasă

8 EU SÎNT PELE EU SÎNT PELE »

Astfel ne-am pierdut stăpînul, antrenorul și trei jucători. Echipa 
noastră s-a înnoit. Și iarăși s-au pornit să comande toți. Așa 
a început decăderea ..Americaniei** . Curînd echipa noastră s-a 
destrămat. în acest timp, Bauru Atletic Club a hotărît să for
meze o echipă de pitici. Ideea s-a născut imediat după victoria 
noastră în turneu și, bineînțeles, mulți din jucătorii „America
niei” au țintit BAC-ul.

în ziua în care am fost invitat să joc la BAC, am umblat 
ca un somnambul, închipuindu-mă în tricoul acestui club, ju- 
cînd pe terenul lui, în fața suporterilor. Era plăcut să-ți dai 
seama că, în sfirșit, nu e nevoie să te îngrijești de procurarea 
tricoului, a chiloților, a jambierelor, a ghetelor și a mingii. 
Astfel am ajuns jucători adevărați. care se gindesc numai la 
fotbal și la nimic altceva. La „Bachinia* (așa se chema echipaj, 
aveam totul. Dacă ghetele nu ți se potriveau, Ie înlocuiai cu 
altele... Raiul pe pămînt !

Niciodată nu am văzut o adunătură de copii atît de disci
plinată și de atentă, ca la primul nostru antrenament adevărat. 
Nimeni n-a făcut vreun zgomot și nu a crîcnit la indicațiile 
antrenorului. Singura amărăciune ne-au pricinuit-o ultimele 
cuvinte :

— Pentru astăzi, destul !
După citeva ședințe, conducătorul ne-a comunicat :
— începînd de mîine vă veți antrena cu Waldemar de Brito.
— Waldemar de Brito ! — am exclamat eu fără să vreau.

Bine, dar el îi antrenează pe profesioniști !
Ceilalți nu s-au mirat mai puțin. Inchipuiți-vă, noi, niște 

băieți prăpădiți, ne vom antrena sub conducerea lui Waldemar 
de Brito.

Conducătorul a adăugat :
— Acum vă veți convinge voi înșivă cît de bun antrenor 

e de Brito.
Intr-adevăr, a început să ne antreneze de Brito. Vorbea se

rios cu toții, se vedea cît colo că-i un om foarte priceput și 
nu-și permitea nici un fel de glume :

— Prima datorie într-o echipă este disciplina — ne-a spus 
el la prima lecție.

Pe zi ce trecea, antrenorul cîștiga tot mai mult simpatia 
copiilor. Știa să fi? foarte aspru cînd era nevoie. îmi amintea 
de tata :

— Un adevărat atlet nu trebuie să fumeze, nu trebuie să 
bea și nu trebuie să se culce tîrziu.

(Urmare în pagina, de Magazin de simbătâ 10 martie).



IMPRESII DE LA CAMPIONATELE INTERNATIONALE 
DE TENIS DE MASĂ ALE R. P. R.

In cadrul pregătîrî’or 
pentru campionatul mondial 

LOTUL FOTBALIȘTILOR SOVIETICI

SĂPTĂMÂNA VIITOARE VOM CUNOAȘTE PE CANDfDAȚII 
LA TITLUL MONDIAL DE ȘAH

Am așteptat cu mult interes cam
pionatele internaționale de tenis de 
masâ ale Republicii Populare Romine, 
de la Constanța. Concursul a suplinit 
intr-o oarecare măsură „europenele" 
ediția 1962. la care, după cum se știe, 
din cauza provocărilor focurilor spor
tive ve>t-germane noi nu vom parti
cipa.

Din multe puncte de vedere între
cerile de la Constanța s-au situat la 
un nivel superior celor organizate pe 
continent pină in prezent in acest an. 
Ne-a surprins in mod special progre
sul realizat de jucătorii romini. Com- 
ponenții lotului masculin al R.P R. 
au invățat foarte mult. Ei și-au in- 
euțit Învățămintele campionatelor 
mondiale de la Pekin și azi se nu
mără printre primele „palete" din 
Europa.

In primul rind. trebuie să amintesc 
de Negulescu. Acest jucător extrem 
de dirz de-abia acum a inceput să-și 
arate talentul. Forța loviturilor sale 
de atac aste recunoscută: el are un 
mare avantaj față de ceilalți jucători 
huni din Europa prin faptul că este 
multilateral. Se apără excepțional din 
ambele părți și si-a însușit noile pro
cedee tehnice cum este, de exemplu. 
topspinuL Cred că echipa romină a 
cucerit prețioasa victorie mai ales 
datorită forței sale de joc. dovedită 
din plin '.n meciul cu Fahazi, o par
tidă care va rămine multă vreme in 
amintirea celor care au urmărit-o. In 
această întrecere ambii sportivi au 
realizat schimburi de mingi de mare 
spectacol răsplătite cu ropote de a- 
plauze. In special Negulescu a jucat 
extraordinar.

jucătorilor maghiari, ea a fast sub aș
teptări. Tinerii Fahazi, Rozsas și Har
es ar incă nu aa dobindit destulă ex
periență internațională, din care cau
ză nu reușesc să se comporte Ia va
loarea lor in întilnirile importante. 
Așa a fost și la Constanta. In momen
tele decisive s-au pripit In general, 
nu au avut calmul necesar. Totuși, 
spectatorilor de la Constanța le-a plă
cut, cred, jocul lui Janas Fahazi.

Și acum, citeva cuvinte despre ju
cătoare. Din păcate prea puține lu
cruri bune ae pot spune despre com
portarea lor. După părerea mea ele 
au progresat in ultimul timp foarte 
puțin. Am remarcat in mod special 
lipsa de inițiativă. E o deficiență care 
vizează direct și pe antrenori. Dacă 
jucătoarele fruntașe present® la Con
stanța var ca să rămină și pe mai 
departe pe primul plan, atunci trebuie 
să joace mai curajos, să aibă iniția
tiva in joc și să folosească tot oe e 
nou in tenisul de masă.

GYURGY LAKATOS 
redactor la „NepspotV-Budapesla

A SOSIT LA BUDAPESTA
BUDAPESTA 2 (Agerpres). — 

Fotbaliștii sovietici care se pregătesc 
pentru turneul final al campionatului 
mondial de fotbal au sosit joi la Bu
dapesta. Timp de două săptămîni ju
cătorii sovietici vor susține meciuri 
de control cu diferite formații de club, 
se vor antrena împreună cu jucătorii 
maghiari și vor asista la meciuri din 
campionatul P P. Ungare. Printre cei 
29 de jucători care alcătuiesc. lotul 
U.R.S.S. se află lașin, Cioheli, Maslen- 
kin, Netlo, Voronin, Metreveli, Ivanov, 
Ponedelnik, Meshi și alții.

In aprilie selecționata U.R.S.S. va 
disputa citeva partide internaționale 
avind ca parteneri echipele Luxem
burgului, Suediei și Uruguayului. An
trenorul echipei U.R.S.S., Gavril Ka- 
cialin, a făcut următoarea declarație 
coresiKMidentului sportiv al agenției 
M.T.I. : „începem o nouă etapă a pre
gătirilor pentru campionatul mondial. 
Schimbul de experiență cu fotbaliștii 
maghiari, pe care il apreciez foarte 
mult, va fi fără îndoială extrem de 
util. In ce privește campionatul mon
dial. imi este greu să fac un pronostic. 
Toate echipele pleacă in Chile cu in
tenția de a obține cel mai bun rezul
tat posibil. După părerea mea, vic
toria finală poate reveni și unei echipe 
europene. Totuși, dacă brazilienii vor 
juca la fel de bine ca in 1958, va fi 
greu să li se răpească „Cupa Jules 
Rimei*.

Marele „maraton" șahist se apropie 
de sfîrșit. Mai sînt trei runde și tur
neul interzonal .Ic la Stockholm va trece 
în amintire. A fost una din cele inii inte
resante competiții șahiste internaționale 
din ultimii ani și... cea mai de <’.u- 
rată. I.a mijlocul săplămînii viitoare 
vom cunoaște *n sfîrșit pe premialii 
turneului, cei care vor primi dreptul să 
concurvr.e în viitoarea etapă a campio
natului lumii, turneul candidatilor la 
titlul delimit actualmente de marele 
maestru sovietic M. M. Botvinnik. Cine 
vor fi aceștia ? Citeva nume — rele 
figurinei pe primele locuri ale clasa
mentului actual — se pot da cu certi
tudine, de pe acuma. Mai rămîn însă 
numeroase semne de întrebare și lupta 
acerbă care continuă pentru lorul 6 
poate avea ca rezultat egalități în cla
sament, ce vor trebui tranșate ulterior 
prin meciuri de baraj. Pe de altă part , 
știri încă neconfirmate, provenind de 
la sediul din Stockholm al Federaiici 
internaționale de șah, indică inlen|ia

UN ARBITRU ROMÎN 
LA MECIUL DE HANDBAL 

R.D.G.-R.P.P.
Astăzi va avea loc la Rostock me

ciul internațional de handbal in 7 
dintre reprezentativele masculine ale 
R. D. Germane și R. P. Polone Jo
cul va fi condus de către arbitrul 
romin Pândele Cirligeanu.

celor- 
joacă

Merită atenție și comportarea 
lalți tineri jucători romini. Ei 
intr-un stil modern și sint greu de 
învins.

In ceea ce privește comportarea

Echipa de juniori a R.P. Bulgaria

unora din membrii acestui for de a m5ri 
numărul viitorilor participant! la tur
neul candida] ilor de la 8 la 10. Ar urm» 
să participe deci — alături de Tal și 
Keres, calificați de drept — primii 8 
(în loc de 6) de Ia Stockholm. Dar ega
litățile pot surveni și pe locul 8...

Pînă la tranșarea delinitivj a rivali*  
tăiilor, să notăm situația actuală a în
trecerii care se desfășoară în capitala 
Suediei, Runda XX și juca rea partide
lor întrerupte n-a adus modificări esen
țiale în clasament. Cîștigînd întrerupta 
cu Korcinoi șt după o remiză cu l’ilip, 
tînărnl Fischer și-a consolidat poziția 
de lider, cu 2 puncte avans asupra lui 
Clieller și Petrosian, acum la egalitate. 
A ni în doi au făcut remize cu Gligoikd, 
care pare să-și fi asigurat și el califica
rea. Korcinoi a cîștigat la Poniar. iar 
I’ortî sch la Teschncr. Benko,- avînd ca 
adversar pe Aaron, a mai acumulat și 
el un punct, iar Uhhnann — Jn revenire 
— I-a învins pe Bilck. Alte rezultate 
din runda XX și întrerupte : Petrosian. 
—-Sch weber 1—0. Sleiri—Yanovșki 1--0, 
Bertok—Ba roz a 1/2—1/2, Bolbochan— 
Bisguier 1/2—1/2, Olafsson—German 
1—0; Barcza—Bolbochan 1/2—1/2. Ya- 
novski — Olafsson 1/2—1/2, Cuellar— 
Yanovșki 1—0, German—Cuellar 1—0.

Clasamentul înaintea rundei XXI: 
Fischer 15, G hei Ier și Petrosian 13, Fi
ii/) Gligorici 12 (1), Korciuoi și
Portisch 12 (ultimul cu o partidă 
plus), Benko Îl1/?, Steîn 11 (1), Pomor 
și Uhlmann 11, Bolbochan și Olafsson 
10, Bilek 9, Barcza &l/2, Bisguier 8, 
Bertok, Teschncr și Yanovșki 6*/^,  
Schweber și German 6, Cuellar, 5, 
Aaron 3.

1

140,5 m !

0 săritură excepțională 
a schiorului Peter Lesser

D.G.)
Cu prilejul unui concurs de să

rituri de la trambulină desfășurat 
la Kum (Austria) schiorul Peter 
Lesser din R.D. Germană a rea
lizat o săritură de 140.5 m Aceasta 
este a dona performanță mondială 
a tuturor timpurilor.

Competiția care reunește an de an 
cele mai bune reprezentative de juniori 
In fotbal din Europa — Turneul 

U.E.F.A. — se bucură in Bulgaria de 
o mare 
este cu
U.E.F.A. este un bun prilej de desco
perire și afirmare a unor tinere ta
lente De altfel, ediția din anul 1959 
a acestei competiții a evidențiat o se
rie de tineri fotbaliști bulgari, care 
— ulterior — au devenit titulari in 
ech:pe de alegoria A și chiar in 
reprezentativa țării Este cazul jucă
torilor lakinwv, Veticikav. Kotov, Ța- 
nev ș-a.

In ce privește participarea reprezen
tativei R.P- Bulgana la edițiile an
terioare ale turneului U.E.F.A., com
portarea ei a fost ia general satisfă
cătoare. in iarnă cu trei ani tinerii 
fotbaliști bulgari reușind chiar să in-

popularitate. Și acest lucru 
totul justificat: Turneul

Pe scurt, despre nefericitele întreceri 
de schi alpin de la ChanaBix

Ui cineitarii al ciresțudeitilii 
a Comitetului

internaționale

intri la Vieaa —
0 recentă hotărire 

executiv al Federației 
de schi, comunicată de la seduil său 
din Berna, anunța că întrecerile dis
putate acum două săptămîni la Cha
monix contează drept campionate mon
diale „provizorii*.  Congresul din sep
tembrie al F.I.S. va decide definitiv 
soarta acestor atit de discutate cam
pionate. Este epilogul unei serii in- 
tregi de complicații ivite pe marginea 
tradiționalelor întreceri de schi alpin, 
în care la această ed’ție s-au vădit 
clar intenții potrivnice dezvoltării re
lațiilor internaționale in sport.

După cum se știe, prin refuzul au
torităților NATO. de a acorda viza 
de intrare in Franța sportivilor din 
R.D Germană, campionatele de la 
Chamonix au fost suspendate, in locul 
lor disputindu-se un concurs al F.I.S. 
Ulterior insă, susnumitul comitet exe
cutiv a procedat la consultarea tele
fonică a membrilor săi. ajungind la 
soluția citată. Inițial, reprezentantul 
Austrie:, dr. Waiz, se pronunțase pen
tru contramandarea definitivă a cam
pionatelor mondiale In fața ziariști
lor, el a declarat : „Sportul rm trebuie 
să facă nici o concesie in fața unei 
asemenea politici I..." Se vede insă că 
politicienii din N ATO, au avut „ar
gumente*  ca să-l determine, împreună 
cu președintele F.I.S-, Mark Hodler 
(Elveția), să încerce o... reînviere a 
acestor nefericite campionate mondiale. 
Le numim așa, pentru că pe lingă 
umbra nefastă a discriminării, a planat 
deasupra lor și aceea a unei organi
zări cu totul mediocre.

Un alt fapt, caracteristic pentru 
atmosfera în care s-a desfășurat con
cursul, este legat de prezența in rîn- 
dul spectatorilor a elvețianului Roger 
Staub, deținătorul titlului olimpic la 
slalom uriaș. Staub este actualmente

cwrid de sdk profesionistangajat la 
care activează io S UA și a venit 
special la Chamonix pentru » face 
noi „recruți*.  El s-a lăudat in gura 
mare că are portofelul bine garnisit 
cu dolari și că se va întoarce peste 
ocean cu Bozon, Perillal Zinwnermarm, 
Leitner și cu însuși ciștigătorul com
binatei, Karl Schranz I Deocamdată, 
propunerilor lui Staub nu li s-au dat 
curs, deși nu este de foc exclus ca 
circul american de schi să primească 
noi „întăriri*  din rindurile schiorilor 
europeni atrași de mirajul banilor.

Oricum, la Chamonix au avut loc 
întreceri și rezultatele for nu sint 
lipsite de interes. Demn de remarcat 
este desigur infectantul succes ob
ținut de schiorii austrieci, care în pro
bele masculine și feminine au cucerit 
nu mai puțin de 15 medalii din to
talul de 24.

Nelămurită a rămas la Chamonix 
problema mult controversată a schio
rilor de metal și a celor de lemn. 
Unii dintre învingători folosesc in 
continuare lemnul, ceilalți acordă cre
dit absolut metalului- Mai trebuie notat 
că schiorii austrieci au folosit o nouă 
ceară de schi „pentru zăpada înghe
țată*.  care se pare că le-a fost de 
un oarecare ajutor.

Este interesant de reținut și un alt 
element tehnic, destui 
președintele comitetului 
prof Friedl Wolfgang, 
public speranța că pe 
va hotărî să formeze 
pentru participanții la campionatele 
mond:ale, care să permită promovări 
și retrogradări ca în alte discipline 

1 de

de interesant: 
alpin al F.I.S.. 
ți-» exprimat 

viitor federația 
două categorii

sportive. Este o propunere demnă 
luat in considerație.

KARL LECHNER 
corespondentul ziarului 

„Sportul popular*  la Viena

i

i

tre in posesia trofeului. 
Tocmai de aceea, echipa 
bulgară este hotărită ca 
și la ediția din acest an, 
care va avea loc în " 
mintă prietenă, să 
o comportare cit 
bună. In acest scop, 
trenorii bulgari au 

cepul încă de anul 
cut pregătirile 
de tineri i 
primă etapă a fost, fi
rește. selecția jucători
lor. aceștia fiind recru
tați pe baza comportă
rii lor in cadrul campio
natelor republicane de 
juniori, campionatelor să
tești și școlare. Au fost 
alcătuite două loturi — 
unul în vederea turneu
lui U.E.F.A. din anul 
1962, iar >altui pentru 

-ediția din 1963 a acestei 
întreceri. In primul lot 
au fost recrutați un nu
măr de 35 de candidați 
care, in urma a patru 
partide de verificare, a 
fost redus in toamnă la 
21. D.ntre aceștia va fi alcătuită echi
pa care face deplasarea la Ploiești.

O formă bună au manifestat în 
cadrul perioadei de pregătire de pină 
acum, îndeosebi juniorii care activează 
in cadrul formațiilor de categoria A 
sau B din campionatul bulgar: mij
locașul Borisov (Slavia), interul stin
gă I. Dimitrov (Levski), mijlocașul 
Bacikov (Lokomotiv Plovdiv) șa. De 
pregătirile reprezentativei bulgare se 
ocupă doi antrenori: fostul internațional 
Liuben Anghefov și S. loțov- In pe
rioada de iarnă, accentul a fost pus 
pe îmbunătățirea condiției fizice și a 
tehnicii individuale. Cînd condițiile 
au permis, pregătirile au fost efec
tuate in aer liber. De două ori pe 
săptămină — joi și duminică — au 
avut loc intilniri de verificare cu e- 
chipe din prima divizie a țării, lată, 
de altfel, citeva rezultate obținute de 
Iotul de jtjpiori: 1—2 cu Slavia, 3—I 
și 1—2 cu Lokomotiv Sofia, 0—4 cu 
Levski, 0—3 cu Ț.D.N.A,

Ro- 
aibă 
mai 
an- 
în- 
tre- 

lotului 
jucători. O

In foto : Un aspect din pregătirile in sală ale 
fotbaliștilor bulgari: exerciții pentru perfecționarea 
tehnicii individuale.

Iată oe ne-a declarat antrenorul Liu- 
ben Anghelov in legătură cu viitoa
rea ediție a Turneului U.E.F.A.: „Nu
mărul record de echipe participante va 
face, fără îndoială, ca lupta pentru 
calificare să fie mai dirză ca oricind. 
Firește, e greu de făcut pronosticuri, 
deoarece an de an echipele suferă mo
dificări, iar unele dintre reprezentative 
participă pentru prima oară la această 
întrecere. Juniorii bulgari vor lupta 
pentru o comportare meritorie și sper 
că ei vor ciștiga seria de la Ploiești. 
Sirt convins că bunii noștri prieteni 
romini, recunoscuți pentru ospitalitatea 
și spiritul de organizare, vor asigura 
și de această dată condiții dintre cele 
mai bune echipelor de juniori parti
cipante la Turneul U.E.F.A., vor crea 
o atmosferă propice pentru întărirea 
prieteniei 
la această 
ropeană“-

intre stportiviî participant! 
importantă competiție eu-

TOM A HRISTOV
corespondentul nostru la Sofia

Practici ale sportului capitalist

Scos din spital ca
Intr-un meci contind pentru „Cupa 

campionilor europeni" la baschet intre 
Real Madrid și Ignis Varese s-a in- 
timplat un fapt caracteristic practici
lor sportului burghez. înainte cu ci
teva zile de acest meci jucătorul ne
gru Wayne Hightower (pivotul echipei 
2,04 m înălțime) de la Real Madrid, 
s-a îmbolnăvit. Starea sănătății lui 
Wayne era destul de gravă, astfel că 
acesta a fost transportat de urgentă 
la un spital. Și totuși, la intilnirea sus- 
amintită negrul Wayne a apărut pe 
teren și a marcat 24 de puncte in co
șul celor de la Varese. A doua zi după

să joace un meci...
meci a fost găsit din nou in patul 
spitalului.

Cum s-au petrecut lucrurile ? Real 
Madrid a vrut neapărat să ciștige par
tida cu Ignis Varese, dar fără pivotul 
Wayne rezultatul intilnirii stătea sub 
semnul întrebării. Conducerea echipei 
a recurs atunci la un act lipsit de 
umanitate. Fără voia doctorilor l-a scos 
pe furiș din spital pe Wayne și a doua 
zi așa cum l-au scos, l-au dus îna
poi. Consecințele acestui fapt nu-i in
teresa pe cei ce trag sforile la Real 
Madrid, asta il privește pe Wayne și 
mai ales sănătatea lui...

Campionatele europene 
de patinaj artistic

Titlul european la patinaj artistic — 
perechi a fost cîștigat de Marika Kilius- 
Jurțen Baumlcr (R. F. Germans) —■ 
205,6 puncte. Pe locul doi s-au clasat 
patinatorii sovietici Ludmila Bciusova 
și Oleg I’rotopov — 203,8 puncte, ur
mați de Margaret Gobi și Franx Nin- 
gen (IU F. Germană) — 203,8 puncte 
Proba individuală masculină a fost ctș- 
tigală de Alain Calmat (Fraii|a) După 
figurile libere el a totalizat 2231,8 
puncte, fiind urmat in clasament de 
Karel Divin (R. S. Cehoslovacă) — 
2207,3 puncte și Manfred Schnelldorfer 
(R. F. Germană) — 2153,3 puncte.

( Agerpres)

• Meciurile din cadrul sferturilor 
de finală ale turneului internațional 
de fotbal (juniori) de la Viareggio 
s-au încheiat cu următoarele rezultate : 
Internazionale — Lanerossi 2—0, To
rino — Sampdoria 3—1, Fiorentina — 
Juventus 2—0, Milan — Bologna 
1 — 1 (peuitru semifinale s-a calificat 
Milan prin tragere la sorți), lată cele 
două semifinale: Internazionale — To
rino. Milan — Fiorentina.

• Au început meciurile din cadrrl 
competiției care angrenează echipele 
campioane ale Americii de Sud. In 
grupa A, Municipal — La Raz (care 
joacă in locul formației The Strongest)) 
a întrecut cu 1—0 pe Cero Porteno- 
Assuncion. Nacional Montevideo a 
dispus cu scorul de 1—0 de Sporting 
Crystal-Lima (grupa B).

• Intr-un meci internațional de fot
bal disputat la Monrovia, reprezenta
tiva Glianei a dispus cu 1—0 de se
lecționata Liberiei,
• Echipa Valencia, din orașul spa

niol cu același nume, a învins cu
2— 0 pe Internazionale Milano intr-nil 
meci contind pentru „Cupa orașelor 
tirguri". In cadrul aceleiași competiții, 
Sheffield Wednesday a dispus cu
3— 2 (2—2) de F. C. Barcelona.

• La Aberdeen s-a disputat meciul 
internațional de fotbal dintre echipele 
selecționate de tineret (jucători sub 
23 ani) ale Angliei și Scoției. Fotba
liștii englezi au obținut victoria cu 
scorul de 4—2 (3—0). Două din cele 
patru puncte ale echipei engleze au 
fost marcate de Jimmy Greaves.

• învingînd in meci retur cu 3—1 
pe Werder Bremen, Atletico Madrid 
s-a calificat pentru semifinalele com
petiției, alături de Ujjiesti Dozsa-Bu- 
dapesta. Motor Jena și Fiorentina.


