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CARANSEBEȘ. Activitatea sportivă 
din orașul nostru devine tot mai in
tensă. De curînd, formația de baschet 
de la școala medie nr. 1 CaranseDeș 
a primit vizita echipei școlii medii 
nr. 1 din Tr. Severin. Victoria a re
venit echipei gazdă cu 43—38. Volei
baliștii din Caransebeș au avtit ca 
oaspeți echipele asociației sportive 
I.C. Arad. Echipele din Arad au cîști- 
gat atît la juniori (cu 3—1) cit și 
la seniori (cu 3—2).

N. Pirvu-coresp.

primii trei clasați: categoria 14—16 
ani: I. Cristea (Horticola), D. Nantu 
(Știința), N. Miron (Horticola) ; categ. 
17—18 ani: N. Costin (Horticola), I. 
Ursaehe (Horticola), 1). Rachieru 
(Știința); seniori: C. Livadaru (Hor
ticola), Gh. Chițu (Avîntul C.F.F.), 
M. Grădinarei (comuna Doihești).

Negru Lazăr-coresp.
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uminica sportivă’ Prietenii sportului din Paulcști
în imagini...

. Bălan a avut cea mai bună compor
te dintre schiorii romîni, la concursul 
ernational al R.P.R. El a cucerit locul 

la slalom special și la combinată.
Foto: P. Romoșan

"•".Scrițy. <;'■

înainte de a pleca la Păulești, am 
trecut pe la uzinele „Unio“ din Satu 
Mare, în dorința de a-l întilni pe maes
trul sportului la șah, Iuliu Szabo. Vo
iam să-l rugăm să vie cu noi la Pău
lești, pentru a susține acolo tin simul
tan de șah. Din păcate, Iuliu Szabo 
nu era in uzină in momentul acela.

★
— Ar fi fost bine dacă ar fi venit, 

ne spunea, cîteva ceasuri mai tirziu. 
tovarășa Maria Zidaru, președintă a 
gospodăriei agricole colective „Steagul 
lui Lenln“, din Păulești. Nu zic, Iu
liu Szabo știe mult mai multe des
pre șah decit oamenii noștri, dar să 
nu-i fie cu supărare sint și pe la noi 
cițiva cu care n-ar răzbi-o așa ușor. 
Uite, de pildă, cu familia Sebok. Și ta
tăl — Iuliu — și fiul — Stefan, are 
numai 13 ani — nu se dezlipesc de 
masa de șah nici pentru cină...

Vasile Brendli, președintele asocia
ției Victoria Păulești, zimbeșle apro
bativ.

— Gospodăria noastră, continuă iov. 
Maria Zidaru, este fruntașă pe regiune 
și cred eu printre cele bunișoare pe 
tară. De ce n-am fi și la sport ? și-au 

| zis oamenii cu ani în urmă. Și noi. 
I consiliul de conducere al gospodăriei, 
i am fost de acord...
| — Are mulți prieteni șahul în Pău-

■ Iești ?
— Sigur. Dar nu numai șahul, ci 

și voleiul, tenisul de masă, trinta, ti
rul... ca să nu mai vorbesc de fotbal.

Echipa noastră, Victoria, conduce in 
clasamentul raional. Avem o echipă 
bine pregătită și disciplinată.

— Păreți atit de familiarizată cu 
treburile echipei de parcă ați fi cel pu
țin președintele secției de fotbal ?

— Nu, nici vorbă. Sint numai supor
ter, dar unul dintre cei mai aprigi. 
Să vă spun sincer, mai de mult nu 
puteam suferi sportul. Cu ani in ur
mă, noțiunea de sport, la Păulești, era 
legată de un fel de popicărie pe care 
crișmarul din sat o făcuse sub streșini
le crișmei, in speranța că va atrage 
mai mulți clienți la tejgheaua cu ba
samac. De multe ori, izbucneau bătăi 
cumplite.

Asociația sportivă s-a constituit după 
înființarea gospodăriei colective. In 
consiliul asociației au fost aleși co
muniști, oameni de nădejde, fruntași 
ai recoltelor bogate, care au dus o 
muncă temeinică pentru educația ti
neretului. Am cucerit victorii însem
nate pe drumul bunăstării, al socia
lismului. Sportivii noștri, numărindu-se 
printre cei care au făurit faima gospo
dăriei, au început să se simtă răspun
zători și pe terenurile de sport, pen
tru cinstea colectivei din Păulești. Și 
dacă in primele luni de la înființarea

VALENTIN PAUNESCU

(Continuare în pag. a 2 a)

REGHIN, Sportivii din Reghn au 
primit un frumos cadou : o sală de 
club înzestrată cu televizor și aparat 
de radio, unde pot juca șah, tenis 
de masă etc- Cu prilejul inaugurării, 
la care au participat peste 100 de 
tineri, cei care au luat cuvintul au 
mulțumit organelor locale și asociației 
sportive Progresul, care administrează 
clubul, pentru eforturile depuse in 
vederea amenaiării clubului.

Florian Pantea-coresp.

DOROHOI. Una din preocupările co
misiei raionale de radioamatorism de 
pe lingă consiliul raional 
Dorohoi, este inițierea și 
unui număr cit .mai mare de 
tainele radioamatorismului, 
funcționează două cercuri, 
lingă U.C.F.S., condus de 
Schmidt și de tehnicianul C. 
iar al doilea la Casa pionierilor, unde, 
sub îndrumarea instructorului Al. 
Ciupei. 46 de pionieri participă re
gulat la cursuri

M. Crișan-coresp-

U.C.F.S. 
instruirea 
tineri în 
In oraț 
unul pe 
ing. W. 
Armașu,

FĂLTICENI. Bucurîndu-se de vremea 
favorabilă organizării concursurilor 
de schi, sportivii din orașul nostru 
s-au. angajat de cxirînd într-o întrecere 
de schi-iond, foarte reușită, la care au 
luat startul peste 80 de schiori. Iată )

Astâ scară, la ora 19:

PE GHEAIA
leorghe Ion (Steaua), performerul con- 
rsului de trial desfășurat duminică : a 

' ' a două
bune re-

Astă-seară, la ora 19, pe patinoarul 
artificial din Parcul ,.23 August", 
una din cele mai bune echipe de ho
chei pe gheață ale lumii, reprezenta
tiva R. S. Cehoslovace, se va alinia — 
alături de cei mai buni jucători ai 
țării noastre — pentru a saluta pe mii
le de iubitori ai hocheiului din Capi
tală care vor umple tribunele stadio
nului de iarnă.

Meciul de astă-seară constituie, 
fără îndoială, un eveniment sportiv 
de mari proporții, oaspeții alcătuind 
cea mai puternică echipă care 
luat vreodată pe un teren de 
din țara noastră. Pentru a da 
rllor noștri o imagine clară 
valorii echipei care joacă la 
rești vom aminti că, in acest 
ea a întrecut de două ori (la Bratis
lava și Praga) reprezentativa U.R.S.S. 
iar acum cîteva zile, la Moscova a 
cedat reprezentativei sovietice cu 1—2 
pentru ca în meciul revanșă să reu
șească un rezultat egal: 2—2. Iar 
pentru a ilustra, în general, valoa
rea hocheiului cehoslovac, amintim că 
sportivii țării prietene au cucerit de

:erit primul loc în cadrul 
>be și a realizat șî cele mai 

zultate pe manșe.

Foto : St. Petrică

na Ionescu a fost mult aplaudată du- 
lică, cu ocazia primelor întreceri de 
bălărie în aer liber din acest an.

parte din cicliștii bucureșteni, par ticipanți la primul concurs de fond al 
cuiului, in drum spre startul tehnic.

a evo- 
gheață 
citito- 
asupra 
Bucu- 
sezon.

două ori titlul de campioni ai lumii 
și de șapte ori pe cel de campioni 
ai Europei, titlu pe care-1 dețin și la 
ora actuală, in urma campionatelor 
de anul trecut de la Geneva

La București a făcut deplasarea 
cea mai bună formație și anume : 
Dzurilla, Mikulaș (portari), Kasper, 
Potsch, Tikal, Gregor, Sventek (fun
dași), Starsi, Golonka, Jirik, Bubnik, 
Vanek, Cerny, Dolana, Bukac. Vlach. 
Pokorny, Prosek (înaintași). Trei din
tre acești jucători (Jirik, Sventek și 
Prosek) au mai evoluat chiar în acest 
sezon la București.

Hocheiștii noștri s-au antrenat cu 
multă grijă, dornici de a avea o com
portare cit mai frumoasă și a reuși un 
rezultat cit mai bun în fața oaspeți
lor. Echipa noastră va fi 
din următorul lot : Sofian,
Varga, Pană, Ionescu, Czaka, Nagy, 
Szabo I, Ferenczi, Szabo II, Biro, 
Andrei, Takacs I, Ioanovici, Calamar, 
Ciobotaru, Cazan II, Otvos, Peter.

Partida de astă-seară va fi con
dusă de doi arbitri polonezi : Jerzy 
Zarzycki și Edmund Wojek.

In deschidere, de la ora 17. un meci 
de juniori, in cadrul Cupei Voința : 
ITB-Voința.

alcătuită
Pușcaș.

GALAȚI. Secția de basclset din ca
drul C.S.O. a luat o frumoasă ini
țiativă în vederea asigurării cadrelor 
baschetului găiățean: organizarea 
unui centru de antrenament pentru 
copii și juniori la care participă 52 
de tineri. Centru! de antrenament și-a 
început activitatea sub conducerea 
antrenorilor M. Vodă, M. Bîrsan ți 
P. Vasiliu.

A. Schenkman-coresp.

Azi, la Dinamo, intilnirea internațională.
de baschet

STEAUA -I.O.U. Sofia
Steaua București susține astăzi pri

mul joc internațional din acest an. 
Campionii noștri întilnesc, în sala 
Dinamo, incepînd de la ora 19,30 for
mația bulgară Ț.D.N.A. Sofia.

Oaspeții au sosit în Capitală 1n 
cursul zilei de ieri. Ei ocupă în mo
mentul de față locul 3 în clasamentul 
campionatului bulgar (după Akademik 
și Lokomotiv Sofia). In lotul echipei 
Ț.D.N.A. evoluează 6 jucători din re
prezentativa R. P. Bulgaria, din care 
cei mai valoroși sint Danev și Kame- 
nerov.

Mîine, de la ora 18,30, Ț.D.N.A. va 
întilni în sala Dinamo o selecționată 
divizionară.

iiiiiiniiimiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHiiiiiiiiraiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffliiiiiiiuiiHiiiiiuiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiciiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiHiiai

Jucătorii cehoslovaci la antrenament. Vanek, Gregor, Tlkal și Bubnik își dif 
pută pucul în fața porții apărate de Mikulaș.

Foto: T. Cbiorcanu j

începe turneul de box de la Hunedoara

Ion Monea, Vasile Mariuțan și Mihai Gheorghioni 
pe listele de participanți

Intîlnirile de verificare care au a- 
vut loc săptămîna trecută și la care 
au participat 40 de boxeri — de la ca
tegoria muscă la mijlocie mică — au 
dat posibilitate antrenorilor să apre
cieze gradul de pregătire a pugiliștilor 
susceptibili de selecție pentru întîlni- 
rile internaționale de la sfîrșitul aces
tei luni.

In general, ne-a spus antrenorul fe
deral Ion Popa, din punct de vedere 
al pregătirii fizice, boxerii noștri se 
prezintă bine. Va trebui ca, pină la ple
carea la Berlin, să insistăm asupra 
pregătirii specifice și tehnico-tactice. 
Noi îi cunoaștem bine pe boxerii din 
R.D. Germană și firește că vom face 
tot ceea ce este posibil pentru a obține 
un rezultat cit mai bun.

In cadrul pregătirilor pentru întîl— 
nirile de la Berlin, o parte dintre pu- . 
giliștii noștri vor participa săptămîna i 
aceasta la alte confruntări cu carac- î 
ter de verificare. Este vorba, după cum 
am mai anunțat, de turneul pe cate
gorii de greutate ce va avea loc la 
Hunedoara în zilele de joi, vineri și 
duminică. De data aceasta se vor pre-> 
zenta pe ring cei mai valoroși repre
zentanți ai categoriilor mijlocie, semi
grea și grea. Iată, de altfel, doer cîte
va nume înscrise pe lista participan- 
ților: Ion Monea, Mihai Gheorghioni, 
Mihai Nicolau, Emeric loanovîci, Paul 
Menzel, Ion Ivan, Vasile Mariuțan ș.a.

In numărul de azi:

Au fost alcătuite seriile campionatului mondial 
de handbal în 7 feminini

Comisia tehnică din cadrul Federa
ției internaționale de handbal a sta
bilit seriile campionatului mondial fe
minin de handbal în 7, care se va des
fășura în luna iulie în R. P. Romînă. 
Iată alcătuirea lor:

SERIA
Germană,

SERIA
ne marca,

SERIA
R.P.F. Iugoslavia, R. P. Polonă.

Din fiecare serie se vor califica cîte

I — R. S. Cehoslovacă, R. D. 
U R S S

A II-A — R. P. Ungară, Da- 
Japonia
A III-A — R. P. ROMÎNĂ,

juca echipele clasate pe primul loc În 
seriile I și III, precum și echipa cla
sată pe locul II în seria a 11-a. In 
semifinala a II-a vor participa formația 
clasată pe primul loc în seria a II-a și 
cele clasate pe locul secund in seriile 
I și III.

Primele două echipe clasate în fie
care semifinală își vor disputa locu
rile 1—2, cele aflate pe locul secund, 
locurile 3—4, iar ultimele clasate în 
fiecare semifinală, vor juca pentru 
locurile 5—6. Paralel va avea loc și

■ Curțile școlilor să devină ade
vărate complexe sportive.

• Pagina sportului universitar.

• Campionatul republican de 
lupte libere pe echipe.

• O pagină de fotbal.

• Pentru ca atletismul bucu- 

reșfean să Înregistreze un însemnat 
salt calitativ.

• Campionate europene fără... 
campioni.

• Fotbal pe glob.

• După finala Sfolla — I. Țiriac.



Ce s-a făcut la Grupul școlar
Electromotor din Timișoara

Pentru ea si r< putem organiza orele 
de educați*  firi că In rele mai bune 
coadițim ri pentru a le asigura aces
tor*  ■« caracter atracție și cit mai 
pariat are» uetrit tie o serie de amr 
ua/iri a parti r*  carespumâtoare, chiar 
la iuciuto f coli Iar noastre.

La Cnpd țcriar Electromotor din 
Ti mi șoma, unde funcționez ca profesor 
da oducutia firici, am rea fit, luci de 
anul trecut, to n« amenajam ■ astfel 
da Lazâ t parti to tare to n< a/afe fu 
mod nemijlocit la realizarea sarcinilor 
ce ue-au fast trasate. Ca ajutorul direc
țiunii scolii >i cu largul sprijin al or- 
gunisatiei da U.TJd^ marea majoritate 
a dărilor aa lucrat la amenajarea unui 
mic corn pin sportiv fa incinta școlii 
Astfel, a fost amenajat ■■ sector pen
tru torit uri cu o groapă cu ni sip. ■ a 
vector pentru aruncarea greutății favfnd 
posibilități. am făcut ■■ cerc 
ev pragul corespunzător fi am betonat 
interiorul cercului). De asemenea, au 
fost reamenajate terenurile de handbal 
la 7 și de volei.

Micul nostru complex sportiv este 
folosit din plin atit In cadrul orelor de 
educație fizică cit și la antrenamentele 
propriu-zise ale oierilor. Pe aceste le" 
renuri am organizai chiar și concursuri 
intere lase care s-au bucurat de un fru
mos succes. Ca rezultat al acestor preo
cupări numeroși elevi au făcut cu no știr 
fă cm atletismul (acesta este sportul 
nr. 1 în rindul tinerilor noștri), și-au 
putui însuși o tehnică cit mai bună și 
s-au putut pregăti temeinic pentru dife
ritele competiții școlare la care au 
participat. Din rfndul lor s-au ridicat 
și o serie de atleți talent ați. Astfel, 
Gustar Schubert (născut în anul 1946) 
este campion republican al școlilor pro
fesionale cu 12,47 m la aruncarea greu-

prin munci patriotică, un teren de vo
lei. După ce au făcut nivelarea cores' 
punzătoare a solului, elevii au rurlțsl 
bine pămîntul și l-au bătătorit. Tere- 
vul este gata și a și găzduit primele 
■beciuri. La această frumoasă acțiune, 
îndrumată de profesorul Nicol ac Bum- 
viu, și-au adus contribuția numeroși 
elevi. Cei aii harnici s-au dovedit a 
fi: Ialiau Zgțrea, Emil Parasdiîv. Gri*  
gore Popescu, Florin Papuc, Alexandra 
Dugăîașu |.a.

FLORIN SAVA- eoresp.

Prin munca patriotică prestat! Jr 
tinerii din Sinaia, tn special de eleviî 
Școlii Medii rGeorge Enescu*.  pe locul 
nnci foste bălți a fost amenajat ■■ 
frumos stadion. Acesta cuprinde an 
teren de handbal tn 7, care iama poale 
fi trausformat bi patinoar, un teren de 
baschet și doui de volei. Existînd po
sibililăți, ao«a baxă sportivă a fost ta*  
KStrată și eu • mid tribună.

AUREL ZAMFIRESCUcorrsp.

PRIETENII SPORTULUI DIN PĂULESTI
(Urmare din pag. 1) 

aiockifiei jucau dur, vociferau pe te
ren, au început să joace frumos, co
rect, să-și respecte partenerul de în
trecere, pe conducătorul jocului și pe 
noi cei care veneam sd-i privim. Cu 
ajutorul profesorului Otto Anderko, 
instructor voluntar al echipei, băieții 
au pătruns tainele sportului pe care 
U iubesc și acum avem o echipă de 
ti-e mai mare dragul...

Tovarășa Maria Zișlaru se ridică de 
pe scaun ți desprinde de pe perete 
Mn tablou, peste care trece ușor palma 
ca și cum ar vrea să îndepărteze orice 
urmă de praf.

— Iată, acesta e tabloul pe care mi 
l-au făcut ei cadou la terminarea tu
rului. Cum spuneam, sînt unul dintre 
Cei mai devotați suporteri. M-au ciș- 
tigat tocmai prin calitățile pe care 
le-am amintit. Bineînțeles, că nici 
voleibaliștii, șahiștii sau cei de la trîn- 
tă nu-mi sînt copii vitregi, dar fotba
lul^ 

lății. Anul acesta el a aruncai tn antre
namente, de mai multe ori. peste 13 me
tri fi sint convins ci fu plin sezon va 
obține rezultate și mai bune. Un alt 
tinăr, Traian Nicoruți (născut In 1945) 
a ocupat locul If la lungime (5 88 m) 
la campionatele școlilor profesionale 
din 1961, iar Dan Save seu (născut tn 
1946) a cucerit medalia de mgint Ia 
proba de 1.000 m (2:43,6) la eampio- 
nalele republicane da iuniori do anul 
trecut.

Antrenamentele pentru carstic dc vb 
teză la facem pe lungimea terenurilor 
de handbal ți oalei. Stat, din ni tn ui, 
tet mai mulfi cai oare participi la mod 
organizat la antrenamentele de ellalizm. 
Duca eer doredi ți ta conHaawe act*  
ea și seriozitate tn pregătire, am ceuvla. 
ferea ei fom-la malp £mr, m ne ear 
impune chiar la coucurturiia din acoet
sezon.

Să ne amenajăm o groapă 
pentru săritura in lungime

Dintre probele atletice care se pe< 
desfășura cel 31 li bine tn cărțile școli
lor și care au nevoie de amenajlri mi
nime, amintim s-iritora tn lungime. Este 
suficientă doar o groapl ea nisip, o 
pistă de elan și. bineînțeles, un prag de 
bătaie. Pentru economia spațiului aceas

Realizări...
Pentru a avea o activitate sportiva 

ți mai bani, elevii Școlii Profesionale 
Zootehnice din Gemeni, raionul Calafat, 
regiunea Oltenia și-au amenajat recent.

tă simplă amenajare poale fi (ăcstl 
lingă zidul sau gardul «colii, ta așa 
fel ea prm amplasarea ei să ■■ m 
stinjencasră alte activități.

Groapa trebmîe să a bă Inngiaaei 4e 
7 metri’, lărgimea de 5 m și • advneime 
de minimum 2" de centimetri. Ea va 
fi umplută en nisip. La • aslfel de 
groapă se px amenaja doaă piste de 
elan care să f'e folosite allt pentra sări
turi ta lungime cit și pentra tripla salt. 
Lărgi mea anti piste e>le 4e 1.25 ■ iar 
lungimea ei al fie Intre 35—40 de 
metri. Djrl exiști posibilități aceste 
pi.le de elaa ar fi bine sl fie nsear 
jale pe • atratifieatie de zguri bine 
tăvălugită. la nici aa eaa tasl na se 
va amenaja • astfel de piști de dan

— Aveți vreun .străin- In echipă J
— Da, un pinene. Cred ci înțele

geți că l-a .racolat' una dintre fetele 
noastre, ci-s frumoase, bald-le norocul! 
Ea are tu> soț hun ți noi un fotbalist 
5l în același timp un muncitor destoi
nic. Apoi mai este ți profesorul An
derko. Lucrează la Satu Mare dar s-a 
legat sufletește de echipă ți de satul 
nostru. Trebuie să adaug ci ți colec
tiviștii il iubesc. întreg satul, care, 
de altfel, e prezent cu mic eu mare, 
ori de cite ori se desfășoară o mani
festație sportivă pe stadion. Sportul 
a devenit la noi un mijloc de recreare 
foarte plăcut. Oamenii merg duminica 
după-amiază la fotbal, iar in zilele de 
iarnă nu sînt puțini acei care-și pe
trec timpul liber jucind tenis de masă 
sau șah. Ceea ce ne bucură in mod 
deosebit este faptul că sportivii sint 
ți fruntași în muncă. Aș putea aminti 
pe Alexandru Farkaș, Ludovic Tamaș, 
Gheorghe Sfira, Ludovic Nagy... Ei 
ca și ceilalți și-au adus din plin contri
buția la marile succese ale gospodăriei 
noastre.^

Dar să revin la problema amenajărilor 
de baze sportive tn scoli. In ceea ce ne 
privește, neam planificat ca tn acest 
an să ne construim gi un portic de 
gimnastică care va umple desigur un 
gol important în activitatea noastră.

In orașul Timișoara mai sînt și alte 
școli care, folosind bine posibilitățile 
existente, și-au amenajat o serie de 
instalații sportive simple. Astfel de 
exemple le oferă: S.M. 4, S.M. 1, Școala 
profesională C.F.R. și cea de Chimie. 
In schimb, școlile medii nr. 3, 5 și 7, ca 
to dau numai cîleva exemple, au făcui 
mult prea puțin în această direcție. Este 
timpul ca și In aceste școli si se 
treacă de grabă la amenajarea instala
țiilor sportive simple.

Prof. EMIL GROZESCU
de la Crupul școlar Electromotor 

din Timișoara

pe un teren asfaltat deoarece există 
pericolul accidentării copiilor.

Locul de bătaie (pragul) v# fi sta
bilit de profesorii de educație fizică ai 
șoolii respective Aceștia trebuie să 
țină seama de posibilitățile elevilor lor 
pentru ca, nu cumva, într-o săritură 

eei aaai pnțin pre|tlli|i sl nu ajunți 
sl .aieri/exe*  p*-  nisip. In general, pra- 
<ul pentru Innfime poale fi plasat ru 
1—2 aa înaintea gropii, iar la triplul 
salt el va fi la o distantă de 8 —10 tu 
de marginea acesteia.

Praful trebuie confecționai dintr-o 
bucali de lemn (esen|l tare) cu urmi 
toerele dimensiuni : lunfime 1.25 m. li. 
time 20 cm si țrosime 10 era. El va1 
trebui îngropat în pista de elan pini 
la nivelul solului.

DE CF. XL MUNCEȘTE CONSILIUL 
ASOCIAȚIEI SPORTIVE?

lati o întrebare pe care și-o puri 
de fTxillâ vreme tinerii țărani mt»nd- 
lori din cadrul GAS Foltești. Ei aș
teaptă ca in activitatea coosiliui.ii a- 
sociației sportive să se producă o în
viorare. Din păcate insă, așteptarea 
lor este radamică.. Tovarășul L. Ră- 

Ifălie. președintele consiliului asocia
ției sportive, nu se interesează de or
ganizarea competițiilor și de creșterea 
bazei materiale a asociației spo_,ive.

Din această cauză terenul de fotbal 
și cei de volei, după ce au fost arate 
— cu scopul reamenajării 'or! — au 
fost lăsate in paragină. Vorba aceea, 
decit așa reamenajare, mai bine 
lipsă ! Aceeași nepăsare a dov-dit o 
consiliul asociației și față de materia
lul și echipamentul sportiv, car- s‘ă 
nefolosit in magazia asociației spor
tive.

Xu a venit oare timpul ca terenu
rile de spod să fie terminate și echi
pamentul folosit ? Ce părere are in 
această privință consiliul raional UC.FS 
Galați, ai cărui activiști nu au dat 
cam de mult prin această convină ?

NUMAI FOTBAL...

Tovarășii din consiliul asociației 
sportive Minerul Vulcan iubesc nespus 
de mult fotbalul. Pînă aci nimic de
osebit. Din păcate insă, consiliul a- 
cestei asociații sportive, in dragostea 
lui nemărginită pentru fotbal, negii-

Etapa a Il-a inter- 
asociații pe localități 

și etapa a lil a oraș 
București

peste mult timp. Imediat după ce 
fost efectuată vizita medicală, antre 
norii au datoria să înceapă pregătirii 
în mod progresiv pentru a nu solicit 
la un efort marc pe concurenți.

Ducînd o temeinica muncă de orga 
ni za re, însoțită de o vie acțiune 
propagandă și agitație, să angrenă 
în această tradițională întrecere cil ma 
mul ți oameni ai muncii, Intregv 
tineret.

ce

dec 
dis

mai mul
Brașov 

interasocial 
regiona 

r a» loc 
stă

la cele patru categorii d

Etapa 1 pe asociațieCategoria

Junioare 400 m 500 in
Juniori 800 ni 1000 m
Senioare 500 m 800 ni
Seniori 1000 m 1500 th

Desfigurarea probelor se va face In 
ordinea următoare : junioare, juniori, 
senioare și seniori.

Deoarece pînă la începerea primei eta
pe nu au mai rimas multe sile, toate 
consiliile asociațiilor și ale cluburilor 
sportive sînt datoare, prin tehnicienii și 
antrenorii respectivi ai facă pregătirile 
necesare. Traseul trebuie ales d,n Umpi 
marcat In mod corespunzător iar antre- 
namentele sportivilor pot începe chiar 
pe traseul unde aceștia vor concur# dm

NICI MACAR ATIT

Se întrec senioarele. Aspect de la o fază disputată anul trecut în raionul V.
Lenin din Capitală,

Foto î I. Mihăică

în
STĂRI ÎN CROSUL „SĂ ÎNTLMPINĂM I MAI
încă de pe «cum numeroase consilii 

ale asociațiilor sportive ?i ale unor citi*  
buri au început pregătirile pentru tra
diționala competiție de mase a primă
verii : crosul „Să Intlmpinăm 1 Mai*.  
Această întrecere constituie un minunat 
prilej de atragere ?i de mobilizare a 
unei mase largi de oameni ai muncii, 
în special tineretul de Ia orașe și sate, 
în practicarea sportului, contribuind le 
întărirea sănătății lor. Cu această oca
zie se vor selecționa cei mai buni aler
gători ai asociațiilor sportive, iar cei 
ce se vor evidenția vor fi promovați tu 
seefiile de atletism.

Cum vor fi organizate întrecerile ?
Această sarcină cade în competenta 

consiliilor regionale și raionale UCFS, n 
cluburilor și asociațiilor sportive. Etapa 
întîi pe asociație, se va desfășura în
tre 1—15 aprilie. Înscrierea, pregătirea 
participantelor și organizarea întreceri- 
lor cad în sarcina consiliilor asocia, 
tiilor sportive. In perioada de pregătire 
acestea vor trebui să organizeze cel 
puțin 2—3 antrenamente.

In etapa a doua — interasociatii, pe 
localități — organizarea întrecerilor se 
va face sub îndrumarea și controlul 
consiliilor raionale UCFS sau a cluburi- 
lor sportive, care vor indica asociațiile

jează total celelalte sporturi. Ce nu 
este in legaturi cu fotbalul nu Inte
resează...

Așa că: dacă a fost vorba de or
ganizarea unui concurs de schi con
siliul s-a opus să se meargă la cabana 
Vulcan, propwiind ca întrecerea să a*  
desfășoare pe... strada principală a ora- 
șului; dacă a trebuit să se organizezi 
concursuri de șah șl tenis de misă 
nimeni n-a mișcat nici măcar un de- 

Note^M
critice

get; echipa feminină de handbal in 
II s-a desființat și consiliul asocia 
(iei n-a... regreiat; deschiderea festivă 
a Spartachiadei de iarnă s a tăcut cu 
chiu cu vai și asta abia după ce 
asociația sportivă a fost criticată ît> 
presa locală etc.

In schimb, ing. D. Plăvideanu, pre
ședintele consiliului asociației, t a- 
probat să se facă o serie de deplasări 
la București și la Deva in interesul 
echipei de fotbal. Ce nu fac oamenii 
pentru fotbal î

Și uite că tocmai fotbaliștii au fă
cut... „figura". O parte din jucători; 
Iosif Pali, Dan Goliș, loan Beudeanu

sportive gazdă. In orașele cu 
cluburi sportive (Timișoara, 
Cluj) organizarea etapei 
pe oraș revine consiliilor 
UCFS. Aceste întreceri vor a» 
ziua de 22 aprilie. In aceat 
lua startul cîștigătorii etapei pe asocia 
ții sportive, 
vîrste.

In orașul 
cerilor va fi 
asociafii 
aprilie, — interasociali 

ziua de 15 
pe oraș, intercli 
aprilie, 
orașul Bu 
clasați la fieca

București programul lntr 
următorul : etapa I — 
se desfășoară între 1 

etapa a Ii-a
— se desfășoară tn 
lie, etapa a IlI-a — 
buri — în ziua de 22

In ultima etapă, tn 
participă primii cinci 
probă din raioane.

Tehnicienii și antrenorii care se 
de pregătirea sportivilor trebuie să ști 
că sportivii de categoria a Il-a, 1 ș 
maeștrii sportului, la probele de aler 
gări nu au drept să participe la între 
cerile crosului „Să întîmpinăm 1 Mai“ 
Sînt considerați juniori (junioare) 
născuti în anul 1944 și mai tineri.

Întrecerile din acest an se vor 
fășura pe următoarele categorii de 
lan |e :

au fost suspendați pe cile un «n sa 
șase luni pentru acte de indisciplină 
Ca să vedeți cit de ingrați au tos 
ei cu a conducere așa de... .cu 
cade" 1

In cadrul sediului asociației spor 
five Voința din Tirgoviște există 
sau mai bine zis a existat — o in 
«■apere care era folosită de tinerii . 
bri ai asociației pentru a disputa par 
tide de tenis de masă sau pentru 
juca șah. In fiecare tlnpă -tmiază gă 
seat numeroși tineri care iși petrecea 
o parte din timpnl lor liber in 
cit se poate de plăcut. Asociația ave 
și o mică bibliotecă sportivă Țe că 
rei cărți și reviste erau des citite 
cei ce obișnuiau să vină după amiezi 
pe acolo.

Totul decurgea în cele mai b 
condițiuni pînă cind in această sa, 
s-a organizat prima... expoziție. Apo 
nici măcar atit nu a mai -ămas dir 
activitatea membrilor acestei asocia 
ții sportive. După expoziție a tnna 
o perioadă in care echipa artistică ni 
a găsit alt loc mai bun pentru repe. 
tiții decit această sală, apoi a {os' 
organizată o nouă expoziție și ui’e asi 
membrii asociației sportive Voin'a ai 
inceput să uite că aveau o saiâ re 
zervală sportului unde desfășurau cev< 
activitate.

(După corespondențe trimise J» Du 
mitru Petrică, Nicolae Rovenți ș 
Mișu Avanu)



Am inaugurat, 
dinei activitatea 
versibare..

Vă prezentăm 
se pregătesc in
de tineri și tinere.

nu de mult, ciclul de pagini oglin- 
spartivă din centrele noastre uni-

astăzi centrul universitar Cluj, unde 
institute și facultăți aproape 12.000

★

Sa îmbinam armonios
Pentru 

pregătiți 
s-a preocupat de problema îmbinării 
muncii profesionale cu cea sportivă. 
Aceasta este, de altfel, după părerea 
mea, cheia succesului in dezvoharca 
armonioasă a studenților noștri, în 
pregătirea lor ca cetățeni, ca vi'toare 
cadre calificate ale construcției socia
liste.

De la inceput aș vrea să arăt că 
activitatea profesională a studenților 
clujeni a înregistrat in acest an re
zultate mai bune decit in anii prece
dent!. Cei mai mulți sportivi din ca
drul clubului nostru au fost integeaJisti, 
iafc^ți cițiva restanțieri și-au trecut 
c> succes examenele. Rezultatele sint 
urmarea organizării muncii, a activi
tății desfășurate de responsabilii pro
fesionali, a consfătuirilor ținute in a
cest scop. Printre studenții care s-au 
evidențiat prin pregătirea lor școlară 

' putem cita sportivi ca Radu Neg'ulescu, 
Maria Crișan, Nicolae Cordoș, Simion 
Moguț, Zoltan Ivansuc, Călin Gane 
Mihaela Bărbulescu etc.

Trebuie să recunoaștem însă că sin
tem departe de a fi făcut totul p-n-

a crește o generație de tineri 
multilateral, clubul nostru

Despre diferitele aspecte și perspective ale activi
tății sportive a studenților clujeni ne voroesc oa
meni care prin munca lor sint strins legați de miș
carea sportivă

Primul a luat cuvîntul președintele clubului sportiv 
Știința Cluj. dr. POP D. POPA, care a ținut să ne 
dezvolte o temă de mare actualitate:

învățătura și sportul
tru a obține rezultate la nivelul cc, 
rințelor actuale, așa cum s-a subliniat 
in Salutul Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Romin, Consi
liului Ce Stat și Consiliului Ce Miniștri 
al Republicii Populare _
adresat Conferinței pe 
UCFS. Există încă serioase lipsuri
in munca educativă cu studenții dusă 
Ce clubul nostru. Intr-adevăr, cu toate 
rezultatele frumoase obținute de unii 
sportivi, in clubul Știința Clui mai 
simt încă studenți lipsiți Ce simțul 
răspunderii față de pregătirea lor, 
care nu respectă disciplina, care se 
prezintă ta examene cu un bagaj ne
satisfăcător de cunoștințe. Exmatricu
larea unor studenți ca Gh. Stelea,

Romine, 
țară a

față de cei care nu vor să se înca
dreze in spiritul actual de muncă. Față 
de abaterile acestora a fost creată o 
puternică opinie in masa studenților. Ne 
preocupă faptul că in echipa de fot
bal — de pildă — mai dăinuie in
disciplina. că unii jucători absentează 
de la cursuri și antrenamente. Este 
cazul studenților Petru Emil și Sever 
Rîngheaou. Această stare de lucruri 
dovedește slaba preocupare a biroului 
secției noastre față de munca educa
tivă cu studenții fotbaliști.

Pentru instaurarea unei atitudini in
transigente față Ce lipsuri s-a propus 
să se organizeze, sub îndrumarea or
ganelor de partid, o amplă analiză 
cu participarea părinților sportivilor și

hocHe de schi la Borșa. Studenții Făcuilății de educație fizică din Cluj exer. 
seasă ocolirea în plug.

La Facultatea de educație fizică

Pregătim profesori de educație fizică și antrenori
In toamna anului I960 lua ființă, la 

Cluj, Institutul pedagogic de trei ani, 
cu mai multe facultăți printre care și 
aceea de educație fizică.

Pagina sportului universitar
Petru Coca sau excluderea din activi
tatea sportivă a iui Hans Klos este 
doar începutul unei atitudini exigente

Primul festival cultural-sportiv 
al studenților clujeni

Comitetul de partid al centrului 
universitar Cluj acordă multă aten
ție aciivitdții de educație fizică a 
studenților, angrenării unor mase 
tot mai largi de tineri ți tinere din 
Invățămintui superior In practicarea 
continuă și organizată a sportului.

Pe linia acestei preocupări se si’ 
tuează și festivalul cultural-sportiv 
al studenților clujeni, a cărui orga
nizare a fost hotărltă de Conferința 
Ce partid din octombrie 1961 tinută 
pe centru! nostru universitar.

Este vorba de o acțiune cultural- 
sportivă de marc amploare, la suc
cesul căreia sînt chemate să-și aducă 
aportul conducerile tuturor institute
lor și facultăților, activiștii de par
tid Cin centrul nostru universitar, 
Uniunea Asociațiilor Studențești, ca
drele Cc educație fizică din învăță- 
utînlul superior. Festivalul va reuni 
peste 1.000 dc studenti, dintre care 
3.000 vor evolua simultan în cadrul 
unui ansamblu de gimnastică oriental 
pe exerciții complexe (artistică, la 
aparate și sol).

Pregătirile au și început. Deocam
dată se lucrează pe reprize, căuiîu- 
Cu -se să se însușească temeinic con
ținutul excrcițiilor. Luna viitoare sc, 
va trcoe la ansamblarea reprizelor; 
în sfîrșit, în ajunul desfășurării fes
tivalului — programat pentru zilele

Cc 11 și 12 mai —- se vor efectua 
ultimele retușări, în cadrul unor 
petiții generale.

Tot în cadrul festivalului vor 
vca loc și întreceri la o scrie 
discipline sportive între echipele stu
dențești Cin Cluj și cele din centrul 
universitar Timișoara. De asemenea, 
cu prilejul festivalului vom organiza 
o expoziție cuprinzînC cupele, diplo
mele și plachetele cucerite Cc către 
studenții noștri în diferite întreceri, 
grafice oglindind numărul

rc-

•
de

_ ,, de stu-
Cen ți cuprinși în activitatea sportivă, 
fotomontaje cu aspecte d*n  viața 
socia fiilor sportive studențești.

Este o inițiativă frumoasă, care 
sc situează pe linia sarcinilor tra
sate în documentele recentei Confe
rințe pe țară a UCFS.

Iu încheiere, aș vrea, să subliniez 
însuflețirea cu carc se- muncește în 
toate institutele și facultățile, dorin
ța ca acest festival să constituie nu 
numai începutul unei frumoase tra
diții sportive, ci și un mijloc în
demnat Ce cCucarc și Ce că lire fizică 
a studenților Cin centrul nostru uni
versitar.

a-

i
F. MELEG 

locfiitor de secretar al Co
mitetului de partid din cen

trul universitar Cluj

a unor invitați din oraș. Cu acest pri
lej vor fi luați in discuție sportivii 
care se fac vinovați de abateri de ia 
disciplină, care s-au dovedit a fi co
dași la învățătură. Vom acorda mai 
multă atenție programării competiții
lor in sesiunile de examene, pentru a 
înlătura unele dificultăți cu care 
nc-am luptat pmă in prezent, ca pre
lungiri de sesiuni, motivări de absențe 
peste baremul de 30 ta sută etc.

Minunatele condiții create de eartiC 
asigură studenților noștri posibilitatea 
desfășurării unei munci rodnice în în
vățătură și sport Sintem hotăriți ca 

' p*  viitor să lucrăm astfel incit aceste 
două activități să se împletească și să 
se completeze.

Lărgind necontenit experiența pozi
tivă, conCucindu-ne- după documentele 
Conferinței pe țară a l) C F S,
folosind condițiile minunate create de 
partid și guvern, ne vom strădui să 
ridicăm permanent nivelul sportului 
universitar din centrul nostru, să creș
tem cadre de valoare pentru economia 
țării, pentru întărirea 
publicii noastre dragi.

Dr. POP D.
președintele clubului

Cluj

prestigiuM Re-

POPA 
sportiv Știința

încă Cin primul an al existenței sale, 
Facultatea de educație fizică din cadrul 
acestui institut a înregistrat o afluență 
remarcabilă : peste 70 Cc tineri și tinere, 
în marea lor majoritate bursieri ai sfa
turilor populare sau dc stal, au deve
nit studenții noii facultăți. Anul acesta, 
fenomenul s-a repetat, în aceeași pro
porție. Avem, Ccci, în facultate aproape 
150 de studenți în anii 1 și 2

Trebuie să subliniez faptul că încă 
dc la început, facultatea de educație 
fizică s-a bucurat de un sprijin larg 
Cin partea organelor Cc partid și ale 
sfaturilor populare. Am avut astfel ac
ces pc diferite baze sportive Cin oraș, 
ca Cc pildă, sala Cc gimnastică a Casei 
Cc cultură a studenților, stadionul, sala 
Cc sport și bazinul uzinei Cc pielărie și 
încălțăminte, bazinul acoperit Cc la Lo
comotiva ele. Dc asemenea, prin grija 
conducerii Institutului pedagogic (di
rector. conferențiar Ion Ciobanii, secretar 
Cc partid, leclor. Aurelia Grbown), fa
cultatea Cc educație fizică a fost Cotată 
cu echipament șî material sportiv.

Și astfel am pornit la drum, Coruici 
să nc concentrăm eforturile pentru a 
forma cadre calificate de viitori edu
catori, capabili să muncească cu pa
siune, cu pricepere, cu simț de rău 
pundcrt- pentru desfășurarea procesului

de educație fizică în mediul să țese, 
pentru atragerea tineretului de la sate ■ 
în activitatea sportiva dc mase.

N-am neglijat însă nici cealaltă la
tură a activității noastre — preocuparea , 
pentru performanță. In acest sens, ani 
organizat — în lumina îndrumărilor 
Confcriufci UCFS — un număr Cc patru 
secții pc ramură dc sport (gimnastică, , 
atletism, handbal și 
tru ridicarea măiestr iei 
aceste secții, studenții noștri intră 
baza unui examen practic, de verificare 
a aptitudinilor, iar la terminarea facul
tății ei obțin, o dată cu diploma da i 
stat, și calificarea de antrenor stagiar. 
Este un lucru deosebit de util care mi- 
contribui la dezvoltarea activității spor- • 
tive la sate — în cadrul 
turale, a 
G.A.C.-uri și G.A.S.-uri.

In sfîrșit, aș mai vrea 
va rînCuri despre cadrele 
muncesc în facultatea noastră. Și 
înțelegerea s-a făcut simțită din 
în sensul că nc-au fost repartizate ca
dre competente, pasionate, cu mult simt 
pedagogic. Cîteva exemple : Vasile Pop i 
— atletism, Teodor Gorea — j’ocurt 
dinamice, Iu di th Finta — 
etc.

In aceste condiții, perspectivele fa
cultății Cc educație fizică sînt dintre < 
cele mai frumoase. Muncim cu avînt i 
pentru a face să crească numărul pro
fesorilor Cc educație fizică Cin mediul' 
sătesc, al antrenorilor, care să contribuie 
la creșterea unui 
voi lat, capabil să 
sarcinilor trasate 
mișcării sportive.

o.siicialiîlor

In acva forte

0... cenușăreasă: gimnastica de înviorare
.Vă închipuiți deci cit de surprinși 

am fost, aflind că in ciuda existenței 
acestei' mase importante <e studenți. 
gimnastica de înviorare, atit de utilă,

Știți cite cămine studențești sint 
la Cluj ? 19. Iar numărul studen

ta ților ți studentelor care bene
ficiază de locuințe in aceste cămine 

modeme, luminoase, frumos utilate. de reconfortantă, nu se practică de 
— atinge impresionunUL cifră de 7000 1 ’loc.

Responsabilul comisiei sociale a 
V.-A.S. Cluj, tov. M. STANCULESCU, 
ne-a vorbit de unele inițiative, la că-

fotbal) pen- 
sportive. în i 

i*  i

căminelor cul- 
sjspoive din i

să adaug 
didactice

cîle.-
c»re * 
aici < 

plin, ,

tineret armonios Cez- 
facă față cu suoie-c- 

Ce partid și guvern»
i

IProf. GH. COMĂNARU
șeful catedrei de educație 
fizică a Institutului peda

gogic de trei ani'Cluj

II" AN O IU IDHE iimmu

Utemista DORINA POP este stu
dentă în anul II grupa 123 a Facul
tății de fizică. In catalog, în dreptul 
numelui ei — numai note de 9 și 10. 
Intr-un alt catalog, ținut de catedra 
de educație fizică, am văzut la rubri
ca ei: gimnastă, sportivă de catego
ria I... Prin urmare, o studentă frun
tașă la învățătură și sport. Cum am 
dori să vedem șt alte studente, cit 
mai des...

Nu numai la Cluj, ci și în întreaga 
țară, numele fotbalistului SIMION

MOGUȚ este foarte cunoscut. Talenta
tul portar al echipei de categoria A 
Știința Cluj ne-a delectat deseori prin 
frumusețea intervențiilor sale, ca și 
printr-o ținută sportivă exemplară.

Pentru cei care nu știu, am dori să 
completăm micul portret de mai sus, 
arătind că Moguț este student inte- 
gralist in anul V Mecanică, al Insti
tutului politehnic, că in curlnd se va 
prezenta in fața comisiei pentru a-și 
da examenul de stat.

Studenta SANDA DUMITRESCU

din anul I grupa 570 A a Facultății 
de filologie este îndrăgită atit pentru 
conștiinciozitatea sa ți spiritul de co
legialitate de care dă dovadă, cit și 
pentru frumoasele ei rezultate spor
tive. Nu sint mulți asti de cind a în
ceput să practice baschetul. Și totuși 
astăzi Sanda Dumitrescu a ajuns o 
fruntașă in acest sport, un element 
de bază al echipei feminine de cate
gorie A, Știind Cluj. Totodată, ea 
este o componentă valoroasă a latului 
reprezentatul.

minele 9-A și 10-B, acolo unde locuiesc 
studenți de la Universitatea Babeș- 
Bolyai. Dar fi aceste inițiative s - au... 
pierdut pe ’ drum. ' • < -

-- Cauza ?...
Interlocutorul nostru nu ne-a putut 

da . un răspuns precis. Șira amintit că 
au exista discuții pe tema introdu
cerii și extinderii gimnasticii de în
viorare, dar că totul s-a limitat ia... 
aceasta.

— Se va înființa, in curînd, un co
mandament pe complex (n.n. acolo' 
unde locuiesc cei mai mulți studenți 
clujeni) și; fără îndoială, că se vd 
avba in vedere și problema gimnasticii 
de înviorare...

Noi, se înțelege, nu sintem mulțu
miți cu răspunsul. De ce trebuia să 
se aștepte înființarea acestui... coman
dament ? De ce pînă acum s-a ma
nifestat atita inerție intr-o problemă 
lesne de realizat ? De ce inițiativele 
studenților de la căminele amintite 
n-ău fost încurajate și extinse ?...

... In loc de răspuns la aceste între
bări am dori ca U.A.S. Cluj să treacă 
cit mai repede la organizarea gimnas
ticii de înviorare. „Cenușăreasă" as
tăzi, gimnastica de înviorare să cu
prindă miine întreaga masă a studen
ților care locuiesc în carrw-ne l

8
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• Studenții de la „Babeș-Bo— 
lyai“ participă cu mult interes la 
o întrecere pe cale să devină tra
dițională : „Cupa UniverslăSțil". _ 
Organizată Ia atletism, volei, bas
chet, handbal și fotbal, această 
competiție a angajat echipe din, 
toate facultățile.

• La I.M.F. (aproape 2000 da 
cursanți), cifra studenților medici— 
niști care practică diferite disci
pline sportive la nivel de perfor
manță este în continuă creștere. 
In prezent există un maestru al 
sportului, 17 sportivi de catego
ria I, 10 de categoria a Il-a și 26. 
de categoria a 111 -a.

• A intrat în tradiția Facultății 
de Științe Naturale de a organiza 
în fiecare an * o competiție spor
tivă la atletism, baschet, șah, 
tenis de masă, volei și natație in
titulată „Naturaildda*.  La a pa
tra ediție întrecerea se bucură de 
participarea tuturor studenților 
naturaliști (băieți și fete). Pentru 
că o clauză cuprinsă în regula
ment precizează că punctajul ge
neral se va stabili ținîndu-se sca
ma și de anii de studii care pre
zintă cei mai mulți sportivi în 
întreceri.

• Spartachiada de iarnă a ti
neretului a fost o adevărată săr
bătoare pentru studenții de la 
Institutul politehnic. Au avut loc 
întreceri la aproape toate discipli
nele acestei populare întrecerj 
Organizate cu sprijinul organiza
țiilor U.T.M., a Asociației studen
ților și a profesorilor de educație 
fizică * (șef de catedră, prof. Ion 
Moina, 'maestru emerit al sport!» 
lui). Cei mai mulți participant aq 
fost prezcnți la haltere (443), gim
nastică sportivă-băieți (180), schi 
(140) și șah (60). Cifra globală de 
participanți : 873.



Marginalii Ia intilnirea de scrimă R. P. Rom'nă—R. D Germană (juniori)

DEBUT PROMIȚĂTOR, DAR... SĂ NU NE CULCĂM PE TAURI!
Z Așadar, prima întîlnire intemațio- 
’ nală din acest an a tinerilor noștri 

seri meri a coincis cu o frumoasă vic- 
i tor ie. Eete un succes care iese și mai 
mult în evidență, dacă apreciem fap
tul că am folosit un lot puțin expe
rimentat (cu excepția lui Drimbă și 
Ene), in timp ce marea majoritate a 
trăgătorilor germani au concurat in
tr-o eerie de intilniri in R. P. Ungară, 
R. P. Polonă, Italia, Franța €*c.  Și 
totuși, cu mici excepții, trăgătorii 
noștri au justificat încrederea acor
dată. Numai că acest prim succes nu 
trebuie să ne determine să trecem cu 

I vederea unele imperfecțiuni de teh
nică sau de tactică, a căror eliminare 
ne impune.

I. DrimM, de pildă, trăgător care 
B-a remarcat prin subtilitate, suplețe 
ți tenacitate, va trebui să mai lucreze 

i

Aao Eno « DrtmEt. doi din*a  rai m valorați comportați ai rtprexen-
de am’asd'Ei s-m dasal pe primai loc la „individuale* , 

tar ia ijurvcerea pa echipa realii al aMuiaiaai da victorii I

Pri«a etapa a campionatului Capitalei 
a satisfăcut numai in parte

Prhn» etapă a «•tnpăuwtaiia C*pi-  
’taki nu sa la nivelul așiep-
târU«, cu kede rr, .n timpul iernii rru- 

ijoritatea trikșâtcriitx' fnaitași nu și-au 
întrerupt pregMHeC Cu excepția per- 
ferpiantcirr realizate de I. Sirbu la 

.armă l:heră calibru redus 3X30 
! foruri «c ;-ri, unde au fost corectate 
itrei rccnrd’tr; a!e țări s: au fost sîa- 
(bilite aste trai, ,-trim și a citorra re- 
l x»t*«tc  i.ul v^uale de la pistol pre 
jcizie, in crietarle probe cifrele atinse 
I nu ne-au saisfăcut, char ț«rt>od 
►ăeanka că «iuiem la început de 
I sezon. Multă nedumerire a produs ș! 
I lățitul că puternicul ciub bucureșteăîî.
Dinamo, nu a reușit să axctutascâ o

• echipă completă ta araaț xră, *e-  
jniori, cu ’.c-.îte că : > fccmiiîe a tras
și antrenorul V. Prl/ra Conducerea 

I clubului acordă in vreme ui;
i sprijin insuficient secției de tir și nu
• este de mirare faptul că m rindu! tră- 
■ găforffor a început să-și facă foc in

disciplina și alte manifestări necores-
I punzătoere.

lată maliaiele : armă liberi calibru 
I redus focuri seniori, poziția culcat
I individual) : 1. I. Sirba (Saeasa, 2M p 

nou record al R P.R. (vecMal recera 
Hi p), z_ n. Domitmea CFladra ro«ir| 
Si p. 1 L Cuicntache (PracTestU) B3 p. 
Pe echipe : 1. Steaua I 11M p rece rd 
R P K. Stabilit. Z. șuinta HU p X Fla
căra roșie 1147 p. Poziția In genune iu : 

' L 1- Sirbu 291 p nou record al RPR.

t fflT; I ■ H -PI U 
și știința Cluj

Duminică a fost o etapă a... gazde
lor. Cu o singură excepție (echipa ie- 
fnaiinâ Știința Timișoara) țoale for
mațiile care au evoluat pe teren pro
priu au cucerit cite două puncte. Vir- 

i torii prețioase au obținut Dinamo O- 
radea, care a trecut acum pe locui 3 
în clasament, și Voința Brașov, care 
dacă va ciștiga și restanța de astăzi 
eu Progresul București are șanse de a 

■ se clasa pe primele 4 locuri.
• Echipele care au acordat 0 aten

ție mai mare pregătirii lor în peri
oada dintre tur și retur continuă să se 
impună. Steaua București, Știkita Cluj, 
Rapid București, Voința lași, bmamo 
Tg. Mureș la băieți, Rapid București, 
I.C.F., I.T.B., la fete se mențin în frun
tea seriilor respective.

• Etapa de duminică a programat 
și derbiul seriei a Jl-a a campiona
tului feminin, care a pus față in față 
două din cele mei valoroase formații 
din țară, Știința București și Știința 
Cluj. După cum se știe, bucureșten- 

la însușirea procedeelor ofensive care 
răspund cel mai bine temperamentu
lui 6ău. M. Țiu» deși în vădit progres, 
n-a acționat totuși suficient pe lamă, 
manifestînd tendința către acțiunile șa
blon. Ceea ce în cazul floretei, probă 
de fantezie, se poate solda cu multe 
eșecuri N. Rooz 6-a impus ca un iră- 
gător viguros. E^te insă lipsit de sub
tilitate. Surprinzător de slab, P. Haba- 
la. Are posibilități dar, probabil, n-a 
lucrat suficient în ultimul timp.

Aria Ene ne-a impresionat prin în
drăzneală și finețe. Manifestă însă 
scăderi in ce privește parada-ripostă 
și contra-ripostă. De asemenea parea- 
ză prea larg și — uneori — face abuz 
de opriri. Suza na Taxi, posesoare a 
unui bogat bagaj de cunoștințe teh
nice și tactice este deficitară, în 
schimb, la capitolul tenacitate. Marina

t.eeKIul reenrd 2*s  p). 2. V. Enea
lateauai 2*3  p, X I- Văcarii (Dinamo) 
■O p Pe echipe : 1. Steaua I 1129 p
reeord »>'*  «labilii. 2. șulala ian p. 
X Procreai ItH p. Poama In picioare : 
L t Sirbu m p. X V. rnra X! p, 1. L. 
(diliir. iSlrauai 2CX p. Pa echipe: L 
Steaua I !MJ p record RPR. «labilii.

V. GODESCU

In derbiul etapei

Echipele feminine Știința București 
s-au comportat nesatisiâcător

cele au ciștigat clar, trecind pe pri
mul loc In clasament Jocul a fcet de 
o slabă factură tehnică, fapt cu atit 
mei inexplicabil cu cit in ambele e- 
chipe evoluează componente ale lotu
lui reprezentativ. Atit baschetbalistele 
de la Știința București, cit și cele din 
QJuj au comis nenumărate greșeli teli- 
rtice, iar procentajele realizate sint de
parte de a mulțumi : Știința București 
48% la aruncări din acțiune și 46% la 
aruncări libere; Știința Cluj 36% la 
aruncări din acțiune și 42% la arun
cări libere. Conducerile celor două sec
ții sint datoare să urmărească cu o 
mai mare atenție pregătirile și evolu
țiile formațiilor respective și in spe
cia] a jucătoarelor din lot. Meciul cu 
echipa Franței bate la ușă... (a.v.).

CLASAMENTE LA ZI
MASCULIN

SERIA I
1. Steaua Buc. 1 1 fl 673:426 ÎS
£. Știința Cluj 972 695:550 IC
3. Dinamo Oradea 954 576:592 14
4. Dinamo Buc. 453 550:441 13
3. Știința Timiș. 945 582:544 13
4. Progresul Buc. 936 504:542 12
7. C.S.M. Galați 936 568:674 12
s. Constructorul Arad 1 0 9 377:754 9

Stanca, trăgătoare foarte bună în de
fensivă, are o slabă detentă. Confuză 
și cu o tehnică rudimentară. Ileana, 
Gyulai.

Dintre spadasini, St. Haukler s-a 
impus cel mai mult. Posedă cunoștințe 
avansate și o tehnică adecvată (lu
crează perfect cu a doua intenție: 
provoacă adversarul și îl primește la 
parada ripostă). Are însă o execuție 
prea largă în parăzi. V. Poruțiu a im
presionat prin tenacitatea sa, dar ba
gajul lui tehnic este încă îngust.

Dintre sabreri, cel mai valoros a 
fost... I. Drimbă, datorită mai ales 
tenacității sale. Foarte activi, H, Bă- 
descu și Z. Rohoni. Atenție însă la 
acțiunile stereotipe ! O. Turcaș, în 
schimb, ni s-a părut confuz.

Fără îndoială că aceste imperfec
țiuni semnalate pot fi înlăturate în 
timp util (un prim prilej — finalele 
„republicanelor" de juniori) astfel ca 
la Cairo, tinerele noastre speranțe 
să poată da deplină satisfacție. _

T. STAMA

In campionatul republican de lupte libere pe echipe

Rulmentul — Metalul 9-7!
LUGOJ II (prin telefon). — In ca

drul întrecerilor de simbătă au fost 
obținute următoarele rezultate: Steagul 
roșu Brașov — C.S.O. Arad 14—2 
(rezultat final 28—4). cu A.S.M. Lu
goj 14—2 (23—7); C.S.O. Arad cu 
ASM Lugoj 14-2 (16—10).

I. LEȘ-coresp.
CRAIOVA 11 (prin telefon). — Lo

calnicii au avut o bună comportare și 
la libere. Ei au obținut următoarele re
zultate: cu C.S.O. Baia Mare 10—6 
(22—10), cu Unio Satu Mare 12—4 
(22—10), cu C.S.O. Timișoara 8—8 
(16—16), L’nio Satu Mare cu C.S.O. 
Timisoara 10—6 (16—14), cu C.S.O. 
Baia Mare 10—6 (18—12), C.S.O. Ti
misoara cu C.S.O. Baia Mare 12—4 
(22—10).

DORINA GRANICEANU coresp.
CLUJ 11 (prin telefon). — La a- 

ceste întreceri localnicii au reușit să 
depășească formația din Galați cu 10—6 
(10—22). In rest s-au obținut urmă
toarele rezultate: Dinamo București cu 
C.S.O. CJuj 12-4 (28—4). cu C.S.O. 
Resit, 14-0 (28—0), cu C.S.O. Ga
lati 12-4 (28—4); C.S.O. Reșița cu 
C.S.O. Cluj 2-14 (ÎS—14), cu C.S.O. 
Galati 4-10 (16-14).

P. RADVANI-coresp.
In București au fost obținute urmă

toarele rezultate: STEAUA BUCU
REȘTI — METALUL BUCUREȘTI 
13—3. Militarii bucureșteni au a- 
vut emoții numai pină la categoria 
.ușoară*  unde P. Circiumaru nu a pu
tut să-l depășească pe H. Mavriais, 
obținind decizia de egalitate. In con
tinuare, sportivii de la Steaua reali
zează patru victorii categorice. Rezultat 

1 final 26—4
PROGRESUL BUCUREȘTI - RUL

MENTUL BRAȘOV 12—4. Bucurește- 
nii, deși lipsiți de doi oameni din ior- 

. mație, reușesc totuși să obțină o vic
torie categorică. Rezultat final 22—10.

RULMENTUL - METALUL 9-7.

SERIA A H-A

1. Rapid Buc. 972 696:542 16z. Voința Iași 963 640:498 ÎS
X C.S.O. Craiova 9 S 3 659:538 15
4. Dlnimo Tr. Mureș 963 635:553 15
5- Știința Buc. 945 586:604 13
6. Steagul roșu Brașov 945 656:636 13
7. Voința Tg. Mureș 936 520:620 12
a. A.S.A. Bacău 949 393:794 9

FRMININ

SERIA 1

i. LT.B. 9 8 1 5M: Ml 17
t Rapid Buc. 9 8 1 17
3. I.C.F. 172 454:421 16
4. Voința Tg. Mureș 954 415:482 14
5. Petrolul Ploiești 934 344:495 12
6. C.S.O. Crișana Oradea 9 IC 4381485 H
7. Știința Timiș. 911 455:507 14
0. Agronomia iași 9 1 1 337:575 10

SERIA A D-A

I. Știința Buc. 981 540:344 17
2. Știința Cluj 972 571:407 16
3. C. S. Mureșul Tg. Mureș 9 6 3 444:345 15
4. Progresul Buc. 844 343:382 12
5. Voința Brașov 844 388:386 12
4. Voința Oradea 936 396:416 12
7. A. S. Blănuri Oradea 936 384:526 12
1. Voința Buc. 90S 311:524 9

Astăzi se dispută meciul restant JVo- 
ința Brașov — Progresul Buc.

Concursul Pronosport de duminică a 
oferit destule surprize. Cea mai impor
tantă dintre ele este înfringerea suferită 
de Catania, recunoscută ca foarte greu 
de învins pe teren propriu, apoi rezul
tatul de egalitate înregistrat de Sampdo- 
ria în fața lui Inter și a treia înfrîn- 
gere consecutivă a actualei campioane, 
Juventus. Mai este de menționat acel 
2—2 realizat de Palermo in partida de 
la Bergamo, cu Atalanta. In urma rezul
tatelor de ieri, Milan și-a consolidat po
ziția de lider: 3 puncte avantaj.

Concursul Pronosport de duminică lfi 
martie se anunță foarte interesant, a- 
vînd în vedere că el cuprinde meciurile 
primei etape a returului campionatului 
categoriei A. în prima etapă se dispută 
o serie de partide foarte echilibrate din
tre care amintim Petrolul — Steaua, Ști
ința Cluj — Steagul roșu, Minerul — 
Rapid și Știința Timișoara — Dinamo 
Bacău.

Reamintim că la concursul Pronosport 
nr, 11 de duminică 18 martie se, va e- 
fectua extragerea de pronosticuri din 
urnă.

PATRU CATEGORII DE PREMII 
LA PRONOSPORT

Incepînd cu concursul nr. 13 etapa din 
25.III.1962, se introduce la Pronosport — 
cu caracter permanent t- premiul IV 
pentru 9 rezultate exacte.

Prin introducerea celei de a IV-a ca
tegorii de premii, in regulamentul pen
tru organizarea și administrarea con
cursurilor Pronosport se efectuează ur
mătoarele modificări :

Taxa de participare se fixează la 2 lei 
pentru o variantă.

Se desființează premiile pentru pro
nosticurile extrase din urnă.

Pe un buletin se pot depune și va
riante cu număr fără soț.

Fondul de premii considerat 100% se 
împarte astfel :

— 10pentru categoria I — 12 rezul
tate exacte - - ........ — -* —4

UN PRIM PAS
Conferința pe țară a UCFS a scos 

în evidență și faptul că natația, sport 
de bază, de mare utilitate pentru tînă- 
ra noastră generație, a rămas mult 
în urmă, nereușind să țină pasul cu 
alte ramuri sportive care fac cinste 
mișcării noastre de cultură fizică și 
sport.

Nu-i vorba numai de lipsa de va
loare a recordurilor pe plan inter
național, de faptul că puținii noștri 
performeri au început să dispară de 
pe listele celor mai buni din lume, 
ci și cte acela că în frumoasa noastră 
țară, brăzdată de nuri, avem un mare 
procent de necunoscători ai înotului.

Stăm vasăzică rău in natație, la 
amîndotiă sectoarele : MASE ȘI PER
FORMANȚE. Două sectoare, izolate 
doar în mentalitatea despre sport 
(greșită, după cum 6-a văzut) a unor 
activiști care nu le-au înțeles INTER
DEPENDENȚA. Așa s-a ajuns, de 
pildă, ca la Ploiești, să avem mai

Cea mai mare surpriză a acestei eta
pe a fost faptul că brașovenii au reușit 
să depățească consacrata echipă a me- 
talurgiștilor bucureșteni. Tntikiirile au 
fost foarte disputate și am reținut bu
na comportare a lui Șt. Rusu, T. Dop, 
Gh. Deak de la brașoveni și N, Cristea 
și H. .Mavridis de la bucureșteni. Re
zultat final: 11—17. STEAUA - PRO
GRESUL 15—1. întîlnire fără istoric. 
Luptătorii de la Progresul nu au opus 
o rezistență prea serioasă militarilor. 
Rezultat final: 28—2.

METALUL — PROGRESUL 10—6 
Metalurgiștii s-au dovedit mai bine 
pregătiți și au ciștigat mai ușor de- 
cît arată scorul. Rezultat final: 21—9 
STEAUA — RULMENTUL 14—2. 
Bucureștenii, deși au obținut o victorie 
la o mare diferență, au întimpinat o 
rezistență dîrză din partea brașoveni
lor. Acest fapt a fost oglindit și de cele 
cinci intilniri care s-au terminat cu 
decizii la diferențe minime de puncte. 
Rezultat final: 28—4.

Notăm faptul că, antrenorii prezenți 
la această etapă, in marea lor majo
ritate nu au respectat prevederile re
gulamentului de a se prezenta in 
ținută corespunzătoare hi pauza dintre 
reprize, cind trebuie să dea indicații 
tehnice sportivilor. Numai C. Ofițe- 
rescu (Rulmentul Brașov) a ținut sea
ma de aceste indicații. In a doua zi a 
competiției, probabil, „molipsindu-se" 
de la ceilalți, a renunțat și el să mai 
apară in trening. Un alt aspect: mulți 
dintre antrenori nu s-au sfiit să dea 
indicații de pe margine, cu glas tare. 
Arbitrii nu au sancționat aceste abateri 
de la regulament. De ce ? 

— b —

multe bazine decit înotători legiti
mați !

Dar pentru că sarcina trasată na- 
tației la Conferința pe țară a sunat 
clar — „Să lichidăm cit mai repede cu 
răminerea in urmă" — socotim că nu 
mal este timp de pierdut. Să se în
ceapă deci cu ceea ce este mai im
portant și anume cu înțelegerea justă 
a legăturii care există între no
țiunea de mase și performeri, por- 
nindu-se de la explicația simplă că: 
din mult te poți alege cu ceva, selec
ția devenind mai ușoară, după care să 
Be treacă la treabă. In momentul 
de față pot fi numărate pe degetele 
unei singure miini localitățile in caro 
Be desfășoară o activitate mai susți
nută. Cu harta țării în fată și cu 
situația exactă a bazinelor acoperite 
sau descoperite ajungem repede la 
următoarea concluzie : sportul nota
ției, practicat de plăcere sau pentru 
performanță, poate 1i extins in toata 
regiunile tării.

Avem, intr-adevăr, peste 100 de 
bazine (descoperite) răspindite armo
nios pe hartă, care pot deveni tot 
atitea școli de natație, atit pentru co
piii de la cea mai fragedă virată cit 
si pentru virainicii care nu știu să 
Înoate. Nu trebuie neglijate nici su
medenia de ape curgătoare sau stă
tătoare care, prin amenajări simple 
și necostisitoare, pot deveni tot atitea 
locuri de practicare a înotului. Se în
țelege apoi de la sine că organizarea 
activității va reveni organelor '.iftFS. 
regionale, raionale și orășenești. \

Peste tot vor fi necesare comisii de 
natație in care să fie incluși oameni 
pricepuți, inimoși, cu dragoste de 
muncă. De modul cum se vor achita 
de sarcinile lor aceste comisii vor de
pinde și rezultatele pe care ie vor 
obține. Aceste comisii de specialitate 
vor fi principalele ajutoare ale con
siliilor UCFS în organizarea cursu
rilor de pregătirea instructorilor, 
a centrelor de inițiere, a activi
tății competitions le pe plan local.

O dată făcut acest prim pas se 
va putea vorbi și în sportul natației 
de un caracter de mase. După un an, 
doi, în centrele nou înființate vor 
apare și primele nuclee ale natației 
de performanță : secțiile asociațiilor 
6au ale cluburilor. Antrenori nume
roși, pregătiți paralel cu aceste pri
me acțiuni, prin grija federației de 
natație vor fi chemați să desăvirțeaecă 
ceea ce instructorii vohmtari au Înce
put doar.

Sfera de activitate in centrele res
pective se va lărgi neîncetat și no
țiuni noi vor îmbogăți vocabularul 
înotătorilor, antrenorilor și activiș
tilor, să zicem, din Focșani, Baia 
Mare, Galați, Iași, Craiova, Ploiești 
se va vorbi de secții afiliate, de legi
timări, de recorduri orășenești, raio
nale, regionale și, desigur, cu timpul 
Si de nume noi in loturile republicane.

G. NICOLAESCU

— 20% pentru categoria a n-a — 11 
rezultate exacte

— 30% pentru categoria a IlI-a — 10 
rezultate exacte

— 40% pentru categoria a 1V-0 — 3 
rezultate exacte.

In cazul în care la una sau mai multe 
categorii nu există variante ciștigătoare, 
sumele respective se alocă la categoria 
a IV-a a aceluiași concurs.

Plafonul minim al unui premiu se sta
bilește la suma de 5 lei. în cazul cind 
valoarea unui premiu este sub plafonul 
minimal suma afectată acestor premii 
se alocă categoriei imediat superioare.

In legătură cu plata premiilor se dau 
următoarele indicații:

a) premiile de o valoare între 5 și 10 
lei inclusiv, se vor expedia numai prin 
mandate poștale, indiferent de domiciliul 
participanților. Pentru aceste premii, ta
xele poștale vor fi suportate de LOTO- 
PRONOSPORT din fondul de 5%.

b) plata celorlalte premii de o valoare 
de peste 10 lei se va face ca și pînă in 
prezent, adică prin casele raionale CEC 
pentru participant! câștigători din lo
calitățile cu case raionale CEC și prin 
mandate poștale pentru restul partici- 
panților.

PREMIILE 
CONCURSULUI PHONO EXPRES NR. 14 

din 7 martie 1962
Categoria a Jl-a : 3 variante a 21.564 

lei ;
Categoria a lH-a : 38 variante a 1.833 

iei ;
Categoria a IV-a : 210 variante a 426 

lei ;
Categoria a V-a : 1.107 variante a 20 

lei ;
Categoria a Vl-a : 4.020 variante a 45 

lei.
Fond de premii : 497.643 lei.
Tragerea următoare va avea Ioc 

miercuri 14 martie 1902 in București, sir. 
Sabgny nr. 2, ora 19.
Rubrică redactată de Loto-Pronosport.



eturul bate la ușă, dar acest lucru 
nu se simte la toate echipele

D I S C U Ț I I

Despre jocul colectiv și constructiv (I)

e-

la 
In

Ic aflăm, așadar, la cîteva zile de 
Iperea returului categoriei A, eveni-
■ t așteptat cu legitimă nerăbdare de
■ lorii fotbalului, deși — de fapt — 
■uza" la care au fost supuși a fost 
Itul de scurtă anul acesta. Ca nici- 
Ită, echipele nu numai că și-au înce- 
I mai devreme antrenamentele, dar 
■jocurile dc verificare au fost progra* 
le la date la care, în alți ani, fotba- 
Iii se aflau în prima parte a peri- 
lei pregălitoare. 
tura se prezintă la ora actuală 
Lele noastre fruntașe ?
Luînd că bază observațiile făcute 
Itidele disputate în ultimul timp
Eurești, precum și relatările corespon- 
llilor noștri asupra întîlnirilor din 
l> ajungem la concluzia că compor
ta echipelor nu-i de natură să satis- 
B în măsura în care ne așteptam, 
bă o lungă perioadă de antrenament, 
[numeroase jeeuri-școală și de verifi- 
le. Moi precis, așteptam ca la o săp- 
bină înainte de reluarea campionatu- 
I aceste echipe, să se prezinte dacă 
I într-o formă sportivă ridicată cum 
I și normal —, cel puțin într-un 
Ilin de pregătire cît mai apropiat de 
I pretins de o competiție atît de im- 
Itantă cum este campionatul. Este în 
ItcsuI fiecărei echipe să înceapă 
ipion>qț în cele mai bune condițiuni 
pșggătire, să obțină forma bună 

Iar la începutul sezonului și nu pe 
[cursul acestuia, cum de regulă s-a 
[mplat la noi. Or, majoritatea echi
pe au prezentat minusuri serioase în 
jhitatea lor precompetițională. Despre 
uie echipe șe poate spune că au 

[1 în această perioadă o comportare
■ bună, corespunzătoare sub raportul 
Igătirii: Petrolul, U.T.A., Știința Ti- 
[oara și într-o măsură Rapid. Rămîne
acestea să confirme impresia și în 
urile de campionat. In rest însă, e- 
hele au manifestat lipsuri însemnate, 
li la unele s-a constatat o ameliorare 
locului, ca organizare sau ca ansam-

(de pildă Steaua. Metalul, Dinamo 
rău).
Principala lipsi rătnine tot inconstan- 
atit de caracteristică unora dintre 
ipcle noastre, ți care are la bază 

sa de concentrare, lipsa de ritmicitate 
pregătire și nerespectarea princi- 
or vieții sportive de către unii ju- 
pri. Altfel nu se pol explica fluctua-

țiile unor echipe — de pildă, ca Pro
gresul, Dinamo București, St. roșu și 
Minerul Lupeni, care au manifestat 
la un moment dat progrese în 
pregătire (primele două au avut com
portări bune în „Cupa Primăverii", iar 
a treia în turneul din R.D.G.), pentru 
ca în ajunul începerii returului să vă
dească lipsuri în pregătirea fizică, în 
organizarea jocului, în orientarea tac
tică, fapt cu totul inadmisibil. Compa
rand această 
făcute pentru 
posibilități de 
bune ajungem 
echipe sînt pe 
chiar ideea —r bună, 
neelor de iarnă. Căci, pe bună dreptate 
se poate pune întrebarea: mai sînt ne
cesare turneele de iarnă, de ce atîtea 
sacrificii materiale cînd rezultatele sînt 
slabe ? Doar pentru a da prilej de... 
plimbare unor jucători ? De fapt, tur
neele nu sînt inutile, ci jucătorii nu 
le folosesc cum trebuie. Și acest lucru 
trebuie evitat pe viitor.

Minusuri au manifestat și Dinamo 
Bacău și Dinamo Pitești în finalizarea 
acțiunilor și în unele tendințe spre joc 
ermetic, închis, Jiul în pregătirea fizică. 
Steaua în omogenitate, Știința Cluj in 
rezistență etc.

Toate acestea la un loc constituie un 
motiv foarte serios de analiză pentru 
antrenori și jucători. Returul bate la 
ușă. Au mai rămas puține zile pînă Ia 
primele jocuri. Timpul, scurt e drept, 
trebuie folosit însă cu mai multă grijă 
și din plin pentru a lichida parte din 
lipsurile constatate sau măcar pentru 
a crea condiții favorabile înlăturării lor 
cît mai curînd. Este regretabil că multe 
echipe au ajuns în această situație, în 
ciuda recomandărilor făcute și a con
troalelor efectuate de către federație 
(poate că și aceasta trebuia să inter
vină mai energic în această privință) 
dar este de datoria lor să ia măsuri 
de acum înainte pentru ameliorarea eL 
Masele de iubitori ai fotbalului aș 
traptâ din partea eehipelor o comportare 
mai buna, la un nivel tehnic mai ridicat 
decît in toamnă. Antrenorii și jucătorii 
au datoria să le satisfacă această do
leanță justificată.

Și acest lucru trebuie să se vadă din 
prima etapă a returului.

situație cu străduințele 
a se asigura echipelor 
pregătire din cele mai 
la concluzia că unele 

punctul de a compromite 
utilă — a tur-

N ACTIVITATEA ECHIPELOR DIN CATEGORIA B
t.S.O. BAIA MARE — RAPID TG. 
llREȘ 7—0 (2—0). Gazdele au prac- 
■ t un joc in viteză cu pase pe jos, 
Ircînd de 7 ori prin Trifu (2), Ro- 
|n (2), Jremia, Vlad 1 și Nedelcu II. 
LSăsărarm-coresp. regional).
FtuONUL ARAD — C.S.O. TIMI- 
|ARA 1—3 (0—2). Prezentîndu-se
|i bine pregătiți, oaspeții au cîștigat 
| merit. Echipa locală a acționat la 
Implare ți nu a reușit să stăvilească 
lunile în viteză ale jucătorilor timi- 
pni. Au marcat Surdan (min. 15 și 
I și Fodor pentru C.S.O., Chivu 
|in. 77) pentru Vagonul. In min. 72 
|vu 
fri.
h ) 2—0 (0—0). Joc de slab nivel 
pic. Cele două goluri au fost in- 
ise de Szekely (min. 58 și 80). (St. 
k>b-coresp.).
DINAMO SUCEAVA — C.S.M S. 
pi 6—2 (3—2). In ciuda terenului 
Iperit cu zăpadă, spectatorii au asis- 

la un joc bun, presărat cu multe 
e spectaculoase. Jntr-o vervă deose- 
B de joc și bine pregătiți din punct 
vedere fizic, dinamovișfii au domi- 

, mai ales în repriza secundă. A- 
area ieșenilor s-a dovedit nesigură. 

I marcat: Seniuc (min. 50 și 80), 
llievici (min. 29 și 30), Dadeș (min.

și Cărare (min. 70), respectiv Voi- 
(min. 26 și 43). (C. Alexa și

Munteanu-coresp.).
B1NAA1O GALAȚI — 
OR 1-0 (1-0). Meci 

i Gălățeniî au tfominat 
prima repriză, obținind 

ritată. Bucureștenii au 
cîmp; în fața porții însă 
ineficacitate exasperantă, 
icu I (min. 26). (A. Schenckman și 
Paladescu-coresp,).

3.S.M. SIBIU — C.S.M. CLUJ 2—0 
—0). Au marcat Soos (autogol min. 
i și Cherciu. (ilie lonescu-coresp.). 
1S.M. MEDIAȘ — MUREȘUL TG. 
JREȘ *1—1 (1—I). Meci disputat, 
faze spectaculoase la ambele porți. 

tainicii au insistat mai mult la 
irtă. Au înscris: Matei (mirii 18) 
pectiv Nagy I (min. 42). (Dan 
xtilă-coresp.).
•LACÂRA MORENI — TRACTO
IL BRAȘOV 2—1 (1—1). Au mar- 

Ștefănescu (min. 17 și 78) pen- 
Flacăra, Nemeș (min. 36) pentru 

ictorul (Paul Andrei-coresp.).

a ratat o lovitură de la 11 
C.F.R. ARAD - U.T.A. (TINE-

CHIMIA GOVORA — COMBINATA 
JIUL PETR1LA 3—0 (0—0). Jucînd cu 
o echipă combinată a Jiului, formația 
Chimia Govora a cîștigat prin golurile 
înscrise de Birn țmin. 49 și 84, din 
11 metri) și Mihăilescu (min. 61). In 
prima repriză ambele echipe au prac
ticat un joc fără orizont După pauză 
însă gazdele au acționat mai dinamic 
reușind să se impună. (D. Roșianu- 
coresp.).

C.S.O. BRĂILA — FARUL CON
STANȚA 1—1 (0—1). — Jucătorii
oaspeți s-au prezentat ,bine pregătiți, 
dar atacul a fost lipsit' de combativi- 

tr-4.:— locală a jucat bine ințațe. Echipa 
cîmp. In fața porții însă, linia de îna
intare a manifestat lipsuri în finali
zare; in general, atacanții au slăbit 
ritmul de joc în apropierea porții. 
Punctele au fost marcate de Olaru (F) 
în min. 37 și Stoian (C.S.O.) în min. 
66. (N. Costin, coresp).

RECOLTA CĂREI — CS.O. ORA
DEA 3—2 (1—2). Recolta Cărei a dis
pus de C.S.O. Oradea in urma unui joc 
spectaculos, presărat cu faze rapide. 
A» înscris: Hauler (min. 12), Kock 
(min. 55) și Erdely autogol (min. 68) 
pentru Recolta, Nemeth din lovitură 
de la 11 metri (min. 35) și Petrică 
(min. 43) pentru C.S.O. Oradea. 
(Traian SzWagy-coresp.).

Importanta adoptării și a unei corcctc aplicări a sistemului de joc

Ne aflăm în preajma începerii nou
lui sezon competițional In legătură 
cu apropiata activitate a fotbaliștilor 
noștri, socotim necesar să prezentăm 
unele dintre principiile fotbalului mo
dem, în cadrul „sistemului cu trei 
fundași*, adoptat ca joc de bază de 
>,Orientarea și metodica pregătirii e- 
chipelor*. Aceasta întrucît jocul de 
calitate, la nivelul fotbalului mondial, 
pune accentul pe conținutul tactic, 
permanent înnoit.

Concluzia trasă din studierea unui 
secol de practicare a fotbalului- 
asociație este — după cum arată și 
numele acestui sport — că numai in 
măsura in care el a fost înțeles și 
practicat ca joc de ansamblu — deci 

a
un făgaș firesc

cu participarea întregii echipe 
putut să-și găsească 
de dezvoltare.

Astăzi, noțiunea de 
indisolubil legată de 
constructiv, ambele 
sensul fotbalului modern.

Jocul colectiv nu exprimă 
tendința de colaborare a echipierilor 
din cadrul aceluiași compartiment, 
dar și sprijinul reciproc ji interac
țiunea permanentă a tuturor liniilor
— de atac, de mijloc și de apărare.

Deci, numai prin coordonarea efor
turilor individuale și punerea lor în 
serviciul colectivității (care este echi
pa), ee va putea obține acel bloc func
țional de mare armonie ți precizie, 
cerut de fotbalul modzm.

Acest bloc funcțional nu poate fi 
realizat insă la întimplare, ci numai 
dacă este condus de anumite principii 
fundamentale, inmănunchiate toate in
tr-o concepție unitară, care să fie ma
terializată intr-un sistem de joc. sin
gurul capabil să pună in valoare însu
șirile echipierilor, pentru ca aceștia 
să poată da maximum de randament 
posibil, cu minimum de efort.

Nu vom reedita aici discuțiile pro 
Si contra oportunității sistemului de 
joc. Este necesar numai să precizăm
— așa cam au făcut-o sovieticii — 
că trebuie să se evite, cu orice preț, 
schematismul sau șablonizarea, ca re
zultat al preocupării exclusive pentru 
plasamentul jucătorilor.

Sistemul sau jocul de bază nu 
pune accentul, ca în trecut, pe 
zarea jucătorilor pe teren, ci în 
balul modern indică o dinamică 
cifică, fiind considerat un îndrumar 
pentru deplasarea si interacțiunea ju
cătorilor, privind mai ales 
tea echipei de a trece rapid 
la apărare ți invers*. (I. 
maestru al sportului din 
..Tehnica și tactica jocului").

Învățînd pe jucători ^um să utili
zeze mingea cind o au și cum s-o ob
țină cind n-o au", deci împletind exe
cuțiile tehnice cu procedeele tactice, 
sistemul de joc nu poate fi decît ca
navaua pe care issițiativa și fantezia 
creatoare a echipierilor vor desena 
arabescurile cele mai minunate și mai 
eficiente.

Prin adaptarea sistesnului la specifi
cul jucătorilor, fiecare echipă va pu
tea aduce jocului un plus de strălu
cire, tradus prin stilul 
te de formațiile cele 
ale unei țări.

In U.R.S.S., 
marea într-un 
științifică, în 
jucătorilor, regimul lor alimentar etc. 
(fapt recunoscut de cei mai consa- 
crați specialiști din Occident: Gabriel

joc colectiv este 
aceea a 
dîndu-ne

jocului 
însuși

numai

mai 
așe- 
fot- 

spe-

„capa ci ia
de la atac 

Talanov, 
U.R.S.S. :

fi școala, crea- 
mai valoroase

?i-a găsit afir-fotbalul
cadru de mare rigoare 
ce privește pregătirea

DINAMO 
viu dispii- 
mai mult 
o victorie 
jucat bine 
au dovedit
A marcat

Hanot, Angelo Rovelli, Francois Thă- 
baud etc).

Adăugind la toate acestea și adop
tarea unui sistem de joc (cel cu trei 
fundași și variantele sale 14-4-Ț2-Ț4 
și l-4-3-|-34-4) găsim explicația perfor
manțelor, obținute de-a lungul anilor 
de echipele sovietice—reprezentative 
sau de club — performanțe care au cul
minat cu răsunătoarele succese ale 
echipei U.R.S.S. asupra celor trei „na
ționale" din America Latină: Argen
tina, Chile și Uruguay (1961).

Jocul colectiv fi constructiv se ex
primă, mai ales, printr-un ritm susți
nut pe tot timpul celor 90 minute de 
joc și care poate fi accelerat, ori de 
cite ori fazele de joc o vor impune.

Jocul fundașilor (Apărarea mobilă). 
Ciad atacul se dezvoltă pe una din 
extreme, stoperul (3) și fundașul nr. 2 
tfi părăsesc adversarii direcți, plastn- 
du-se în 
simplă*.

diagonală, spre a face „scara 
sprijinind pe fundașul nr. 4.

ritm este obținut ca rezultat 
al principiului: „întreaga echipă ata
că, intreaga echipă se apără*, care cere 
ca fiecare jucător să fie, în funcție 
de fază, și atacant și apărător.

Dar, pentru a realiza acest ritm ac
celerat, se cer respectate două con
diții :

1. Mingea să fie ținută cît mai pu
țin de fiecare atacant in parte (stop- 
pas ; preluare-pas).

2. Pasele să fie trimise la întîlnire 
(pe poziții viitoare) și de preferință 
paralele cu linia de margine.

Analizând caracteristicile generale 
ale fotbalului modern, așa cum ee 
afirmă în jocul marilor echipe, găsim 
că la înaintare toate practică „apăra
rea agresivă*, adică jucînd la inter
cepție, împiedică pe adversar de a 
obține mingea și luptă cu înverșunare 
ori de cite ori acesta a obținut-o, pen
tru a-1 deposeda sau, în cel mai râu 
caz, pentru a-1 face s-o paseze cît 
mai imprecis.

Apărarea realizează jocul colectiv 
prin participarea mijlocașilor și even
tual chiar a unor atacanți, ca și prin 
„scara" fundașilor, precum și prin di
namismul imprimat jocului, datorită 
combinării marcajului „om la om" cu 
cel pe zonă.

Pentru a atinge acest obiectiv, pu
tem distinge pentru apărare două si
tuații :

1. „Apărarea de poziție* exprimată 
prin marcaj individual, atunci cind 
echipa se află in atac; cei trei fun
dași, pentiu a preveni orice încercare 
de contraatac, iși supraveghează ad
versarii direcți, jucînd intercepția.

2. ,.Apărarea mobilă*, utilizată a- 
tunci cind echipa adversă atacă pe una 
din extreme sau pe centru. In acest 
Sens, apărătorii tac marcajul „pe zonă- 
sprijinindu-ee reciproc printr-un pia-

Acest

6ament în diagonală (,.scara simplă** 
și „scara multiplă**), (fig, 1).

Cînd nu treci mingea oricum și ori
cui, ci exclusiv coechipierului cel mai 
bine plasat, pe care il pui în poziția 
de a scoate la rindul său un adversar 
din luptă sau de a crea o situație din 
care să se poată inscrie un punct, nu
mai atunci se poate afirma că se 
practică cu adevărat un joc construe- ■ 
tiv. De aci rezultă o primă datorie a 
atacanților: să împiedice cu orice 
preț concentrarea adversarilor, prin 
evitarea mai cu seamă a propriei lor 
inghesuiri pe o mică porțiune de te
ren, in fața porții adverse (cum se în
tâmplă adesea, la noi).

Prin păstrarea de către fiecare echi
pier a unei zone anumite de acțiune 
și desfășurarea jocului pe intreaga 
lărgime a terenului, se obține disper
sarea apărării adverse. In acest caz, 
fiecare atacant va dispune de un ma
ximum de teren cu- un minimum de 
adversari,

Putem observa că în jocul colectiv* 
între cele două compartimente (atac 
și apărare) există o strinsă corelație:

Atacul poate inscrie mai multe punc
te dacă apărarea proprie ii furnizează 
mingi ușor utilizabile ;

Apărarea va face față cu mai mult 
succes presiunii adversarului, daci 
înaintașii proprii efectuează corect 
^apărarea agresivă* (presingul).

în ultimă analiză, adoptarea unui 
sistem modem de joc trebuie să pre
cizeze :

1. cum trebuie să procedeze jucă
torii pentru a organiza și stăpini jocul 
la mijlocul terenului;

2. cum poate o echipă să ocupe în
tregul teren — atit in lu noime, cit 
fi in lățime — prin respectarea unor 
anumite distanțe intre posturi și in
tervale intre compartimente ;

3. prin ce mijloace se poate realiza 
prinderea colectivă a apărării advers? 
pe picior greșit — adică prin pase 
scurte și redublate, care constituie 
însăși baza jocului constructiv —, com
pletate cu pasa lungă, care schimbă 
direcția atacului și deschide unghiuri 
cit mai neprevăzute <țe tragere.

4. Tot sistemului îi revine sarcina 
de a arăta cum se realizează 
in scară* 
asigurat, 
numeric* 
atac" ale

5. Pe lingă sistemul de bază, care
trebuie să fie stabil și in general adop
tat la jucătorii medii, urmează a fi 
prevăzute și variantele reclamate de 
jucătorii excepționali; „centrul retras" 
(1-j-4-}-2-j-4) și aripa retrași
(l-f-3—ț-3-j—4) și eventual centrul sau in
terul „rătăcitor".

„jocul 
al apărării și cum poate fi 
in permanență, „echilibrul 
în funcție de „virfurile de 
adversarului.

★

In concluzie, sistemul trebuie să 
urmărească realizarea jocului colec
tiv și constructiv, prin îndrumările 
date echipierilor pe posturi și compar
timente, pentru a asigura un fotbal 
variat și eficient, pe care jucătorii* 
oricit de valoroși, acționind individual, 
n-ar fi in măsură să-1 obțină nicio
dată.

Dar în fotbalul modem distingem o 
gamă întreagă de procedee tactice 
noi, pe care orice sistem valabil de 
joc nu le poate ignora. Intr-un ar
ticol viitor, vom căuta să arătăm alte 
cuceriri ale noului, care merită a 
cunoscute și însușite de antrenorii 
jucătorii noștri. .

Ing. VIRGIL ECONOMU

• caracter de joc-școală. Pentru specta
torii din Alexandria insa, ea a con- 

.... i w stituit un bim prilej de a asista la unMnne după-amiaza, pe stadionul dtn f <<, . . « ... . . joc Inimos, in care echipa ProgresulGiulești se vor disputa doua mtilniri, , . . . - ..., v , — deși învinsa la scor — a servitdupă următori» program: . . . .. .. w ,
Ora 13X5 : Rapid tineret - Termo- destul de v.-

K guroasa.
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Ora 15.30: Rapid —

fi 
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RAPID — DINAMO OBOR 
M1INE IN GIULEȘTI

STEAUA A JUCAT LA

Duminică, echipa

Dinamo Obor. EXCURSII O.N.T.
CU OCAZIA TURNEULUI U.E.F.A.

ALEXANDRIA

bucuireșteană 
Steaua a evoluat la • Alexandria, in 
compania formației locale Progresul, 
de care a dispus cu 5—1 (3—1). In- 
țîlnirea a avut — pentru Steaua — un

Brașov și Cluj. Informații și înscrieri 
se primesc la agențiile O.N.T. din 
București, ca). Victoriei nr. 112 și bd. 
Republicii hr. 168.

PREGĂTIRILE 
LOTULUI DE JUNIORI

Săptămîna aceasta, juniorii vor face 
antrenamente aproape zilnic, începind 
■de azi și pînă duminică. In programul 
de pregătire sînt prevăzute și două 
meciuri: until de verificare, miercuri 
la ora 16, cu Tehnometal, pe terenul 

,23 August", al doilea

? Cu prilejul Turneului Internaționali 
de Juniori U.E.F.A., care se va des
fășura în țara noastră între 19 și 29 
aprilie, O:N.T. va organiza o serie de IV din Parcul 
excursii cu «trenul și autocarele la jocu- duminică la Roșiori cu formația locală 
rile programate la Constanță, Ploiești, QF.R.

ALTE REZULTATE 
DIN CUPA R.P.R.

Progresul Vaslui — Moldova Iași 0—9 
Elastic Sibiu — Met. Brașov 0—S
Energia Fintinele — Record Mediaș 1—0 
A. S. Aiud — Sebeșul Sebeș Alba S—1 
Mailat Arad — Stăruința Salonta * ~ 
Răsăritul Sulina — IMUM Medgidia 
voința București — FRB București 
FI. roșie Tecuci — Ancora Galați 
Voința Caracal — Sporting Roșiori 
Metalul Pitești — Muscelul C. Lung 
Voința R. Sărat — Rafinăria Ploiești 
Geamuri Scăeni — Petrolul Băieoi 
Olimpia Dej Gloria Bistrița 
CFR Simeria — Minerul Deva 
Măgura. Șiml. Silvaniei — Voinsa 

Oradea
Rec. Urziceni (raion Cârcă — 

talul S. Mare
Victoria Gugesc — 

Făurei
Construct. Oi» 

VUcea

■mi

»—i
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Pentru ea atletismul bucureștean să Înregistreze 

un însemnat salt calitativ!
Documentele recentei Conferințe pe 

țară a organizației noastre au subli
niat faptul că atletismul continuă să 
bată pasul pe loc, că baza sa de ma
se și nivelul performanțelor nu cores
pund condițiilor existente.

Iu ceea ce privește dezvoltarea atle
tismului în orașul București, trebuie 
să arătăm deschis că deși au fost în
registrate unele succese, ele nu reflec
tă nici pe departe uriașele posibilități 
de care dispune acest sport in capita
la țării.

Actuala stare de lucruri in atletis
mul bucureștean oglindește, de fapt, 
lipsa de preocupare și tratarea fără 
simț de răspundere, a problemelor ac
tivității atletice, din partea unor fac
tori, cărora le revenea sarcina popu
larizării acestui sport in rrndorile ma
selor de tineret, angrenarea iotr-o ac
tivitate continuă și organizată a unui 
număr cit mai mare de tineri spor
tivi, pe măsura condițiilor și posibili
tăților existente in cluburile șl asocia
țiile noastre sportive.

Astfol, dm cele citeva zeci de aso
ciații sportive care activează in Ca
pitală numai 16 au secții de atletism 
«filiale fa F.R.A., dar nici acestea nu 
desfășoară o muncă temeinică, cores
punzătoare. In Capitală avem încă o su
medenie de întreprinderi mari, cu sute 
și sute de salariați, in majoritate ti
neri, care nu au secții de atletism: 
Uzinele Timpuri Noi, Fabrica de în
călțăminte Kirov, Uzinele Republica 
etc.

Nici la nivelul secțiilor de perfor
manță din cluburi situația nu se pre
zintă mai bine in ceea ce privește acti
vitatea pe care acestea o des“ășoară. Din 
analiza făcută a reieșit că aceste secții 
nu au efective corespunzătoare sarci
nilor si nevoilor actuale ale atletismu
lui, fiind lipsite de elemenle tinere 
cu perspectivă de a progresa, in spe
cial la Rapid, Steaua, Știința, I.T.B, 
Voința, Flacăra roșie.

Deși in anul 1961 atleții bucureșteni 
au realizat 37 de recorduri republica
ne și au cucerit 31 de titluri de cam
pioni ai țării, nu ne putem deciara 
mulțumiți in special, cu multe din re
zultatele cu care au fost cucerite titlu
rile de campioni republicani. Faptul 
că la multe probe rezultatele, privite 

. prin prisma performanțelor înternațio 
nale, sint incă slabe se explică și prin 
nivelul încă nesatisfăcător la care se 
desfășoară procesul instriictiv-educativ. 
Avem incă destui antrenori care nu 
folosesc cu curaj cele mai noi metode 
de antrenament, nu dovedesc toată exi
gența față de activitatea pe care o 
desfășoară ei și elevii lor.

,, Consfătuirea pe țară a atletismului, 
care a avut loc in luna ianuarie in 
Capitailă, a criticat cu tărie multe din 
lipsurile manifestate in munca celor 
mai multi dintre antrenorii și profesorii 
noștri de educație fizică de la școli 
și universități.

Trebuie să arătăm, de asemenea, si
tuația necorespunzătoare a bazelor 

' sportive existente fn București. In evi
dența noastră figurează 21 de terenuri

★ 
ION PARASCHIVESCU

Președintele comisiei de atletfem 
a orașului București

★

cu pistă de atletism. La prima vedere 
niunărwl lor ar fi mai mult decât sa
tisfăcător pentru asigurarea unei te
meinice activități atletice. Dar, din a- 
cestea numai 10 piste pot fi folosite in 
condtțiuni bune pentru antrenamentele 
atlețitor și doar trei (stadioanele 23 
August, Republicii și Tineretului) pot 
adăposti concursuri de mai mare an
vergură. In general, se constată că 
foarte multe din asociațiile și clubu
rile care au in grijă aceste stadioane 
nu depun toată grija pentru a le gos
podări așa cum se cuvine, pentru a 
li folosite m modul eel mai judicios.

Biroul comisiei de atletism a ora
șului București a analizat in mod te
meinic situația actuali ți, cu sprijinul 
consiliului orășenesc al UCFS și-a 
propus un amplu plan de muncă pen
tru acest an.

1. Creșterea numărului secțiilor afi
liate și al sportivilor clasificați, astfel 
ca pină la sfirșrtul anului să avem in 
București 50 de secții de atletism, in 
care să activeze 2.130 de atteți. Vom 
urmări in primul rtnd să înființăm 
secții de atletism in cadrul întreprin
derilor mari cum sint: Uzinele Tudor 
Vladimirescu, Combinatul Jilava, Fa
brica de confecții, uzinele Electronica, 
Uzinele Semănătoarea, F.R.B. De ase
menea, in principalele instituie de Hi- 
vățămirrt superior și in școlile cu peste 
1.000 de elevi.

2. Asociațiile și cluburile sportive 
să-și pună terenurile, în mod gratuit, 
la dispoziția membrilor secțiilor de at
letism din raioanele respective, pe

baza unei juste planificări a orelor de 
antrenament.

3. In acest an se vor înființa cen
tre raionale de antrenament conduse 
de antrenori specialiști.

4. Pe linia îmbunătățirii procesului 
instructiv-educativ se însărcinează co- I 
legiul orășenesc de antrenori, ca pe I 
baza liniei metodice trasate de F.R.A., 1 
să controleze și să îndrume cu mai 
mult simț de răspundere activitatea an
trenorilor bucureșteni. Antrenorii noș
tri trebuie să desfășoare o activitate 
și mai susținută, astfel ca pină la 
sfirșitui acestui sezon să putem numă
ra, în plus, 16 noi maeștri ai sportu
lui, 44 de atlețî de categ. 1, 148 de 
categ. a Il-a, 1.500 de categ. a llî-a. 
Se propune ca in acest an atleții bucu- 
reșteni să realizeze 17 noi recorduri 
republicane de seniori și 33 de ju
niori.

5. Vom asigura un bogaf calendar 
competition®! pentru atleții din Ca
pitală. Astfel, vom organiza concursuri 
bilaterale intre echipele asociațiilor din 
raioane și diferite intilniri intre ecH- I 
pele reprezentative ate raioanelor. In ! 
colaborare cu secția de învățămînt a 
Sfatului Popular al Capitalei și cu 
U A.S.R. ne propunem să organizăm 
campionate de atletism pe echipe (sis
tem divizie) pentru elevi și studenți. 
De asemenea, vom organiza concursuri 
de popularizare înaintea și in pauzele 
meciurilor de fotbal.

6. Vom sprijini acțiunea de amena
jare a bazelor sportive simple in șco
lile de toate gradele din Capitală.

In numele comisiei de atletism a 
orașului București ne angajăm să nu 
precupețim nici un fel de efort, in așa 
fel ca piuă la sfirșitui acestui an atle
tismul bucureștean să înregistreze un 
însemnat salt calitativ ia toți indicii.

„Cupa școlarul” a fost ciștigată de C.S.Ș.
Peste 300 de tineri atlețî au luat D. Piștaru (S.S.E. II) 3,10; greutate 

parte la concursul de sală dotat cu (5 kg): I. I elre (Prog.) Î3.09; JU- 
„Cupa școlarul1*.  Competifia a fost do- NIOARE I: 50 m: 51. Predescu (Prog.) 
minată de reprezentanții C, S. ''"■•J* —J. ’* lupii (C.S.S.) 7.0; 40 mg.^ 15 
care au prezentat v echipă nmogeaa. ^Irmhaim (S.S.E. II) 6,7: ludgime? M. 
Cu prilejul acestor întreceri «’... fost Rttpu. 5.19; înălțime: M., PopeScu
stabilite două noi reeorduri rrpu®«căne 
de juniori pe teren acoperit: WiliMa 
I xpu — 5,49 m la lungime și Eugen 
Stmioneseu — 4,05 m la prăjină.

De subliniat Faptul că deși acest con
curs a fost anunțat din timp colegiul 
de arbitri al orașului București nu a 
delegat nici un arbitru, fapt care a în
greuiat buna desfășurare a întrecerilor.

Iată rezultatele: JUNIORI 1: 50 m: 
-M. Calnicov (Dinamo) 6,0; I. Ritieoi 
(Prog.) 6,1; 55 mg: M. Calnicov 7,8; 
lungime; M. Calnicov 7.141 inăl/ime: G. 
Semen (C.S.S.) 1,85; prăjini: E. Simio- 
neseu (C.S.S.) 4,05; greutate (6 kg): 
E. Velciu (C.S.S.) 13.55; JUNIORI II: 
50 m: D. Popa (C.S.S.) 6,3; lungime: 
D. Duțulescu (C.S.S.) 5.99, prăjină:

ft .3_S.) 1,50 (a dona zi a sărit 1.55);
St, M.lngiueanîf (C.S.S.) și El. Vțrlan 
(C.S??.) Î.T5? greutate: G; Curăti 
(Prog.) 11,53; JUNIOARE II: 50 m: 
G. Radulescu (C.S.S.) 6,9; M. 1 jak 
(C.S.S.) 7,0; lungime: G. Rădulescu
5.43; înălțime: A. lonescu (C.S.S.) 1,45; 
greutate (3 kg): E. Prodan (Voința) 
11.24; M. Bransdorfer (C.S.S.) 11.00.

In urma rezultatelor obținute clasa
mentul general al „Cupei școlarul**  a 
fost următorul: 1. C. S. Școlar 422,5 p; 
2 S.S.E. II 216.5 p; 3. S.S.E. I 173 p;
4. Progresul 138 p; 5. Voința 128 p;
6. Steaua 38 p.

. GH. CIORANU, coresp.

După finalele campionatelor de cros

jucătorilor tre 
cu accent ne 
cu forță, mai 
care joacă la 9 

cab

Toată atenția selecționări 
și instruirii juniorilor

„CUPEI SPOUIUl POPUP»
2. Este oacesar ea federația 

colegiul central al antrenorilor să 
boreze un program minimal de p 
tire unitară pentru juniori, a c 
aplicare să fie obligatorie pentru 
trenori. Bagajul de deprinderi, de 
riaștințe telurice și tactice trebuie 
fie mai bogat la toate echipele ,4 
cest lucru se poate realiza prin a 
program minimal.

3. Selecționarea 
făcută mai atent, 
mente înalte, dar 
în căzui juniorilor 
Dezvoltarea șî perfecționarea 
lor fizice de bază trebuie să fi 
preocupare permanentă a antrenori

4. In pregătirea jucătorilor antr
rii trebuie să fie fo3rte atanți 
procedeele să fie însușite nu tu 
spectacular, ci in interesul jocului 
pel. Fără o tehnică minimală de i 
juniorii se vor plafona, sau, lăsin 
să se formeze la întimplare. ei 
rămine cu deprinderi greșite și ; 
de corectat mai tirziu. De asemer 
antrenorii trebuie să acorde im 
t*nță  egală și pregătirii jocului 
apărare. Majoritatea echipelor s 
prezentat destul de slab pregătite 
acest capitol, de unde și numărul 
de goluri marcate, in *’
pele trebuie îndrumate spr o r^.c 
permanentă, efectuată cu ușurință, 
pidă și agresivă, blocarea corect 
mingii, colaborarea mai pronun 
cu portarul etc.

5. in sfirțit, socotesc că preg 
tactică «ste absolut necesară ii 
măsură mai mare la juniori. Ace 
trebuie să știe să contracareze 
mul de joc al adversarilor, să se a 
teze oricărei situații ivite în joc , 
variație in așezare. Juniorii — se 
— sint mai receptivi și iși pot ins 
și o corectă pregătire tactică.

Realizarea acestor măsuri, la 
trebuie să adaug și necesitatea 
genizării echipelor (ca să nu tră 
printr-un jucător sau doi), va fa => 
slut convins — ca activitatea ec.h! 
lor de juniori să se îmbunătățea 
foarte mult calitativ 
„CUPEI SPORTUL 
grad de tehnicitate și

— Concluzii la a V-a ediție a
S-au scurs aproape două săptămînt 

de la terminarea celei de a V-a ediții 
a „GUPEI SPORTUL POPULAR" și 
ecourile pasionantei întreceri a junto 
rilor ți junioarelor nu s-au stins încă. 
Motivul este simplu: această Gupă a 
devenit o competiție tradițională a ti
nerilor handbatiști, iar ultima sa edi
ție a permis citeva concluzii extrem 
de prețioase pentru viitorul său, pen
tru viitoarea activitate a echipelor de 
juniori și junioare.

Despre toate acestea am stat de 
vorbă recent. cu tov. prof. EUGEN 
TROFIN, antrenorul echipei C.S.Ș. 
București—câștigătoarea pentru a treia 
oară consecutiv a. Cupei la băieți, 
care este — cum se spune — în 
„miezul problemei" deoarece se ocupă 
de mijit timp de tinerii handbalițti și 

ale „Cupei ", De altfel, prof. E. Troiin 
este și antrenorul reprezentativei noa
stre de tineret.

Prima problemă abordată a fost 
dacă această competiție și-a atins 
scopul. Răspunsul a venit prompt:

— Fără discuție. Acest lucru rezultă 
din interesul deosebit manifestat de 
sportivi față de Cupă, in această pri
vință găsesc că este foarte semnificativ 
faptul că și alte centre din țară au 
cerut să organizeze faze locale, dar 
lipsa unor săli corespunzătoare a îm
piedicat satisiacerea acestei dorințe. 
Există, așadar, o mare emulaț;e în 
țară și acest lucru trebuie reținut. 
Nefiind un campionat de sală, „CUPA 
SPORTUL POPULAR*  a concentrat 
atenția tinerilor jucători, a intrat in 
preocupările acestora. De aceea și pre
gătirile lor nu sint ceva ocazional, ci 
îmi proces continuu, absolut necesar 
atunci cjnd dorința este calificarea în 
turneul final și chiar cucerirea tro
feului.

interesul sporit, asigurarea unei con
tinuități in pregătire și joc nivelul 
tehnic destul de ridicat și evidențierea 
multor elemente talentate — toate 
acestea duc la concluzia că întrecerea 
iși atinge pe deplin scopul cu fiecare 
ediție consumată. Mai mult chiar, com
petiția poate contribui la rezolvarea 
— Pe linia handbalului — a proble
mei selecționării și pregătirii tinerelor 
cadre, pe care au pus-o cu multă 
tărie lucrările recentei Conferințe pe 
tară a UCFS.

urmărit îndeaproape cele cinci ediții 
e „Cupei". De altfe’

si va asigi
POPULAR" 
mai ridicat

Interviu Fia'
G. PTTRI

— Ce credeți că trebuie mtr«prins 
in viitor pentru a asigura un succes 
și mai inare acestei întreceri ?

— Competiția s-a consacrat, intr- 
adevăr. Ea poate contribui însă și 
mai mult la lărgirea numărului cadre
lor tinere, la întărirea și dezvoltarea 
activității echipelor, la crearea de ele 
mente bine pregătite necesare hand
balului nostru. Pentru aceasta însă, 
consider că trebiae luate cîteva mă
suri și anume;

1. Comisiile locale să planifice bine 
jocurile fazei locale, asigurindu-le con
tinuitate, nu cum s-a întîmplat în edi
ția aceasta, la București, unde jocurile 
au început după o formulă ți s-au 
terminat după alta. Echipele câștigă
toare a' fazei locale trebuie să fie de
semnate în urma unei întreceri regu
late. Eventual, dacă timpul permite, 
competiția poate începe în aer liber 
șî continua în sală.

De Ia I. E. B. S.
Pentru jocul internațional de h< 

cbei pe gheață R.P.R. — B. S. Ceh*  
slovacă, care va avea loc astă-soar; 
la ora 19, pe patinoarul artificial di 
parcul „23 August*,  sfnt valabile ui 
mătoarele categorii de permise :

— albastre și roșii în piele, albastt 
și gri in dermatin care poartă stan 
pila „Hochei și Patinaj", varxi^^ 
ziariști, arbitri și antrenori de Kocrc 
șl patinaj.

Biletele pentru acest joc se găses 
de vinzare la casele de bilete din st 
I. Vidu și agenția centrală Prone 
sport din calea Victoriei 15.

★
întreprinderea de Exploatare a Bs 

zeler Sportive aduce Ia cunoștinț 
cluburilor sportive, asociațiilor spoi 
tlve și comitetelor sindicale din ir 
treprinderi și instituții că Inche 
contracte pentru bilele de intrare 1 
toate jocurile de fotbal interne și ii 
ternaționale ce vor avea Ioc in ani 
1962 pe stadioanele „23 August44 ? 
„Republicii”.

Contractele se pot încheia pină 1 
data de 1 aprilie 1962.

întrecerile finale ale campionatelor 
republicane de cros, desfășurate dumi
nică la Ploiești, au marcat inausura- 

‘ rea seriei de mari competiții interne, 
din 1962, ale alieri muu lui nostru.

Cum era șl firesc, finalele au prilejuit 
celor prezenli o suiqedenic de constatări, 
unele îmbucurătoare, allele mai puțin 
bune. în rîndurîle care urmează voi - în 
cerca să prezinv cîteva din însemnările 
pe care le-am făcut cu această ocazie.

• A impresfonat plăcut marele nir 
măr al., juniorilor (aproape 100) care 
au evoluat în cursa de 3.000 ni. Cei 
mai mulți dintre ci au arătat calilăji 
frumoase care întregesc aspectul lor 

•■’fixicș Este o dovadă că antrenorii au 
i-șliut să muncească șt să facă o judi
cioasă selecție a tinerilor cei mai în
zestrați pentru alergările dc scmiTond. 
Aceasta creează premisa unui salt valo- 

' ric a fît în ceea ce privește nu mărul 
viitorilor partiejpanti la cursele pe 
pistă de la 800 la 3.000 m, cît șî în 
privința rezultatelor pe care le aștep
tăm de la ei. Nu același lucru •se poate 
spune însă despre junioare. Din cele 
43 de concurente am remarcat prea pu
ține alergătoare, cu adevărat selecțio
nate, care să ofere certitudinea1 progre
sului. Cele mai multe, ori smt prea 
micuțe ca statură ori, adevărate... a- 
runcătoare! Este puțin probabil că ase*  
menea atlete să „dea“ performerele de 
mare valoare pe care trebuie să le pre-

★

Prof. EUGEN DANCIU
antrenor la clubul Progresul București

★

tîm. De aceea, în fața noastră a an
trenorilor, care se preocupă de aceste 
probe atletice, stă sarcina de mare răs
pundere de a ne ocupa și mai temei
nic de angrenarea unui număr cît mai 
mare de fete, din care să putem se
lecționa apoi pc cele mai apte și mai 
talentate alergătoare de semifond.

• La aceste categorii impresia- cea 
mai .frumoasă au lăsat-o constănțenii 
\ ictoria Cosa și Ion Rniachi (elevii 
antrenorului V. Craia), care au cîștigat 
categoric titlurile de campioni republi
cani de juniori. Victoriile lor dovedesc 
munca bună desfășurată în cadrul sec
ției de atletism a clubului Farul. Com
portări remarcabile au mai avut: Viorica 
Gabor (practică atletismul abia de anul 
trecut), Leontina Frunză și Doina Bîr- 
san (aceasta mi se pare încă prea pu
țin ,,coaptă“ pentru cei 1.000 m ai unui 
asemenea cros). Constantin Voivozeanu 
— marea surpriză a probei —, Gbeor- 
ghe Plăcintării, Horst Schmidt și Fran- 
cisc Baban.

• Întrecerea seniorilor a angrenat un 
marc număr de particîpanți. Este desi
gur un lutru pozitiv. Dar nu trebuie 
să trecem cu vederea faptul că mulți 
dintre ei, slab pregătiți, nu și-au justi

ficat prezenta într-o asemenea finală 
de campionat republican. Este elocvent 

-în această direcție faptul că au fost 
destui' cei ajunși din urmă cu un tur. 
Rețineți însă că traseul nu măsura de- 
eît 8.000 m și că un tur era lung de... 
1.200 m!

• In cursa senioarelor a fost înre
gistrată cea mai redusă participare 
(doar 21 de concurente) și cu excepția 
primelor patru clasate toate celelalte 
nu s-au arătat la înălțimea așteptărilor. 
Ba din contră...

• Viorica Greccscu și Andrei Bara- 
baș au cucerit pe merit titlurile dc 
campioni, fiind categoric cei mai bine 
pregătiți din toate punctele dc vedere. 
Prin felul în care au evoluat duminică 
putem aștepta cu încredere că, în acest 
sezon, ei vor realiza performanțe din
tre cele mai bune.

• în general, primii clasați la am
bele probe au arătat o formă destul 
de bună, ceea ce ne îndreptățește să nă
dăjduim în ir-o comportare frumoasă a 
echipelor noastre reprezentative la apro
piatul „cros balcanic*  de la Atena.

• Organizatorii întrecerilor — co
misia regională dc atletism (președinte 
Cristei Tănăscscu) — s-au străduit să 
asigure competiției fastul și amploarea 
cuvenită. In linii mari ci au reușit
se achite dc această sarcină, dar au 
existat și unele deficiențe Ia înregistră
rile sosirilor și în operativitatea alcă- 
tuirii clasamentelor.

Tn curînd pe ecrane noul film sovietic

Bătălie in marș

O producție in două serii a studioului „Mosfilm“, după romanul cu acele 
nume al Calinei Nicolaeva,
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SERIA I, GRUPA B

roșie Buc.
Buc.
Buc.

ănunte de la jocurile din țară
DEȘI PORNEA FAVORIT...

IAȘI (prin telefon). Pentru mulți 
ntre spectatori, meciul nul realizat 

echipa locală în compania studen- 
lor bucureșteni constituie o surpriză, 
tr-adevăr, C.S.M.S. Iași n-a debutat 
actualul campionat la nivelul aștep- 

rilor Oaspeții au deschis scorul in 
in. 15 prin Ciuliani (lovitură de pi-
or căzută) și gazdele au egalat de- 
îa cu 7 minute înainte de sfîrșitul 
ului (Drobotă — încercare). Scor: 
3.

6. Șantierul Naval Oltenița
7. Vulcan Buc.
8. Petrolul Pitești
9. Progresul II Buc.

10. Combinatul poligrafic Buc.

SERIA A II-A

1. Precizia Săcele
2. Petrolul Ploiești
3. Unirea Ion Roată
4. Metalul Buzău
5. Progresul R. Sărat
6. U.S.A.S. Năvodari
7. Farul Constanța
8. ------ "
9.

10.

Flacăra
Gloria
Sirena ___

„Grivi^tfSRoșie n Buc. 
Â'utc^Wul Buc.

SERIA A III-A
1. Ancora Galați
2. ~ -
3.
4.
5.
«.
7.
8.
».

10. Știința Galați
SERIA A IV-A

1. Metalul Reșița
2. Drubeta Tr. Severin
3. C.F.R. Timișoara
4. Jiul Petroșeni

5. Electroputere Craiova
6. C.S.M. Sibiu
7. Chimica Tirnăveni
8. Minerul

9. Minerul

ampionatul republican de calificare
fost stabilite seriile —

proape 50 de echipe
tre ale țării își vor disputa, înce- 
d cu prima etapă care se desfășoară 
18 martie, calificarea pentru primul 
pionat al țării. Competiție deose- 
de importantă, campionatul de ca-

care va prilejui și în acest an pre- 
irea la un nivel tot mai ridicat a 

ui mare număr de echipe, evidenție- 
a noi elemente tinere, talentate, 

primă caracteristică a campionatului, 
e începe peste citeva zile, este nu
rul sporit de echipe, față de ediția 

anul trecut. In cele patru serii 
ia 1 cuprinde două grupe), vor

ticipa 49 de echipe, împărțite astfel:

SERIA I, GRUPA A
Meteorul Buc. 
Dinamo Buc.
Rapid Buc. 
Politehnica Buc.
Inst. Construcții Buc. 
Aeronautica Buc.
Colorantul Buc. 
Universitatea Buc. 
Arhitectura Buc.
I.P.G.G. Buc.

rea multe „ratări” în prima etapă
Nu este vorba numai despre lovitu- 
e de pedeapsă, cu toate că și despre 
estea s-ar putea spune multe (Dro- 
fă a înscris la centru dar Rosenberg 
ratat transformarea — C.S.M.S. lași 
Știința București — I. Popa l-a imi- 
după încercarea realizată de Căli- 

n — Știința Cluj — Dinamo —
.). Au fost insă destule „ratări" și 
ceea ce privește calitatea primelor 

rtide ale campionatului republican 
rugbi.

In pofida frumoaselor promisiuni 
ute în „Cupa 6 Martie", unele e-

ipe n-au confirmat valoarea arătată 
ca urmare, spectatorii au fost dese- 

i nemulțumiți de evoluția jucătorilor, 
tfel, mai toate partidele s au carac- 
izat printr-o primă repriză de „stu- 
r in care fazele spectaculoase, ac- 
nile tactice bine orientate, s-au lăsat

uit așteptate. Nici echipele frunlașe 
au făcut excepție (Steaua — Meta- 
1) practicind doar in repriza secundă 

joc mai apropiat de valoarea lor. 
n joc confuz, închis, l-au oferit și for- 

țiile Progresul și Flacăra roșie,
ab s-a prezentat și echipa C.S.M.S. 
și care, pe teren propriu, n-a reușit 

it un rezultat de egalitate in corn- 
ludenților bucureșteni. Se pare 

T^Ieși a susținut citeva jocuri de ve- 
icare, C.S.M.S. lași nu este irlcă pusă 
punct. Nu a plăcut, desigur, nici jo- 

1 strict de apărare prestat de unele 
hipe cite o repriză întreagă (Știința 

urești) care nu a contribuit cu ni- 
ic la calitatea partidelor respective. 
Au fost însă și lucruri bune pe care 
cuvine să le consemnăm. In gene- 

1, echipele s-au prezentat in progres 
ță de începutul campionatului din 
ul trecut. Unele formații au „debu- 

1“ surprinzător de bine (I.T.B.) iar 
tele au furnizat jocuri plăcute, de ri
al nivel tehnic (Dinamo), indreptă-

Gh. Vasiliu — coresp.
„DERBIUL" STUDENȚILOR 

N-A SATISFĂCUT
PETROȘENI (prin telefon). înche-

it cu victoria gazdelor (9—3), jocul 
intre Știința Petroșeni și Știința Ti- 
îișoara n-a satisfăcut pe deplin. Ant
ele echipe au ratat extrem de mult, 
’uncteie au fost înscrise de Manolache 
lovitură de pedeapsă), Ureche (în- 
ercare) și Manolescu (încercare) 
entru Știința Petroșeni și de Celea 
lovitură de pedeapsă), pentru oaspeți.

I. Zamora — coresp.
DINAMOVIȘTII 

ÎNVINGĂTORI CU 9—3 LA CLUJ
CLUJ (prin telefon). Știința Cluj și 

)inamo București au furnizat un joc 
le luptă, viu disputat, plăcut. Pentru 
'Ucureșteni au marcat Dragomir, Cîn- 
lea și Popa (încercări) iar pentru 
;azde Căiiman (încercare).

V. Cacoveanu — coresp.

țînd așteptările. Rămine ca etapa vii
toare să confirme valoarea reală a e- 
chipefor din prima categorie și să nu 
mai prilejuiască acele constatări nega
tive (scuzabile oarecum la inceput de 
campionat, dar NUMAI LA ÎNCEPUT!) 
care au însoțit cronica primei etape.

Cu patru ani în urmă, constatam cu 
multă bucurie frumoasele perspective 
ale schiorilor romini participant la 
ediția inaugurală a „Cupei speranțe
lor". După o pregătire făcută cu mult 
spirit de răspundere și seriozitate. Cor
nel Tăbăraș, Gheorghe Bălan, Ion Zan
gor, Horst Hanich, Radu Banu și Dan 
Focșeneanu s-au întrecut pe pirtiile 
Postăvarului — de la egal — cu cei 
mai buni tineri schiori din Austria. 
R. P. Polonă, Franța, R. P. Bulgaria 
și R. P. Ungară, cucerind locuri frun
tașe în toate probele, dovedindu-se in 
privința tehnicii foarte apropiați de 
reprezentanții Austriei și Franței, țări 
care au dat in ultimii ani cei mai 
buni schiori ai probelor alpine.

în acest an, cu ocazia Concursului 
internațional al R.P.R., aceiași schiori, 
care ne-au reprezentat cu cinste țara 
în 1958, la „Cupa speranțelor", au 
dat dovadă de o bună pregătire, de 
seriozitate și combativitate, obținind 
prin Gh. Bălan primul loc Ia slalom 
special și combinata de două probe 
și cedind doar la mare luptă primele 
două locuri la coborire. clasindu-se 
însă pe locurile 3—4—5. Simbătă și 
duminică, foștii juniori din 1958, ac
tuali seniori, ne-au reprezentat eu 
cinste țara, culegind aplauze din par
tea spectatorilor pentru frumoasele 
performs nțe.

Se poate spune deci că promoția 
1958 a „Cupei speranțelor" ne-a făcut 
cinste de la debut și pină acum, coo- 
firmînd perspectivele arătate.

Care sînt insă perspectivele juniori
lor care ne-au reprezentat țara ia edi
ția 1962 a „Cupei speranțelor", desfă
șurată vineri și simbătă la Poiana 
Brașov ? Răspunsul trebuie căutat nu 
numai în rezultatele necorespunzătoa
re obținute în compania schiorilor ita
lieni, polonezi, cehoslovaci, germani 
și bulgari ci, mai ales, in modul in

Gh. Bădescu (Oinams Brașov), 
noul campion la 50 km fond
Cursa de 50 km, desfășurată în ca

drul campionatului republican, a fost 
dominată de schiorii dinamoviști, care 
au condus majoritatea traseului. Titlul 
de campion republican a revenit lui 
Gh. Bădescu (Dinamo Brașov) cu 
timpul de 2 h 54 :58, urmat în or
dine de: 2. I, Rășină (Dinamo) 2 h 
56 :58 ; 3. Al. Zangor (Casa Ofițeri
lor Brașov) 2 h 59 : 30 ; 4. Gh. Cim- 
poia (C.O.B.) 3 h 06:29 ; 5. St. Dră- 
guș (C.O.B.) 3 h 07 : 17 ; 6. I. Cimpoia 
(C.O.B.) 3 h 11:31 ; 7. Z. Ailenei (Olim
pia) 3 h 12:31 ; 8. I. Șupeală (Ca- 
raimanul Bușteni) 3 h 13 :23 ; 9. D. 
Zangor (C.O.B.) 3 h 13 :54 ; 10. I. 
Bogdan (Dinamo) 3 h 17 :24.

Campionate europene iară ... campioni
De ani și ani de zile în lumea te

nisului de masă se organizează nu
meroase competiții internaționale. Cam
pionatele mondiale datează din 1926, 
iar campionatele europene tind să de
vină tradiționale. La ediția inaugu
rală de la Budapesta în 1958 ca și la 
Zagreb (1960), întrecerile pentru tit
lurile continentale au reunit un ma'e 
număr de sportivi, reprezentînd a- 
proape toate țările din Europa. Lin 
succes deosebit au obținut in ambele 
ediții jucătoarele și jucătorii din ță
rile socialiste. La Budapesta, ei au 
cucerit șase din totalul de șapte tit
luri. La Zagreb, reprezentanții R. P. 
Ungare și R. P Romine au ieșit în
vingători in toate probele, iar jucă
torii din R. S. Cehoslovacă și U.R.S.S. 
au ocupat locuri fruntașe.

De fiecare dată, intilnkile au avut 
loc intr-un spirit de sportivitate de
plină și au contribuit la stringerea 
legăturilor de prietenie intre partici
pant!.

Anul acesta, la sfîrșitul lut martie, 
este programată cea de a treia edi
ție a „europenelor". Ia4ă insă că m 
pofida climatului de colaborare care 
trebuie să existe in asemenea între
ceri, nori plumburii se adună deasu
pra campionatelor, care vor fi orga
nizate de R.F.G. Ținind isonul cercu
rilor revanșarde de la Bonn, conduce
rea federației de tenis de masă din 
R.F.G. a fixat Berlinul occidental ta 
loc de disputare a competiției! Aceas
ta, în duda faptului că — așa cum 
se știe — Berlinul occidental nu face 
parte din statul vestgerman, el afiin- 
du-se pe teritoriul R. D. Germane, 
stat liber și independent Mergind mai 
departe cu acțiunile diversioniste, 
delegatul R.F.G. in Comitetul Uniunii 
europene de tenis de masă, susținut 
de alți reprezentanți din țări capita
liste, care au cedat presiunilor unor 
cercuri interesate in inveninarea rela
țiilor internaționale, a pus în mișcare 

Dupâ întrecerile Internationale din Poiana brașor:

dar... în ghilimele!

Mii de spectatori <u urmărit pasionanta evoluție a cursei de slalom special des
fășurată duminică dimineață ie Kantsel. in cadrul Concursului internațional al 

R.P.R. Foto: P. Romoșan
care au parcurs traseele. Greșeli grave 
in execuția procedeelor tehnice, lipsă 
de siguranță și de hotărire, iată ce a 
caracterizat pe juniorii noștri partici
pant la cea de a IlI-a ediție a „Cupei 
speranțelor". Și acest fapt nu se da- 
torește unei „eclipse" întîmplătoare de 
formă, ci unor cauze mult mai pro
funde.

Constantin Bălan, Mircea Ene. Spi
ridon Bălan, Ion Pitiș, Dan Puiu șa. 
au devenit îngimfați, se consideră 
„mari" schiori înainte de a păși spre 
consacrare, nu acordă toată seriozi
tatea pregătirii și au chiar abateri de 
la disciplină. Deși li s-a atras atenția 
de către federație, de antrenori, sportivi 
mai vechi și in coloanele ziarului nos
tru, ei au continuat să meargă pe un 
drum greșit. Urmarea s-a văzut nu 
numai în locurile slabe ocupate in în
trecerile internaționale de săptămîna 
trecută, ci și în comportarea nesatis
făcătoare pe care au avut-o in tot 
sezonul în concursurile cu caracter in
tern. O importantă vină pentru ati
tudinea greșită pe care o au juniorii 
față de pregătirea lor sportivă o au 
însă și antrenorii Marin Niculescu și 
Mihai Dragomirescu, precum și fede
rația de specialitate, care au trecut ,:ii 
vederea abaterile juniorilor, au coco
loșit chiar lipsurile acestora. Singu
rele „măsuri" au fost... observațiile 
verbale, deși au fost cazuri în care 
excluderea din lotul republican și chiar 
din lotul asociației ar fi servit un se
rios exemplu pentru ceilalți schiori. 
Munca de educație politică și cultu
rală, factor de o deosebită importanță

avizul favora- 
de conducere 
lipsită de ra-

netolerat. De- 
cel maghiar 
europene au 
și au pro- 

organi- 
1 ocei-

mașina de vot, obținind 
bil din partea forului 
pentru această hotărire 
țiune.

Situația creată este de 
legatul cehoslovac și 
in Comitetul Uniunii 
argumentat temeinic 
testat energic împotriva < 
zării „europenelor" în Berlinul 
dental. S-a cerut federației de specia
litate vestgermane să schimbe locul 
de desfășurare in orice oraș din 
R.F.G. și să se dea toate garanțiile 
că participarea la campionate se va 
face fără nici un fel de discriminări. 
Numai in acest caz. sportivii din ță
rile socialiste vor lua parte la cam
pionate. De altfel, tot în acest sens 
și-au făcut cunoscute pozițiile și fede
rațiile de tenis de masă din R. P 
Romină, U.R.S.S , R. P. Polonă, R. P. 
Bulgaria. în caz contrar, intreceriie 
vor avea loc fără sportivii din aceste 
țări, printre cei mai buni 
ropa. Intr-adevăr,

din Eu
ropa. Intr-adevăr, aceste țări dețin 
toate cele șapte titluri continentale și 
chiar singurul titlu mondial ciștigat de 
europeni la Pekin aparține romincelor 
Maria Alexandru și Geta Pitică. De a- 
semenea, făcind o succintă trecere in 
revistă a ierarhiei mondiale și euro
pene in tenis de masă, se poate con
stata cu ușurință că sportivii țărilor 
socialiste ocupă numeroase locuri de 
frunte.

Atunci, pe bună dreptate se poate 
întreba orice om cu o gindire lucidă: 
este posibilă organizarea unor cam
pionate fără campioni, fără prezența 
celor mai buni sportivi ? Se poate 
oare desfășura in condiții norma
le un campionat european in ab
sența campioanelor mondiale Ma
ria Alexandru și Geta Pitică a 
multiplilor campioni europeni Eva 
Foldi, Zoltan Berczik, a unor „palete" 
recunoscute ca Miko, Stanek (R.S.C.), 
Rozsas, Peterfi, Fahazi, Șarolta 

în pregătirea unui sportiv, a fost ne
glijată, schiorii juniori manifestin') 
grave lipsuri și în această privință.

Iată de ce actualele „speranțe" nu-și 
îndreptățesc denumirea. Este necesar 
ca secțiile de schi ale cluburilor și 
asociațiilor sportive să se preocupe 
mai intens de depistarea elementelor 
tinere, de creșterea și educarea lor. 
Tinerii schiori au datoria să participe 
cu toată conștiinciozitatea la antrena
mente, la acțiunile menite să le îmbo
gățească cunoștințele politice și cul
turale, au datoria să muncească cu 
dragoste și perseverență pentru a pu
tea răspunde cum se cuvine condi
țiilor create.

Adică, așa cum a făcut promoția 
1958 a „Cupei speranțelor"...

D. STANCULESCU 

Buletinul
în cursul zilei de 12 martie a în

ceput să ningă din nou în to|i Carpații 
și cu deosebire la altitudini mai ridi
cate de 1.200 m. în dimineața acestei 
zile stratul de zăpadă avea următoarea 
grosime: Sinaia 24 cm, Predeal 40 cm, 
Vf. Omul 100 cm, Fundata 45 cm, Ra~ 
râu 45 cm, Semenic 50 cm, Țarcu-Go- 
deanu 42 cm, Paring 14 cm, Păltiniș 
5 cm.

în zilele următoare vremea va fî în* 
chisă și umedă, cu ninsori moderate sau 
abundente la altitudini mai mari de

Lukacs (R.P.U.), Averin, Paskiavî- 
cius (U.R.S.S.), Neguiescu, Cobîrzan 
(R. P. R.) etc ? Cum s-ar imți Dia
na Rowe (Anglia), Larsson sau Alser 
(Suedia), V. Markovic (R.P.FI.) sau 
Freundorfer (R.F.G.) dacă, in lipsa 
celor amintiți țnai sus, ar fi decretați 
campioni ? Ce interes poate să prezinte 
o competiție oficială, unde se decern 
titluri europene și unde ar fi prezente 
țări ca Danemarca, Belgia, Elveția, 
Luxemburgul, unde tenisul de masă are 
încă o valoare scăzută ? In schimb 
nu concurează R.P.U., R.P.R.. R.S.C., 
U.R.S.S., țări care reprezintă prima 
forță in tenisul de masă de pe con
tinent. Intr-o atare situație, actua
la, ediție a „europenelor" nu poate 
fi considerată decit ca un jalnic simu
lacru. în detrimentul întrecerii sportive 
adevărate, și care nu poate servi decit 
scopurilor politice nefaste urmărite și 
pe tărim sportiv de revanșarzii vest- 
germani.

Totuși, opinia publică sportivă 
internațională speră că rațiunea să
nătoasă va triumfa în cele din urmă 
și locul desfășurării campionatelor eu
ropene pe 1962 va fi schimbat din 
Berlinul occidental intr-un oraș din 
R-, F. G. Este un imperativ cerut de 
spiritul de colaborare și înțelegere 
care trebuie să domnească in toate 
întrecerile sportive. Timpul nu este 
pierdut Opinia publică, oficialitățile 
sportive, jucătorii și jucătoarele de 
tenis de masă din țările Europei 
își vor spune fără îndoială cuvîntul.

CONSTANTIN COMARNISCHI

S DE MASĂ y

Adriana Pascu și Dan Antonescu 
sînt noii campioni ai Capitalei 

la juniori
întrecerile de tenis de masă ale juni

orilor bucureșteni, desfășurate simbătă 
și duminică au reunit peste 100 de par- 
ticipanți și ele au luat sfîrșit cu victoria 
reprezentanților clubului Progresul, A- 
driana Pascu și Dan Antonescu, noii 
campioni ai Capitalei. Rez.ultate tehnice 
mai importante : simplu junioare, sfer
turi de finală: Viorica Ivan (I.T.B.) 
— Doina Zabaria (Pasteur) 2—1, Ve
nera îrescu (Pasteur) — Liliana Țară- 
lungă (Voinfa) 2—1, Mihaela llrisch 
(I.T.B.) — Victoria Anghel (I.T.B.) 
2—1, Adriana Pascu (Progresul) — 
Beatrice Blaunstein (Banca Investiții) 
2—0, semifinale: V. Ivșn — D. îrescu 
2—0. A. Pascu — M. Hriseh 2—0, 
finala: A. Pascu — V. Ivan 2—0 (II, 
14) ; simplu juniori, sferturi de finală: 
Gh. Dumitrescu (Voința) — Marinescu 
(Progresul) 2—1, G. Stroîescu (Berc 
Grivița) — G. Păun (Progresul) 2—0, 
Grigore Jlie (Voiritaj — S. Dumițriu 
(Bere Gri vi ța) 2—0, D. Antonescu. (Pro* 
greșul) — M. Opran (Progresul) 2—0, 
semifinale: Stroîescu — Dumitrescu 
2—0, D. Antonescu — Grigore Ilîe 2—0, 
finala: D. Antonescu — Stroîescu 2—0, 
(19, 18). Jucătoarele și jucătorii cla
sați în sferturile de finală s-au calificat 
pentru finalele campionatului republî- 
can de juniori care vor avea loc peste 
două săptămîni la Reșița.

★

în concursul rezervat celor mai buni 
jucători din București, pe primul loc 
s-a clasat Matei Gantner (I.T.B.). Re
zultate: turul I: Gantner •— losif 3—0, 
Hosu — Grigore 3—0, Iscovici — Băr 
bulescu 3—1, Bottner — Opran 3—0, 
Angelescu — Luchian 3—1, lonescu 
Soare — Podgoreanu 3—1, Sîndeanu — 
Dumitrescu 3—0, sferturi de finală : 
Gantuer — Hosu 3—1, Bottner — Isco
vici 3—1, Angelescu — Pesch 3—1, 
lonescu Soare — Sîndeanu 3—2, semi
finale : Gantner — Bottner 3—1, Io 
nescu Soare — Angelescu 3—1, finala f 
Gantner — lonescu Soare 3—0 (15, 
17, 17).

zăpezii
1.000 m. Temperatura va scădea, men- 
ținîndu-se și ziua sub zero grade. Stra
tul de zăpadă va crește considerabil 
în grosime. Situația meteorologică și 
zăpada pufoasă oferă condiții foarte 
bune pentru toate sporturile de iarnă.

Menționăm că aceste previziuni se 
referă la zona de munte mai înaltă de 
900 de metri.
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După ce au condus cu 2-1 la seturi

Voleibaliștii de la Progresul București
au pierdut cu 3-2 al treilea meci cu T-S-K-A. Moscova
MOSCOVA 13 (prin telefon). -Luni 

seara, în sala Ț.S.K.A., în fața unui 
număr la fel de mare de spectatori, 
ca și la primul joc, cel die duminică, 
Ț.S.K.A. Moscova și Progresul Bucu-

f
i

I
acest an tradiționalele întreceri 
„internaționalelor**  de gimnas- 

sc vor desfășura în zilele de

Cea de a V-a ediție 
a campionatelor internaționale 

de gimnastică ale R. P. R.
în 

ale 
tică 
6—8 aprilie în București. La aceste 
campionate au fost invitate nume
roase țări. Pînă acum și-au confir
mat participarea: R. S. Cehoslovaca, 
R. I). Germană, Iialia, R. P. Po
lonă, Uniunea Sovietică și R. P. Un
gară. Federația de specialitate din 
R. S. Cehoslovacă a trimis și în
scrierile nominale: Libuse Cmîralova, 
Adulfina Tkacikova, Pavel Gaidos, 
Vaclav Kubicka.

Se cunosc șahiștii care vor alcătui în acest an
reprezentativa R. P. B^li^^aria

Una dintre marile competiții șahiste 
internaționale din acest an va avea 
loc în R. P. Bulgaria. Este vorba de 
Olimpiada de șah, care se va desfă
șura în luna septembrie în apropierea 
orașului Varna, pe litoralul Mării 
Negre. Șahiștii bulgari se pregătesc 
intens pentru acest eveniment, cam
pionatul recent încheiat constituind o 
etapă în cadrul acestei pregătiri. Lup
ta pentru primele locuri s-a desfășu
rat, de altfel, sub semnul calificării

Marele maestru international de șah 
V. Ragozin a încetat din viată
MOSCOVA 12 (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 11 martie a încetat din viață, după 

io îndelungată suferință, unul dintre 
. cei mai valoroși șahiști sovietici, ma
rele, maestru internațional Viaceslav 
Ragozin, în vîrstă de 53 de ani.
. Numele lui Ragozin este bine cunos
cut în cercurile șahiste internaționale, 

a participat timp de peste 30 de 
fgnț la numeroase turnee de șah în 
U.R.S.S. și peste hotare.

In ultimii ani, Viaceslav Ragozin a 
participat la competițiile internaționale 
de șah prin corespondență, iar în anul 
1960 a cucerit titlul de campion al 
lumii la șah prin corespondență.

Viaceslav Ragozin a fost unul din
tre cei mai vechi activiști pe tărîm ob
ștesc, membru al Federației de șah a 
U.R.S.S.

ÎN R.P. UNGARĂ, DOUĂ ECHIPE 
IN FRUNTE

Fruntașa campionatului R.P. Unga
re, Ujpesti Dozsa, n-a putut cîștiga în 
etapa a 19-a: 2—2 cu Komlo, în schimb 
Vasas, in revenire de formă, a întrecut 
cu 1—0 pe Honved. In felul acesta, 
în prezent Vasas și Ujpest Dozsa se 
află împreună în fruntea clasamen
tului, la 4 puncte distanță de Tata
banya, clasată pe locul 3. Alte rezul
tate înregistrate duminică: Ozd — 
Salgotarjan 1—1, Tatabanya — Gyor 
2—0, Ferencvaros — M.T.K. 3—2, Cse- 
pel — Pecs 4—2, Dorog — Szeged 
1—2. In clasament: Vasas și Ujpesti 
Dozsa — 28 p, Tatabanya 24, Ferenc
varos 22, Honved 20, Dorog 19.

RELUAREA CAMPIONATULUI 
CEHOSLOVAC...

$

In prima etapă a returului campio
natului R.S. Cehoslovace, liderul cla
samentului, Dukla Praga, a terminat 
la egalitate (2—2) cu Dinamo Zilina, 
în deplasare. In celelalte partide au 
fost consemnate următoarele rezultate: 
R.H. Bratislava — Spartak Stalingrad 
4—0, SONP Kiadno — Tatran 2—0, 
Spartak Trnava — Spartak Kratovo- 
polska (fost Spartak Brno) 5—3, Slo
van Nitra — Spartak Plsen 1—0, Ba- 
nik Ostrava — Slovan Bratislava 2—0, 

iești s-au lntllnit din nou, în me
ciul decisiv, pentru calificarea în tu
rul următor în „Cupa campionilor 
europeni".

Jocul, care a durat aproape trei 
ore, a dat în cele din urmă cîștig 
de cauză 
campioană 
învins cu 
condus cu 
următori: 15-6, 13—15, 13-15, 15-7, 
15-9.

voleibaliștilor d.in echipa 
a Uniunii Sovietice. Ei au 
3—2, după ce Progresul a 
2—1, acarul la seturi fiind

Echipele de volei ale clubului Dinamo București 
și-au continuat turneul în D. D. Germană

BERLIN 12 
dacția ziarului 
pele de volei 
București și-au 
R.D. Germană. .
Stadt, voleibaliștii romîni au întîlnit 
reprezentativa R.D. Germane, de care 
au foist învinși cu 3—1.

Duminică, ta Berlin, în sala Dyna
mo, au evoluat ambele formații bucu-

(prin telefon de la re- 
„ Sport Echo“). Echi
ale clubului Dinamo 
continuat turneul în 

Vineri, la Karl Marx-

Dup! terminarea campionatului

în reprezentativa R. P. Bulgaria pen
tru Olimpiadă și pentru alte întUniri 
internaționale din acest an, cea mai 
apropiată fiind întîlnirea mixtă cu 
reprezentativa R. P. Romine (28 mar- 
tie-1 aprilie, Timișoara).

La ultima ediție a campionatului 
de șah bulgar au luat parte cei mai 
buni șahiști ai țării, mai puțin maes
trul internațional Zdravko Milev. 
După o luptă disputată, titluj de cam
pion a revenit lui N. Pîdevski, care 
s-a prezentat bine pregătit din toate 
punctele de vedere. Proaspătul cam
pion a acumulat 15'A p. din 19 posi
bile (procentaj 81,6 la sută). In afara 
cuceririi titlului de campion, Pidtevski 
mai are satisfacția de a fi singurul 
concurent care n-a cunoscut înfringe- 
rea. Neașteptat de slabă a fost com
portarea marelui maestru N. Boboțov. 
El a pierdut șase partide, clasindu-se 
abia pe locul 14. Potrivit unei hotăriri 
a Federației bulgare de șah, rezulta
tul de egalitate nu putea fi consemnat 
înainte de efectuarea a cel puțin 30 
de mutări. In felul acesta din totalul 
de 190 partide, 112 au luat sfîrșit cu 
victoria unuia dintre concurenți, iar 
78 s-au terminat la egalitate.

Iată sportivii clasați pe primele 
șapte locuri, care obțin dreptul de a 
face parte din reprezentativa de șah 
a R. P. Bulgaria: 1. Pidevski 15‘/2 p, 2. 
Tringov-Peeiv 14 p, 3—4 L. Popov, 
MineV112lA p., 5. Kolarov-llȚj 
6-7. Filipov, Radulov-11 p.

p-.

TOMA HRISTOV

Spartak Hradec Kralove — Spartak 
Sokolovo 3—2. Continuă să conducă 
Dukla cu 20 p, urmată de R.H. Bra
tislava și Banîk Ostrava — cite 17.

I
...Șl A CELUI DIN R.D. GERMANĂ

Fruntașa clasamentului, Empor Ros
tock, a suferit o înfrîngere în prima 
etapă a caiet de a treia părți a cam
pionatului R.D. Germane: 1—2 cu Tur
bine Erfurt. Alte rezultate: Vorwărts 
Berlin — Wismut Karl Marx Stadt 
2—1, Aktivist — Dynamo Berlin 2—1, 
Motor Jena—Aufbau Magdeburg 5—0, 
Rotation Leipzig — Einheit Dresda 
1—1, Lokomotive Stendal — Chemie 
Halle 1—0. După 27 etape continuă 
să conducă Empor Rostock — cu 36 p, 
urmată de Motor Jena — 35 p, Vor- 
wiirts Berlin 32 p.

MILAN S-A DISTANȚAT

pentru întîietate în 
începe să se clari-

Se pare că lupta 
campionatul italian , 
fice. Cu cinci etape înainte de sfîrșit 
Milan (4—2 cu Juventus în deplasare 
în etapa a 29-a) s-a distanțat cu 3 
puncte în fruntea clasamentului și, 
avînd în vedere programul relativ ușor 
pentru viitor, are multe șanse de a în
cheia pe primul loc. Fiorentina a fost 
învinsă din nou: 0—1 cu Roma, iar 
Intemazionale, deși a jucat pe teren 
propriu, n-a putut trece de Sampdoria:

SABRERII NOȘTRI PARTICIPA 
LA CONCURSUL INTERNATIONAL 

DE LA KARL MARX-STADT
In zilele de 17 și 18 martie va avea 

loc la Karl Aarx-Sladt (R.D. Germa
nă) tradiționalul concurs internațio
nal de sabie, la care vor fi prezenți 
specialiști ai probei din R.S. Ceho
slovacă, R.P. Polonă. R.P. Romină, 
R. P. Ungară și R. D. Germană.

La această întrecere sportivă inter
națională — cea mai importantă con
fruntare a sabrerilor pînă la „mondia
le** — țara noastră va fi reprezentată 
prin Djmitru Mustață, campion repu
blican pe anul 1961 și Ladislau Ro
botii.

reștene: voleibalistele au întîlnit pe Dy
namo Berlin, campioana R.D. Germane, 
pe care au învins-o cu 3—1 (15—12, 
13—15. 15—12, 15—7). In continuare, 
voleibaliștii bucureșteni au evoluat în 
compania echipei Traktor Schwerin. 
Dinamo București a cîștigat cu 3—2 
(11—15, 8—15, '15—10, 15—2, 15—4).

Luni seara cele două echipe din 
București au jucat în localitatea Neus- 
terlitz cu formațiile masculină și fe
minină Dynamo Berlin.

KLAUS RAMM
N.R. Pînă la închiderea ediției nu am 

primit rezultatele ultimelor două me
ciuri.

— - — PENTRU dDOODDTJKHCFD

Numeroși jucători de categoria A 
pe lista seieciționabililor portughezi
Tn luna ianuarie a acestui an noul 

selecționer, Jose Ricardo Domingues, 
a început munca de depistare a ele
mentelor susceptibile de a alcătui o 
echipă puternică de juniori pentru tur
neul U.E.F.A. Ei și-a ales și un an
trenor : pe vechiul jucător internațional 
Jose Pedroto, cel mai bine clasat din
tre antrenorii portughezi, la cursul 
organizat recent de către Federația 
franceză de fotbal. De altfel, tot Pe
droto a fost și antrenorul echipei de 
juniori din 1961.

Domingues și Pedroto au pornit la 
lucru avind ca prim criteriu de se
lecție calitățile atletice ale juniorilor. 
Ei au plecat de la premisa că Turneul 
U.E.F.A., care obligă pe jucători la 
un mare efort fizic de-a lungul celor 
10 zile de competiție, cere în primul 
rind o mare capacitate atletică.

In scopul de a ușura lucrările de 
selecție, au fost organizate meciuri 
intre selecționatele din centrele cu cea 
mai bogată activitate de juniori : Li
sabona, Porto, Coimbra, Setubal și 
Faro.

La ora actuală, un singur jucător 
este sigur selecționat pentru echipa

1—1. Alte rezultate: Venezia — Lane- 
rossi 2—0, Udinese — Lecco 5—1. 
Bologna — Mantova 3—0, Atalanta — 
Palermo 2—2. Padova — Spal 3—2, 
Catania — Torino 0—1. Clasament: 
.Milan 43, Fiorentina și Inter — cite 
40, Bologna 39, Roma 37, Atalanta 
35 etc.

i

CAMPIONATUL IUGOSLAV

In etapa a 14-a, Partizan, fruntașa 
clasamentului, a cîștigat cu 1—0 par
tida cu Novisad, iar Dinamo Zagreb 
a întrecut la scor pe O.F.K. Beograd: 
5—2. Alte rezultate: Sarajevo — Rjeka 
0—0, Velej — Borac 1—1, Vojvodi- 
na — Vardar 3—0, Hajdttk — Steaua 
roșie 1—1. In clasament: Partizan 22, 
Staaua roșie și Vojvodina cîte 20, Di
namo Zagreb 15, Rjeka 14 etc.

SFERTURILE CUPEI
ÎN FRANȚA

I

In Franța, sferturile de Cupă dispu
tate duminică s-au soldat cu două sur
prize. Astfel, Nancy a reușit să elimi
ne pe Reims cu 1—0, iar Metz s-a 
calificat în semifinale în dauna cam
pioanei actuale a Franței, Monaco, 
cîștigînd de asemenea cu 1—0. In ce
lelalte două partide St. Etienne a în
trecut pe Beziers cu 3—0, iar An
gers — pe Marseille cu I—0.

COMENTARII IA FINALA FRFD STOIIF-ION (IRIAC
Coresponden- 
Reuter trans-

CAIRO 11 (Agerpres). 
tul din Cairo al Agenției 
mite un amplu comentariu pe margi
nea finalei de simplu bărbați a turneu
lui internațional de tenis din capitala 
R.A.U.: Fred Stolle (Australia) — Ion 
Țiriac (R.P. Romină). Acest meci, aș
teptat cu mare nerăbdare, a prilejuit 
un spectacol interesant care a durat 
două ore și douăzeci și cinci de minute. 
A fost un spectacol de tenis foarte a
tractiv. Rominul Țiriac a fost învins 
cu multă greutate. La început, cei doi 
jucători s-au studiat și au pierdut pe 
rind cite două servicii. Țiriac, care a 
produs o mare surpriză elintinindti-1 
pe celebrul Neale Fraser, a cîștigat 4 
gheme din primele 9. Pentru a obține 
victoria au fost necesare incă trei ghe
me pe care Tiriac le-a cîștigat la rind, 
cucerind astfel setul cu ” ~

în seturile al doilea 
Stolle a luat inițiativa 
reușite. Țiriac nu a mai 
plice tactica lui cu mingi _ _
tacate in forță. EI a fost surprins pe 
picior greșit de loburlle pasate și for-

7—5. 
și al treilea,
prin voleuri 
putut să a- 

„tăiate" și a-

Cicliștii cehoslovaci—în plină pregătir 
pentru „Cursa Păcii"

De cîteva zile, lotul cicliștilor ce
hoslovaci care se pregătesc pentru 
„Cursa Păcii“ se află intr-un cantona
ment în localitatea Dobrichovice unde, 
sub conducerea antrenorului Merbart, 
iși continuă antrenamentele. In luna 
februarie, cicliștii cehoslovaci din lot 

care va veni la Biu^iured: extrema 
stingă a echipei de anul trecut, Si- 
moes, component al primei garnituri 
a lui Benfica, formația cîștigătoare a 
„Cupei campionilor europeni". Pentru 
toate celelalte posturi sint mai mulți 
candidați și Jose Ricardo n-a mai 
făcut nici o alegere definitivă. Pe lis
ta selecționabililor figurează mai mulți 
jucători de categoria A, avînd vîrsta 
junioratului, pe care desigur că Do
mingues va putea conta mai mult, ei 
avînd experiența necesară turneului.

In prima săptămînă a lui martie au 
fost reținuți 26 de jucători care vor 
participa la un cantonament de cile 
4 zile pe săptămînă, la Lisabona. In 
intervalul pînă la 2 aprilie se vor face 
jocuri de antrenament, pregătire fizică, 
tehnică și tactică. La 2 aprilie se va 
deschide un cantonament permanent, 
în care vor fi reținuți 18 jucători. Iar 
la 16 sau 17 aprilie, 16 jucători vor 
pomi spre București, cu avionul. In 
valiza lor, se vor găsi... speranțele de 
a-și reconfirma titlul, sarcină foarte 
dificilă, mai ales că portughezii vor 
avea ca adversar pe fotbaliștii romîni.

Selecționerul portughez știe că avem 
un titlu de apărat. De aceea, el lu
crează mult, pentru ca echipa să se 
prez.inte la București în cele mai bune 
condițiuni.

Fotbalul portughez vrea să contri
buie la valoarea turneului și în același 
timp să-și apere prestigiul. Simpati
cul public bucureștean, corect și cu
noscător, așa cum l-am cunoscut 
ocazia meciului dintre Progresul 
Leixoes, va avea — sper — motive 
aplaude selecționata noastră.

cu 
Și 

să

JUSTINO LOPES
redactor al ziarului „A Boia" din Porto 
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• Pe scurt • Pe scurt •
• Intr-un meci international de hand

bal în 7 desfășurat la Praga, reprezen
tativa masculină a R. S. Cehoslovace 
a întrecut cu 18—14 selecționata Sue
diei.

• Intrccînd cu 14—13 (în prelungiri) 
echipa Aarhus (Danemarca), formația 
Partizan Bjelovar s-a calificat pentru 
finala „Cupei campionilor europeni" la 
handbal în 7 masculin. In finală (7 
aprilie la Paris), Partizan va întîlni pe 
deținătoarea cupei, F, A. Gifppingen 
(R. F. Germană).

finală 
se va

• Echipa feminină Radnicki Belgrad 
a învins cu 81—35 formația spaniolă 
Medina Coruna în sferturile de 
ale „C.C.E." Ia baschet. Returul 
desfășura la Coruna.

atletic 
recordman

• Participînd la un concurs 
pe teren acoperit, fostul 

handurile puternice ale lui Stolle. To 
tuși, in setul al patrulea, Țiriac a avu 
o revenire extraordinară, in timp ci 
Stolle nu a mai avut aceeași precizi- 
și a început să șovăie.

In setul decisiv, Țiriac a încerca 
să-l deruteze pe australian cu ming 
plasate. El a reușit la început, da- 
a pierdut serviciul in al cincilea ghem 
Stolle a făcut în continuare un jot 
foarte sigur și frumos, ieșind învin 
găfor.

Finala de dublu mixt a revenit pe 
rechii engleze Roger Taylor — Lo-nc 
Cawthorne in fața cuplului Fred Stol- 
le — Donna Floyd (Australia —
S.U.A.) cu 6—2, 6—3. Stolle a păru 
foarte obosit după meciul cu Țiriac ș 
n-a dat randamentul obișnuit.

La dublu bărbați, frații Neale ș 
John Fraser au întrecut cu 1—6, 7—5 
6—4, 6—4 perechea Stolle — Jacques

O parte din jucătorii participanți 1- 
turneul de la Cairo, printre ei aflin 
du-se și Țiriac, au fost invitați st 
ia parte la un concurs care încept 
astăzi în orașul egiptean Alexandria 

au parcurs în medie 1800 x-X-jar k 
faza actuală de pregătire se ^TitleYac 
centul pe efectuarea cit mai mufcl 
sprinturi precum și pe antrenamentel- 
individuale. Aceasta din cauză că îi 
viitoarea ediție a „Cursei Păcii" sin- 
programate etape contra cronometrai 
lui pe echipe și individual. Pînă ii 
startul în „Cursa Păcii" se preconi
zează ca cicliștii cuprinși în lot să 
mai parcurgă încă 5.000 km. In săp- 
tămînile următoare vor avea loc și 
cîteva curse de control, cum ar fi 
Praga-Kolin-Praga (110 km) — 25 
martie; o cursă pe circuit la Nera - 
tovice (110 km) — la 8 aprilie; o 
cursă pe șosea la Plsen (120 km) — 
la 15 aprilie.

In prezent, lotul cicliștilor ceho
slovaci cuprinde pe următorii alergă
tori : Bugner, Fagala, Hasman, Heller, 
Jursa, Krivka, Krapil, Malten, Novak, 
Pecina, Revay, Schejbal, Smisek.

„Ultima cursă"
a lui Ocwirk

Unul dintre cei mai cunoscuți fot
baliști de după război își va pune in 
curind ghetele in cui. Este vorba de 
Ernst Ocwirk, ani de-a rîndul titula- 
în echipa națională a Austriei. Mijlo
caș 6au inter, Ocwirk — „Ossi“ cum 
îi spun vienezii - a fost un ren/- 
cabil constructor de joc, un 
cian de prima mînă. L-am admirat și 
la București, cu cițiva ani în urmă, 
evoluînd în echipa sa „de eaștină“ 
F. C. Austria. Ulterior, Ocwirk a ju
cat la cluburi italiene, revenind acum 
doi ani Ia Viena, în echipa „violeți- 
lor“. Acum, la 36 de ani, vechiul in
ternațional se pregătește să intre în 
retragere... Iată o recentă declarație 
a sa, apărută în presa vicneză :

„Oricît de mult aș regreta, am 
juns la o vîrstă cind trebuie să 
gîndești să-ți iei rămas ban de 
sport. In această primăvară, plec _ 
ultima mea cursă pentru F. C. Aus
tria. Nu mai are rost... Fotbalul se 
joacă din ce în ce mai repede . <

Ocwirk a obosit, evident. Ca mulțî 
-alți fotbaliști de renume el intențio
nează acum să treacă în rîndul antre
norilor. Dar... — curios — cluburile] 
din Viena nu se grăbesc să-i oferel 
angajament. Probabil, pentru ca soli-] 
citantul să-și limiteze la cît mai puțin 
pretențiile bănești.

Fiindcă în sportul occidental nu 
este de loc ușor să-ți pui ghetele în 
cui...

a - 
t e 
la 
in

mondial la săritură, John Thomas, a 
obținut rezultatul de 2,11 m. Proba de 
săritură cu prăjina a revenit lui Roland 
Cruz cu 4,67 m. Frank Budd a realizat 
în proba de 60 yarzi timpul de 6 se
cunde egalînd cca mai bună performan
ță mondială, iar Frank Temeo a cîștigat 
proba de 1 ’ "mila în 2:11,5.

de a treia partidă a meciu- 
pentru desemnarea celui 
participant la turneul can-

® In cea 
lui de șah 
de-al 6-lea 
didaților de la Curacao, Benko l-a în
vins pe Gligorici. După disputarea par
tidelor din tur, Stein și Benko au cîtc- 
un punct și jumătate fiecare, iar Gligo
rici 0 puncte.

• Echipa Stade Francaise s-a Cadifi- 
cat pentru etapa următoare a „Cupei 
campionilor europeni" la volei, învin- 
gînd cu 3—0 (12, 2, 10) formația S. K, 
Espinho, campioana Portugaliei.


