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La sfârșitul sâptdmînii, 
în Poiana Brașov,

Două importante 
oncursuri internaționale 

de schi
De vineri pînă duminică, pîrtiite Polc

ii Brașov vor găzdui două importante 
itreoeri internaționale de schi : „Con- 
irsul internațional al R.P.R.* pentru 
miori și a IlI-a ediție a „Cupei spe- 
înțelor* pentru juniori.
La aceste competiții și-au anunțat par- 

rip&r&a sportivi din șapte țări : ICI), 
îrmanâ. Austria, R.P, Polonă, Italia, 
,S. Cehoslovacă, R.P. Ungară și R.P. 
ulgaria. De remarcat că schiorii italieni 
n pentru prima dată în țara noastră. 
Programul întrecerilor internaționale 

! la sfîrșitul acestei săptămîni este 
-mătorul : vineri : slalom special ju- 
ori, 10 km juniori, antrenament „non- 
op“ seniori și juniori ; sîmbătă : șta- 
ta 3x5 km juniori, coborîre juniori 
>e Sulinar), coborîre seniori (pe pîrlia 
jpului); duminică: slalom special st- 
ori, sărituri speciale seniori.

TREI PAȘI ÎNAINTE...
Duminica trecută a avut loc un 

concurs de gimnastică. Nu internatio
nal, nu republican. Un concurs al șco
lilor profesionale din raionul N. Băl- 
cescu. Exercițiul „cheie", cel de la 
bimă, a constat doar din „trei pași 
inainte... cu întoarcere". Lumea însă 
l-a aplaudat puternic. Poate simplita
tea ii dădea frumusețe, poate gra
ția copiilor, poate atmosfera sărbă
torească din sala plină de spectatori, 
poate sosirea primăverii...

Erau „trei pași inainte", dintre care 
unul simboliza noua ------------
preocupare a oa
menilor din cartie
rul unde s-a înăl
țat școala profesională „Filimon Sîrbu", 
cu frumoasa și ospitaliera ei sală de 
sport.

Mai vedeai in acești pași și pe acela 
făcut in antrenarea tineretului spre 
practicarea exercițiilor fizice. Munca 
colectivă a profesorilor, a instructori
lor voluntari, d tinerelor arbitre (e-

INSTANTANEE

leve mai mari, gimnaste calificate) 
pentru nou, pentru bine.

In sfirșit, concursul cuprindea și un 
pas inainte in dezvoltarea gimnasticii 
masculine. Cel care punea in practică 
această hotărire a Conferinței pe țară 
a UCFS era cuibul sportiv I.T.B. 
(cu o săptămină in urmă a organizat' 
Un astfel de concurs și clubul Flacăra' 
roșie).

Am remarcat printre cei aproape 
100 de băieți (mulți dintre ei tși vor 
continua pregătirea sub îndrumarea 

antrenorilor de la 
clubul I. T. B.) pe 
elevii Mihai Mari
nescu și Florea

Ghiță de la școala profesională „T. 
Vladimirescu", Traian Purcărea de la 
„Filimon Sirbu" și 
de la „Kirov".

Fetele nu erau 
curs, așa că lupta 
fost destul de disputată. - A ciștigat 
echipa gimnastelor de la Școala pro
fesională de alimentație publică, ur
mată de „Kirov" și „Filimon Sirbu".

Elevii și elevele de la „Kirov" ar 
fi putut obține locuri mai bune in 
clasament, insă profesorul lor a lipsit, 
lăsindu-și baltă gimnaștii. A fost sin
gurul „pas înapoi" la acest frumos 
concurs...

Gh-eorghe Spin-escu

la prtmul lor con- 
pentru intiietate a

Conferința pe ta- . _ +
ră a UCFS, scoț.nd P'of- VLADÎMIR 5IMIONESCU 
in evidență succe- inspector
sele însemnate obți- *
nute in organizarea activității sportive 
din școli, a subliniat că, față de posi
bilitățile existente, realizările pot fi 
mult mai mari in acest domeniu. Sar
cina principală cuprinsă in Hotărirea 
Conferinței, aceea de a mobiliza între
gul nostru tineret in practicarea exer- 
cițiilor fizice și sportului, trebuie să cu
noască o transpunere grabnică in 
viață, in primul rind in școli.

O dată cu venirea primăverii, cind 
centrul de greutate al activității spor
tive se mută in aer liber, se pune in 
special problema atragerii tuturor ele
vilor pe terenurile de sport. Realizarea 
acestui important obiectiv impune fo
losirea cit mai judicioasă a bazelor 
sportive existente pe lingă școli și, 
mai ales, amenajarea cit mai multor 
terenuri simple. CURȚILE ȘCOLILOR 
TREBUIE SA DI VINA ADEVARATE 
COMPLEXE SPORTIVE, MICI STA
DIOANE I Pentru aceasta există pre
tutindeni posibilități, in multe locuri 
incă neîolosite.

De 
vadă 
care 
și a 
organizațiile U.T.M. și cu sprijinul ac
tiv al comitetelor de părinți, au folosit 
din plin resursele locale, amenajind 
cu cheltuieli minime terenuri de sport 
și locuri de joacă pentru școlari.

Stadioane de dimensiuni reduse 
mici complexe au îmbogățit baza 
terială a școlilor medii nr. 1 și 2 
Brașov, 
lăți, nr. 
34 dm 
nuri se

o lăudabilă inițiativă au dai do- 
direcțiunile multor școli din țară, 
prin munca patriotică a elevilor 
cadrelor didactice, mobilizate de

V. TOFAN

• Ultimele știri externe

Ro-

im- 
re-

• Din cuvintu! participanților la Conferința pe țară a Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport.

• în școli — activitate sportivă vie și interesantă I

• Jocul extremelor In fotbalul modern

ale R. P. Romine

In numărul de azi

Joi, in sala Dinamo din capitală,

și R. D. Germane

—

- s

Aspect din cursa de 55 m garduri desfășurată in sala Floreasca II

Ștefan Ha.-uk.ler, sabnerii Z. Rohoni, 
E. Gone, V. Costache ș. a.

Scrimerii din echipa R. D. Germane 
vor sosi în Capitală în cursul zilei 
de astăzi.

nr. 13 din Cluj. nr. 4 din
2 din lași, nr. 7, 25, 28, 32 și 
București etc. Pe aceste tere- 
desfășoară in cele mai bune

Maestrul sportului Cornel Tăbăraș (Carpați Sinaia! a 
realizat duminică pe pirtia Lupului cel mai bun timp 
la coborâre. ____________ _____

Ciclocrosiștil bucureșteni s-au întrecut duminică in cadrul 
concursului organizat de clubul Metalul. Ială-i pe juniori es

caladând scările stadionului .23 August".

sau 
ma- 
diu 
Ga-

începe meciul de scrimă dintre reprezentativele de juniori

condițiuni nu nu
mai erele de edu- 

în M.LC. calic fizică, al că-
" ror caracter devin»

mult mai atractiv, ci și activitatea 
sportivă extrașcolară, in fața căreia sa 
deschid noi și noi posibilități.

Există toate condițiile ca, pe lingă 
imensa majoritate a școlilor noastre, 
să ia ființă terenuri simple sau com
plexe sportive. Astfel, la școala medie*, 
nr. 34 din București terenurile exis—; 
tente pot fi serios extinse prin noi a- J 
menajări. Un spațiu corespunzător, ne
cesar practicării atletismului poate fi 
creat la Școala medie nr. 1 din Capi-.! 
tală. In curtea școlii medii nr. 10 dinj 
Cluj există loc suficient pentru terenuri 
de joc și pentru un sector de atletisnv 
iar la școala nr. 1 din aceeași locali-! 
tate curtea permi'e amenajarea unelt 
piste de 200 m (jumătate fiind în linie* 
dreaptă), a unor sectoare pentru sări
turi și aruncări. Un asemenea complex 
atletic școlar ar putea fi folosit și de* 
elevii din școlile invecinate.

Se cere din partea conducerilor șco
lilor mult mai multă inițiativă în a— 
ceastă direcție. Tineretul nostru șco
lar este dornic să facă sport, entuziast^ 
nu se codește să pună mina pe timăcop* 
și pe lopată ca să-și facă terenuri 
sportive și locuri de joacă. Trebuie să* 
folosim acest entuziasm pentru a-i a- 
juta pe tinerii noștri să crească [niter- 
nici și sănătoși, bine dezvoltați fizic^ 
pregătiți pentru o muncă de inaltă* 
productivitate.

In 
rilor 
buie 
spre 
cesibile și mai populare în rândurile 
elevilor, adică: atletismul, gimnasti
ca, handbalul în 7. voleiul și baschetul. 
Existența unui număr corespunzător 
de terenuri va permite organizarea, 
unei activități sportive variate și con
tinue, desfășurarea in bune condițiuni 
a pregătirilor și întrecerilor prelimi- 
narii din cadrul campionatelor republi
cane școlare.

Fără îndoială că direcțiile școlilor, 
profesorii de educație fizică, toți elevii 
patriei, vor considera o îndatorire d« 
cinste să participe cu entuziasm la ac
țiunea de transformare a curților școli
lor in mici stadioane!

acțiunea de amenajare a terenu- 
de sport din curțile școlilor tre
să ne orientăm, înainte de toate, 
acele discipline care sînt mai ac-

V 
A

Ne mai despart doar două zile de 
prima intîlnire internațională de scri
mă a anului — meciul dintre repre
zentativele de juniori ale R. P. 
mine și R. D. Germane.

Programată în ajunul celei mai 
portante competiții internaționale
zervată „speranțelor" — Criteriul mon
dial de scrimă al tineretului care va 
avea loc la Cairo, luna viitoare — me
ciul dintre echipele de juniori ale 
R. P. Romine și R. D. Germane con
stituie un foarte util prilej de veri
ficare a potențialului trăgătorilor care 
se vor urca pe planșe.

Echipa noastră reprezentativă este 
alcătuită dintr-o serie de elemente de 
certă valoare, printre care floretistele 
Ana Ene, maestră a sportului. Marina 
Stanca și Sutana Tasi, floretiștii Ionel 
Drimbă, cîștigător al „triunghiularului" 
de la Minek, Mihai Țiu și Cristian 
Costescu, spadasinii V. Poruțiu și

Duminică seara a părăsit Capitala 
cu destinația Belgrad lotul handbalis
telor de la Știința București. Miine va 
avea loc cel de al doilea meci din ca
drul semifinalelor .Cupei campionilor 
europeni" la handbal in 7 feminin. In 
această partidă, in care vor întîlni for
mația O.R.K. Belgrad, reprezentantele 
clubului Știința București au o sarcină 
dificilă, ținînd seama de faptul că in 
primul joc, disputat la București, echipa 
iugoslavă a cîștigat cu 7—6 (5—5).

Pentru a se califica în turul urmă-

I
----------------------------- ----------------------------

Miine, Ia Belgrad*

tor. Știința București are deci nevoie 
de o victorie la cei 
diferență. In cazul 
noastre vor ciștiga 
diferență, atunci se 
echipa câștigătoare.
dus de un arbitru austriac.

★
Joi are loc la Praga întilnirea inter

națională dintre echipele masculine; 
de handbal în 7 ale R. S. Cehoslovacei 
și Suediei. Partida va fi arbitrată de 
Vasile Sidea (R. P Romină).

puțin două puncte 
cînd jucătoarele 

doar cu un punct 
va trage la

Meciul va fi
sorți
COU-t

4

Iată-I pe maestrul sportului Vasile Plnciu trecintt 
un obstacol in ultima etapă a „Cunei—de-Jacnăr____



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

Secretară a

Maria Manolescu

Consiliului Național al Femeilor din R.P.R.

j Darea de seamă prezentată în fața 
Conferinței a amintit unele realizări 
privind atragerea femeilor în activi
tatea de cultură fizică și sport.

Dacă comparăm realizările în acest 
domeniu cu cele din alte sectoare de 
activitate, tragem însă concluzia că 
mai sint încă multe de făcut. Față de 
condițiile create de regimul democrat- 
popclar, participarea femeilor în ac- 
tivitatea.fportivă este încă insufi
cientă, atît sub raport calitativ, cit și 
cantitativ. Organele și organizațiile 
UCFS, comitetele și comisiile fe
meilor nu s-au ocupat în s îficientă 
măsură de atragerea femeilor în ac
tivitatea sportivă.

In puține întreprinderi sint cuprin
se muncitoarele la gimnastica in pro
ducție și nu se duce o muncă susți
nută de propagandă în rindurile lor 
pentru a le arăta influența pozitivă 
e acestei activități asupra sănătății 
organismului, a fortificării lui și a 
creșterii capacității de muncă.

Turismul a cuprins mase largi de 
femei : muncitoare, colectiviste, inte
lectuale și gospodine. O atenție mai 
mare au acordat acestei activități și 
comitetele și comisiile de femei. O 
experiență frumoasă au în acest sens 
comitetele și comisiile femeilor din 
regiunile Banat, Suceava, Bacău.

Femeile s-au arătat dornice să cu
noască marile realizări ale construi
rii socialismului, frumusețile patriei 
noastre. Femei mai vîrstnice, care 
altădată nu treceau hotarul satului 
lor. au călătorit pînă pe litoralul Mă
rii Negre, au vizitat frumoasele sta
țiuni de munte, au admirat forța 
minții și mîinii omului constructor al 
socialismului care a realizat hidro, 
centrala „V. l. Lenin" de la Bicaz și 
„marea" născută acolo din apele Bis
triței. Ele au fost profund impresio
nate vizitînd localitățile și muzeele 
care evocă trecutul de luptă al parti
dului nostru ca Doftana, universitatea 
comuniștilor, a celor mai buni iii ai 
poporului, care au luptat pentru ca 
noi să trăim și să ne bucurăm de a
ceastă viață neasemuit de luminoasă.

Dacă aceste acțiuni turistice s-ar fi 
■organizat insă în colaborare cu or
ganizațiile UCFS am fi putut cu
prinde un număr și mai mare de fe
mei împreună cu familiile lor, con
tribuind astfel la educarea lor in spi
ritul patriotismului socialist, la în
tărirea sănătății lor, la călirea orga- 
oiisinului.

Hotărirea Comitetului Central al 
□Partidului Muncitoresc Romîn și a 
€CcnIil1^]ui de Miniștri al R.P.R., din 
3 iulie 1957, a trasat organelor și or
ganizațiilor sportive și celorlalte or

Nicolae Anghelidis

președintele consi* iului raional UCFS Tu'cea

Uaeă înainte de 23 August 1944 în 
rraionul nostru nu se putea spune nimic 
de activitatea sportivă, — numai in 
orașele Tulcea și Sulina existau două 
echipe de fotbal ■— după eliberarea 
țării și, mai ales, după terminarea co
lectivizării agriculturii din ra ionul nos
tru, numărul aIcC^^ț11lcr sportive sătești 
a crescut' la 53. Ele sint organizate pe 
lingă fiecare G.A.C., G.A.S. și S.M.T. 
ln aceste asociații sportive sînt în
scriși un număr de 13.065 membri 
UCFS.

ln acțiunea de înființare și organizare 
• asociațiilor sportive în mediul s^tesr, 
consiliul raional UC1 S a primit un 
larg sprijin din partea organelor și or
ganizațiilor de partid care au ajutat la 
mobilizarea maselor de oameni ai muncii. 
'Vreau să subliniez ajutorul prețios ct 
ne-a fost acordat de organizațiile de bază 
din comunele Niculițel, Frecățeî, Caca- 
loi. M urigliioL Com gaz și altele.

în creșterea numărului de membri 
tllCFS o contribuție prețioasă au a
dus-o asociaiillc Biruința Niculițel. Vic- 
tOTia Cataloi, Ccllct^iv1Itul Corn gaz, Bel- 
9«guî Somova. Recolta Frecăței. Dunărea 
Muri glii ol și Pescărușul Sf. Gheorghc.

Asociațiile sportive din comune și 
•ale. cu sprijinul gospodăriilor agricole 
colective și al sfaturilor populare co
munale au reușit să-și întărească baza 
materială prin amenajarea de terenuri 
sportive simple. La data actuală sVcm 
in mediul sătesc 22 de terenuri de 

ganizații de mase ca o sarcină prin
cipală dezvoltarea sportului sătesc. In 
acest domeniu însă au rămas încă 
multe de făcut. Și mai ales în ceea 
ce privește atragerea unui număr mai 
mare de femei.

Ne-am dat seama că și Consiliul 
Național al Femeilor nu a acordat 
atenția cuvenită acestei probleme.

Pe viitor, comitetele și comisiile fe
meilor vor fi îndrumate și sprijinite 
să-și îmbunătățească munca organi
zatorică pentru atragerea femeilor de 
la sate în activitatea de cultură fizi
că și sport.

Una din sarcinile importante c» 
revin comitetelor și comisiilor femei
lor de la orașe și sate este îndruma
rea mamelor în misiunea nobilă ce 
o au de a crește copii sănătoși, vi- 
guroși, viitori constructori ai comu
nismului în patria noastră. Pentru 
aceasta va trebui să desfășurăm o 
muncă mai susținută ca mamele să 
înțeleagă' necesitatea și importanța 
exercițiilor fizice pentru dezvoltarea 
armonioasă a copilului, să-i trezească 
încă din frageda copilărie gustul pen
tru activitatea sportivă.

Va trebui ca împreună cu organele 
și organizațiile UCFS să organi
zăm pentru femei mai multe confe
rințe, să publicăm mai multe mate
riale pe teme privind îndatoririle pă
rinților în educația fizică a copiilor.

Prea puțin s-a făcut pentru ccpii 
și în ceea ce privește amenajarea 
parcurilor, spațiilor verzi, solariilor, a 
locurilor de joacă. Pentru ca cei mici 
să-și poată petrece cit mai mult timp 
în aer liber, comitetele și comisiile 
femeilor vor acorda cu dragă inimă 
sprijinul lor sfaturilor populare și 
organelor UCFS, contribuind prin 
muncă voluntară la amenajarea aces
tor locuri. lar pentru a da un carac
ter mai organizat activităților sporti
ve cu cei mici, vom sprijini organele 
și organizațiile UCFS în recrutarea 
și pregătirea unor instructoare din 
rîndul activului obștesc al mișcării de 
femei.

Consiliul Național al Femeilor din 
R.P.R. asigură Conferința pe țară a 
UCFS că va îndruma comitetele și 
comisiile femeilor pentru ca acestea 
să acorde in viitor un sprijin mai 
mare activității sportive. Unindu-ne 
eforturile, vom contribui La dezvol
tarea mișcării de cultură fizică și 
sport la nivelul sarcinilor tot mai 
mari pe care le pune in fața tuturor 
partidul și guvernul nostru.

fotbal. 39 de terenuri de volei, 15 piste 
de atletism etc. Totodată gospodăriile 
agricole colective au acordat sume im
portante pentru procurarea echipamen
tului și materialelor sportive. ln această 
direcfie putem evidenția G.A.C.-urile : 
Niculițel. Cataloi. Frecăței, 4 alea Nucă- 
rilor, Mihail Kogălniceanu, Filincn 
Sîrbu și Ștefan Gheorghiu.

O lipsă manifestată în munca noastră 
a fost aceea că nu am stabilit măsuri 
și metode concrete de a angrena intr-o 
activitate organizată pe toți membri 
UCFS înscriși in asociațiile sportive.

De asemenea, nu am fost preocupați 
de introducerea gimnasticii în timpul 
muncilor agricole, fapt ce ar fi făcut 
ca oamenii muncii de la sate să îndră
gească practicarea exer^-ițiilor fizice. A
cest lucru este posibil în condițiile sa
tului colectivizat și în viilor ne vom 
preocupa de rezolvarea acestei probleme.

Putem arăta că asociațiile sportive să
tești au contribuit și la obținerea unor 
rezultate de valoare. Aceasta, da
torită în special sprijinului ce a fost 
primit din partea Consiliului General 
al UCFS. prin federațiile de sporturi 
nautice și lupte, c‘ît și a consiliului re
gional UCFS. Astfel, centrul nautic 
creat dc Federația de sporturi nautice 
la Tylcea a contribuit la îmbunătățirea 
activității în aceste sporturi de Ia M dl- 
mudia, Crișan și Mila 23. Prin cele două 
centre organizate de clubul Dinamo la 
Murighiol și Periprava, au putut fi se
lecționați o serie de sportivi buni, care 
apoi pregătiți mai bine au devenit spor
tivi fruntași și cit renume ca de exem
plu : Tarara Pavel, Tarara Ni-
• • • •• • •• a . 

la Murighid, Artimov Niculae, Conțo- 
lenco lacob Ia Caracrnan, Kalinov La
vrenti, Sidorov Achim, Cozlov llie, Ni- 
chiforov lvan la Mila 23, Danilov Teo
dor și Suhov Teodor la Periprava.

De asemenea, cu sprijinul consiliului 
regional UCFS și al Federației de 
lupte s-a organizat cursul de instructori 
voluntari de lupte libere de la Tulcea, 
la care au fost selecționați elevi din 
oomunele și satele regiunii. în urma 
acestui curs au fost sclecționați de către 
instructorii voluntari care au absolvit 
cursul, o serie de sportivi buni la lupte 
ca : Vlea Nicolae, Cain Trifan, ios.in 
lon, Minciu lon, Onofrei llie, Cudalbă 
Nistor și alții care au fost promovați 
în echipa de lupte a asociației Vultnrul- 
Tulcea. care s-a calificat și participă în 
campionatul republican de lupte pe e
chipe.

Față de condițiile create, aceste re
zultate sînt încă slabe. S-a acordat pr‘a 
puțin interes dezvohării în asociațiile 
sportive sătești atletismului, călăriei, 
oinei, pentru care avem clemente capabile 
șî condiții corespunzătoare.

0 lipsă destul de serioasă a consi
liului raional UCFS și, în special, a 
mea personală este aceea că nu am 
reușit încă să ridicăm la același nivel 
toate asociațiile sportive din mediul să
tesc și nu am dovedit o preocupare per
manentă pentru atragerea elementului 
feminin de la sate în practicarea con
tinuă și organizată a exercițiilor fizice 
și sportului.

Pentru atragerea elementului feminin 
dc la sate în practicarea exercițiilor fi
zice și sportului vom trimite în acest an 
în comune și sate cît mai multe echipe 
feminine și sportive fruntașe de la >raș, 
care să organizeze activități cu fetele de 
la sate.

Constantin Popescu

directorul Școlii sportive de elevi nn 2,
antrenor emerit

Creație a regimului nostru, școlile 
sportive de elevi au obținut succese 
promițătoare. ln întreaga tară func
ționează in prezent 54 de astfel de 
școli, avind 154 de secții pe ramură 
de sport, care angrenează în activi
tatea sportivă peste 17.000 de elevi. 
Numai în București, în cele două școli 
existente, aproape 5.000 de elevi din 
învățământul elementar și mediu des
fășoară o frumos activitate.

Elevi: acestor școli au început să 
malteze titlurile de campioni republi
cani la juniori și chiar la seniori la 
diverse discipline sportive. Numai în 
ultimii ani au pășit pe drumul măies
triei sportive din rindurile școlilor 
sportive de elevi sportivi ca. Aurei 
Stamatescu, Petre Astafei, Costache 
Mirdea ll și mulți alții.

Practica a demonstrat că obținerea 
unor rezultate sportive înalte este de
terminată de practicarea continua a 
ramurii de sport respective, începind 
de la o virată timpurie. Școlile spor
tive de elevi din țara r.oastra au ve
rificat această teză în mod practic.

Deși pregătirea performanțelor incă 
de La vlrsța copilăriei este cheia suc
ceselor, ln această muncă pot să a
pară insă și unele greșeli. Nu o dată 
ne-am pus întrebarea : ce s-a intimplat 
cu. o serie de talentat juniori care au 
realizat performanțe la o virată tim
purie pentru ca apoi să se plafoneze 
sau să dispară chiar din activitatea 
sportivă ? Aceste fenomene s-au da
torat muncii greșite a unor antrenori 
care au căutat să obțină performanțe 
maxime imediate, ignorind particula
ritățile de adap'abilitate a organismu
lui la eforturi intense.

Existența unui obiectiv limitat — 
cucerirea titlului sau a recordurilor 
în cel mai scurt timp — îngustează 
munca de pregăttie; or, în speciali
zarea timpurie, sarcina principală cade 
pe pregătirea gradată, multilaterală 
și nu pe obținerea performanțelor ime
diate.

Pregătirea timpurie înglobează or
ganic problema muncii educative. ln 
atenția noastră a stat, de asemenea, 
grija ca elevii să-și îndeplinească 
principala lor sarcina : aceea de a în
văța, de a se pregăti pentru viață. 
Fiecare ’grupă' și echipă are trecute 
in catalogul respectiv' notele obținute 
la școala de bază.

Pentru a urmări situația la învăță
tură și disciplină a elevilor am stabi
li* „ i....ai..,4 si o colaborare trainică

Aurel Boveanu

președintele consi'iului raional U C F <S Tg. Jiu
Conduse și îndrumate de organiza

țiile de partid și cu sprijinul celor
lalte organizații de mase, asociațiile 
sportive din raionul nostru au obți
nut o serie de rezultate pozitive în 
ceea ce privește consolidarea lor or
ganizatorică, dezvoltarea continuă a 
activității ccnpet1ț1cnalc de mase 
precum și dezvoltarea bazei mate
riale.

ln îndeplinirea importantelor saremi 
care ne stau in față, consiliul raional 
UCFS Tg. Jiu se bazează în activi
tatea sa pe ajutorul unui mare număr 
de oameni ai muncii, iubitori ai spor
tului. Raionul nostru numără peste 
1.000 de activiști voluntari care des
fășoară o rodnică activitate in asocia
țiile sportive și în comisiile pe ramură 
de sport.

ln cele 8 comisii pe ramură de 
sport de pe lingă consiliul raional 
UCFS muncesc numeroși activiști 
obștești care au primit sarcini con
crete să se ocupe de secțiile din a- 
socialii, de- organizarea competițiilor 
de mase etc. Pentru rezultatele bune 
obținute în munca desfășurată voi 
cita numele unor activiști voluntari 
ca : C. Cernăianu — președintele co-

Nicolae

președ'ntele consiliului raional UCFS Slobozia

Ca urmare a aplicării politicii în
țelepte a partidului nostru, Bărăga
nul și-a schimbat complet înfățișarea 
o dată cu înflorirea gospodăriilor a- 
aritclc colective și a celorlalte uni
tăți socialiste din .agricultură.

Datorită continuei întăriri econo-

fesorii de la diverse materii. Din par
tea multor diriginți și profesori am 
primit un sprijin consistent, aceștia 
convina1nduoIc că activitatea sportivă 
poate constitui un stimulent in pregă
tirea elevilor la învățătură. Același lu
cru au început să-1 înțeleagă și unii 
părinți, care au avut inițial anumite 
rezerve față de activitatea școlii noas
tre.

ln concluzie, la această problemă 
doresc să subliniez ca nu se poate con
cepe o muncă de perspectivă în rîn
dul juniorilor fără răbdare, fără o con
tinuă muncă educativă și fără o per
manentă legătură cu școala, familia 
și organizațiile de tineret.

Pe noi, cadrele didactice, activiști 
sportivi care urmărim să ne aducem 
contribuția la educarea comunistă a 
tinerii generații, ne interesează în pri
mul rind formarea unui cetățean ac
tiv, constructor al socialismului și con
comitent cu aceasta dorim să formăm 
și sportivi bine pregătiți.

Experiența pe care o avem ne con
firmă că elevii care sînt buni la sport 
sint buni și la învățătură. Și nu in- 
tîmplător o parte din titlurile de cam
pioni și recordmani de juniori sint 
deținute de elevii premianți, cu o si
tuație excepțională la învățătură.

Trebuie menționat faptul că în șco
lile elementare educația fizică nu se 
desfășoară la un nivel satisfăcător. La 
începutul acestui an, pentru cele 550 
de locuri pe care le avem in anul l, 
au trecut prin concursuri 2.200 de e
levi. O bună parte nu aveau nici no
țiuni elementare de mișcare puse la 
punct cum ar fi mersul, alergarea, 
direcția și sensul mișcărilor, nemai- 
vorbind de tehnica uno probe atle
tice, unde performanțele lo au fost, 
de asemenea, slabe.

Avind in vedere însemnătatea aces
tor școli, propunem Consiliului Gene
ral să analizeze actuala formă de or
ganizare a școlilor sportive de elevi 
pentru a-i aduce îmbunătățirile nece
sare.

Este, de' asemenea, absolut necesar 
ca' secțiile de specialitate din UCFS 
impreună eu l.C.F. și cadrele didactice 
din școliiel'' sportive de elevi să ela
boreze materiale metodice in legătură 
cu orientarea mai concretă a muncii 
de specializare timpurie.

Școala sportivă de elevi trebuie să 
devină un factor activ în munca de 
ridicare a măiestriei sportive, rezer- 

misiei de volei, Teodor Munteanu 
Constantin Armășescu — din comi 
de aviație sportivă și radioamator 
Constantin Chiosea și Gheco-ghe Mic 
din comisia de fotbal, Nicolae Man 
și lon Albăstroiu din comisia de ath 
tism.

Un ajutor prețios în activitate 
noastră îl aduc și unii profesori c 
educație fizică care activează în c< 
misiile pe ramură de sport sau 1 
consiliile asociațiilor sportive. Un 
dintre ei cum sînt Nicolae Sandu 
Matei Pecingină au răspuns cu et 
tuziasm, ajutîndu-ne să introduce 
gimnastica în producție în trei într 
prinderi, unde astăzi este practica 
de peste 1.300 de oameni ai munc 

Considerăm însă, că în ceea. < 
privește acțiunea de introducere 
gimnasticii în producție în între^prii 
derile și instituțiile din raionul no 
tru, am făcut prea puțin. _

Pentru viitor sîntem h-otărîți să r 
îmbunătățim stilul de muncă cu ac 1 
vul obștesc, să-1 instruim mai temu 
nic, să-i acordăm mai multă îr£rede 
și să-i cream posibiiități în vederi 
rezolvării operative a problemelor a 
tivității sportive, fiind convinși < 
numai în acest fel vom putea asigu - 
continua dezvokare a mișcării spe 
tive de mase din raionul nostru.

Cernea

nico-organizatcrite a G.A.C.-uril' 
mișcarea de cultură fizică și spori 
pătruns în cele mai îndepărtate cc 
țuri ale raionului și mii de țâra 
colectiviști participă în mod orgai 
zat și continuu la competițiile spti 
tive de mase.

Această activitate a cuprins, 
anul 1*961, peste 45.000 de participau 
la diferite competiții de mase c« 
Spartachiada de iarnă a tineretul, 
Concursul cultural-sportiv al tinei 
tului. Cupa Agriculturii, crosurile t 
mase și competițiile sportive locale.

ln afară de competițiile sportivei 
mase, cu caracter central, în raion 
nostru s-a organizat, în cursul anul 
trecut, un frumos și reușit circuit <, 
clist al raionului, la care au lu 
parte 142 colectiviști din 32 gosp i 
dării colective. Acest concurs a st , 
nit un interes deosebit și lă- ceud 
asociațiilor sportive, se va orgati-ț 
anual , intrînd astfel în tradiția s 
tivă a raionului.

Folosind condițiile optime exiști -J 
în raion pentru practicarea călări- 
s-au organizat concursuri de călăi 
în asociațiile sportive din G.A.C.-J 
iar cei mai buni dintre sportivi 
participat la cele trei concursuri crg| 
nizate la nivelul raionului. Și aceas 
acțiune s-a bucurat de un frumos si
ces.

O altă formă a activității compe 
ționale de mase folosită în raion 
nostru a fost organizarea „zilelor 
odihnă în colectiv" și a 18 „dumin , 
cultural-sportive", dintre care ci , 
mai reușite s-au desfășurat în cot , 
nele: Căzănești, Bucu, Scînteia, A 
bești, Marculești și Grivița.

ln cadrul duminicilor sportive s- , 
organizat întreceri la : atletism, I 
clism, dnă, călărie, volei, fotbal I 
unele jocuri distractive cum ar 1 
cățărări, trasul fringliiei și fuga in sl 
Activitatea competițicrlală de mascdl 
fășurată în cadrul asociațiilor sporii 
din raionul nostru a avut ca reztili 
îmbunătățirea generală a activity
sportive din raion. Astfel, interesul dl 
sebit stîrnit de aceste acțiuni de mJ 
a 'dus la întărirea din punct de 1 
dere- organizatoric a secțiilor pe 1 
mură de sport, la înființarea și ord 
tuzarea de noi secții, care după J 
S-nil afiliat și și-au legitimat sporii , 
au început să activeze în campiorj 
tele raionale de calificare, asiguri, 
continuitatea activității unui nun 1 
mare de sportivi, pe toată durata 
nului.

Cu toate rezultatele pozitive dl 
nute nu putem trece cu vederea 1 I 
șurile existente încă în activitaiî 
desfășurată în asociațiile din raiotl 
nostru. Considerăm că, în raport 
posibilitățile create, au fost obțină 
rezultate sub nivelul acestora, J 
ln ce privește organizarea și desfăJ 
rarea competițiilor de mase, cît șil 
campionatelor raionale. Vom dept! 
toate eforturile, folosind cele ■ 
bune metode pentru a ridica nivel 
activității sportive din raionul nos^
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de terenuri sportive : 1-2. pistă 
groapă pentru săritura in lungime; 
3. cere pentru aruncarea greutății; 4. 
pistă de alergare de 60 m din zguri ; 
5. teren de volei (asfaltat) ; 6. teren 
de handbal in 7 ți baschet (asfaltat)

artistică se bucură de multă popularitate in această școală. In 
claselor a X-a in timpul unui interesant execifiu

curtea școlii medii nr. 5 „Mihtril 
au fost amenajate o serie 
sportive: 1—2. pistă și 

săritura in

iii
CU- 

simple 
a ele- 

deși există 
a amenaja 
se lovește 

amănunte

(cu granulație sub 3 mm), 20% 
argilă cernută și 10% nisip.

Pentru așezarea uniformă f 
straturilor ele trebuie presate cu 
un tăvălug în diferite direcții 
(longitudinal și transversal), 
după ce in prealabil straturile 
au lost udate de citeva orj.

rtea școlii poate deveni un complex sportiv

Tot mai numeroase sint școlile 
ale căror curți se transformă 
adevărate complexe sportive, 
prinzind felurite terenuri 
pentru activitatea sportivă 
vilor In unele locuri, 
posibilități, dorința de 
astfel de baze sportive 
de necunoașterea unor 
tehnice de construcție.

Pentru a veni in ajutorul tuturor 
acestora, ziarul nostru lansează in
vitația de a i se trimite schițe sim
ple ale curților școlilor respective, 
precizindu-se dimensiunile exacte, 
orientarea lor față de soare cit și 
compoziția solului (asialt. piatră 
cubică, zgură, nisip, pănimt).

Direcțiile școlilor vor primi din 
partea redacției noastre planuri 
concepute de arhitecți și ingineri 
de specialitate, care să poată sta la 
baza muncii patriotice de amenajare 
a terenurilor sportive

Așteptăm, deci, primele scrisori 1

la medie mixtă nr. 32 -Filimon 
din Capitală are o curte mare, 

să. care se pretează de minima 
najări sportive simple, necostis'- 
mujorilatea lucrărilor puțind li 
le prin munca patriotică a e’eti- 
cadrelor didactice, cu sprijinul 

ului de părinți.
V. Vîrlan și arh. M. Slancu. 

'lia Plutiificare-Construclii a Con- 
Gimcral al UCFS, studiind 

i de pe teren au întocmit proiec
tă tarat, prin care curtea școlii

Iată schema după care se amena» 
jcază un teren de baschet. Solul va 
avea următoarea slratificație: 1. Slra* 
tul de bază, de 10 cm grosime, format 
din alicărie de piatră spartă, cărămizi 
sparte, moloz, cu o granulați© de 
25—80 milimetri; 2 Stratul de zgură 
neagră, gros de 7 cm (cu granulația 
de 5—25 mm) ; 3. Stratul de deasa-, 
pra (de uzură), gros de 5 cm, poate ft 
alcătuit dintr-un amestec de 70% zgură 
roșie

țime. o pista de elan pentru lungime 
și triplu, un iac pentru aruncarea greu
tății. In sfirșil pe suprafața asfaltată 
din dreapta clădirii pot fi marcate un 
teren de handbal în 7 ți unttl de rolei.

După cum se vede. Școala medie mixta 
nr. 32 „Filimon Strbtt* din bd I Mai 
nr. 128 are mari posibilități de a oferi 
elevilor săi cele mai bune condițiuni de 
practicare a diferitelor sporturi.

poate fi transformată într-un adevărat 
complex sportiv.

In momentul de fata școala are mar. 
cale pe careul de asfalt din curtea in
terioară două terenuri de handbal in 
7, cu posibilitatea de a fi folosite și 
pentru baschet. Aceasta este însă prea 
puțin. Astfel, in stingă clădirii se pot 
amenaja un teren de baschet-tenis și 
unul de volei. în spatele școlii terenul 
poate găzdui un portic de gimnastică, 
o pistă de atletism de 80 m cu 4 cu
loare, un sector pentru săritura In inii-
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imobilii nostru trebuie 
pozițiile cucerite 
cină deosebită revine echipelor nou ț 
promovate in campionat, Știința Ti- ’ 
mișoara și Flacăra roșie București, | 
care trebuie să se ridice la valoarea ’ 
formațiilor fruntașe, lichidind deficien
țele pe care incă le mai au. Muncind 
cu mai mult simț de răspundere, an
trenorii noștri vor elimina din com
portarea echipelor acele aspecte ne
gative care 
anul trecut: 
tire (Știința 
greșul) sau 

U n aport 
șurare a campionatului îl pot aduce 
arbitrii. Anul trecut, arbitri cum sini 
C. Munteanu. V. Vardela, N. Socu- 
lescu și G. Eftimescu au condus, în 
general, partidele cu mai multă exi
gență și competență. Cu totul alte 
exemple le-au oferit insă 1. Milea, 
P. Declesis sau V. Ghidinici, care nu 
întotdeauna au prestat arbitraje de ca
litate. manifestind serioase slăbiciuni. 

Dezvoltarea generală a mișcării 
noastre sportive, frumoasele succese 
realizate în ultima vrei ne de echipa 
reprezentataă, au făcut ca numărul 
spectatorilor prezenți la jocurile de 
campionat să crească tot mai mult 
Acestor pasionați iubitori ai sportului ( 
avem datoria să le răspundem printr-o) 
cit mai ridicată pregătire, prin jocuri ț 
cit mai spectaculoase. Punind in cen-1 
teul preocupărilor noastre buna desfâ- j 
șurare a campionatului republican, 
vom contribui la dezvoltarea rugbiu- 
lui în diferite centre ale țării, la pre
gătirea unui număr mai mare de ju
cători 
cinste

corn

cam-

"să-și consolideze
!> Sfirșitul acestei săptămini este mar- 
leat de un eveniment deosebit de im
portant pentru activitatea noastră rug- 
bistîcă: începerea campionatului re
publican pentru echipele de categoria 
A. Pentru reîntilnirea cu entuziaștii 
spectatori, rugbiștii primelor noastre 
formații s-au pregătit cu multă grijă 
în scurta „vacanță” competițională pe 
care au avut-o, după încheierea edi
ției din anul trecut a campionatului. 
Și, ca o... promisiune, ei au oferțt 
spectatorilor numeroase jocuri de cali
tate cu prilejul „Cupei 6 Martie", com
petiție inaugurală a acestui sezon 
petițional.

Amintindu-ne de desfășurarea
pionatului republican din anul trecut, 
putem consemna succesul inregistrat 
de această importantă competiție, in 
care echipe ca Steaua, Grivița Roșie, 
C.S.M.S. Iași, Știința Petroșeni etc. 
au dovedit o ridicată pregătire teh
nică, tactică și fizică, in care s-a con
statat un progres general pe linia îm
bunătățirii calitative a jocului. Sini 
succese care s au reflectat in excelen
tele comportări ale echipei reprezen
tative.

Documentele Conferinței pe țară a 
UCFS subliniază necesitatea conso
lidării tuturor succeselor obținute de 
mișcarea noastră sportivă și. in a- 
ceastă direcție, rugbiulu! ii revin desi
gur sarcini insemoate. Iată de ce 
avem datoria să muncim astfel incit 
actuala ediție a campionatului repu
blican să marcheze un nou salt cali
tativ. să prrlejuiască realizarea unor 
noi ți frumoase succese. Echipele par
ticipante la campionatul republican, 
toți antrenorii, vor trebui să depună 
eforturi sporite pentru ca in acest an 
să nu mai existe partide de slab nivel 
tehnic ca cele oferite in campionatul 
trecut, de Olimpia Brașov și, uneori, 
de Rapid, Progresul sau I.T.B. O sar-
r

s^au constatat pe alocuri 
superficialitate in pregă- 
Cluj), inconstanță (Pro- 

joc brutal (Olimpia), 
însemnat Ia buna desfă-

Mtilți concurenți, dar nu toți bine pregâ

Elena Tom s-a dovedit și in acest an cea mai bună fondistă, cucerind 
titlul de campioană republicană la 5 km și la 10 km

de o săptămină am urmărit 
celor mai buni schiori din 
tară, la toate probele nordi-

valoroși care să reprezinte cu 
culorile patriei.

ROMULUS POPESCU
secretar general al F. R. Rugbi

Timp 
evoluția 
întreaga 
ce și alpine și la toate categoriile de 
concurenți, care s-au întrecut la Po
iana Brașov in cadrul finalelor cam
pionatelor republicane. Am remarcat 
in primul rind preocuparea secției de 
schi a asociației sportive Carpați Si
naia, ai cărei reprezentanți au domi
nat probele alpine. Sportivii sinăieni 
au cucerit 9 titluri de campioni re-

CU GÎNDUL LA VIITOR
•— Citeva censidcrațiuni pe marginea campionatelor

f Dacă treceți, în perioada octombrie la patinoar și veți vedea pe gheața 
—martie, pe lingă Parcul „23 Au
gust" din Capitala, opriți-vă puțin ți

Crenguța Cwnbari (Dinamo) aștigă- 
tourea categoriei 13—14 ani, surprinsă 
ha^r-0 spectaculoasă săritură din pro

gramul prezentat la libere
I Foto: Gh, Amuza

artificială o puzderie de copii care în
vață alfabetul alunecării cu patinele. 
De altfel, aici, pe frumoasa noastră 
bază sportivă de iarnă s-a deschis cu 
patru ani in urmă o... școală de pati
naj artistic. Tinerii sportivi au asi
gurate condiții bune de pregătire, fiind 
supuși în fiecare an unei minuțioase 
examinări în cadrul întrecerilor cam
pionatelor republicane.

Săptămîna trecută ei și-au disputat 
înfîietatea în ultimul act al campio
natelor. Ne-a bucurat foarte mult nu
mărul record de participare (90 de 
fete șî băieți). Cunoștințele tehnice ale 
unor patinatori au lăsat, însă, de do
rit. Nu ne referim la comportarea 
Cristinei Patraulea, Elenei Moiș, Irinei 
Zaharescu, a lui Radu Ionian și a altor 
cîțiva sportivi care, făcind parte din 
lotul de perspectivă, s-au situat în cen
trul atenției F.R.U.P., ci la majori
tatea finaliștilor care, ajungînd la o 
anumită treaptă de dezvoltare, nu mai 
progresează intr-un ritm satisfăcător.

Care sînt cauzele care duc la stag
nare în creșterea măiestriei sportive 
a patinatorilor noștri? lată-le:

1. Avem prea puțini antrenori și 
instructori în raport cu numărul mare

X

dc patinaj artistic •—
de practicanți ai acestui frumos sport. 
Acum cînd există o mulțime de copii 
talentați. pentru specializarea lor este 
nevoie ca la o ședință de antrena
ment să funcționeze un instructor la 
cinci patinatori, care firește ar putea 
exersa cit nwi mult sub o îndrumare 
competentă. Deci F.R.H.P. să inițieze 
cit mai grabnic cursuri de instructori 
care să supravegheze îndeaproape creș
terea viitoarelor cadre.

2. După cum este binecunoscut, 
creșterea elementelor talentate e de 
neconceput fără verificarea stadiului 
pregătirii lor în concursuri care să-i 
obișnuiască cu atmosfera competițiilor 
publice. Or, federația, cluburile ți co
misia orașului București au neglijat 
această problemă. In actualul sezon 
am asistat doar Ia două competiții 
premergătoare finalelor.

3. In sfirșit, considerăm că antre
namentele din timpul verii nu s-au 
desfășurat în Capitală la un nivel co
respunzător. Antrenorii și instructorii 
bucureșteni ar trebui să urmeze exem
plul colegilor lor de la cluburile Olim
pia și Steagul roșu din Brașov care 
au suplinit, intr-o bună măsură, lipsa 
gheții cu o bună pregătire metodică 
mi zilele călduroase.

Din aceste sumare observații critice 
reiese clar necesitatea formării unor 
cadre tehnice capabile să desăvirșeas- 

_ că ceea ce s-a început cu patru ani 
în urmă, cînd și-a deschis porțile pa
tinoarul artificiaJ din parcul .23 Au
gust".

publicam din 16 și au ocupat nume
roase alte locuri fruntașe. La fond, 
cei mai buni au fost schiorii de la 
Casa Ofițerilor Brașov (la seniori și 
senioare), urmați de cei de la Dina
mo și Olimpia Brașov (la juniori și 
junioare), între care au fost împărțite 
aproape toate titlurile de campioni 
republicani. Aceste cluburi și asocia
ții, ca și altele ca S. S. E. Predeal, 
S.S.E. Sinaia, S.S.E. Vatra Dornei, Lu
ceafărul Brașov, Voința Brașov și Si
naia, C.S.M. Cluj, Steagul roșu Bra
șov și Caraimanul Bușteni au arătat 
că au serioase preocupări pentru dez
voltarea schiului in rîndul tineretului.

Ca u.i aspect general, vom consem
na grija federației de schi și a comi
siei de specialitate a regiunii Brașov 
pentru asigurarea celor mai bune con
diții organizatorice și tehnice de des
fășurare a întrecerilor. Întocmirea ju
dicioasă a programului, respectarea 
lui, starea excelentă a pîrtiilor, sînt 
numai cîteva din elementele care au 
contribuit la succesul acestei ediții a 
campionatelor republicane.

MAI MULTA ATENȚIE CALITĂȚII 1

Dacă sub aspectul numărului de 
concurenți finalele campionatelor re
publicane au demonstrat

secțiilor cluburilor și asociații 
tlve pentru 
elementelor 
loric aceste 
s-au ridicat 
condițiilor existente în țara 
Deși in ultimii ani s-a 
pentru ridicarea valorii 
schiorilor, aceștia nu au 
un grad de pregătire care 
speranțe că intr-un viitor aproj 
avea o comportare superioară 
trecerile internaționale. Ne re 
primul rind, la 
de ani de zile 
tași, seniori și 
loc și apoi la 
continuă să obțină 
săritorii de la trambulină au 
tehnice vechi (și acestea nep 
punct), iar coboritorii fac gr 
tehnică și de tactică uneori 
sibile. Să exemplificăm însă. 1 
□e 15 km pentru seniori, disi 
fost parcursă — pe o zăpadă 
bună — in mai mult de 60 de 
săritorii ies de la trambulină 
cioarele desfăcute, nu se Inti 
schiuri și nu folosesc decît rai 
lemarkul la aterizare. Cit desp 
ritori, cel mai bun exempli 
cel oferit de cursa seniorilor 
surată duminică pe plrtia 1 
Deși se antrenează de mulți 
această pîrtie și ar trebui i 
cunoască fiecare „hop” ți vt 
minică au căzut la „drumul a 
majoritatea dintre eei buni, li 
Nu au știut să atace „săritoa 
sînt încă deficitari in execuți 
rii peste „hopuri” (desprindere 
rizare). In ceea ce privește 
și junioarele, mai au mult c 
pentru desăvtrșirea tehnicii 
lor forme de ocolire.

Calitatea, acesta trebuie să 
cipalul obiectiv al antrenorii 
tru ca schiorii pregătiți de ei 
dice necontenit valoarea. P 
ceasta, se cere mai multă exi 
munca de instruire și «ntr 
mai multă atenție In finisa 
cuțiilor tehnice. Cit privește pe 
ei trebuie să fie conștiențl i 
țațele superioare se obțin nu 
muncă intensă, prin respectar 
rnai a indicațiilor antrenorilt 
acordarea întregii atenții tub 
mentelor de tehnică. Schiul 
sport in care tehnica evolt* 
contenit șl pentru a fi în pi 
nu-ți poți permite răgaz.

depistarea și 
talentate, sub ra 
importante intri 

întotdeauna la

făc 
tehi 
aii 

să

probele nord» 
schiorii noșt 

juniori, bat | 
cele alpine. 1 

timpi ■

interesul D. STANCUL

Știința București a cîștigat pe merit „Cupa de iarnă*4
Timp de trei iile, cei mai valoroși 

•Bureți bucureșteni s-au reîniîlnit în 
•pcctaculoaselc întreceri hipice desfă- 
yaratc cu prilejul etapei finale a Cupei 
4* iamSw. Din nou, spectatorii au ur- 
■lărit cu viu interes întrecerile, aplau- 
«hnd deseori excelenta comportare a că- 
l*re|ilor. In finalul acestei competiții, 
cave și-a dovedit pe deplin utilitatea, 
constituind un foarte bun prilej de ve
rificare a stadiului de pregătire a echi
pelor bucurcștene, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : dresaj „Uu : 1. I. 
Molnar (Steaua) cu Argint 571 p, 2. 
V. Postelnicii (Știința Buc.) cu N-iiada 
560 p., 3. I Molnar cu Bambus 567 p ;

„inversată**: 1—8. C. VLid 
cu Peștera, Manuela Bngza 

Sapa, Gh. Ganga 
V. P luciu (Di na mo) 
Costca (Știința) cu 
(Steaua) cu Faima, 
Buc.) cu Floriecl, O.

p-;
Va- 
Sa.

TR. IOANIȚESCU

obstacole
/Dinamo)
(Știința Buc.) cu 
(St eaua) cu Severin, 
cu Glaucos, Andrei 
Minunat. 0. Hering 

tV. Demian (Știința

Recer (Dinamo) cu Melchior — toți cu 
0 puncte; obstacole fete: 1 — 2. Mihiela 
Radulescu (Dinamo) cu Grinda. Liliana 
Nițulescu (Dinamo) cu Giovani 0 p. ; 
obstacole ușoara: 1—4. Gh. Ghițuran 
(Steaua) cu Lux, Elena Ioncscu (Știin
ța Buc.) cu Sadea. D. Hering cu Ma- 
‘•11 ed ou. V. Pin ci u cu Clasic — 0 
obstacole începători : 1—9. Silvia
silescu (Știința Buc.) cu Sapa, G. 
bău (Steaua) cu Lux. M. Saramet (
ința Buc.) cu Liana. V. Rădan (Știi 
Buc.) cu Măgura. V. Ioncscu (Sl«a 
cu Sebeș, A. Rădulescu (Știința Bi 
cu Fraga, E. Mînzaîu (Știința Buc.) 
Odor, G. Sabău cu Nușa, V. Ioncscu cu 
Faima — 0 p. ; obstacole ștafetă : 1—1. 
Dinamo I, Știința I. Dinamo II, Știința 
II cu 0 p. ; obstacole, mijlocie: 1—5. 
D. Hering eu Machedon, Gh. Ghițuran 
cu Lux, Gh. Langa cu Rubin, V. Pinciu 
cu Clasic, Gh. Langa cu Rapsod — (J p.

în urma acestor rezultate „Cupa dc 
iarnă" a revenit călăreților dc la Șlihila 
București cane au totalizat 131,51 p., 
urmați dc cei dc la Steaua (126,38 p ) 
si Dinauio (98.90 p.k

Valul de căldură din ultimele zile 
s-a propagat pmă la mari înălțimi, con
tribuind la tasarr.a și topirea parțială a 
stratului de zăpadă. în ziua de 5 martie 
pătura de zăpadă din zona de munte avea 
următoarele grosimi : Predeal 53 cm, 
Sinaia (Cota 1.500) 50 cm. Vf. Omu 
93 cm, Fund al a 85 cm, Ceahlău 29 
Harăii 70 cm, Pietrosu-Rodnei 70 
Semenic 90 cm, Țarcu-Godeanu 15 
Paring 35 cm, Păltiniș 9 cm.

In perioada următoare, după o
eălzire anormală (care va mai dura două 
zile), timpul se va răci din nou, deve
nind umed, cu cer noros și cu ninsori 
în toată zona muntoasă. în primele două

e,n,
cm.
cm,

în-

Inaugurarea activității competiționa'e
Ninsorile abundente din acest an 

au făcut impracticabile traseele de mo- 
tocros, obligînd pe alergători să-și a- 
mine cu citeva săptămîni inaugurarea 
activității competiționale. In acest timp 
însă motocicliștii nu au stat... cu bra
țele încrucișate. O bună parte dintre ei, 
ca de pildă reprezentanții cluburilor 
Metalul. Steaua, Dinamo ș.a. au con
tinuat să se pregătească în sală și 
chiar să facă scurte ieșiri de antre
nament pe motociclete.

Duminică 11 martie, motocicliștii 
fruntași bucureșteni vor lua 6tartul în 
cadrul unui concurs de trial organizat 
de comisia orășenească de specialitate.

Al doilea concurs pe teren variat 
înaintea începerii campionatului va a- 
vea loc la 18 martie și ce va des-

fășura pe traseul, devenit clasic, din 
spatele stadionului I.T.B. de pe șos. 
Giurgiului.

Campionatul republican de motocros 
a fost programat să se desfășoare 
de-a lungul a cinci faze după cum ur
mează : faza I (25 martie) la Cîmpina; 
faza a II-a (1 aprilie) la Brașov ; faza 
a III-a (8 aprilie) la Cîmpina ; faza 
a IV-a (22 aprilie) la Brașov, iar faza 
a V-a (6 mai) la Brașov. După cum 
se vede fazele campionatului republi
can se vor disputa anul acesta doar 
in orașele Cîmpina și Brașov, care 
oferă concurenților cele mai bune 
condiții tehnice de întrecere, iar co
misiile locale de moto au o bogată 
experiență și forță organizatorică pen
tru a garanta reușita alergărilor.

zile vor cădea ploi și lap®» 
ninsori relativ abundente. VîbIw 
fia moderat de la SV în prii 
zile, apoi se va intensifica, băii 
NV. Temperatura ac 
zero grade și liua. Străini dc 
va scădea în grosime In pria 
zile și va face crustă, apoi se ’ 
ga un strat nou de aăpadă prăfi

Condițiile meteorologice stai L 
tuturor sporturilor dc iarnă.

PRIVELIȘTI INCINTATC 
CONDIȚII OPTIME DE 

ZARE Șl MASA.

Bazele nasuri 

ANAT:
X$£MEN1C

muntele

MIC

Se organizează tabere pentru 
studenți și salariati. Informi 
I.G.O. Reșița, str. Fîntfnilor 
tel. 16 și la I.G.R. Caransebț 

Vasile Boaita nr. II, teJ.



STIRI-REZUL TA TE
DUMINICA—CUPA R.P .R. I

„Startul" în noul sezon oficial îl va 
da duminică Cupa R.P.R., prin etapa 
interregională, care angrenează 60 

de echipe calificate din regiuni. Se vor 
disputa, așadar, 30 de meciuri care ur
mează să desemneze tot atîtea formații 
pentru etapa de la I8 martie, cind 
intra in joc și cele 42 de echipe 
categoria B.

Partidele de duminică, primele
ciale din acest an, trebuie pregătite cu 
grijă de către echipele organizatoare 
și comisiile locale de fotbal, asigurîn- 
du-li-se un cadru corespunzător și 
condiții de desfășurare bune sub raport 
tehnic și disciplinar. O 
bită trebuie acordată
Joc.

AL DOILEA Meci al RAPIDULUI 
IN BELGIA

Pordea și Iana, respectiv Nunweîller 
VI și Sion.

vor 
din

ofi-

Potrivit programului anunțat. Rapid 
susține astăzi la Anvers al doilea meci 
din cadrul turneului în Belgia. Adver
sar îi va fi formația de primă cate
gorie Beerschot A. C. Sperăm c.ă fot
baliștii bucureșteni se vor reabilita în 
urma eșecului neașteptat suferit du
minică la Beeringen, eșec care — ca 
și acelea ale echipelor Progresul și 
Dinamo București (ca scor) la Za
greb și respectiv Plovdiv — a decep
ționat pe iubitorii fotbalului de la noi.

MINERUL 
BUCUREȘTI 
Unicul gol a 
min. 17. (V.

C. LUNG—DINAMO 
(tineret) 0—I (0—1). 

fost marcat de Nuțu în 
Popescu, coresp.).

OITUZ TG. 
MOINEȘTI 2 0 (I—0).

OCNA

Din campionatele

atenție deose- 
terenurilor de

regionale
REGIUNEA MUREȘ — AUTONOMA 

MAGHIARA

Seria I

A. Avântul Reghin 13 10 S • S4:U 23
‘2. Străduința Crtstur 13 8 3 2 30:18 19
3. Energia Flntînele 13 7 4 2 39:21 18
4. Voința Tlrnăveni 13 7 2 4 2811C 16
5. Ciocanul Tg. Mures 13 7 1 s 37:17 15
«. Cablul Tg. Mureș 13 4 3 4 20119 15
7. Rapid Odorhei 13 € 1 6 23:20 13
«. Victoria Iernut 13 4 5 4 17:22 13
9. OțHul Tg. Murea 13 4 4 5 23126 12

10. Viitorul Apalina 13 5 2 6 21:26 12
11. Mureșul Luduș 13 4 1 8 20:23 9
12. Voința Sârmaș 13 3 2 8 12:41 8
13. Sticla Tîrnăveni 13 2 1 10 14:32 5
14. Avîntul Sovata 13 1 2 10 17:49 4

Seria a II -a
1. Gloria Te. Mureș 13 9 2 2 39:16 20
2. Voința Tg Mures 13 8 3 2 25:13 19
3. Chimica Tîrnăveni 13 4 5 2 33:14 17
4. Metalul VLăhita 13 €3 4 31:18 15
5. U.M.T.E. Odorhei 13 5 5 3 30:19 15
4. Lemnarul Tg. 13 5 4 4 25:17 14
7. Mureșul Rexmetea 13 CI C 25:35 13
8. Progresul Gheorghieni 13 4 4 5 15:17 12
9. Borsecui Borsec 13 5 2 6 16.19 12

10. Complexul Gălăuțaa 13 4 3 6 18:27 11 1
11. Progresul Rechin 13 5 1 7 13:20 11 1
12. Mureșul Toplița 13 3 4 6 22:34 10
13. Minerul M. Ciuc 13 3 1 9 19:32 7
14. Minerul Bălan 13 2 2 9 13:43 6

PE ANUL I962 
ț 

Federația de fotbal face cunoscut că 
operațiunile de viză a carnetelor pe 
anul I962 se vor desfășura pînă la I5 
martie a.c. Secțiile de fotbal cu echipe 
în campionatul republican categoria A 
și B vor face această viză pe carnetele 
tuturor jucătorilor lor legitimați, la fe
derație — serviciul de legitimări. Cele 
cu echipe în campionatele regionale, 
raionale și orășenești vor viza carne
tele la comisiile regionale de fotbal 
respective.

Pentru efectuarea vizei trebuie pre
zentate următoarele acte: I) borderou- 
tip cuprinzînd — în ordine alfabetică și 
scrise cu majuscule — numele tuturor 
sportivilor legitimați pentru care se 
cere viză; 2) cametele-tip de legiti
mare ale jucătorilor respectivi: 3) 
acte legale doveditoare ale profesiei 
de bază a sportiviico; 4) diplomă sau 
certificat de studii. Taxa de viză pen
tru fiecare carnet va fi achitată la or
ganul care face viza.

Se atrage atenția secțiilor de fotbal 
că jucătorii care nu vor avea viza pe 
anul I962 nu vor avea drept de joc în 
returul campionatului pe anul I96I — 
I962.

VIZA CARNETELOR

ALTE JOCURI AMICALE DE DU
MINICA

JOAN PAUȘ — coresp.

MUSCELUL C. LUNG 
NAMO OBOR (comb.) 3-2 
i

Joc frumos, cu faze rapide, 
terenului greu. Au marrct:

- DI- 
(2-2).

în ciuda 
Bădescu,

1X2X1X21
9 Ce
la ni.
sezo-

Concursul PRONOSPORT nr. 
tapa din 4 martie a.c.) o-a situat 
velul celorlalte concursuri din 
nul de iarnă, oferind multe rezultate 
surpriză. Astfel, Torino, Laneroeei și 
Venezia au obținut victorii surprin
zătoare, intrecînd în deplasare pe Pa
dova, Lecco și — respectiv — Sampdo- 
ria.

Ce ne rezervă însă, concursul din 
această săptămînă, nr. I0 din II mar
tie, ultimul dinaintea începerii cam
pionatului nostru 1 Concursul de du
minică cuprinde un meci internațio
nal din turneul balcanic (Dinamo 
București — Dinamo Tirana), nouă me
ciuri din campionatul italian A și două 
meciuri din campionatul italian 
Dar să facem cunoștință 
meciuri :

I. Dinamo București —
rana. Dinamo București 
meciurile internaționale de fotbal din 
Capitală cu această partidă retur din 
turneul balcanic. Echipa noastră
este favorită. Luptînd cu ardoare, ea 
trebuie să 
stic I.

II. Roma 
mații au 
dentă. Este greu de admis ea Roma 
să sufere trei înfringeri consecutive. 
Deci : I, x.

III. Juventus — Milan. In tur, Mi
lan a ciștigat Ia o diferență de patru 
puncte și in prezent merge 
bine. Deci : 2. Dar e bine să trecem 
și I deoarece meciurile dintre aceste 
2 echipe au fost întotdeauna deschise.

IV. Internaționale — Sampdoria. In- 
ternazionale nu poate ceda nici un 
punct formației din Genoa.

V. Atalanta — Palermo. Conside
răm că este imposibil ca Palermo să 
cîștige in deplasare în fața unei e
chipe care deține o formă bună.

VI. Catania — Torino. In mod nor
mal, gazdele trebuie să cîștige dacă 
facem un bilanț a celor I3 meciuri
susținute pe teren propriu și din care sport,

Chiar dacă 
victorie, di- 
aceste două I

B.
cu cele I2

Dinamo Ti-
inaugurează

cîștige acest meci. Prono-

— Fiorentina. Ambele for- 
pierdut în etapa prece-

nu a pierdut decit unul singur. Ana- 
lizind, însă, partida mai temeinic ve
dem că ambele echipe sînt specialiste 
în meciuri egale. Deci pe lingă I, x-ul 
nu trebuie omis.

VII. Padova — Spăl. Padova are ne
voie de puncte, ceea ce ne determină 
6ă o indicăm favorită.

VIII. Venezia — Lanerossi. Adău
gind la forma pe care o dețin gazdele 
și avantajul terenului, înclinăm spre 
o victorie a Veneției.

IX. Udinese — Lecco. 
Udinese se va alege cu o 
ferența do puncte dintre
codașe este categorică. Lecco însă mai 
poate spera un X. Deci : I, x.

X. Bologna — Manto ca. Mantova 
nu poate emite pretenții să o învingă 
pe Bologna în deplasare. Pronostic I.

XI. Lucchese — Bari. Gazdele vor 
căuta să se revanșeze după înfrînge- 
rea suferită în tur 3—0. Nu trebuie 
să excludem insă posibilitatea unui 
meci egal.

XII. — Simmenthal Monza — Lazio. 
Valoarea echipei Lazio și victoria la 
scor din tur (4—0) ne îndreptățește să 
credem că ea ar putea obține două 
puncte în deplasare. Cei mai prudenți 
să nu uite că mai există și surprize. 
Deci : 2 șl I.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES Nr. 9

foarte din 28 februarie 1962

Categoria a II 7 variante a 10.259 
lei; Categoria a IlI-a 73 variante a 
1.059 lei: Categoria a IV-a 377 va
riante a 263 lei; Categoria a V-a 1527 
variante a 65 lei; Categoria a Vl-a 
6635 variante a 30 lei;

Fond de premii : 552.425 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 7 martie 196'2, în București, 
sir. Saligny nr. 2 ora I9.

Rubrică redactată de Loto-Prono-

RAPID TG. MUREȘ — C.S.O. BA
IA MARE 3—0 (2—0). Partida, des
fășurată pe un teren desfundat, a pri
lejuit tm joc bun, cu multe laze spec
taculoase. Au marcat: Szigyarto, Var
ga și Csavar. (V. Radar — coresp.).

C.F.R. ROȘIORI — VICTORIA PE- 
RIȘ 8—0 (4—0). In partida cu Vic
toria Periș, din campionatul regional, 
formația C.F.R. Roșiori a folosit cîteva 
elemente tinere nou promovate ca Cer
nea, Gh. Iscru și Făgădău. Cele opt 
goluri au fost
Năsturescu (2), Guță, 
Dinu. (I. Radulescu și N. Iscru 
coresp.).

PETROLUL

înscrise de Ilea (3), 
Făgădău și

Fază din partida amicală Steaua—Dinamo Obor (7—3). Atac la poarta 
dinamoviștilor. Portarul Manciu — in dreapta — a sărit spre minge iar 
Ivănescu (la mijloc) se pregătește să sară și el. Szekely însă, a fost mai 
iute și a respins cu capul prin săritură. A degajat insă scurt, in picioarele 
lui Raksi (care nu se vede in fotografie) și înaintașul echipei Steaua va 

relua direct in poartă
Foto : T. Roibu

Colțul specialistului

Jocul extrem elor—în fotbalul modern
Ne aflăm în preajma începerii retu

rului categoriei A, cînd echipele pun 
accent pe desăvirșirea jocului de ansam
blu și pe aplicarea cit mai bine a tră
săturilor orientării, precum și pe defi
nitivarea formațiilor cu care vor relua 
meciurile de campionat. De aceea găsim 
interesant ca în rîndurile de față să ne 

‘ ocupăm de una din caracteristicile orien- 
I tării pe care, in toamnă, echipele nu 
; au realizat-o intr-o măsură satisfăcătoa- 
I re. Este vorba de jocul extremelor. îna- 
! inte insă, să facem o scurtă apreciere 
I asupra evoluției rolului și atribuțiilor ju

cătorilor de pe acest post, de-a lungul 
anilor.

In sistemul clasic, extremele acționau 
de-a lungul fișiei de la marginea tere
nului, de la linia de mijloc și pină la 
colțul terenului. Aceasta era raza lor de 
acțiune (fig. 1). Ajungînd la colțul tere
nului, extremele își terminau acțiunile 
prin centrări. Faptul că ele acționau nu
mai pe o zonă limitată era determinat 
de jocul apărătorilor, care — folosind 
marcajul pe zonă — țineau Ia distanță 
extremele. In cazul cînd o extremă în
cerca să pătrundă spre poartă, ea întâl
nea în drumul său pe fundașul respec
tiv. Extremele nu aveau pe acele tim
puri sarcini defensive, nu participau de 
loc hi apărare.

In W.M., jocul extremelor a suferit u
nele modificări datorită marcajului strict 
care caracteriza acest sistem. Zona de 
acțiune a extremelor începea tot de la 
centrul terenului și era de-a lungul li
niei de margine, insă ea se mărea în 
apropierea porții. O dată scăpată de sub 
supravegherea fundașului respectiv (prin 
dribling, prin combinații cu interul sau 
prin lansare), extrema se îndrepta direct 
spre poartă (fig. 2). Mărirea razei de 
acțiune a extremelor s-a datorat și fap
tului că in anumite situații de joc era 
necesar un schimb de locuri cu interul 
sau chiar centrul înaintaș. Nici în acest 
sistem insă, extremele nu participau ia 
jocul de apărare.

In stadiul actual de dezvoltare a fot
balului, sarcinile de joc s-au mărit și 
mai mult. „Eterna luptă* dintre înain
tare și apărare a determinat noi perfec
ționări. La fiecare noutate adusă de îna
intări în jocul lor, apărările au răspuns 
cu contramăsuri, cu care restabileau e
chilibrul sau luau chiar avantaj. Prin- 
tr-o mai bună organizare a acțiunilor co
lective de apărare, prin folosirea diferi
telor forme de apărare (aglomerată, com
binată, cu 4 fundași), apărările au în
ceput să-și impună jocul. Acest feno
men s-a petrecut și in fotbalul nostru 
și s-a manifestat printr-un procent re
dus de goluri marcate. Pe de altă par
te, principiile jocului modera transformă 
echipa intr-un tot unitar. Compartimen
tele se subordonează jocului colectiv. De

Fig. 1

asemenea, toți jucătorii trebuie să cu
noască sarcinile și, deci, să fie pregătiți 
pentru a le satisface și în atac și in a
părare. Cu alte cuvinte, jocul tuturor 
înaintașilor a suferit modificări însem
nate, sarcinile lor sînt sporite. Cauza ? 
îmbunătățirile din jocul apărărilor.

Bineînțeles că și în jocui extremelor 
au intervenit schimbări. Jocul pe pos
turi fixe, cu așteptarea mingii pe linia 
de margine și la înălțimea ultimului a- 
Dărător. fără participarea în apărare, nu

mai corespunde, nu poate contribui la 
eficacitatea acțiunilor echipei. Continuînd 
să joace ca în trecut, extremele riscă să 
devină simple figurante pe teren sau să 
acționeze individualist, tendință condam
nată în fotbalul modern.

Fig. 2
Care este rolul extremelor in apărare. ? 

Așa cum rezultă din caracteristicile o
rientării de joc, în primul rind o extre
mă trebuie să atace pe apărătorul care 
acționează cu mingea, în scopul de a-1 
deposeda. In al doilea rind. ea trebuie 
să urmărească cu perseverentă — chiar 
și în teren propriu — pe adversarul care 
inițiază acțiuni de atac, pentru a-i lua 
balonul sau pentru a-1 forța să-i dea 
drumul. In al treilea rind, participă efec
tiv la apărare, atunci cînd jocul ii cere, 
atit în fazele de pe partea sa cit și la 
executarea loviturilor libere.

Cînd echipa sa se află in atac, extre
ma intră în acțiune din poziția in care 
se află în acel moment : dacă faza l-a 
prins în propriul său teren, extrema ia 
parte la pregătirea și construirea acțiu
nii de atac. Aceeași sarcină o are și cind 
trece în jumătatea de teren a adversa
rului. In apropierea zonei de finalizare 
și in această zonă, însă, ea devine rea
lizatoare.

Din cele 
de acțiune 
eeastă rază 
In prezent. _ ,
vechile sisteme de joc, și, totodată, pre
tinde o contribuție mai mare in raport 
cu sarcinile generale ale jocului.

Măririi razei de acțiune a extremei 
1 s-ar putea aduce unele obiecțiuni :

— Faptul că o extremă iși extinde raza 
de acțiune pretinde un efort mai mare 
și din această cauză eficacitatea, puterea 
de realizare ar scade in zona de finali
zare.

Nu trebuie uitat insă, că în jocul ac
tual se urmărește ca efortul să fie re
partizat cît mai echitabil tuturor com- 
ponenților echipei. Acest efort nu tre
buie să cadă numai pe seama jucătorilor 
din „careul magic* (mijlocașii și interii), 
iar extremele și centrul înaintaș să pri
vească doar la joc. De asemenea, tre
buie ținut seama că volumul dc muncă, 
intensitatea si durata au crescut în pro
cesul de antrenament și deci, extremele 
fiind supuse Ia același efort in pregătire, 
nu «e n ai poate spune că " " * *
cului lor li se cer eforturi 
față de ceilalți jucători.

— Altă obîecțiune : avind _____________
de acțiune, o extremă nu-și mai poate 
îndeplini rolul de „jucător-vîrf de atac“.

In această privință e bine să amintim 
faptul — cunoscut de toata lumea — că 
la stabilirea rolului și funcțiilor înain
tașilor trebuie ținut seama în primul 
rind de calitățile și particularitățile îna
intașilor. Dacă nu ținem seamă de a
ceastă condiție și totuși încredințăm ro
lul de „vîrf de atac* unei extreme care 
nu are calitățile necesare, înseamnă să 
aplicăm mecanic o idee sortită dinainte 
eșecului. Trebuie să fim realiști, să ne 
mărginim la ceea ce avem. în fotbalul 
nostru există extreme tu calități de „vîrf 
de a.tac“ ca Oaidă. Czako, Ivansuc, dar 
sînt și extreme (Pîrcalab, Zaharia, Ha- 
șoti) care nu pot îndeplini un astfel de 
rol și care, însă, mărindu-șl zona de ac
tivitate, își încep acțiunile ofensive din 
poziție retrasă.

Totodată, nu trebuie uitat că In fot
balul modern rolul de „vîrf de atac” 
este determinat de calitățile individuale 
ale unei extreme. Aceasta înseamnă pre
cizarea atribuției principale. In același 
timp însă, unei extreme i se cere să 
fie capabilă să participe și în jocul com- 
binatîv in terenul propriu, iar în situa
ții critice să ia parte activă la apărare.

In această privință, orientarea de joc 
precizează cu claritate că se va ține sea
mă de trăsătura personală, care predo
mină la fiecare înaintaș, determinîn- 
du-se astfel și atribuția principală: reali
zator sau creator.

Considerăm că jocul extremelor poate 
fi îmbunătățit și mai mult dacă antre
norii vor pregăti pe jucătorii respectivi 
în așa fel incit să poată satisface sar
cinile de atac, dar să rezolve bine și 
cele de apărare. Indiscutabil că și jucă- 
torilor-extreme li se cere o contribuție 
mai mare ca pină acum, o participare 
conștientă în pregătiri. Lor ie facem ci- 
teva scurte recomandări :

— Nu stați pasivi la marginea terenu
lui, ci căutați să vă plasați pe locuri 
libere, pentru a primi mingea nestinghe
riți.

— Cînd vi se pasează Mingea, n-o aș
teptați să vă vină la picior, ieșiți în in- 
tîmpinarea ei : prin această mișcare că- 
pâtați o mai mare libertate de acțiune 
și realizați mai bine jocul colectiv.

— Dacă adversarul v-a deposedat de 
minge, nu vă opriți din joc privind după

de mai sus rezultă și raza 
a unei extreme (fig. 3). A
de acțiune este mult mărită 
în comparație cu aceea din

no. 3

în timpul jo- 
suplimentare

o rază marc

el cum o controlează. Alergați după ad
versar și insistați să o reciștigați.

— Fiți permanent atenți la joc, chiar 
dacă faza se desfășoară pe alte părți ale 
terenului.

— Nu căutați să faceți joc individual, 
in special in cîmp.

— Urmăriți acțiunile extremei de pe 
partea opusă și fiți pregătiți, pentru 
oric.e eventualitate, în apropierea porții 
adverse.

— Dacă nu aveți posibilitatea să îna
intați cu mingea, nu insistați să treceți 
de adversar singuri. Mai bine pasați 
unui coechipier aflat în apropiere. „Să 
nu pierzi cu ușurință mingea* este o ce
rință a fotbalului modern.

Acestor sfaturi, antrenorii le pot a
dăuga și altele, rezultate din experiența 
proprie și din concluziile trase din jo
cul extremelor lor. .

Prof. N. ROȘCULEȚ,
antrenor
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S-AU ÎNCHEIAT ÎMHECIRIIE DIN CADRUL ETAPEI DE ZONĂ 

A CONCURSDEDI REI'IIBIICAN DE CALIEICARE
REȘIȚA

Sala sporturilor din Re- 
loc finalele etapei de

Simbătă, în 
șița, au avut ... .
zonă a concursului republican de cali
ficare la box. lată rezultatele înregis
trate: cat. minimă: V. Purcărescu (Bra
șov) b.p. N. Nosek (Banat); hirtie: 
V. Stoica (Br.) b.p. C. Tobă (Olte
nia); muscă: D. Răceanu (Banat) b.p. 
S. Croitoru (Br); cocoș: D. Văgîi (O) 
b.p. Gh. Dumitrache (Banat); pană: 
I. Tabacu (Banat) b.ab. rep. 3 I. Ba
las (Br): semiușoară: Gih. Dumitru 
(O) b.p. M. Radu (Br); ușoară: St. 
Slarcu (Br) b.p. I. Safciu (Hunedoa
ra); semimijlocie: Gr. Gavrilă (Hune
doara) b.p. 1. Pinder (Br) — în . cel 
mai frumos meci al galei; mijlocie 
mică: I. Maniciu (Br) b.p. I. Durică 
(O) — decizie discutabilă; mijlocie: 
M. Mariuțan (Banat) 0.i0. rep. 2 A. 
Bușoiu (O); semigrea: Gh. Lehman 
(Banat) înv. ab. rep. 2 A. Gal (Br): 
grea: P. Ruzi (Banat) înv. ab. rep. 2 
Orend (Br).

Tiberiu Țăranu, coresp.

reș-Aufonomă Maghiară) b.p. Gh. Cră
ciun (Maramureș), L. Csoma (Mureș- 
Autonomă Maghiară) b.p. A. Kiraly 
(Cluj), M. Pintilie (Crișana) b.p. 
I. Baciu (Cluj), St. Niconeanu (Cluj) 
b. ab. r. II Gh. Tempășeanu (Crișana), 
D. Bud (Cluj) b.p. G. Gergely (Mu- 
reș-Autonomă Maghiară). La categoria 
grea Gh. Moldovan (Mureș-Autonomă 
Maghiară) a cîștigat fără adversar.

V. Radar, coresp.
BACAU

Iată campionii etapei de zonă 
Popa (Iași), 
Gh. Anton 
(Bacău), I. 

Mitrea (Ga
P. Mircescu 

N. Tobolă (Dobrogea), M.

—' ' ^LLlUlkgl "-----
38 (lc mărșăluitori ia concursul organizat 

de clubul flacăra roșie

TG. MUREȘ
Finalele fazei de zonă a campio

natelor de calificare de la Tg. Mureș 
s-au încheiat cu următoarele rezultate: 
I Nica (reg. Crițana) b.p. C. Ma- 
cavei (Maramureș), I. Otvos (Cluj) 
b.p. C. Vass (Crișana), C. Nemțeanu 
(Cluj) b.p. L. Varga (Crișana). P 
Banga (Mureș-Autonomă Maghiară) 
b.p. C. Roșea (Cluj). M. Scherer (Mu-

disputată la Bacău : 1. 
M. Dubenco (București), 
(Dobrogea), Al. Spătaru 
Dumitrache (Bacău). T. 
lăți), AI. Manea (Galați). 
(Galați), 
Leiba (Bacău).

PITEȘTI
întrecerile finale din cadrul 

cursului de calificare seniori 
s-au disputat sirtibătă la Pitești, 
stimit un interes deosebit în rindurile 
iubitorilor sportului cu mănuși din 
localitate. Boxerii finaliști nu au în
șelat așteptările, oferind meciuri de 
bună calitate și deosebit de spectacu
loase. Cel mai frumos meci al 
niunii s-a disputat în limitele 
goriei cocoș intre bucureșteanul

con- 
care 

au

reu- 
cate- 
Con-

stantin Crudu și Emil Popa (Regiunea 
Argeș). Buni cunoscători ai tehnicii, 
cei doi sportivi au boxat spectaculos. 
La sfîrșitul acestui meci deosebit de 
echilibrat juriul a acordat victoria lui 
Constantin Crudu care a terminat 
bine ultimul rund.

Vorbind despre pugiliștii care 
practicat un box tehnic trebuie 
amintim și evoluția lui Constantin
Ștefan și Ion Dobre ambii din orașul 
București care, superiori din acest 
punct de vedere adversarilor lor, Ion 
Optășeanu (Reg. Argeș) și Gabriel 
Trică (Reg. Ploiești), au obținut vic
torii nete la puncte. Celelalte rezul
tate : I. Manea (oraș București) b.p. 
I. Soare (Argeș), I. Crăciun (Bucu
rești) b.p. C. Odică (Ploiești), Șt. 
Bucurei (Ploiești) b.p. I. Triță (Argeș), 
Gh. Preda (Argeș) b.p. Gh. Vlad 
(București). M. Anghel (București) b. 
dese. III Al. Buchete (Argeș», C. Stoica 
(Ploiești) b.p. Gh. Bucur (Reg. Bucu
rești), T. Felea (București) b.ab. I. N. 
Popa (Reg. București), T, Basarab 
(București) b.ab. I Al. Nicolau (Plo
iești).

O notă bună pentru arbitrii I. 
Boamfă (Brașov). N. Tătaru (Galați) 
și I. Cetățeanu (Craiova) care au ju
decat corect 
reuniune.

mai

V. Furnică (FI. roșie) conduce in cursa juniorilor l^ marș

meciurile din această

P. HENȚ

In vederea Intiiiiirii eu R. D. Germana

80 de boxeri luptă pentru... 10 locuri
in echipa reprezentativă

Pugiliștii de la cluburile Dinamo 
și Metalul au furnizat o întîlnire viu 
disputată, dar de un slab nivel teh
nic.

Rezultate înrefgîsstr le ; cat muscă : 
Ludovic Ambruș (Dinamo) învinge la 
puncte pe Cristea Marin (M): cat. 
pană: S. Crăciun (D) b.p. D. Enache 
(M); semiușoară: 1. Vasile (D) b.p. 
Gh. Petre (M); G. Dumitrescu (D) 
învins prin k.o. rep. II de D. Minea 
(M); ușoară: S. Birsan (D) — D. 
Dumitrescu (M) meci nul; mijlocie 
mică: C. Stănescu (D) învins la puncte 
de I. Olteanu (M); semimijlocie: Gh- 
Ciurea (D) învins la puncte de N. Ca- 
liță (M); M. Dumitrescu (D) — 
1. Tănăsoiu (M) meci nul; mijlocie: 
1. Monea (D) b.p. D. Rizea (M).

sfîr- 
gjr-

După cum am mai anunțat, la 
șitul lunii martie, prima noastră 
nitură va întîlni. la Berlin, reprezenta
tiva R.D. Germane. Pregătirile boxerilor 
noștri fruntași încep practic mîine după 
amiază, cînd se va desfășura prima 
reuniune de selecție. Vineri, tot în sala 
Floreasca se va disputa o nouă reuniune 
de selecție, după care antrenorii ton 
Chiriac și Florea Cos tin, care vor pre
găti echipa noastră, vor da formă defi
nitivă lotului.

Cele două reuniuni organizate de fede
rația de specialitate se anunță deosebit 
de interesante dat fiind faptul că vor 
urca treptele ringului aproape 40 dintre 
cei mai valoroși boxeri din țară, de ia 
categoriile muscă piuă la mijlocie mică. 
Al(i 40 de pugiiști (de categorie mij
locie, semigrea și grea) se vor întrece.Gh. Cioranu, coresp.

după cum se știe, în turneul de la Hu
nedoara.

Intîlnirile pe care Ie vor susține boxerii 
romîni în R.D. Germană se anunță difi
cile, ținînd seamă de nivelul ridicat al 
boxului care se practică în această țară 
Un recent clasament pe națiuni întocmit 
de revista poloneză „Boks Pazdzleraik* 
situează boxul din R.D. Germană pe 
locul IV (în 196!) în Europa, după 
echipele U.R.S.S., R.P. Polone și Italiei. 
Sportivii noștri trebuie deci să se pregă
tească temeinic, pentru a avea o compor
tare cît mai bună în întâlnirea de la 
Berlin.

lată programul primei reuniuni : O. 
Dumitrașcu — St. Costescu, A. Olteana 
— S. Crăciun, l. Turcu — N. Moldo
van, FI. Pătrașcu — Fr. Lovaș, 
Dinu — l. Florea, FI. Oprea — 
Bălaia, V. Neagu — M. Stoian, .
Badea — C. Stănescu, St. Vituș — I. 
Pătruf. Reuniunea începe la ora 15.

Pe străzile din jurul complexului 
sportiv Floreasca a avut loc duminică, 
in organizarea clubului Flacăra roșie, 
un concurs al mărșăluitorilor din Ca
pitală. S-au prezentat la start 38 de 
seniori, juniori și începători. Trofeul 
concursului — Cupa „6 Martie* — a 
revenit clubului organizator. Subliniem 
reușita deplină a acestei întreceri a 
mărșăluitorilor, ca și faptul că au fost 
atrași in concurs numeroși începători.

Iată rezultatele înregisttrae: SENI
ORI (5 km) : 1. Nicolae Liga (Flacăra 
roșie) 24:53,0 ; 2. Marin Sfănțuică 
(Met.) 24:57,0 ; 3. Marin Toader (F.r.) ;
4. Valter Avram (Surdomuți) : 5. D.
Chiose (P.T.T.) ; 6. I. Rusnac (F.r.) ; 
JUNIORI cat. I (3 km) : 1. V. Furnică 
(F.r.) 16:09,0 ; 2. Marin Mis-ai (Met.) ; 
3. Vasile llie (Met.) ; 4. Gh. Mitoi 
(Met.) ; 5. Vasile Bondoc (F.r.) ; 6. 
L. Chirpăneanu (Met.) ; JUNIORI cat. 
a Il-a (1,5 km) : 1. George Mirică
(Voința) 8:40,0 ; 2. Ignat Viâdăreanu 
(Met.) ; 3. A. Vlad (F.r.) ; 4. Gh. Mi- 
hăilă (P.T.T.) ; 5. C. Zaharia (I.T.B.) ;

D. Taloi (Met.) ; ÎNCEPĂTORI 
km): 1. Gh. Cinduleț (F.r.) 18:01,0; 
Ion Ionescu (F.r.); 3. C. Florea (^Gri-

vlța Roșie) ; 4. Gh. Marian (Dinamo) ;
5. C. Carabulea (Voința) ; 6. Petre C. 
Marin (Grivița Roșie), (A.A.)

PREGĂTIRI IN VEDEREA FINALEI
CAMPIONAIEIOR REPUBLICANE

DE CROS
După cum am mai anunțat, la

Ploiești va avea loc la 11 martie fi
nala campionatelor republicane de,
cros ale R.P.R. pe 1961—1962. Pentru 
o desfășurare cit mai bună a aces
tor întreceri, federația de speciali
tate, cu sprijinul comisiei regionale 
de atletism Ploiești, a luat o serie de 
măsuri. Astfel, s-a constituit o comi
sie de organizare al cărei președinte 
este tovarășul Cristea Tănăsescu, pre
ședintele comisiei regionale 
tism.

Concursul se va desfășura 
dromul din Ploiești, pe un 
porțiuni de zgură și iarbă.

Corpul de arbitri va fi asigurat de 
colegiul regional de arbitri. Mențio
năm că pentru transportul sportivilor 
și al spectatorilor la locul desfășură
rii finalei se va asigura un eficient 
mijloc de locomoție.

La finală vor participa peste 250 de 
tineri și tinere, ciștigători ai întrece
rilor pe plan regional și membrii lo
tului republican.

de atle-

pe Hipo- 
traseu cu

Eficiența unui articol

0 nouă scrisoare a unui antrenor din Cluj...
A trecut mai mult de un an de 

cînd ziarul nostru a publicist o scri
soare deschisă a 
haltere din Cluj. Francisc Szatmari, 
semnatarul acelor rinduri, Iși arăta 
nemulțumirea față de felul în care 
clubul Știința Cluj privește dezvol
tarea sportului cu haltere, a lipsei 
unei săli corespunzătoare de antrena
ment precum și o serie de greutăți 
pe care le întîmpină în activitatea 
sa de antrenor al acestui club.

Zilele- trecute, antrenorul clujean 
ne-a trimis a doua scrisoare. O pu
blicăm cu plăcere. Rîndurile semnate 
de Francisc Szatmari sint o mărturie 
că in urma articolului apărut, sportul 
cu haltere din Cluj a pornit pe un 
drum nou. Acum, atît clubul Știința 
cit și organele sportive locale sint 
un permanent îndrumător al acestui 
sport. Dar să dăm mai bine citire 
scrisorii sale.

„Articolul apărut in .Sportul popu
lai^" la 26 decembrie 1960, a avut u» 
efect deosebit in ceea ce privește mo
bilizarea tineretului in sporul halte
relor. Am fost foarte fericit cind, nu 
de mult a fost legitimat de către 
F.R.H. cel de-al 74-lea halterofil al 
clubului Știința. Desigur, numărul este 
apreciabil și de aceea nu-mi este 
ușor ca după orele de muncă in pro
ducție să funcționez și ca antrenor. 
Mă ocup insă, cu plăcere, cu multă 
pasiune și spirit de 
cești tineri, pentru 
că munca bună va 
voi întoarce filele 
avea in față unele realizări care m4 
stimulează și mai mult in activitatea 
viitoare : 1957-58—59 : Ștefan Bengal 
și Gavrilă Eros au ocupat locurile 11 
la campionatele republicane și au ob
ținut categoria I de clasificare. In 
1959—60, in timpul cit am fost antre-

unul antrenor de

răspundere de a- 
că sint convin) 
da roade. Dacă 

calendarului, vai

norul lui Balaș Fiți, acesta a realizat 
norma de maestru al sportului și tit
lul de campion republican, iar anul 
trecut. Emil Raliu și ~ ’ 
au obținut norma de 
cat. I.

Dacă in anii trecufi 
dificultate o constituia 
și a materialelor corespunzătoare, as
tăzi, aceste greutăți au dispărut. A
vem o sală spațioasă șt suficiente 
bare așa incit tinerii halterofili se 
pot pregăti in condiții foarte bune. Su
gerez insă forurilor sportive locale, 
amenajarea unei săli de forță (după 
modelul celor existente la București), 
sub tribunele noului stadion. O ase
menea sală bine amenajată ar fi de
osebit de utilă nu numai halterofili
lor fruntași ci și celorlalți sportivi 
din Cluj, care iși desăvirșesc 
tirea fizică prin exerciții cu 
și greutăți.

Avind condiții bune pentru 
șurarea antrenamentelor, halterofili ca 
Anton Zakarias, Ladislau Dezsi cărora 
li se alătură tinerii Mihail Țucmea- 
nu. Ștefan Javorch, Alexandru Hor
vath, Ștefan Voinar, Iosif Piri, Vio
rel Foia și multi 
nite progrese.

Mă 
puțin 
zinte 
rilor

Zoltan Mihaly 
clasificare ta

cea mai mare 
lipsa unei săii

pregi- 
haltere

dessi-

alfii, fac neconte-

voi strădui 
un halterofil 
țara la viitoarea ediție a Jocu- 
Olimpice

să pregătesc cel 
care să ne repre-

de la Tokio*.
★

în prezent sportul hal- 
pe un drum bun la 

activiști

St.
V.

R. C.

încep „zonele* 
de juniori

Paralel cu concursul 
seniorilor, continuă și 
pionatului individual de 
prezent, au ajuns în iată .
Incepînd de aslă-seară și pină duminică, 
se vor disputa în orașele Baia Mare, 
Olteriifa, Mediaș șî Cimpîa Târzii între
cerile juniorilor pentru eișligarea titlu
rilor zonale. Intîlnirile, la care vor par
ticipa campionii etapei pe regiuni, vor 
desemna boxerii ce vor fi prezenți Ia 
finala campionatului republican ce se va 
disputa între 11—16 aprilie la Tg. Mu- 

rrfș

de calificare 
întrecerile cam- 
juniori care, în 
faza „zonelor*.

al

„Cupa Steaua" a fost

SPORTUL POPULAR
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Intr-adevăr, 
terelor merge 
Cluj. Este meritul citorva 
sportivi inimoși, in frunte cu antre
norul Francisc Szatmari. Succesele de 
pină acum vor trebui să-i stimuleze 
și mai mult în activitatea lor viitoare.

La rin ful lor, halterofilii vor trebui 
să-și asculte antrenorii și să nu 
cupețească nici un efort pentru 
nerea unor rezultate mai bune.

pre- 
obți-

I. O.

6.
(3
2.

FL. ALBU, coresp.

Etapa a Il-a a campionatelor repub'icane

Luptă strînsă pentru primele locuri
la floretă băieți
Sîmbăîă și duminică au avut loc în

trecerile din cadrul etapei a Il-a a cam
pionatelor republicane de scrimă — in
dividual seniori. Au luat parte scrimeri 
de categoria a 
ficați.

întrecerile la 
fășurat la un 
ridicat, prin participarea unor tineri cu 
reale posibilități. De exemplu, florctiștii 
Cr. Costescu, B. Neiberg, M. Maxim 
și M. Țiu s-au afirmat încă din asaltu
rile din semifinale ca serioși pretendent! 
pentru locul I. Pregătirea lor tehnică și 
tactică le-a permis să-și depășească ad
versarii cu destulă ușurință.

Il-a. a IlI-a și neclasi-

floreta baie|i s-au des
nivel tehnic destul de

Sîmbătă și duminică. îs bazinul aco
perit Floreasca din Capitală s-au desfă
șurat meciurile ultimelor două etape în 
competiția dotată cu „Cupa

Meciul decisiv al turneului 
între formațiile Dinamo și 
joacă cu dîrzenie încă de la . 
ambele echipe au ocazii de a deschide 
scorul, dar ratează. Primul gol este 
înscris de Dinamo, prin Rusa. In repriza 
a doua Zahan urcă scorul la 2—0. Mi
litarii au o revenire puternică și reduc 
din handicap prin Firoiu și Neaeșu : 
2—2. In repriza a treia. Steaua ia con
ducerea prin Marinescu, dar Zahan ega
lează : 3—3. Apoi Mihăilescu și Kroner 
mai înscriu de două ori : 5 — 3. In
ultima repriză Steaua intră decisă să 
schimbe soarta meciului. Cu două minute 
înainte de fluierul final Marinescu re
duce scorul : 5—4 pentru Dinamo. . în 
ultimul minut Insă la un contraatac tot 
Dinamo înscrie prin Grințescu. Scor final: 
6-4 (1-0. 1-2. 3-1, 1-1), A con
dus excelent Nie. Nicolaescu.

Steaua". 
a avut loc 
Steaua. Se 
început și

cucerită de dinamoviști
Formații: Dinamo: Frățilă, Rusu, Zahan, 

Kroner, Mihăilescu, Grin|escu, Lenghel, 
Popescu, Voicu. Steaua: Ștefănescu, Fi
roiu, Alexandrescu, N. Ion, Culinear, 
Marinescu, Ghidali.

Alte rezullate: Steaua — Știința 7—2 
(1-0. 4—1, 0—0, 2—1); Rapid — 
Progresul 3—7 (0—1, 1—1, 1—1, 
1—4) ; Dinamo — Clubul sportiv șco
lar 14-3 (3—1, 5—0, 4—2, 2—0): 
Progresul — Clubul sportiv școlar 5—3 
(0—1, 2—0, 1—1, 2—1); Știința — 
Rapid 8—6 (2—3, 2—2. 3—0, 1 — 1)

Iată acum clasamentul final al „Cupei 
Steaua* :

Dinamo 
Steaua 
Știința 
Progresul 
Rapid

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5
5
5
5
5

Clubul sportiv școlar
5

5 
4 
3 
2 
I

0 
0 
0 
0 
0

0
1
2
3
4

35:11 
31.13 
27:22
17 26 
19- 23

O O 5 11:37

MC.
corespondent

și fete și la sabie
1. B. Nei-

10
8
6
4
2

O

TOKACEK

Clasament floretă băieți: _. _. __
berg (C.S.S.) 6 v; 2. M. Maxim (Steaua)
5 v; 3. M. Țiu (C.S.S.) 4 v; 4. R. 
Schmidt (Steaua) 3 v; 5. N. Istrate 
(S.P.C.) 2 v ; 6. C. Retezata (Știința)
1 r; 7. L. Gheorghe (C.S.S.) 0 v: 8. 
Cr. Costescu (accidentîndu-se, s-a re
tras din turneul final).

La proba de sabie desfășurata dumi
nică dimineața, 
Științe Juridice, 
concurenți. Una 
participări este 
concurenți au dat 
întîrziind. iar juriul .
concurs. A absentat printre alții chiar și 
un membru al lotului de juniori : Virgil 
Costache (S.P.C.). Se impune ca fede
rația de specialitate să ia măsuri !

încă din serii, la această probă s-au 
impus trăgătorii llie Tudor (S.P.C ), 
Ion Dumitru (S.P.C.), Anton lercoșan 
(C.S.S.), Eugen Ganea (Steaua) și Eu
gen Turcu (Știința). ~ 
inegal, iar în finală 
ocupînd locuri sub 
Ganea a avut și el 
ceea ce privește combativitatea.

Clasament sabie: 1. E. Turcu (Știința)
6 v (d.b.) ; 2. A. lerco șan (C.S.S.) 6 v 
(d.b.); 3. E. Ganea (Steaua) 5 v ; 4. 
M. Șoiman (C.S.S.) 4 v; 5. I. Tudor 
(S.P.C.) 2 v; 6. N. Bejan (Progresul)
2 v ; 7. I. Dumitrescu (S.P.C.) 2 v; 
8. I. Păunescu (Progresul) 1 v.

La floretă fete, surpriza întrecerii a 
furnizat-o Florența Albu (Progresul), 
care țrăgînd pentru locul 1 cu Manuela 
Chira (C.S.S.) a întrecut-o cu scorul 
categoric de 4—0. De menționai că 
una dintre pretendentele la locul I Ma
rina Stanca n-a participat, fiind bolnavă.

Clasament floretă fete : 1.
Albu (Progresul)

5 v;
3 v ; 
3 v;

3 v; 6.

în sala Facultății de 
au participat doar 18 
din explicațiile slabei 
aceea că o scrie de 
dovadă de indisciplină, 

nu i-a primit în

Primii doi au tras 
au scăzut ritmul 
posibilitățile lor. 
unele scăderi, în

(C.S.S.) 
(Steaua) 
(S.P.C.) 
(C.S.S.) 
1 v.

Florența 
6 v : 2. Manuela Chira
3. Nieulina loneșcu

4. Olimpia Antonescu 
5. Silvia Ungureanu

Dona Rarkasi (C.S.S.)

ELENA DOB1NCA



însemnări dupâ prima etapa Cui folosește?

BOSCHET

fr O primă observație: membrii lo- 
I, republican de lupte clasice s-au 
Izentat la înălțime la capitolul con- 
lie fizică și mai puțin bine în ceea ce 
Ivește pregătirea tehnică și tactică. 
Icepție fac D.-Pîrvulescu și Ion Ccr- 
b. Ultimul, s-a maturizat mult și a 
ledit o reală, finețe în aplicarea suc- 
livă a unor procedee tehnice. Meciul 
li cu V. Micula (A.S.M. Lugoj) a 
It cel mai bun dintre cele cîteva sute 
I întîlniri ale primei etape.
I* Nivelul tehnic, la lupte clasice, a 
It in general bun. Ne-au plăcut re- 
lenii, luptătorii de la Steaua și echi- 
I campioană, Steagul roșu Brașov. 
Itima echipă a dovedit insă multă 
Irvozitate în intîlnirea cu Metalul 
Lcureșth Ciudată ni s-a părut atitu- 
liea antrenorului Ion Mureșanu. In 
limele intilniri a dovedit multă ner- 
Izitate, însuflînd această stare de spi- 
I și sportivilor săi.
• O comportare inegală a avut 
S.O. Galați. După ce echipa de „!i- 
Ire" a pierdut dreptul de a participa

la

re-I Creasta Carpâților Meridionali 
■rezintă iarna una dintre cele mai 
Kficile expediții alpine efectuate in 
Ira noastră. Pe o distanță de peste 
■X) km, între Valea Prahovei și Her- 
lulane, itinerariul trece peste cele 
lai înalte vîrfuri ale munților Bu- 
legi, Piatra Craiului, Făgăraș, Căpă- 
Ina, Paring, Retezat și Godeanu. Prin 
bptul că înnoptarea se face in cort. 
Cimentarea echipei e posibilă numai 

citeva puncte, iar ascensiunea de- 
lurge in mare parte pe viscol și 
Ipsă de vizibilitate, condiții foarte 
Ies întîlnite în timpul iernii, această 
liră are aspectul unei adevărate ex
pediții. Paralel cu acestea, parcurge- 
lea traseului cere cunoașterea perfec
tă a tehnicii ascensiunilor, a schiului 
Llpin precum și o bună orientare.
[ Sîmbătă, o echipă de alpiniști 
le la Voința București, alcătuită din 
[portivii fruntași Gheorghe Enache, 
picoioe Călin și Jean Drapomir, a 
plecat in parcurgerea crestei Carpa- 
ilor Meridionali.

L *
^Organizatorii „Alpinadei republi- 
F5ne“ anunță pe această cale că etapa 
Se iarnă s-a aminat cu zece zile. E- 
thipele se vor prezenta la start cu 
in decalaj de zece zile față de pro
gramarea inițială.

Elena Lupescu (Rapid) și L. Gallo (Voința Oradea) 
au ciștigat „Cupa 8 Martie

Ladislau Gaflo, , Cr'stu 
Constantin Rădulescu. Ion 

Bruno Stuller și Petre Purje 
să totalizeze o medie care 

granița celor 400 p.d. și, 
800 p.d. Totuși, considerăm 

rewcati mai sus.

u

la întîlnire, unii sportivi depășind ca
tegoria de greutate, cei de la „clasice" 
au cedat surprinzător echipei din Arad. 
Scorul înfrîngerii (8—4) ne scutește
de orice comentariu. Apoi, n-a, lipsit 
mult ca gălățenii să depășească forma
ția fruntașă Steaua București, la lupte 
clasice. Bucureștenii au învins cu multe 
emoții la o diferență minimă de 2 
puncte. Credem că felul cum a fost al
cătuită formația de „clasice" a mili
tarilor bucureșteni, 
tocii la semigrea 
„manevre", nu pot 
în viitor.

„clasice" a 
urcarea unor mij- 
și alte asemenea 
da rezultate bune

promis în acest• Craioveniî au 
campionat că vor face multe surprize. 
Ei nu au reușit însă să se țină pe de- 
a-ntregul de cuvînt. După ce au reușit 
un prețios rezultat de egalitate, Ia „cla
sice", cu Metalul București, au fost în
vinși categoric de echipa campioană, 
cu 10—2. La „libere" au fost clar de
pășiți atit de brașoveni, cît și de bucu- 
reșteni, cu t6—3 și respectiv 13—3.
Credem că antrenorul craiovean Mari 
nescu va trebui să acorde o atenție 
deosebită capitolului tactică care a 
lăsat de dorit la sportivii săi.

• C.S.O. Timișoara a fost una din
tre cele mai slabe echipe în întrecerile 
campionatului republican de lupte pe 
echipe. Observația noastră se referă 
mai ales la concurență de „clasice". 
De mulți ani nu s a mai intîmplat ca 
timișorenii să fie învinși de către ară
deni. Gălățenii au reușit de asemenea 
să obțină în fața timișorenilor o cate
gorică victorie: 13—3. Din formația 
sportivilor timișoreni singur Gh. Toth 
a realizat o victorie la puncte. In rest, 
3 înfrîngeri la tuș în primele minute 
Antrenorul V. Bați (Timișoara) trebuie 
să pregătească mult mai serios pe 
sportivii de la C.S.O. Timișoara, mai 
ales că peste cîteva zile aceștia vor 
întîlni la Craiova, in afara localnicilor, 
și pe băimăreni și sătmăreni.

ne-au
Și in

• Luptătorii din Baia Mare 
obișnuit cu comportări inegale, 
prima etapă ei nu s-au dezmințit. După 
ce au reușit să depășească pe Vulturul 
Tulcea — o echipă de reală valoare 
— au avut o cădere bruscă in fața 
Progresului București. Din 16 intilniri 
ei nu au reușit să obțină decit 2 vic
torii. Credem că este prea puțin față 
de posibilitățile luptătorilor din Baia 
Mare.

• Spre deosebire de campionatul tre
cut arbitrajul primei etape a fost sa
tisfăcător. Credem că acest lucru s-a 
datorat atît instructajului făcut de 
către F.R.L. cu arbitrii, cît și modifi
cărilor aduse regulamentului de lupte, 
care prevăd că, după fiecare procedeu 
tehnic executat la saltea, arbitrii sint 
datori să semnalizeze valoarea proce
deului.

T1BERIU BAN

De la I. E. B. S.

casa

box

Biletele pentru demonstrațiile de 
patinaj artistic ale patinatorilor din 
Austria care vor avea loc pe pati
noarul artificial din parcul „23 Au
gust” în zilele de 10, 11 și 12 mar
tie a.c. se pun în vînzare începînd 
de miercuri 7 martie a.c. la 
de bilete din str. I. Vidu.

Biletele pentru galele de 
de selecție care vor avea rtoe in 
sala Floreasca în zilele de 7 și 9 
martie a.c. orele 15, se pun în vîn
zare începînd de marți 6 martie 
a.c. la casa de bilete din str. Ion 
Vidu.

Elena Lupescu (Rapid) câștigătoarea* concursului feminin
' e

(I.T.B.) 404 p.d., 5. Cornelia Moldo- 3. C. Rădulescu (Olimpia Reșița) 824 
veanu (Rapid) 403 p.d. Masculin: p.d., 4. I. Stănescu (Cimentul Buc.)
1. L. Gallo (Voința Oradea) 872 p.d., 813 p„ 5. B. Stuller (C.F.R. Timi-
2. C. Vînă.toru IPetrolul Pl.l 846 p.d., soara) 811 p.d.___________________

Stadiul actual de dezvol
tare a handbalului în 1 a 
determinat îmbogățirea și 
perfecționarea continuă a 
procedeelor tehnice, folo
site cu scopul de a spori 
eficacitatea acțiunilor o- 
fensive. Din ce în ce mai 
des, spectatorii au prile
jul să asiste la partide 
in care jucătorii folosesc 
o gamă variată de proce
dee tehnice în asigurarea 
mingii, în pasarea ei și 
în aruncările la poartă. A- 
cest fapt duce în mod 
firesc la murirea spectacu
lozității acțiunilor, la creș
terea frumuseții acestui 
dinamic joc sportiv.

Dintre echipele noastre 
fruntașe, care în ultima 
vreme au manifestat o 
evidentă preocupare in a- 
cest sens, se detașează 
formația masculină Dina
mo București, campioana 
țării. Mulți dintre hand- 
baliștii dinamoviști și-au 
îmbogățit bagajul de pro
cedee tehnice, stîmind ad
mirația unanimă a specia
liștilor din țară și de 
peste hotare. Valoarea teh
nică a unor jucători ca 
L irgil Hnat, Ion Moser, 
Gheorghe Coman, Vetre 
Ivănescu. Ion lonescu și 
alții a fost de nenumăra
te ori 
tribuit 
cesele 
viști.

Acesta este un lucru 
bun, pentru care jucătorii 
și antrenorul lor. Oprea Vlase, merită 
toate felicitările. Cu atît mai nefi
rească ni se pare însă compor
tarea dînamovîștilor în jocurile pe care 
ei le-au disputat în turneul final al 
„Cupei de iarnă1*. La sfîrșitul fiecărei 
parttde. atunci cînd victoria le era asi
gurată, handbaliștii de la Dinamo se 
întreceau în a-și etala priceperea prin 
executarea unor pase dintre cele mai 
fanteziste, care nu urmăreau un scop 
tactic. Din acest motiv atitudinea dina
moviștilor era mai mult o subestimare 
a adversarului, decît o probă a valorii 
lor tghnice.

I La sfîrșitul săptămînii trecute mem
brii celor două loturi republicane de 
popice au fost chemați în Capitală 
fcentru a li se verifica în cadrul con- 
Icursului dotat cu „Cupa 8 Martie" sta- 
Idiul pregătirii lor. In scopul miei cit 
[mai complete verificări, organizatorii 
|(F.R.P. în colaborare cu comisia oră
șenească) au stabilit ca sportivii să-și 
dispute întîietatea tur-retur la probele 
clasice de 100 bite mixte (feminin) și 
200 bile mixte (masculin).

Cercetînd tabelul cu rezultatele înre
gistrate în această interesantă com
petiție, constatăm că o serie de con- 
curenți au satisfăcut așteptările. Ast
fel. Elena Lupescu, Ioana Godhardt, 
Ileana Antal, Crista Rezac, Cornelia 
Moldoveanu, ' " ' ~ " — -
Vînătoru, ~ 
Stănescu, 
au reușit 
depășește 
respectiv, 
că unii sportivi.
puteau să- obțină rezultate mu.lt mai 
bune, dacă respectau cu- strictețe pro- 
gramul de antrenament .indicat .de 
FP P. Slab au evoluat Ion Miceroîu, 
Ernest Kiss. Gh. Andrei, Cornel Anto
nescu și chiar Dumitru. C. Dumitru, . 
a* căror medii pun sub. semnul în-, 
tratări: conștiinciozitatea, lor la antre- 
n&nxnle. ... ■ , -

Ș acum iată primele cinci locuri în 
cele două clasamente r feminin: 1.
Efena L jpescu (Rapid Buc.) 410 p.d. 
(media a dină jocuri), 2. Ioana God- 
hardt (LT.B.) 405 p.d., 3. Ileana An- 
m /I: T A 1 ACiA „ n A Gristo

apreciată și a co fi
la multe din suc- 

obținute de dinamo-

Noii campioni ai Capitalei ia categoria a Il-a
Sîmbătă și duminică s-au desfășu

rat în Capitală întrecerile de tenis de 
masă ale campionatului orașului Bucu-

Așa da ! Virgil Hnat înlătură opoziția 
lui său printr-o 
poartă prin 
care atunci

adversarn- 
splendidă evitare, aruncînd la 

surprindere. Iată un procedeu tehnic 
cînd este bine executat este mai mult 

decît recomandabil

Nu este .pentru prima oară cînd ridi
căm această problemă. Sperăm că acum 
jucătorii echipei Dinamo București vor 
înțelege că folosirea unei game cit mai 
variate de procedee tehnice se face nu
mai în vederea creșterii eficacităfii ac
țiunilor ofensive și numai în funcție 
de aportul pe care ele îl pot aduce la 
depășirea apărării. In această situație 
ne întrebăm, pe bună dreptate, cui fo
losește un asemenea „stil" de joc ? 
Nici celorlalte echipe și nici dinamoviș- 
tilor, care în meciurile grele știu să 
joace eficace, folosind numai procedeele 
cu un bogat conținut tactic.

arești 
H-a. 
premergătoare a etapei finale a cam
pionatului republican. Victoriile au re
venit sportivilor de ia I.T.B., Doina 
Berbecaru și Hosu. Iată rezultatele teh
nice, simplu bărbați, sferturi de fi
nală : Grigore Ilie — Titorov 2—1. 
Podgoreanu — Bărbulescu 2—1, Lu
chian — Ardeleanu 2—0, Hosu — D 
Antonescu 2—0, semifinale: Podgo
reanu — Grigore Ilie 2—1, Hosu - 
Luchian 2—1, finala: Hosu ■ 
goreajiu 3—2; simplu femei, 
nale:
3—1, 
Veliu 
ru — 
cători 
lificat 
natului. R.P.R.

pentru jucătorii de categoria 
Tritîlnirile au contat și ca fază

- Pod 
semifi- 

Doina Berbecaru — Erna Max 
Marieta Drăgănescu — Valeria 
3—0, finala : Doina Berbeca- 

Marieta Drăgănescu. Cei opt jo
și cele patru jucătoare s-au ca 
pentru etapa finală a campio-

Rezultatele finalelor la probele de 
dublu: femei: Berbecaru, Veliu, — 
Max, Constaritinescu 2—0, bărbați: 
Hosu, Luchian — Bărbulescu, M. An
tonescu 2—0, mixt: Drăgănescu, Băr
bulescu — Max. Hosu 2—1.

<

s-au impus din nou 
pregătire superioară, dovedind 
cele mai îndreptățite la pri- 
în cele două serii. In același 
subliniere deosebită merită 

Oradea, care, în decurs de nu- 
ce-i drept pe 
din

Prima etapă a returului a progra
mat, în special în provincie, o serie de 
partide interesante, care au oferit spec
tacole de bună calitate. Astfel putem 
cita jocurile Dinamo Oradea — Dina
mo București (m). Știința Timișoara
— Știința Cluj (m), C.S.O. Craiova
— Știința București (m) și Știința 
Cluj — C.S. Mureșul Tg. Mureș (f).

In întrecerea masculină, Steaua și 
Rapid București 
printr-o 
că sînt 
mul loc 
timp, o 
Dinamo 
mai 3 zile, a învins 
teren propriu — două din echipele 
noastre fruntașe, Știința Cluj și Dina
mo București. Să sperăm că acest re
viriment al dina mov iști tor orădeni nu 
se va opri aici. Cît privește disputa 
echipelor din seria a H-a, aceasta se 
anunță extrem de pasionantă. Șapte 
din cele opt formații participă cu 
șanse aproximativ egale, pentru califi
carea în turneul pentru locurile 1—8.

Totodată, prima etapă a returului a 
scos în evidență și cîteva lipsuri, în 
special în jocurile feminine. Unele e- 
chipe au manifestat deficiențe serioase, 
atît de ordin fizic cît și tehnic (Știința 
Timișoara, Agronomia iași), iar altele 
se pare că nu au acordat atenție pe
rioadei de pregătire din timpul iernii 
(Petrolul Ploiești, A.S. Blănuri Ora
dea).

DE CE A VENIT STEAGUL ROȘU 
BRAȘOV CU NUMAI 8 JUCĂTORI 

LA BUCUREȘTI ?

In ziua plecării spre Capitală întreg 
lotul echipei Steagul roșu s-a adunat 
la gară. La București îi aștepta pe bra
șoveni un joc dificil cu Rapid. Și nu 
mică Ie-a fost surprinderea unora din
tre jucători (3) care au fost nevoiți să 
rămînă... pe peron. Motivul ? Condu
cerea clubului nu a prevăzut fonduri 
de deplasare decit pentru 8 jucă
tori (?!?).

Urmărind jocul de duminică dimi
neața ne-am dat seama că echipa din 
Brașov s-a prezentat și slab pregătită 
din toate punctele de vedere, iar dacă 
formația feroviară nu ar fi jucat în re
priza secundă cu oamenii de rezervă, 
scorul cu care Rapid a cîștigat putea 
lua proporții deosebite. Astfel, am aliat 
în plus că baschetbaliștii din Brașov 
au făcut doar două antrenamente in 
ultimele două săptămîni și nu au jucat 
nici un meci de verificare (!). De a- 
ceastă stare de lucruri se face vinovată 
conducerea clubului respectiv, care ma
nifestă un dezinteres total față de a- 
ceastă echipă, neoferindu-i nici măcar 
condiții minime de pregătire.

Echipa muncitorilor de la Steagul 
roșu a dovedit în multe ocazii fru
moase posibilități și de aceea condu
cerea clubului este datoare să-i acorde 
o atenție mult mai mare. Această si
tuație trebuie analizată de urgență, 
cu luarea unor măsuri imediate, pen
tru 
în

ca formația să se poată prezenta 
condiții bune în jocurile viitoare.

A. VAS1LIU

CLASAMENTELE LA ZI
SERIA IMASCULIN

1. Steaua Buc. 7 7 0 607:394 14
2. Știința Cluj 8 6 2 613:490 14
3. Dinamo Buc. 7 5 2 490:359 12
4. Dinamo Oradea 8 4 4 508:532 12
5. Știința Timiș. 8 3 5 520:500 11
6. Progresul Buc. 8 3 5 472:476 11
7. C.S.M, Galați 8 3 5 508:606 11
8. Constructorul Arad 8 0 8 331:692 8

SERIA A II-A

1. Rapid Buc. 8 6 2 605:496 14
2. Voința Iași 8 5 3 562:453 13
3. C.S.O. Craiova 8 5 3 569:467 13
4. Dinamo Tg. Mureș 8 5 3 552:509 13
5. Știința Buc. 8 4 4 542:521 12
6. Steagul roșu Brașov 8 4 4 585:546 12
7. Voința Tg. Mureș 8 3 5 475:542 11
8. A.S.A. Bacău 8 0 8 347:703 8

FEMININ — SERIA I

1. I.T.B. 8 7 1 462:323 15
2. I.C.F. 8 6 2 395:361 14
3. Rapid Buc. 7 6 1 561:271 13
4. Voința Tg. Mureș 8 5 3 386:410 13
5. Petrolul Ploiești 8 2 6 294:461 14
6. C.S.O. Crisana Oradea 7 3 4 357:352 14
7. Știința Timiș. 8 1 7 395.446 9
8. Agronomia Iași 8 1 7 303:529 4

SERIA A n-A

j 1. Știința Cluj 8 7 1 521-^44 ÎS
1 2. Știința Buc; 871 473 2»i Î3
! 3. C.S. Mureșul Tg. Mureș 8 5 3 U
j 4. Progresul Buc. 7 4 3 303-_XW n

5. Voința Oradea 8 3 5 354^30 11
6. Voința Brașov 7 3 4 SM
7. A. S. Blănuri Oradea 8 3 C XW 4M W
8. Voința Buc. 8 4 8 3G4 «-* •

SPORTUL POPL L
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Cîteva concluzii după o frumoasă victorie
Progresul Bucu- 

de antrenorul N.
Voleibaliștii de la 

rești, bine pregătiți 
Sotir (care, fiind bolnav, nu și-a putut 
conduce echipa duminică), au trecut 
cu bine examenul de care aminteam in 
avancronica noastră de simbătă. Dar 
prin ce s-au evidențiat sportivii bucu- 
reșteni în meciul lor cu Ț.S.K.A. Mos
cova ?

Intr-un meci în care nu pornea cu 
prima șansă, Progresul a știut să „în
toarcă" in favoarea sa rezultatul, ca 
urmare a tutui joc mai organizat, mai 
calm decit ceJ al sportivilor sovietici. 
In plus, învingătorii au demonstrat o 
putere de luptă deosebită, capitol la 
care in multe meciuri din campionatul 
nostru se arătaseră deficitari. Ar mai 
trebui adăugat la toate acestea și fap
tul că ritmui lent de joc pe care l-au 
impus oaspeții încă de la primele mingi 
a convenit de minune jucătorilor de 
ta Progresul. Eficacitatea deosebită a 
lui Micutescu. ca și a trăgătorilor se
cunzi. Che7an și Bărbuță, primirea 
mai corectă a bakwitusd — iată alți 
factori care au contribuit la victoria 
Progresuiui.

Dintre jucători, după părerea noa
stră. Bărbuță. Chezan st Mîcuiescu au 
fost cei mai birti. Bărbuță a ș»wt să 
folosească fiecare Ioc :;ber in btoeăjut 
oaspețt-x : Chezs" a rez-r\-3t c b- 
citeva spuații d:F<:'e Ia fiteu, iar Mi- 
ouleseu. HK-p'.izabii. a re^-zat pncle 
prețioase; Ghert’.iij.in, mai inspirat ca 

a „pus" foarte bkie ci’cva 
dintre ridicători. Gancit: a 

muite situații, în schimb Cbere- 
vsioarea htf 

atac.

altădată,
mingi;
erei.:
bețiu nu s-a rU-cat I» 
reală
unde a rezolvat o singură minge, 

învingătorii au ară’at insă și 
ciențe, ce trebuie remediate in

nici in apărare și nici in

ddi-
7 •

care mal 
pută rea 
(partida 
duminică 
Printre 
dublajul 
tei it, orientarea — uneori 
greșită — a bfocajrfri. 
greșelile In jocd de npA- 
rare, preoctqaarea insiA- 
cientă pentru scheme tac
tice noi, ca ți fapbd d 
atunci cînd aa avaaăal 
voleibaliștii de ia Pnope- 
sul in loc să insici 
pierd, permițind ud 
ridui să vini din 
Toate acestea, imț 
cu îmbunătățirea calității 
paselor, ar curirind ia 
rea’îzirea ma joc ți 
bun.

ȚSKA_ deți
3.0 c'. :l lui Moh 
3 arătat oudte 
atac (scheme tactice ani. trăgători ex
is i-.t pregătiți, cano au fost Cemokoa 

k v,-a lento), dar a bai deficitari b 
~-:i e privințe.

D .pă cun ae datori la Moa- 
j< J ou va T vțr pmta wMbal^ti 
d .- Progreod. Ei au fcto nor a-
\ unei rfctani ca 3—1 ți ■>

Iveraj (60—82) tavonbd. Spțr- 
bjcurețtefli aa ățfigat «nan in- 

c--viere in forțrie tor ți. de mm ut- 
tesi convinși că ■rari de dtanăiică va 
d iv-jJ din ooa «aioars ecăupei.

-O O

Spartschiada de iarnă a popoarelor U R S.

(acâtatot).

sînt pint la 
meciului retur 
se vi -fepttta 
la Moacăna), 

acestea, notă i 
aproape foeiis

întrecerile de schi și patinaj —

MIKCEA WDOSAN

Rapid București a revenit din Belgia
Simbătă seara au revenit in Capi

tală voleibaliștii de la Rapid Bucu
rești, care, ca și cei de la Progresul, 
au debutat cu victorii în noua ediție 
a „Cupei campionilor europeni".

Sportivii feroviari au jucat in Bel
gia ambele manșe ale meciului lor 
cu Brabo Anvers, campioana Belgiei, 
ciștigindu-le cu același scor de 3—0.

La înapoiere am stat de vorbă cu 
Gh. Petrescu, unul dintre antrenorii 
echipei feroviare, despre meciurile cu 
Brabo și turneul din Beigia : „Deși 
am ciftigat cu 3—0, meciurile au fost 
destul de dificile. Brabo Anvers este 
un club unde se joacă numai volei. 
In afara echipei masculine, care a 
ciftigat in ultimii patru ani de tot 
atîtea ori campionatul Belgiei, și a 
celei feminine care deține de zece ani 
titlul național, Brabo 
formații de 
ția cu care 
loare buni, 
a progresat

juniori țt 
am jucat 
De altfel, 
foarte

are numeroase 
tineret. Forma- 
noi are o va- 
voleiul belgian

mult in ultima

vreme fi aceasta, ta special, datorită 
pregătirilor efechmta nb conducerea 
antrenorului Kolmatov dtn R.P. Bul
garia, care o lucrat ia Belgia doi ani 
și jumătate. Adversarii noștri au 
practicat un volei modern, de cali
tate fi au unele individualități bine 
pregătite'.

— Ați mal jucat șl alte meciuri In 
Belgia?

— Am mai susținut aa joc la com
pania echipei naționale care se pre
gătea pentru aa Caraea la Paris, A 
fost un meci de antrenament, ia care 
Victoria ne-a revenit M aoad ca 3—0 
(11. 9, 7).

— Care au foot cei mai bum ju
cători romîni ?

— Echipa noastră aa a-a ridicai ia 
valoarea ei reali. Dintre jucători doar 
Horațiu Nicolms s-a iaspas ca deose
bire. Mai avem taci asalt de lucru 
pentru a pregăti cit mai triae echipa 
in vederea turneului de la Budapesta 
(n. r. 6-8 apribeȘ casa se anaafi foar
te dificil.

o o

Dinamo BucureștiVoleibaliștii de la
au jucat trei meciuri in R. D. Germană

BERLIN' 5 (prin telefon de la redacția 
ziarului „Sport Echo'). — Echipa mas
culină de rolei Dinamo București și-a 
început turneul in R.D. Germană jucin-1 
simbătă la Berlin cu campioana R D. 
Germane, Dynamo Berlin. Jocul a fost 
deosebit de disputat și s-a încheiat cti 
victoria echipei gazdă la scorul de .5—2 
(12—15. 15—10. 15-9. 6-15. 15-8). 
Dinamo București a practicat un
modern, bine oriental și destul de puțin 
a lipsit ca să cîștige această partidă. 
Bucureșlenii au greșit însă in finalul 
meciului.

A doua zi, ăurniaii >. Dauaa Bucu
rești a jucat daol ■ cri an âștiginJu-le 
pe amîndonl. Privai, disputat in com
pania selecționatei de tmrret a R.D. 
Germane, a revmjr vaietoliștiler bnco- 
reșicni cu 3—2, iar cel de-al doilea, 
jucat cu A.S.K. Văasdaaf, a fost ciș
tigat cu 3—1.

volei

Carnjihnatul mondial de biatlon 
a fost dominat de sportivii sovistici
Campionatul mondial de biatlon (o 

probă de schi pe distanța de 20 km 
și tragere la țintă), desfășurat la Ta- 
vastehus (Finlanda), a fost dominat 
de sportivii sovietici. Titlul de cam
pion mondial a revenit lui Vladimir 
Melanin (U.R.S.S.) cu timpul de 1 h 
23:30,0 și 18 ținte lovite, din 20. In 
urma lui Melanin s-au clasat : Antti 
Tyrvainen (Finlanda), Valentin Pse- 
jenitkin (U.R.S.S.), Valentin Pusanov 
(U.R.S.S.). Fostul campion mondial, 
finlandezul Kalevi Huuskonen, a ocu
pat locul 18. Pe echipe a ciștigat 
U.R.S.S., urmată de Finlanda și Nor
vegia.

Iakovlev (Ț.S.K.A.) U felicită pe 
Micui eseu (Progresul), după meciul 
Progresul — ȚJ.K.A (3-1) disputat 

dsmsinict seara in sala Floreasca

Foto : I. Mihăică

Ujpesti Dozsa : lider In campionatul 
B. P. Ungare

In etapa a 18-a a campionatului 
maghiar Ujpesti Dozsa a întrecut cu 
4—0 pe Honved, trecînd pe primul loc 
ri clasamentului. Fostul lider, Vasas, 
a fos< întrecut cu 3—0 de către Fe- 
rencvaros. Surprinzător, M.T.K. a pier
dut pe teren propriu : 1—2 cu Csepel. 
In celelalte meciuri a.le etapei s-au în
registrat următoarele rezultate: Gyor 
—Komlo 4—0, Salgotarjan—Tataba- 
nya 0—0, Pecs—Dorog 3—0, Szeged— 
Ozd 2—0. In clasament : Ujpestî
Dozsa 27, Vasas 26, Tatabanya 22, 
Honved și Ferencvaros — cite 20 etc.

O nouă elapă in campionatul bulgar
i

Săpțămina trecută a fost progra
mată în R.P. Bulgaria cea de a 20-a 
etapă « campionatului de fotbal. 
Fnaitașe clasamentului, ȚD.N.A. So
fia a repurtat o nouă victorie (2—0 
ou Lokomotiv Plovdiv), menținindu-și 
avansul apreciabil pe care îl avea. Iată 
celelalte rezultate : ~ 
Pleven 5—1, Cerno
1—2, Minior—Marek 
Spartak Vama 1—0, Beroe—Spartak 
Plovdiv 1—0, Lokomotiv Sofia—Botev 
Plovdiv 3—0. Continuă să conducă 
Ț.D.NA. cu 28 p., urmată de Sparlak 
Pleven și Spartak Plovdiv — cu cite 
19 p.

Dinav—Spartak
More—Levski

2—0, Slavia—

Pe primul loc Milan

In campionatul italian s-a schimbat 
din nou liderul. In cel mai important 
meci al etapei a 28-a, pe stadionul 
San Siro din Milano s-au intîlnit intr- 
un meci direct două din pretendentele 
la titlul de campioană : .Milan și Fio
rentina. Gazdele au folosit din plin 
avantajul terenului, obținînd o victorie 
clară : 5—2. I n terna z ion a le a fost în
trecută cu 1—0 de Palermo, rămînind 
în urmă cu 2 puncte față de prima 
clasată. In celelalte meciuri ale etapei 
s-au înregistrat rezultatele: Juventus— 
Bologna 2—3, Atalanta—Catania 3—0,

Au început întrecerile finale la schi, 
patinaj viteză și sărituri cu schiurile, 
din cadrul Spartac'niadei de iarnă a 
popoarelor U.R.S.S. Schiorii alpini se 
întrec la Bakuriani (R.S.S. Gruzină). 
Primul titlu de campioană a fost cu
cerit de Alexandra Artamenko din 
R.S.S. Kazahă, învingătoare în proba 
de slalom uriaș. Cunoscutul sportiv 
Koba Țakadze a cucerit primul loc la 
sărituri cu schiurile de la trambulină.

totalizîud 221,5 puncte. Cea mai but“■ _ i..r -r.a măsul-|săritură a lui Țakadze
71,5 ni.

In orașul Sverdlovsk au 
de schi-fond. Cursa de 30 
cîștigată de Ivan Utrobin 
de lh 41:33,0.

Primul titlu la patinaj viteză a fo 
cucerit de campioana mondială Inj 
Voronina. Ea a înregistrat în proba c 
500 m timpul de 46,6 sec. (Agerpres

loc probe 
kin a fa 
cu timp

LA F1OSCOVA A ÎNttPU

UN MARE TURNEU INTERNATIONAL DE TEM
La Moscova, în sala Sokolniki, a 

început un mare turneu internațional 
de tenis la care participă sportivi din 
R. P. Ungară, (talia, R. D. Germană, 
R.P. Polonă, R.F. Germană și U.R.S.S. 
In turneul feminin întîlnirile din prima 
zi nu s-au soldat cu surprize. Cunos
cuta jucătoare Lea Pericolli (Italia) a 
intikiit-o pe Alla Sorokina (U.R.S.S ), 
pe care a învins-o cu 2—1 (3—6; 6—4;

6—2). Campioana U.R.S.S., Anna Drr 
trievna, a ciștigat cu 2—0 (6— 
6—0) în fața compatrioatei sale Tați 
na Taranov. Vera Troșina (U.R.S.S 
a învins cu 2—0 (6—3; 6—1) 
loneza Rilski.

Au început, de asemenea, și 
rile masculine. Zoltarț Katona 
Ungară) a ciștigat greu ia 
Ianisa lușka (U.R.S.S.) : 3—2 
1—6; 6—8; 6—2; 6—4). Alte
tate: Kozlov (U.R.S.S.) — Oriikovsi 
(R. P. Polonă) 3—1 | -ifcalreve. 
(U.R.S.S.) — Rautenberg (R. D?Ger 
mană) 3—0.

pe

mec iî
(R- 
tînăr 
te
rezii

Lecco—Lanerossi 0—3, Mantova—Ro
ma 2—I, Padova—Torino 0—3, Spăl 
—Udinese 2—1, Sampdocia—Venezia 
0—2. Clasament: Milan 41. Fioren
tina 40, Internazkxiale 39, Bologna 
37, Roma 35 etc. Pină la sfirșitui cam
pionatului au mai rămas 6 etape.

NTmet s-a distanfal din nou
I

Cîștigînd cu 2—0 întîlnirea cu Tou
louse, Nimes s-a distanțat din nou cu 
4 puncte față de Reims care, după o 
serie de victorii, a fost întrecută cu 
2—1 de Metz. Alte rezultate din etapa 
a 30-a : Sedan—Nancy 1—1, Angers 
—Nice 0—0, Racing—Lens 1—0, Le 
Havre—Monaco 0—1, Lyon—Lens
0—0, Montpellier—Rouen 4—1. Clasa
ment : Nimes 37. Reims 
Lens, Racing. Monaco și 
toate cu cite 32 p.

Reluarea campionatului

33, Sedan, 
Rennes —

iugoslav

întrerupt în toamna trecută după cea 
de a 12-a etapă, campionatul iugoslav 
a fost reluat duminică cu jocurile din 
etapa a 13-a. Iată rezultatele înre
gistrate: O.F.K. Beograd—Partizan 
1—2, Steaua roșie—Dinamo Zagreb 
1—0, Vardar—Hajduk 1—0, Borac— 
Vojvodina 0—1. Rj”ka—Velej 0—0, 
Novisad—Sarajevo 3—2. In clasa
ment: Partizan 20. Steaua roșie 19, 
Vojvodina 18 etc.

Campionatul englez
a

fost consemnate 
Arsenal—Black-

In etapa a 3i-a au 
următoarele rezultate: 
burn 0—0, Birmingham—Manchester
Untied 1—1. Bolton—Blackpool 0—0, 
Burnley—West Flam 6—0. Everton— 
Wolverhampton 4—0, Fulham—Notting
ham 1—1, Ippswich Town—Sheffield 
United 4—0, Manchester City—Totten
ham 6—2. Sheffield Wednesday—Aston 
Villa 3—0, West Bromwich—Cardiff 
5—1. Clasament: Burnley 42, Ipps
wich Town 38, Tottenham 37, Ever
ton, Sheffield United și West Ham — 
toate cu cite 35 p.

Răsfoind presa străină

Reguli în folosul jocului
O interesantă problemă din tehnica 

handbalului a fost abordată recent de 
ziarul danez „AKTUELT" din Copen
haga. Este vorba despre „ținerea min
gii", procedeu prin cane echipa aflată 
in avantaj la sfirșitui partidei caută 
să mențină sporul, neiuindu-și riscul 
aruncărilor la poartă. Uneori proce
deul reușește, însă in dauna jocului...

. '„După meciul international susți
nut împotriva reprezentativei R. S. 
Cehoslovace la Praga, echipa daneză 
a fost criticată fiindcă a folosit toate 
miiloacele pentru a cîftiga — scrie zia
rul. S-a spus atunci ci tinerea 
nului dl ce la un joc plictisitor, 
ca urmare firească absența pe 
a spectatorilor din tribune*.

Ziarul caută totuși să justifice com
portarea handbaliștilor danezi făcind 
următorul raționament șubred: „Cri
tica nu era îndreptățită fiindcă jucă
torii au datoria rd facă orice pentru 
a cîștiga o întrecere, exeeptind bine
înțeles mijloacele nesportive. Nn se

balo- 
avind 
viitor

joacă pentru distracția publicului, ci 
se joacă pentru a ciștiga...' Evident, 
argumentul ziarului dapez nu poate fi 
acceptat. Asemenea procedee denatu
rează sensul întrecerii sportive și re
gulamentele internaționale au căutat in 
mod constant să le limiteze, făcind 
jocul mai interesant, mai atractiv. Și 
nu este. în fond, evitarea luptei un 
procedeu nesportiv ?

Se știe că regulamentul de handbal 
în vigoare prevede o clauză ce permi
te arbitrului să sancționeze echipa care 
abuzează de jocul „la intirziere", o- 
prind balonul si dindu-l adversarilor. 
E drept, regula nu este suficient de 
eficace și lasă arbitrului prea multă 
libertate in aprecierea situației. Iată 
de ce problema pusă de partida ci
tată este de strictă actualitate.

Cronicarul ziarului danez n-a vrut 
totuși să se țină prea departe de rea
litate și el îsi modifică substanțial 
poziția în continuarea articolului, din 
care cităm : „Pe de altă parte, există 
alte posibilități eficace de a evita jo-

cui la intirziere. Am putut vedea a- 
ceasta la experimentarea unei reguli 
noi în cursul unui meci de baschet 
desfășurat la Copenhaga. S-a cerut ca 
echipa in posesia balonului să declan
șeze in mod obligatoriu un atac in li
mita timvtilui de 30 secunde. Dacă 
in acest răstimp nu se produce nici o 
aruncare la coș și mingea nu vine 
în contact cu nici un jucător advers, 
ea este acordată automat celeilalte e- 
chipe. Aplicată și la handbal, regula ar 
da acestui sport ceea ce îi lipsește: 
o garanție împotriva posibilității ca 
echipa care in ultimele minute con
duce cu o diferență minimă să țină 
mingea, folosindu-se de libertatea ce 
i-o acordă regulamentul actual“.

Propunerea vracului „Aktuelt" este 
interesantă. Am remarca totuși că la 
handbal un interval de 30 secunde 
pentru pregătirea obligatorie a atacu
lui ar fi totuși prea puțin. S-ar im
pune un minim de 45 sau 60 de se
cunde.
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Pe trambulina de la Kuh 
Helmut Recknagel (R.D. Germană 
a realizat o săritură de L'G m

Tradiționalul concurs infernaționa 
de sărituri cu schiurile desfășurat pc 
trambulina de la Kulm (Austria) a 
fost ciștigat de campionul mondiat 
Helmut Recknagel (R. D. Germană). 
El s-a clasat pe primul loc în ambelo 
„manșe" ale concursului, realizind 240 
și respectiv 234,5 puncte. Cea mai 
lungă săritură a lui Recknagel a mă
surat 136 m. In clasamentul general 
pe echipe pe primul loc s-a clasat 
echipa R. D. Germane. (Agerpres).

concurs internațion;

înaintea ultimei runde

a turneului interzonal de șah

Aseară, la Stockholm, s-au 
partidele întrerupte dinaintea 
runde a turneului interzonal 
La ora cînd închidem ediția 
cheiat numai două întîlniri :

Koreinoi—-Scliwcber 1—0 și
Filip ‘/2—lf,, In clasament conduce Fis
cher cu 17 puncte, urmat de Geller 
14‘/2, Petrosian 13*/2 (1), Koreinoi, 
Filip și Stein l.-t’/z, Gligorici 13 etc...

disputat 
ultimei 

de sț5ț 
s-au în-’

Pom ar—

• La 6 și 8 martie va avea loc la 
Moscova dubla întîlnire internațională 
de hochei pe gheață dintre echipele re
prezentative ale U.R.S.S. și li. S. Ce
hoslovace,

• A. Olizarenko, S. Korj, G. Lebe
dev, A. Kulibin, P. lesgu și A. Viara- 
vas sînt cei 6 rutieri sovietici care vor 
participa la turul ciclist al Tunisiei. Ei 
sc pregătesc în prezent pe șoselele din 
apropierea orașului Soci. Turul Tunisiei 
va începe la 
seul măsoară 
12 etape.

20 martie la Bizcrta. Tra-
1679 km și e împărțit în

• Turneul international masculin 
volei de la Paris a fost ciștigat de 
cliipa Olandei. In finală, echipa olandez.! 
a învins cu scorul de 3—1 (15 — 7 ; 12— 
15; 15-13; 16-14) echipa Belgiei.

• In meci revanșă» echipa de hochei 
pe ghea(ă a Franței a învins la Paris 
cu 7—5 (0—1 ; 2—1 ; 5—3) selecțio
nata Iugoslaviei, Primul meci fusese 
ciștigat de echipa iugoslavă cu o — 1.

• Formația cehoslovacă Dukla Kolin 
a dcbuLat cu o victorie în noua ediție a 
„Cupei campionilor europeni" la volei 
masculin. Sportivii cehoslovaci au în
trecut cu scorul de 3—0 (9» 4. 2) e- 
cliipa Alleman ia Aachen, campioana 
R. F. Germane.

de
e-

• Cea de a 11-a ediție a Criteriului 
intema|ional de cielocros, desfășurau 
în împrejurimile orașului Paris, a re
venit campionului mondial Ilenato Longo 
(Italia), care a parcurs 23 km in 
51:14,0. Pe locurile următoare s-au cla
sat Gandolfo (Franța) — Ia 1:42,9 
și Dufraisse (Franța) — la 2:07,0.
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