
O SARCINA ACTUAIAî ’

amenajăm cît
sportive

'rin grija partidului și guvernului, 
mișcarea sportivă din țara noas
tră se dezvoltă neîncetat. Tot 

multi oameni ai muncii, tineri și 
nici, de la orașe și sate, au pb- 
tatea 
itate sportivă, ia frumoase acțiuni 
ative 
tații maselor. Bogatul 
>etițional central și local, precum 
-adiționalele întreceri sportive de 
: s-au putut încheia cu rezultate 
e cele mai frumoase și datorită 
lui că mișcarea sportivă dispune 
puternică bază materială, ca ur- 
a intensei preocupări dovedită 

ceasta linie de organele și orga- 
iile UCFS. In numeroase regiuni 
arii au fost amenajate anul trecut 
; și frumoase baze sportive sfrn- 
Astfel, în regiunea Brașov asocia- 
sportive și-au construit anul tre- 

prin mijloace locale 150 de baze 
live simple, iar in regiunea Plo- 
s-au amenajat 

il, 30 de volei, 
și 48 de piste 
i toate acestea,

m prezent pe drumul creșterii 
ităririi continue a bazei materiale 
ișcării sportive nu sint pe măsura 
lițiilor create și a posibilităților 
ețde în orașele, raioanele și regiu- 
pWfK» noastre. In 
R„ Consiliului 

silitului de Miniștri 
Conferinței pe țară 
idtărirea adoptată 
rată că dezvoltarea tot mai puter- 
a activității sportive de mase și 

îerformanlă face necesară consoli- 
a bazei materiale a mișcării spor- 
prin amenajarea a noi baze spor- 
simpie și prin buna întreținere și 

.ioasa folosire a celor existente. 
<u traducerea în viață a acestui 
urtant obiectiv consiliile regionale 
aionale UCFS au datoria să-și or- 
izeze în așa fel munca, incit să 
ure o eficientă îndrumare a clu- 
îor și asociațiilor sportive, pentru 
acestea să desfășoare o susținută 
/itate de amenajare a unor noi 
: sportive simple. De o mare in
halate in această privință va fi 
ritatea pe care o vor desfășura 
mele și organizațiile UCFS in ca- 

„LUNII CONSTRUCȚIILOR DE 
!!. SPORTIVE SIMPLE", care se

să participe ia o intensă

care contribuie la întărirea 
calendar

24 de terenuri de
12 de handbal re

de popice, 
realizările obținute

Salutul C.C. al 
de Stat și 

al R.P.R. adre- 
a UCFS, ca și 
cu acest prilej

organizează și în acest an în întreaga 
țară, intre 1 aprilie și 1 mai.

In pregătirea acțiunilor ce se vor 
desfășura cu acest prilej organele și 
organizațiile sportive vor trebui să țină 
seanța că ne aUăm in pragul unui nou 
și bogat sezon coinpetițiooal. Nume
roasele întreceri sportive cuprinse în 
calendarele asociațiilor sportive, ale 
consiliilor raionale și regionale UCFS, 
cit și in calendarul competitions! cen
tral vor fi organizate în condițiuni 
mult mai bune dacă va exista din 
timp preocuparea pentru amenajarea 
de c.it mai multe baze sportive sim
ple. Tot pentru acest motiv organele 
și organizațiile UCFS au datoria să 
ia măsuri din timp în vederea bunei 
întrețineri a bazelor sportive existente, 
asigurînd curățirea terenurilor, nive
larea lor, repararea instalațiilor sau 
materialelor cu care e dotată baza 
și sprijinind — in același timp — acțiu
nea de transformare a curților școlilor 
de toate gradele in adevărate com
plexe sportive. O atenție deosebită 
se va acorda studierii posibilităților 
de dezvoltare a bazelor sportive prin 
amenajarea, acolo unde spațiul per
mite, a unor sectoare de aruncări și 
sărituri, a unor piste de alergare și 
de popice, a porticurilor de gim
nastică. De asemenea, cu ajutorul sfa
turilor populare in pădurile, în parcu
rile naturale pe malurile rîurilor și 
lacurilor din apropierea orașelor pot 
să fie amenajate baze sportive sim
ple unde oamenii muncii să-și pe
treacă timpul liber in mod util și 
plăcut. In acest sens mai multă aten
ție se va acorda amenajării de ba
zine și ștranduri pe malurile lacu
rilor și riurilor.

Încheierea colectivizării agriculturii 1 
în marea majoritate a regiunilor țării 
deschide noi perspective activității 
sportive de mase și de performanță din 
cadrul asociațiilor sportive sătești. Vor 
exista posibilități mult mai mari de 
creștere a bazei materiale a acestor a- 
sociații, de organizare a unei activi
tăți bogate și continue, de consolidare 
a asociațiilor sportive prin creșterea 
numărului de membri și a secțiilor pe 
ramură de sport. Țiuind seama de toa
te aceste lucruri, in fața consiliilor re

pungiooale și raionale UCFS se

(Continuare in pag. a 2-a)
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NO.’I CAMPIONI Al RAIONULUI
CAPITALAN. BALCtSCU DIN

Spartachiada de iarnă 
a tineretului

• Joi dnpă-amiază, în sala din s 
Aurora, s-au desfășurat întrecerile eta
pei raionale a Spartarliiadei de iarnă

[a tineretului, la gimnastică. Cele 11 
echiție participante (5 la fete și 6 la 
băieți) s-an dovedit bine pregătite. în 
întrecerea gimnastelor lupta pentru in- 
tîietate s-a dat între grupul școlar 
mentar, întreprinderea „Carmen” și 
treprinderea 
pregătite de inginera 
nu s-au dovedit cele 
și au cucerit locul 

l Astfel, sportivele de 
'reeditat performanța 
cucerit de asemenea 
s-au clasat in continuare Carmen, Grupul 

i școlar alimentar, Firul alb, Construc
torul și Dîmbovița.

întrecerile fazei raionale au avut un 
nivel tehnic satisfăcător, sportivii do- 
vedindu-se în real progres față de edi
țiile anterioare. Ițste demn de remar
cat progresul realizat de echipele aso
ciației sportive Carmen, care anul tre
cut nu a reușit să se claseze în nici 
o fază superioară.

• In aceeași zi s-au desfășurat și în- j 
trecerile halterofililor, lată campionii : 
55 kg: Pavcl Neagoc (Danubiana) ; i 
65 kg: Ion La seu (Autobuzul); 75 kg: 
I.ucian Bădărău (Danubiana); peste 75 
kg : Romeo Dobuică (Danubiana). Men
ționăm buna performanță obținută de 
Lucian Bădărău, care a reușit să ridice 
o greutate de 100 kg.

ali- 
în- 

Danubiana". Sportivele 
Alexandra Cobia- 

mai bine pregătite 
I cu media 9,10. 
la Danubiana au 
băieților care eu 

locul I. La băieți.

N. Iovici, unul din reprezentanții clubului sportiv Dinamo Brașov în „Cupa 
R.P.R.U, în timpul unei curse de coborire.

Foto: P. Romoșan

Azi și mâine,

Ultima etapă a „Cupei P l' ll la schi

A început turneul de box de la Hunedoara
doi pugiliști bucureșteni, T. 
(Rapid) și I. Bota (Steaua), 
fost echilibrat, perioadele de 
aiternînd. Rapidistul a avut 
mai precis, surprinzîndu-și 

a

care lovitură și a plasat-o exact acolo 
unde adversarul său se afla descope
rit. Așa s-a intimplat la sfirșitul pri
mei reprize, cind Topală a recepțio
nat o lovitură dură la bărbie și a 
abandonat.

P. Mentzel 
Gh. 

a

Foarte greu a cîștigat
(C.S.O. Timișoara) partida cu 
Neagu (Farul Constanța). Mentzel

R. CALARAȘANU
(Continuare in pag. a 4-a)

Și

boxerul 
în fața 
din ur-

UNEDOARA, 16 (prin telefon). 
umeul a fost deschis de întrece- 
celor
ipașu

a 
Bnare

tir
țoci descoperit adversarul 
gat pe merit la puncte, 
parte bine s-a comportat 
la Steaua. V. Trandafir, 
lean ului T. Blinda. Acesta
a fost trimis de două ori Ia po- 
(reprizele 1 și 3) și, firește, a 

dut. Deși „duelul" dintre loanovici 
ința Cluj) și Topală (I.M.U.M. Med- 
a) s-a încheiat în mai puțin de 

minute, totuși am fost martorii 
r momente de box care au entu- 
mat. Ambii pugiliști s-au angajat 
-un schimb puternic de lovituri, 
i a fost clar că clujeanul — mai 
t și mai tehnic — va termina in
ilor. loanovici și-a calculat fie-

Tn numărul de az/Tj 
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Din nou, pe terenurile de fotbal!
Mîine începe returul categoriei A

Mîine se reia întrecerea celor mai 
bune echipe de fotbal. La București, 
Ploiești, Timișoara, Arad, Cluj și Lu- 
penț formațiile de categoria A vor 
apare din nou în fața spectatorilor, 
pentru a-și susține jocurile din. ca
drul primei etape a returului. Zăpada 
căzută în ultimele zile nu trebuie să 
constituie un obstacol în fața echi
pelor organizatoare. Acestea trebuie 
să ța cefe mai eficace măsuri pentru 
curățirea terenurilor și asigurarea 
unor condiții cit mai bune de desfă
șurare a jocurilor. Aceleași sarcini 
de a asigura condițiuni bune pentru 
desfășurarea meciurilor 
lor asociații și cluburi 
organizează intilairi în 
R.P.R.ediția 1961-62.

Așadar, să n.u se precupețească nici 
un efort pentru ca mi ine terenurile 
de fotbal să găzduiască primele jocuri 
oficiale din acest sezon, intr-un ca
dru care să satisfacă atît echipele, 
cit și publicul spectator.

revin și ace- 
sportive care 

cadrul „Cupei

Iată programul primei etape a retu
rului campionatului categoriei A : 
BUCUREȘTI: Progresul - Jiul (sta
dionul Giulești) ; Dinamo București— 
Dinamo Pitești (stadionul Dinamo) ; 
PLOIEȘTI: Petrolul - Steaua; CLUJ: 
Știința — Steagul roșu, TIMIȘOARA: 
Știința — Dinamo Bacău; LUPENI: 
Minerul — Rapid ; ARAD : U.T.A. — 
Metalul Tirgovițte. Ora de înce
pere : 16.

Echipele organizatoare vor lua mă
suri ca jocurile de tineret să se dis
pute pe alte terenuri.

Astă-seară, la ora 19

WIȘTI-im LA HOCHEI PI GHEATĂ
n cursul zilei de azi este așteptată 
sosească în Capitală echipa selec

tată de hochei pe gheață a Bcrliuu- 
care va susține două meciuri în con» 

ia selecționatei Capitalei noastre, 
țial, sosirea hochciștilpr clin R. D. 
mană era programată pentru" ieri 
, din cauza timpului nefavorabil, ei 
și-au mai putut continua călătoria cu 
anul de la Budapesta, astfel că vor 
i azi la prînz, cu trenul, 
elccționata Berlinului este de 
ipa reprezentativă a R. D. Germane, 
aheiul din R.D.G. este de valoare 
idiaU, lucra dovedit cu prisosință ac, La aceeași ort.

fapt

anul trecut, la campionatele lumii de la 
Geneva, cind echipa R.D.G. s-a clasat 
pe locul 5 în seria A, înaintea S.U.A., 
Finlandei și R.F.G. Anul acesta, hocheiș- 
tii din R.D.G. se află în formă excelen
tă, lucru dovedit de meciurile interna
ționale susținute. Recent, ei au termi
nat la egalitate cu „Aripile Sovietelor" 
una din fruntașele campionatului 
U.R.S.S.

Primul meci dintre echipele București 
și Beriin este programat pentru astj- 
seară la ora 19, pe patinoarul 23 Au
gust. A doaa intilnire vi avea loc au- j

Azi și mîine, pîrtiile Semenicului și 
Bucegilor găzduiesc a 111-a și ultima 
etapă a „Cupei R.P.R.", competiție 
care a stîrnit un viu interes în rîndu- 
rile schiorilor. In cele două etape des
fășurate piuă acum, numeroșii parti
cipant! au concurat cu multă însufle
țire pentru a ocupa un ioc cît mai 
bun în clasament și pentru a aduce 
echipelor lor punctele necesare. Desi
gur că în disputele de azi și mîine 
schiorii fruntași din țara noastră vor 
arunca în luptă tot elanul lor, pentru 
ca echipa ce o reprezintă să se claseze 
cît mai bine.

Foudiștii vor concura pe pîrtiile ma
sivului Semenic în probele de 10 km și 
3 x 10 km seniori, 5 km senioare, 5 
km și 4 x 5 km juniori, 3 km și șta
feta 3x3 km junioare, iar concurenții 
probelor alpine vor startul în

cursele de slalom special și coborire, 
pe Valea lui Carp, din Bucegi.

înaintea acestei ultime etape, în 
fruntea clasamentelor se află Dinamo 
Brașov, Olimpia Brașov, Voința Si
naia, la probele nordice și Carpați Si
naia, Dinamo Brașov și Casa Ofițeri
lor Brașov, la probele alpine.

4 juniori romîni 
la concursul de la Jahoriaa

Ene,
și Mihaela Casapu au

Marin Focșenea-Juniorii Mircea
nu, Liana Blebea ____ ___ _____
plecat in R.P.F. Iugoslavia pentru a par
ticipa la concursul internațional de schi 
de la Jahorina. întrecerile de Ia Jaho- 
rina întrunesc anual pe cei mai buni 
schiori juniori din Europa, care îșî 
dispută întîietatea în probele de slalom 
și slalom uriaș. Cursele se vor desfășura 
simbătă și duminică.

AU FOST DESEMNAȚI CEI ȘASE

ARBITRI STRĂINI

Uniunea Europeană de Fotbal Aso
ciație a făcut cunoscut federației noas
tre numele celor șase arbitri străini

Fază dintr-un meci de pregătire, disputat la Timifoans între echipele ȘtOnla 
fi Jiul Petrda. Petescu (S) — stingă — trimite mingea ea «pvr pam~>i
smh privirile lai MariiuamU (J) — ta mijloc — fi MvriarA» f

care, împreună cu cei 20 de arbitri 
romîni, vor fi delegați la conducerea 
jocurilor. Acești șase arbitri sint ur
mătorii: James Finney (Anglia), Ioset 
Casteleyn (Belgia), Johannes Malka 
(R.F.G.), Marcel Bois (Franța), Geor
ge Pelomis (Grecia) și Lajos Horvath

- (R.P. Ungară).
Iată și arbitrii romîni: St. Mataizer, 

N. Mihădescu, M. Popa, I. Ritter, 
Al. Toth, A. Bentu. V. Drug, V. Du
mitrescu, Ad. Macovei și C. Nițeseu — 
la centru, C. Dragu, Z. Drăghici, Gh. 
Dulea, Em. Martin, Al. Pîrvu, A. Pop, 

țG. Pop, C. Prelici, C. SoAir și Gh. 
'S'ereș — la tușă.

OBSERVATORUL F.I.F.A. LA TURNEU

1
Din partea Federației Internaționale 

de Fotbal Asociație (F.I.F.A.) la Tur
neu va asista dr. Ottorino Barassi, 
vicepreședinte F.I.F.A.

SOSIREA DELEGAȚIILOR STRĂINE

Alte federații au anunțat forului 
nostru data sosirii echipelor reprezen
tative de juniori. Astfel, delegația fran
ceză și aceea din R.F.G. au comuni
cat că vor sosi la București în ziua 
i-e - ivritie. Juniorii din R.F.G. vor
* her ARRrvaM ca cei din BeîgiB



Vești din asociațiile
sportive

' IN CADRUL asociației sportive Arta 
ie pe lingă Teatrul de Stat din Con
stanța s-a desfășurat o intensă acti
vitate cu ocazia organizării întreceri
lor Spartachiadei de iarnă. Consiliul 
asociației sportive a organizat con
cursuri la următoarele ramuri sporti
ve : șah (38 participant la băieți și 12 
Ia fele), tenis de masă (23 — băieți. 
8 — fete), haltere (I5 concurenți), 
scrimă (10 parti(^îi^J^r^ti). Este de men
ționat faptul că sportivii acestei asocia
ții s-au pregătit cu multă seriozitate 
mulți dintre ei cîștigind întrecerile 
din cadrul fazei a doua a Spartachiadei 
de iarnă.

ACTIVITATEA SPORTIVA desiă- 
șurată in raionul Sf. Gheorghe este 'din 
ce in ce mai rodnică. In ultimul timp 
asociațiile sportive din acest raion au 
organizat o serie de întreceri la tenis 
de masă, popice, volei și bascheL S-au 
evidențiat prin activitatea depusă aso
ciațiile sportive Voința Sf. Gheorghe. 
Textila Prejmer. Avintâil Sintion Lunca. 
Progresul Feldioara. Recolta Bod. Re
colta Hărmani

CONSILIUL ASOCIAȚIEI sportive 
Deleni din comuna Deleni (raionul Vas
ta) și-a propus ca in primele luni aie 
acestui an să-și îndrepte în mod spe
cial atenția spre creșterea mxnăxaU 
de membri UCFS. Organizendu-și bc-i 
munca membri: aorei&iuiui au reoșit 
să înscrie în UCFS 46 ce tineri ță
căni colectiviști. Noii membri au ios. 
antrena It in întreceri socrtive de șah. 
•chi și ' tenis de masă.

ai

CORNELIE NEMȚEANU-cresp.

potrivită. 
a-lj* mJ 

rk t rr i 15* m. Acoio

MULTE DINTRE succesele asociat ei 
sportive Știința de pe lin-gă Școala 
medie din Curtea de Argeș (450 merrjb'n 
LOF'S) se detcresc in mare parte mo- 
eii entuziaste depuse de consEr.* 1 aso
ciației și sprijinului pe care acesta îl 
primește din partea direct'mii școli' 
(director Stelian Măiăcea). Dintre 
rezultatele frumoase înregistrate de a
ceastă asociație subliniem pe cele di", 
activitatea competi^-onalx Vo'.eiba ' s- 
tde dețin, de pildă, tiikti de cam- »- 
ne la juniori de 12 ani consec' v. e
chipele de băieți și fete la handbal in 
7 (juniori) s-au calificat per—s laza 
de zonă, iar șahiștii, tenis-nucE. gîm- 
naștii, atleții au ocupat mai multe 
locuri fruntașe în întrecerT De men
ționat faptul că din echipele reprezen
tative ale școlii fac parte cei mai buni 
elevi la învățătură.

aparatm necesară, vestiare pentru 
băieți șl fete, cabine, oferă condiții 
«"'"V»*** de practicare a sportului, 
Pomc fot domnește o ordine și cură- 
țec-e exemplar*.

planului de sistematizare pot să stabi
lească locurile unde vor ii amplasate 
noile terenuri sportive Pe de altă par
te, in vederea asigurării succesului ac
țiunilor ce se vor întreprinde pe linia 
amenajării bazelor sportive simple, este 
necesar ca asociațiile și cluburile spor
tive să atragă in rezolvarea sarcinilor 
cadre de specialiști (ingineri, arhitecți, 
tehnicieni) 
competent 
asemenea, 
tenție 
munci 
trebuie 
loacele 
perete. , ,
Este bine ca organele locale ale UCFS 
să ceară sprijinul presei locale în ve
derea popularizării diferitelor acțiuni 
de amenajare a bazelor sportive sim
ple.

Organele și organizațiile UCFS sînt 
chemate să asigure din timp toate 
măsurile, pentru ca ,.LUNA CON
STRUCȚIILOR DE BAZE SPORTIVE 
SIMPLE" să se desfășoare cu succes 
și să contribuie astfel din plin la creș
terea și întărirea bazei materiale a a
sociațiilor și cluburilor sportive, îa 
dezvoltarea mișcării noastre sportive.

ILIE FEȚEANU-ooresp.

Să amenajăm cit mai multe baze sportive simple!
(Urmare din pag. 1)

desarcini noi, printre care un loc 
frunte il ocupă îndrumarea asociațiilor 
sportive sătești spre organizarea mun
cii de amenajare a unor noi baze 
sportive simple. Pentru aceasta se va 
cere sprijinul sfaturilor populare co
munale și ale celorlalte organizații de 
mase din comună care iși vor aduce 
aportul la înfrumusețarea satelor pa
triei noastre, prin ajutorul pe care il 
vor da la construirea unor terenuri 
sportive, unde tineretul sătesc să des
fășoare o bogată și rodnică activitate 
competițională.

In acțiunea de amenajare a unor 
baze sportive simple, asociațiile și 
cluburile sportive, sub conducerea or
ganizațiilor de partid și in colabora
re cu organizațiile sindicale și U.T.M.. 
aint datoare să mobilizeze masele de 
tineri de la orașe și sate în desfășurarea 
și organizarea unor acțiuni de muncă 
patriotică. De asemenea, asociațiile șl 
cluburile sportive trebuie să ceară spri
jinul organelor locale care, în cadrul

Cum să ne amenajăm un teren de volei

600 500 J

<3
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§

fl 6 00
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GH. BRIOTA, ZOLTAN POP-coresp.

'.rd

V. VAMLJL

VICTOR ȘTEFANESCU-coresp.

laT.pU M cri popa
-ir fu

GOSPODARI HARNICI

care pot contribui în mod 
Ia rezolvarea sarcinilor. De 
se va acorda mai multă a- 
desfășurării unei susținute 
propagandă. In acest sens 
se folosească din plin mij-

și 
de 
să 
locale, cum ar fi gazetele de 

stațiile de radioamplificare etc.

TRASAK TRff VOCt

PLasa este lată de 90 cm și lungă 
de 10 m (depășește marginile terenu
lui cu cite 0,50 m). Ea este confec
ționată din sfoară de cînepâ cu latu
rile fiecărui ochi de 10 cm. La partea 
superioară are o bandă dublă, de 
pînză albă, lată de 5 cm. De aseme
nea, la 
sei vor 
de cite 
dicular

Pentru a se măsura cu ușurință 
înălțimea plasei trebuie confecționată, 
dintr-o șipcă, o riglă lungă de 2,50 m. 
pe care se marchează înălțimile re
gulamentare (2,43 m, 2,24 m, 2,10 m).

In școală activează 150 de elevi cu
prinși in 3 secții pe ramură de sport 
și care se străduiesc să calce pe ur
mele colegelor lor Maria Diți-Diaco- 
nescu. Olimpia Cataramă, Elena Cosac 
(atletism). Ion Ivan (box) etc. Cu 
toții ae pregătesc temeinic să răsplă
tească condițiile minunate ce le-au 
fost create pentru a face sport.

VIOREL POPESCU-corespondenl

Acolo unde mii de salariați fac gimnasti
de angrenare.!

I

I octombrie 1953. Pentru muncitoa
rele și muncitorii Fabricii de Confec
ții din București ziua aceasta a în
ceput in mod neobișnuit. Și iată de 
ce. Nu cu mult timp înainte, consiliul 
asociației sportive, avtnd sprijinul 
organizației de partid și al conducerii 

| întreprinderii, luase botărirea de a inI traduce in programul de activitate al 
salariaților. gimnastica de angrenare. 
Iată dar care era motivul că, te a

I ceasiă zi. mulți veniseră cu 15 minute 
mai devreme și iși începuseră ziua 
de muncă intr-un mod neobișnuit • 

. făcind exerciții de gimnastică.
Un timp lucrurile au mers bine. 

Stația de amplificare a întreprinderii 
transmitea cu regularitate programul 
de exerciții, care era executat de un 
număr destul de mare de salariati. 
Consiliul asociației a considerat sarci
na îndeplinită și... într-o zi tehnicianul 
de la stație a „uitat" să mai transmită 
programul iar altă dată gimnastica 
de angrenare nu s-a mai făcut pentru 
că lipseau unii dintre 
un timp gimnastica 
fost uitată.

I decembrie 1961.
12 asociații sportive organizate în 
sectoarele de producție ale Fabricii 
de Confecții București sînt convocați 
la clubul sportiv raional. Are loc o 
ședință cu un singur punct la ordi
nea de zi : extinderea gimnasticii în 
producție. Discuțiile au fost foarte *-

instructori. După 
de angrenare a

Președinții celor

In timpul liber, numeroși tineri din 
comuna Aluniș, raionul Teleajen multi 
dintre ei membri ai asociației spor
tive Progresul, se îndreaptă spre că
minul cultural pentru a împrumuta o 
carte, o revistă sau pentru a susține 
o partidă de șah. Unii dintre acești 
tineri, au trecut chiar la studierea 
teoretică a șahului, la învățarea dife
ritelor sisteme de deschidere și apă
rare. Cînd tinărul Cornel Ispas, unul 
dintre îndrăgostita acestui sport, a gă
sit în vitrina librăriei „Cartea șahis- 
tului începător" de G. I. Levenfiș, nu 
a stat prea mult pe ginduri. A intrat 
hotărit in magazin și a cumpărat-o. 
Acum cind timpul ii permite, caută 
să-și însușească din ea noi cunoștințe.

Dovada popularității de care
bucură șahul in rindul tinerilor din 
Aluniș, o constituie participarea lor 
la diferitele concursuri. In urma des- 

Ifășurării întrecerilor de șah din ca
} drul Spartachiadei de iarnă, la care 
I au luat parte 44 de jucători, a fost 
' alcătuită echipa comunei care avea să 
k participe la campionatul raional. Ală- 
| turi de frații Vasile, Cornel și Marga- 
{reta Ispas, I. Enescu, V. Mihai și 
J Elena Vasile au reprezentat cu cinste 

asociația lor sportivă, cucerind titlul 
de echipă campioană a raionului. A-

S£

N. PIRVU, corespor

0 NOUĂ SALĂ DE SPORT
Recent 

nouă sală 
construită 
dagogic din Capitală ți afectată stu
denților facultății de educație fizică 
de trei ani. Aceasta este dotată cu toată 
aparatura necesară practicării gimnas
ticii (spaliere, frînghii, bare fixe etc), 
posedă totodată panouri pentru bas
chet. In același timp, prin dimensiu
nile ei (21X13 m), poate găzdui. in

a fost dată in folosință o 
de sport. Este vorba de sala 
in incinta Institutului pe-

cele două extremități ale pla- 
fi puse două benzi albe, late 
5 cm. Ele vor cădea perpen- 
pe liniile laterale.

Text și foto GH. AMU

prinse. Activiștii clubului sportiv ra
ional au criticat faptul că la această 
mare întreprindere gimnastica de an
grenare a fost abandonată. S-au făcut 
propuneri, s-au discutat unele măsuri 
și s-a alcătuit un plan de muncă.

Roadele nu au întîrziat să apară. 
Profesoara de educație fizică Aurelia 
Nicola a primit sarcina să aiute a- 
socîațiile sportive de la Fabrica de 
Confecții București în organizarea a
cestei activități. Prima măsură a fost 
aceea a selecționării instructorilor vo-

luntari. După aceasta au fost organi
zate trei ședințe de instruire, în ca
drul cărora fiecare conducea pe rînd 
programul. Paralel s-a desfășurat o 
intensă mu^că de popularizare. Cum ? 
Stația de amplificare a transmis ma
teriale despre acțiunea binefăcătoare 
a gimnasticii de angrenare asupra or
ganismului, gazetele de perete au pu
blicat articole pe această temă, in 
ședințele de U.T.M. și sindicat s-au 
organizat discuții largi despre gim
nastica de înviorare.

15 decembrie 1961. In această zi 
muncitorii și muncitoarele Fabricii 
de Confecții București au venit ia
răși cu 15 minute mai devreme. Gim
nastica de angrenare a reînceput. Dar 

cest succes ca și ocuparea d 
locuri, atît la băieți cit și la I 
cadrul Spartachiadei de iarnl 
intercomunală, vorbesc destul d 
vingător de răspindirea pe cari 
noaște șahul in rindul tineri 
teni din Aluniș.

GH. NI LA, cc

0 asociație sporti
fruntașă

Despre asociația sportivă M 
Rușchița, raionul Caransebeș a 
pînă nu de mult că e doar o I 
ție tînără. O vizită făcută în a 
te obligă să-i acorzi și califi 
de asociație fruntașă. De la 
de membri UCFS, ciți existau 
ceput, numărul lor se ridică ad 
aproape 700. A crescut ni 
secțiilor pe ramură de sport ( 
întărit baza materială și, ceea i 
deosebit de important, majo
membrilor UCFS stot angrenați 
ferite competiții.

In numeroase întreceri la c< 
luat parte pînă acum, sportivii i 
ției Mmerul-Rușchița au ieșit 
gători.

condițiuni 
volei si

meciuri de {fi 
antrenamente

bune 
în 7, 
atletism. .

Trebuie menționat, de ose>> 
că noua sală este prevăzută -ul 
net medical și instalații sâni tai 
respunzătoare. La construirea ei. 
dat aportul toți cei 1.700 de stt 
ai Institutului pedagogic care au 
tat numeroase ore de muncă fl

mai corectă a program 
și explică succesul de cai 
gimnastica de angrenari 
întreprindere, unde în fi<

acum lucrurile merg mai bine c 
trecut. Instructorii sînt prezenți 
cîteva minute înaintea celorlalț 
cunosc temeinic exercițiile, în aș; 
incit pot ajuta salariații în exe 
rea cit 
Așa se 
bucură 
această 
dimineață muncitorii și muncitod 
încep ziua de muncă mai vioij 
organismul „încălzit" și adaptat j 
tru activitatea din producție.

Exemple ? Surprindem o disc 
pe scară. Rada Băețeanu are 42 
ani, iar Maria Neamțu doar 20. 
mîndouă vorbesc repede, grăbind 
să ajungă în sectorul 2, unde lucre

RADA BAEȚEANU : Nu credeau 
gimnastica asta de dimineață să 
așa de bună. Mă simt ușoară ca 
fulg. Săptămma viitoare lucrez a 
masă, dar dimineața, acasă, am 
fac gimnastică !

MARIA NEAMȚU : Ți-am spus 
Și incă nu este totul. Să vezi duț 
lună, două cum ai să te simți ! 
trebui să facem și gimnastică 
ducție. Uite, eu am să ridic 
problemă la prima ședință a 
fiei sportive.

Deci, nu peste multă vreme 
subiect : de la gimnastica de ar 
la gimnastica în producție...

in
ace

un

CALIN ANUS



Primele întreceri
ale alergătorilor din regiunea 

Mureș-Autonomă Maghiară

Colțul specialistu.ui

PLEDOARIE PENTRU TEHNICA 
SĂRITURII PRIN PĂȘIRE!

Duminica trecută a avut loc pe șo- 
eaua Tg. Mureș — Iemut primul con- 
urs de ciclism organizat în acest an 
le comisia de special k ate a regiunii 
fiireș-Autonomă Maghiară. Și-au dis- 
tțW întîietatea 47 de alergători din 
’g. Jlureș, Reghin, Sîngeorgiu de Mureș, 
Jngheni, Cristcști etc.

în program au figurat cinci probe, 
•eniorii și juniorii de cat. I și a 11-a 
u luat startul în bloc, parcurgînd îm
preună 20 de km. Seniorul Carol Kosz- 
an și juniorul Alexandru Dan crono-

R UG HI

ÎN CÎTEVA RÎNDURI...
PREGĂTIRI INTENSE

MEDGIDIA. Rugbiștii de la „Ci- 
lentul" continuă cu intensitate pre
gătirile pentru campionatul de califi- 
are. Sub conducerea instructorului 
'oluntar C. Strafulat, echipa mun- 
:ește cu multă rivnă pentru realizarea 
mei pregătiri fizice corespunzătoare 
ii pentru o mai bună legătură între 
naintași și linia de treisferturi. Lotul 
.Cimentului- a lost completat cu jucă- 
ori talentați cum sînt: Ene, Hass II, 
iorduza, Cristu, Maslam etc. (S. ZIM- 
IREA-coresp.).

O INTERESANTA COMPETIȚIE

BTRLAD. In organizarea consiliu- 
ui raional al UCFS s-a desfășurat de 
;urwnl o frumoasă competiție de rugbi 
n 8 la care au participat 4 echipe 
lin localitate. Cea mai în formă e- 
:hipă s-a dovedit a fi „Rulmentul". O 
oarte bună impresie au lăsat, în 
nod deosebit, tinerii rugbiști Spiratos 
i Galiță. (S. EEIADE-coresp.).

Subiect de actualitate: la 25 martie, 
rugbiștii Gniviței Roșii întîlnesc, la 
București. în meci revanșă, formalin 
ASPTT Robot, campioana Marocului. 
Partida. care contează in semifinalei» 
„CUPEI CAMPIONILOR EUROfENI", 
retine în mod deosebit atenția iubitorilor 
de rugbi din tara noastră, care au ur
mărit cu mult interes evoluția echipei 
noastre in această primă edific a com
petiției. Amintim faptul că această 
competiție a angrenat pînă acum, în 
desfășurarea sa, formațiile campioane 
ale. Spaniei, Portugaliei, R. F. Germa
ne, R. D. Germane, Belgiei. Olandei, 
R. S. Cehoslovace, R. P. Polone, Sue
diei. Marocului, R. P. Romine și — 
în final — va aduce în „scenă" și cam
pioana Franței. Cum privesc rugbiștii 
Griviței acest joc ? Cum se desfășoară 
pregătirile pentru jocul cu Rabat și (a- 
vem toată convingerea) cel cu Beziers ? 
înaintea unuia din obișnuitele antrena
mente, maestrul emerit al sportului, că
pitanul echipei noastre, Viorel Moraru, 
ne-a răspuns acestor întrebări și... al
tora !

Așadar, cum este așteptată revan
șa cu ASPTT Rabat ?,jțr 33 Jj
- - Aș vrei să răspund începînd cu...
campionatul republicări. De altfel, sîntem 
datori o explicație ți spectatorilor, nu
meroșilor suporteri. Noi ,nu sîntem mul
țumiți în întregime ți^jocul prestat in 
prima etapă a campionatului. Mai avem rig Bl : 

metrati cu 30:00,0 au realizat un non 
record regional pe această distantă. 
Iată cîștigătorii celor cinci probe din 
cadrul concursului inaugural ; seniori 
•— Carol Kosztan (C.S.S. Harghita Tg. 
Mureș) ; juniori cat, I — Alexandru 
Dan (C.S.S. Harghita Tg. M.) ; juniori 
categoria a Il-a •— Andrei J^aszlo 
(C.S.S. Harghita Tg. M.) ; biciclete 
semicurse — Francisc Mathe (C.S.S. 
Harghita Tg. M.) ; biciclete de oraș — 
Laszlo Szdcș (Fulgerul Sîngeorgiu de 
Mureș).

IOAN PAUȘ, coresp.

.FARUL" VREA SA CONFIRME...

CONSTANȚA. Cu toate că n-a reu
șit să se califice în categoria A, echi
pa Farul a lăsat o frumoasă impre
sie în sezonul competițional din anul 
trecut. R ngbîștii constănțeni doresc să . 
confirme valoarea arătată și pentru a- 
ceasta ei se pregătesc cu sîrguință, 
deși nu se bucură de sprijinul necesar 
din partea clubului Farul. Dintre jucă
torii care s-au evidențiat în pregăti
rea pentru campionatul de calificare, 
amintim pe Doîciu, Stanciu. Coițatu, 
Higiret etc. (C. POPA-coresp.).

O NOUA ECHIPA

CIMPIA TURZII. In cadrul asocia
ției sportive „Industria Sirmei" din 
localitate a luat ființă în luna ianuarie 
secția de rugbi. Numeroși tineri mun
citori și-au exprimat dorința de a 
practica acest sport. 32 de tineri 
participă acum, în mod permanent, 
la antrenamentele care au loc sub 
conducerea dr. Cornel Igna, instruc
tor voluntar. (V. ȘTEFANESCU- 
ooresp.).

începutul campionatului
și. . . . Cupa campionilor europeni"

— Dc vorbă cu maestrul emerit al sportului Viorel floraru —

de lucrat pentru omogenizarea echipei, 
pentru a ».J une la punct" jocul înain
tării și jocul de deschidere. Intr-un a* 
numit fel, am răspuns și întrebării în 
legătură cu obiectivele noastre imediate, 
pe care ne axăm fiecare antrenament.

— Trebuie să înțelegem că echipa 
trece printr-un moment dificil ?

...Numai în parte. Sîntem la începutul 
activității competiționale, o serie de ju
cători de bază au fost sau sînt indis
ponibili (Irirnescu, Țîbuleac, Octav Ră- 
dulescu, Wusck etc.) iar Gostel Stăncs- 
cu nu a revenit încă la forma cea mai 
bună după lunga sa întrerupere de acti
vitate. Sînt deficiențe în curs de rezol
vare și sperăm că, în cel mai scurt 
timp, echipa noastră se va prezenta la 
nivelul așteptărilor. Apropierea jocului 
cu campioana Marocului ne cere să fim 
foarte exigenți cu munca de pregătire 
a echipei noastre. Si... sîntem !

— Deci, pînă la 25 martie.,.

Competițiile de sală din 1962, prin 
sumedenia- recordurilor republicane și 
personale obținute, au arătat concret 
că pregătirea efectuată de atleții noștri 
în acest sezon diferă mult de cea a 
anilor trecu ti- Marea majoritate a celor 
care au înregistrat aceste performanțe 
bune au pus, în acest an, un accent 
deosebit pe pregătirea fizică multila
terală. Și iată că în ciuda faptului că 
deși s-a făcut mai puțin atletism, în 
sensul obișnuit al cuvîntului, totuși re
zultatele au fost în această iarnă cu 
mult mai bune decît în trecuL

Dar pentru obținerea rezultatelor de 
valoare inoaidială spre care tindem, este 
absolut necesară îmbinarea acestei pre. 
gătiri fizic© cu tehnica ora mai rațio 
nală, bazată pe legile biomecanicii. Alt
fel, lipsim calitățile fizice dobmdite d« 
cea mai înaltă formă de exprimare.

Experiența practică, bazată pe în
delungate studii și cercetări, a conturai 
cele mai eficace procedee tehnice pentru 
fiecare probă în parte. Acestor proce
dee li s-au adus și Ii se aduc și în 
continuare serioase îmbunătățiri. Tehnica 
nu stă nici o clipă pe loc ! Această 
preocupare permanentă de a fi la curent 
mi tot ce e nou în tehnică (în ceea ce 
privește metodica antrenamentului, va
labilitatea este și mai mare) și de a 
pune în practică tot ce e bun, ar tre 
hui să fie caracteristica de bază a acti
vității noastre. Că, din păcate, nu este 
așa voi înccroa s*o demonstrez, arun- 
cînd o scurtă privire asupra probei dr 
săritură în lungime.

La J. O. de la Roma din eei 14 fi- 
naliști, 9 au sărit prin pășire, toți cei 
clasați pe primele 6 locuri utiLzmd 
acest procedeu. Tot așa au sărit și 9 
din cei 11 atlețî care au obținut pînă 
acum performanțe de peste 8 metri.

Problema cea mai de seamă a sări
turii în lungime o constituie îmbinarea 
rațională a celor două viteze: orizontală 
(elan) și cea verticală (bălaie) care să 
asigure traiectoria cea mai lungă a cen
trului de greutate. Această „piatră un
ghiulară" a săriturii în lungime poate 
fi rezolvată cel mai bine numai prin 
folosirea procedeului prin pășire. Păși

Deși am trecut de jumătatea lui martie, iama continuă să-și arate 
strășnicia, învăluind ca zăpadă întreaga țară. La munte, peisajul atrăgător 
și pîrtiile pline cu zăpadă îmbie încă pe amatorii de schi și pe turiști 
să urce către culmi. In fotografie, cabana Cristianu Mare de pe Postăvar 
ne ilustrează de minune că sporturile de iarnă sînt încă în plin sezon.

Foto : P. Romoșan

— Vom face totul pentru a elimina 
deficiențele semnalate șî, firește, pentru 
a obține victoria în acest joc. Nu con
siderăm cîtuși de puțin că meciul cu 
Rabat este dinainte jucat fi ci acel 
30—6 obținut în prima întîhtire ne scu
tește de orice griji. Rugbiștii marocani 
sînt buni cunoscători ai acestni sport, 
joacă rapid, spectaculos, deschis. Di
ferența mare de scor cu care am cîști- 
gat la Rabat sc datorește și formei 
maxime în care se afla atunci echipa 
noastră (linia dc treisferturi a jucat 
atunci excelent). Iată dc ce, In prezent, 
punem un accent deosebit pe pregătirile 
pentru partida de Ia 25 martie. Mai 
ales că, în cazul unui rezultat corespun
zător, ne așteaptă — destul de curind 
— finala cu puternica formație Beziers, 
campioana Franței.

— Pregătirile au, ded, un țel mai 
depărtat ?

rea este o continuare în aer a alergării 
(deci aproape aceleași mișcări ale ace
lorași segmente, în aceeași direcție). 
Atletul sc apropie de prag cu maximum 
de viteză. în acest caz pragul nu mar
chează o întrerupere a mișcării, ci este 
locul unde, datorită unei impulsii elas
tice și energice, alergarea este continua
tă în... aer. Astfel, tendința săritorului 
„spre înainte" apare posibilă la un înalt 
grad.

Pe ultimii 10 m ai clanului Boston 
și Ter Ovanesian ating viteza de 0,8— 
0.9 sec, iar pe ultimii 20 de metri ei 
realizează 1,8—1,9 sec.

Săritura „cu extensie" (socotită a 
doua ca randament) nu poate oferi 
acest mare avantaj, căci imediat după 
bătaie urmează poziția specifică de 
planare. Pentru realizarea acesteia sări
torul se pregătește înainte de prag, 
lăsînd trunchiul exagerat de mult înapoi 
și mărind pașii, ceea ce influențează 
asupra vitezei.

Se știe că traiectoria centrului de 
greutate a] săritorului nu mai poate fi 
schimbată în timpul zborului. Din acest 
motiv o foarte mare importanță trebuie 
acordată comportării dinaintea pragului 
(viteză mare) cît și la aterizare. Dato
rită continuității de acțiune, la „pă
șire" relaxarea este nu numai posibilă 
dar și indicată.

Cele expuse mai înainte au făcut ca 
săritura prin pășire să fie un însoțitor 
cred’ncios al marilor performanțe. Ele 
au fost mobilul care l-au determinat 
pe Ter Ovanesian să treacă, în iama 
Ini 1959. de la extensie la pășire, după 
re vechiul procedeu îi adusese totuși 
satisfacția unui 7.81 ni și nu întîmplă- 
tor, în 1959. Igor a trecut pentru prima 
oară peste 8 metri.

La noi nu se prea cunosc problemele 
principale ale săriturii în lungime, iar 
în alte cazuri metodica învățării ele
mentelor tehnice se rezumă doar Ia 
niște indicații date la antrenamente și 
mai ales la concursuri, ca: „apleacă-te 
în falău, „mai repedeu, „acum sus11, 
„bate tare" etc Acestea nu reprezintă, 
nici pe de parte, indicații corecte din 
punct de vedere tehnic, dar creează —

Este firesc. Dorim, în primul rînd 
să obținem rezultate mai concludente 
în etapele viitoare ale campionatului re
publican și apoi, după jocul cu Rabat 
pe care sperăm să-l cîștigăm, să asi
gurăm echipei noastre o cît mai bună 
pregătire în vederea finalei ,,Cupei 
campionilor europeni". Beziers este 
o echipă puternică, prezentă și a- 
cum în lupta pentru primul loc în cam
pionatul Franței, o formație fără prea 
multe individualități dar care se carac- 
terîzează tocmai printr-o distribuire a- 
gală de valori pe fiecare compartiment, 
printr-o omogenitate realizată în nu
meroase întîlniri. După cum știm, jocul 
liniei dc treisferturi a campioanei Fran
ței este excelent și va trebui să ne pre
gătim serios în direcția aceasta.

In concluzie ?

Sîntem mîndri că avem cinstea dc 
a reprezenta țara noastră în prima edi
ție a „Cupei campionilor euro
peni" și că rezultatele obținute pînă 
icum ne-au apropiat de finala acestei 
competiții. Muncim cu perseverență, cu 
toată tragerea de inimă, pentru a îm_ 
bunătăți pregătirea echipei noastre, 
pentru a ne prezenta la nivelul sarcinilor 
de răspundere pe care le avem în acest 
sezon competițional.

PAN GiRLEȘTEANU. 

în momentele cele mai importante de 
concentrare ale atletului — alte focare 
de excitație decît cele necesare. Și re
zultatul este, , aproape fără excepție, 
negativ.

Pe un drum bun se află Valeria Jurcă 
și Mihai Câini cov. Ei au o viteză bună, 
o întrebuințează bine în clan și întrea
ga lor săritură reprezintă o tendință a 
deplasării înainte, pe pistă și în aer. 
Apare astfel clar de cc acești doi sări
tori s-au și instalat, cu rezultate pro
mițătoare, pe lista celor mai buni spe
cialiști ai noștri la lungime.

Mul ți atleți, și din păcate și inulțî 
antrenori, sînt entuziasmați de tehnica 
spectaculoasă a lui Adrian Samungi. 
Acest tînăr și talentat săritor a pro* 
gresat însă prea puțin față de posibi
litățile pe care Jc are. De ce? După 
părerea mea el a „copiat" tehnica mari
lor săritori și ca orice copiere lucrul 
a fost făcut doar în formă, neglijîn- 
du-se conținutul. Astfel, pe ultima parte 
a elanului Samungi are o viteză re
dusă, cauzată de o tehnică defectuoasă 
a alergării: pași ăinpli (contraindicați 
pe ultima parte a clanului), trunchiul 
exagerat aplecat în față. în felul acesta 
scade viteza și se influențează negativ 
asupra bătăii. Pe de altă parte însă, 
nici bătaia nu este executată corect (el 
face o accentuată rotație înainte) ceea 
ce duce și la o aterizare defectuoasă.

La fete lucrurile stau și mai prost. 
Primele noastre săritoare (Sanda Groșii 
și Maria Pândele) folosesc procedeul 
prin ghem ui re Ele nu se deosebesc, 
din punct de vedere tehnic, decît în 
prea mică măsură de cei care abia fao 
cunoștință cu săritura în lungime. Ti
nerele. speranțe Mihaela Lupii, Ecaterina 
Potoroacă, Florica Davidovici etc. au 
urmat și ele același exemplu, în loc ca 
antrenorii lor să fi căutat să le învețe 
tehnica cea mai modernă.

Pentru atingerea performanțelor 
înalte este neapărat necesară exploata
rea Ia maximum a tuturor factorilor 
care pot determina și favoriza acesta 
performante, tehnica fiind unul din a- 
cești factori de bază. Dacă săritorii 
noștri au realizat progrese însemnate 
în privința pregătirii fizice, în schimb 
în coca ce privește tehnica stăm inel 
foarte slab. Și timp nu mai avem <1* 
pierdut...

Pentru rezolvarea acestei problem» 
este neapărat necesară, din partea an
trenorilor. cunoașterea în amănunt » 
tuturor problemelor de tehnică și trece
rea neintîrzială la punerea lor în prac
tică. In special în lucrul cu începătorii 
și cu tinerii atleți.

ION VINTILA
antrenor Ia clubul 
Dinamo-Bucureșli

Astăzi. Ia Dazinul Horească

Concurs de înot 
cu participarea sportivilor 

fruntași
După cîteva săptămîni de inactivitate 

competițională, înotătorii fruntași și ju
cătorii de polo se vor prezenta din nout 
astăzi și mîine, la bazinul Floreasca* 
în fața publicului bucureștean.

înotătorii vor concura (astă-seară fe 
la ora 19,30) numai în probe de viteză 
(pe distanța de 100 m) la toate pro
cedeele tehnice. Vor fi prezenți la start, 
printre alții, Alexandru Popescu, Ale», 
Schmaltzer, Ion Condiescu, Valentin 
Medianii, Mircea Căprărescu, D&ueț 
Nagvt Sanda Iordan, Ingrid Wachter* 
Ungur, Cristina Bala ban, Nicoleta Gor- 
din, Măriuca Rotaru, Anca Trohani și 
Florentina Rambosec.

k
Echipele bucureștene de polo se afli 

în fața unei noi competiții. Este vorba 
de „Cupa Dinamo" la care participi 
formațiile Steaua, Rapid, Știința, Pro* 
greșul, Clubul sportiv școlar și Dinamo, 
Primul joc este programat astăzi, la* 
sfîrșitul probelor de înot, și va opună 
echipele Dinamo și Rapid. Celelalte două 
meciuri ale primei etape sc vor des< 
fășura mîine începînd de la ora 10, 
după următorul program : Steaua — {Clu
bul sportiv școlar și Știința — Tro* 
greșul, Jț
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Meciuri viu disputate 
în campionatul republican individual

Campionatele se reiau cu aceste clasamen
de laCRAIOVA, 16 (prin telefon 

trimisul nostru). —■ Primul concurs 
al etapei finale a campionatului re
publican individual era gata-gata să 
se inaugureze cu o -«—î-s

Campioanele țării 
nescu și Marta Erdreich au scăpat ca 
prin urechile acului de la eliminarea 
drn competiție ia proba de dublu 
femei.

Intr-adevăr, tinerele jucătoare Eleo
nora Mihalca și Mariana Jandrescu 
ie au dat o replică foarte dirză. Cele 
două junioare, lipsite de experiență, 
au pierdut la mare luptă cu 2—3 
(9, 21, —10, —15, —22) după un joc 
in care au fost tot timpul egale cu 
adversarele lor. Mihalca ți M. Jan- 
drescu au dirijat bine mingile si au 
atacat cu multă promptitudine. Cuplul 
ciștigător s-a bazat doar pe hotărirea 
și clarviziunea Ellei Coostantinescu, 
in timp ce partenera ei, M. Erdreich, 
s-a limitat ia un joc static, de ță-

mare surpriză.
Ella Consta n-tL

căneală, iar cînd a atacat a produs 
ilaritate. Ea a făcut greșeli aproape 
de necrezut: mingi lovite cu muchia 
paletei și trimise in tavan sau în... 
spectatori.

Totuși, o surpriză s-a înregistrat la 
dublu bărbați Bodea și Sentivani au 
dispus cu 3—2 (—17, —15, 10, 14, 20) 
de Cobirzan și Giurgiucă, după un 
meci foarte spectaculos. In rest, s-au 
înregistrat rezultate normale; dublu 
femei (sferturi de finală) : Slăvescu, 
Procopeț — V. Jandrescu, Krezsek 
3—2, Folea, Biro — Vușcan, Max 
3—0, Alexandru, Pitică — Vereș. 
Derzeni 3—0.

Dublu bărbați (sferturi de finală) : 
Negulescu, Rethi — Angeiescu, Soare 
Ionescu 3—1, Gantner, Covaci — Mo- 
tancea, Marton 3—0. Smdeanu, Bott- 
ner — llcovici, Ho6su 3—1.

Competiția continuă simbătă și va 
lua sfirșit

static, de ță-
duminică.

C. COM ARM SC HI

MASCLLIN 
SERIA I

1. Rapid Bue. 7 7 0 21: 6 (386:267>
2. Dinamo Orașul 

Dr. P. Groza 7 5 2 19:11 (403:347)
3. Steaua Buc. 7 5 2 18:13 <407:388)1
4. Știinta Galați 7 4 3 13:11 (303:311)
5. Știința Cluj 7 3 4 15:15 (411:379)
6. C.S.M.S. Iași 7 2 5 11:17 (321:365)
7- Petrolul Ploiești 7 1 G 9:19 (322:373)
8- Știința Petroșeni 7 1 6 6:20 (241:364)

SERIA A II-A
1. Dinamo Buc. 7 7 0 21: 2 (340:219)
2. Progresul Buc. t 5 2 17110 (357:313)
3. Știința Timiș. 7 5 2 16:12 (358:319)
4. Farul c-ța 7 4 3 14:13 (345:330)
5. C.S.O. Craiova 7 4 3 14:13 (320:349)
6. Tractorul Brașov 7 2 5 12:16 (353:363)
7. Flacăra r. Buc. 7 1 6 8:18 (290:353)
8. C.S.M. Cluj 7 0 7 3:21 (229:346)

In prima etapă se dispută urinate
feminine : SERIA

Metalul Bucure!
— Voința Miercuri 
Brașov — C.S.M.

De ce s-a piardut meciul cu Graficki?
de la casa pin
ten ij de masă

a-

După numai trei zile 
natele internaționale de 
ale R.P.R., unde jucătorii noștri — 
râtind o formA bună — cuceriseră 
patru probe, eliminarea echipei C.S.M 
Cluj în semifinala „C.C.E." de către 
Graficii Zagreb a fost pe cît de ne 
așteptată pe atît de dureroasă, 
■ceea, roi încerca să analizez 
dintre cauzele mai importante ale 
derii acestei întîlniri.

Partida s-a desfășurat într-o 
foarte friguroasă și nu am avut 
bilitalea să facem... încălzirea 
sară deoarece, chiar cu cîteva 
înaintea începerii, 
de iluminație nu era înră terminată. 
Podeaua sălii unde s-a jucat era putm 
Înclinată, iar cei 600 de spectatori care 
au făcut un vacarm de nedescris se 
aflau la cîfiva pași de masă, lipsită 
de (a reul respectiv. De asemenea, arbi
trii au oprit deseori jocul pe jțrețeli 
imaginare dc serviciu ale sportivilor 
noștri. Filrul era mai întins (cînd ju
cau Uzorinac ș> Vogrinc, ambii aplrl- 
lorî), sau lăsat mai moale (cînd juca 
llrbud, cunoscuț ea ofensiv). Cu toate
intervențiile noastre repetate, orțaniza-

o măsură de în- 
cmitribuit Ia crea- 

de nervozitate pentru
și Ciurgluci. Am

De 
unele 
pier-

sală 
posi- 
nece- 

■lînute
instalarea sistemului 
era

torii n-au luat nici 
dreptare și aceasta a 
rea unei stări 
Negulescu, Cobirzan 
«r3lat aceste deficiențe organizatorice 
nu pcntni a sesiza înfringerea, ci pen
tru a face o deosebire dintre condițiile 
foarte bune de desfășurare 
tițiilor la no» 
la Zagreb.

Trecînd la 
reținut două 
adevărate momente psihologice. La sco
rul dc 3—2 puntru C.S.M., a urmat 
partida Uzorinac—Cobirzan. După câș
tigarea primului set, Cobîrzan a condus 
în următorul cu 11—5 cînd mai erau 
două minute pînă la introducerea re- 
gulei activizării. Uzorinac a reușit cîteva 
puncte prin auc. iar Cobîrzan a ralat 
două 1 oviiuri ofensive și scorul a a- 
juns ]a 12—10 pentru jucătorul roniîn 
cînd a începui activizarea. Apoi, scorul 
a alternat U diferență de un punct cînd 
de o parte, cînd de alta, pînă la 20—20, 
20—21, 21—21. 21—22 și Uzorinac a 
dat o minge cu fileu șî a cîștigat eu 
23 — 21. Nervii jucătorilor și ai spec
tatorilor erau solicitați fa maximum. 
Cobîrzan era dc ne recunoscut. Am în
cercat să-l calmăm dar fără succes. El 
a pierdut setul decisiv cu 7—21 fără 
să mai lupte, fapt nepermis pentru un 
maestru ai sportului, recunoscut peniru 
stăpânirea lui dc sine. Scorul 
eg«l 3—3 și apoi adversarii 
luat conducerea cu 4 — 3.

La masă a început partida 
— Uzorinac. Prin acțiuni combinate (joe 
de mijloc și atacuri prin surprindere) 
Negulescu a cîștigat primul set, dar l-a 
pierdut pe cel de al doilea, făcînd abuz 
de topspinuri. Rrluînd tactica din se
tul întîi, Negulescu a condus m setul 
decisiv eu 6—1 și 6—3. Apoi, el nu 
și-a mai ales cu toată atenția mingile 
favorabile de al ac și scorul a devetlit
7— 6, 13—13, 13—17. Negulescu a avut
o revenire puternică și a început să 
recupereze: 15—17, 17—19, 18 — 19,
18—20 cînd a intervenit activizarea.*1 
A urmat 19—20, 20-20, 21 — 20, deci 
mecibol, dar scorul a devenit din nou 
egal: 21—21. In continuare, Negulescu
8- a grăbit și — deși era rîndul lui 
Uzorinac fa atac — el a tras, a ratat, 
iar peste cîteva momente a greșit din 
nou, pierzînd setul și partida și defi
nitivând scorul general de 
gazde.

Înfrîngerea noastră este 
inadmisibilă cu cît avem 
nunăt6 de pregătire, iar

fîcki are
formației C.S.M. Consider că sportivii 
noștri trebuie facă o cotitură im
portantă în attivîtatea lor viitoare. De 
asemenea, volumul procesului de instru
ire trebuie mărit. Nu este suficient un 
an trenam<r*)t de 3—4 ori săptămânal a 
2 — 3 ore de fiecare ședință, așa cum s-i 
făcut pină acum. La fel, pregătirea tre
buie efectuată continuu, fără întreru
pere. De asemenea, jucătorii noștri tre
buie să ducă o via|ă cu adevărat spor
tivă. Performanța sportivă constantă cere 
sacrificii. Excesul de fumat (CobîriJn), 
$i risipa de energie eu îndeletniciri 
ac core spunxăioare (Rethi), firește, dău- 
BeaxJ. D' altfel, Rethi n-a fost intro
dus în echipă din cauza rezultatelor 
slabe pe care le obține de luni de zile 
ca șî pentru o serie de alte abateri.

Este cazul să arăt că atît eu cît și 
organele de resort nu am combătut cu 
toată tăria manifestările de au tomul țu- 
mire ale lui Negulescu, Giurgiucă, Co- 
bîrxan. Rethi după realizarea unor suc
cese. Aceste atitudini au «lu$ la apari
ția tendințelor de înfumurare, descon
siderarea anteriorului «i a adversaru
lui. Și am greșit procedînd astfel. în 
general, acești sporii vi se supă rl
sînt criticați. Toată această situație 
datorește unei insuficiente munci

o
Pe 
să

o valoare tehnică inferioară

Meciul feminin Sănătatea București și Farul Constanța se dispută miine în sala 
Ciulești. Iată o imagine din partida Farul 
toamnă în orașul de pe malul mării,

O dată cu meciul feminin care se 
dispută astăzi în sala Giulești intre 
echipele Progresul și Rapid, returul 
campionatelor republicane de volei se 
poate considera început. Pentru că me
ciul disputat ieri, în aceeași saiă, a 
făcut parte din prima parte a întrece
rilor. De unde se reiau campionatele ? 
Socotim că este interesant să arătăm 
care sînt clasamentele seriilor mascu
line șî feminine acum, înaintea reluă
rii întrecerilor

— Sănătatea (3—0) disputată astă
Foto : 1. Mihăică

7. Voința M. Ciuc 7 1 6 1:19 (207:328) fl
1. C.S.M.S. Iași 7 • 7 3:21 (239:349) 7

SERIA A II-A
1. Rapid Buc. 7 6 1 18: 6 (330:227) 13
2. Farul C-ța 7 6 1 18: 6 (320:221) 13
3. C.S.M. Sibiu 7 5 2 15:11 (320:272) 12
4. C.P. Buc. 7 3 4 16:12 (351:339) IU
5. C.S.O. Ciaiova 7 3 4 14:16 (347:372) 10
6. Progresul Buc. 7 2 5 9:17 (273:320) 9
7. C.S.O. Timișoara 7 2 5 8:16 (239:830) 9
8. Sănătatea Buc. 7 1 6 6:20 (260:359) 8

rele partide 
C.S.M. Cluj 
I.F.A. București 
Ciuc, Olimpia 
lași; SERIA A II-A : Progresul Buc| 
rești — 
București 
București
Craiova — C.S.M. Sibiu. I

Meciul feminin Dinamo București -1 
Știința Cluj a fost ainînat. |

Iată și cele opt jocuri masculina
SERIA I : Știința Galați — SteaJ 
București, Rapid București — Dinanj 
Orașul Dr. Petru Groza, C.S.M.S. id
— Petrolul Ploiești, Știința Peiroșel
— Știința Cluj; SERIA A ll-a : Farl 
Constanța — Progresul Bucure» 
C.S.M. Cluj — Știința Timișoara, Flj 
căra roșie București — Tractorul Bri 
șov, Dinamo București — C.S.O. Cr( 
iova.

Rapid București, Sănătat
— Farul Constanța, C.
— C.S.O. Timișoara, C.S.I

a compe-
și cele în care am jucat

filmul meciurilor, sînt de 
împrejurări întăritoare.

tive, faptului c3 n-a existat 
mare și un control permanent, 
în această direcție va trebui 
dreptăm luată atenția.

Cu strădanii de zi cu zi, 
toată seriozitatea și simțul 
de re, cu un volum sporit 
în procesul de instruire și 
lipsurile semnalate, sîntem 
și jucătorii 
vor putea 
afirmarea ■ 
național.

cînd 
se 

educa- 
îndru- 
viiior 
ne în-

făcute cu 
de răspun
de muncă 
înlălurîn 1 

convinși că
dc tenis de masă clujeni 

contribui în continuare la 
acestui sport pe plan inter-

F. PANETH
antrenor emerit de tenis de masă

rt ★
de sperai Ha te

analizeze coni-

a devenit 
noștri au

Negulescu

5—3 pentru

cu atît mai 
condiții mi
eriii pa Gra-

SERIA I

FEMININ

1- Dinamo Buc. 7 7 • 21: 3 (349:221) 14
î. Metalul BUC. 7 6 1 26: 8 (365:274) 13
3, C.S.M. Cluj 7 5 2 16:11 (348:317) 12
4. Știința Cluj 7 4 3 16:10 (341:286) 11
5. Olimpia Brașov 7 3 4 14:13 (305:292) 10
6- I.F.A. București 7 2 5 6:16 (216:303) 9

R?pid a cîștigat restanța de ieri
Echipa feminină Rapid București a 

învins cu 3—0 (5,4,6) pe C.S.O. Ti
mișoara, in meciul restanță disputat 
ieri în sala Giulești. De la bun în
ceput trebuie spus că partida nu a sa
tisfăcut în ceea ce privește calitatea. 
Timișorencele, încă deficitare pregătirii 
tehnice, au pierdut puncte in serie. Ra- 
pidistcle, avind un atac mai bun, au 
cîștigat pe merit.

Din rîndul celor 15 jucătoare folosite 
în acest meci, s-au evidențiat printr-o 
pregătire mai bună Natalia Todorov- 
sclii, Elena Ispas, Sonia Colceriu (Ra
pid), Felicia Mușat, Elena Blidea 
(C.S.O ).

Turneul de la Hunedoara a începu
(Urmare din pag. 1)

a dominat 
plasat lovi- 

fâcindu-1

intrat decis să cîștige și 
autoritar repriza I. El a 
turi foarte puternice, fâcîndu-1 pe 
Neagu sâ răspundă timid. Lucrurile 
păreau să meargă normal, mai ales 
că pină la jumătatea reprizei secunde, 
Mentzel a trimis lovituri dure și spec
taculoase. Dar iată că Neagu, cu o 
rezistență puțin obișnuită, a găsit re
surse și a trecut la ofensivă, constru
ind atacuri după atacuri. Mentzel a 
cărui lipsă de pregătire s-a văzut mai 
ales spre sfirșitul meciului a terminat 
cu un infim
Gheorgheoni 
fost răsplătit 
entuziaste la 
a susținut-o cu Rahău (Farul). Hune- 
doreanul a lovit cu multă adresă, dur.

avantaj la puncte. M. 
(Corvinul Hunedoara) a 
de spectatori cu aplauze 
sfîrșitul întilnirii pe care

■ ■ ATrăgătorii noștri fruntași irc întrecere

N. R. Federația 
este datoare să 
portarea, in ansamblu, a jucătorilor 
noștri de tenis de masă. In ultimii 
ani rezultatele jucătorilor noștri nu 
s-au ridicat la nivelul condițiilor 
create. Cu prea multă ușurință ju
cătorii pierd întîlniri care î-au con
sacrat numai cu cîțiva ani in urmă.

Educația sportivilor se desfășoară 
încfr la un nivel nesatisfăcător. A- 
semenea abateri, despre «re vor 
bește și articolul de mai sus, trebuie 
să constituie un serios prilej de a- 
naliză șî să se treacă de îndată 
fa măsurile corespunzătoare.

Astăzi și mîine, iubitorii scrimei vor 
avea prilejul $3 asiste la etapa a Il-a s 
campionatului republican de seniori. De 
data aceasta vor intra în concurs tră
gătorii de categoria I și maeștri.

In Capitală se vor întîlni. mai îiilîi, 
specialiștii la spadă, în rîndul cărora 
vom revedea pe Constantin Stelian, cam
pion republicau pe anul 1961, Cristu 
Lichiardopol, Răz/an ■ Dobrescu, Dar. 
Ionescu șa. Apoi vor apare pe planșe 
fio re ti stele, sportive consacrate în a- 
ce a stă disciplină, printre care se nu
mără Maria Ficol, Geta Sachelarie, ylwa 
bine. Paula Lăzărescu, Lidia Grieb, Ele- 
im lie jan

Trebu ie 
lăudabila 
nești, de

majoritate elemente tinere, de perspecti
vă (Florența Albu, Manuela Chira, Nicu- 
lina Ionescu, Silvia Ungureaiw, V. P(r 
ruțiu, T. Sîrbulescu etc.) își vor lărgi 
sfera cunoștințelor lor, vor putea câști
ga în experiență.

Programul ,definitiv al înlîlnirilor :
• Astăzi, sala Republicii, ora 16,90: 

spadă (calificări, semifinale).
• Mîine, sala Republicii, ora 8,30 . 

floretă fete (calificări, semifinale); ora 
16,30 : spadă și floretă fete (finale).

etc.
să salutăm, în același timp, 
inițiativă a comisiei orășe- 

a invita la concurs și trăgă
tori de categoria a H-a și a IlI-a care 
s-an calificat recent. în turneul final 
(primii opt clamați) al ..republicanelor1*. 
Participînd alături de unii dintre cei 
mai buni seri meri ai noștri, trăgătorii 
de categorii inferioare, în marea lor

Finala campionatului republican de micromodele
SaJina Slănic (regiunea Ploiești) 

va găzdui azi și miine finala cam- 
pionailtrlui republican de micromode
le. La întreceri participă cei mai buni 
constructori de aeromodele din 
jară (fiijaJiștii concursurilor pe re
giune). Dintre echipele cele mai bu
ne care își vor disputa întiielatea 
amintim: reprezentativa orașului Bu
curești — formată din maestrul spor
tului Ștefan Purice, Ion Șerban și

Gh. Marinescu — cea a regiunii Cluj, 
Mureș-Autonomă Maghiară, lași, Cri- 
șana ș. a.

Cei peste 40 de sportivi construc
tori de aeromodele se vor întrece 
în această finală la proba de durată. 
In țara noasdra, recordul de durată 
îl deține maestrul sportului Otto 
Hintz, cu -timpul de 19 min. și li 
sec.

obligindu-și adversarul 6ă abandonezi 
In ultima repriză. I

Iată și celelalte rezultate : N. Twdq 
(Steaua) b.ab. II E. Totca (C.S.d 
Tim.) ; Af. Nicobau (C.S.M.S. Iași) u 
dese. III I. Ivem (Șc. sp. C. Lung Mua 
cel) ; I. Monea (Dinamo Buc.) b. 1 
V. Vlădescu (C.S.O. Ploiești) ; P. Dec 
(C.S.O. Craiova) b. p. St. Cojo 
(C.S.O. Galați) ; V. Mariufan (Dinam 
Buc.) b. p. O. Cioloca (C.S.O. Galați

In cea de a doua gală din radrt 
turneului (desfășurată astă-seară) s-a 
înregistrat următoarele rezultate: 
Bota (Steaua) b.ab. I S. Bene (Dina 
ne Barza) ; C. Petermanri (St. r. Br.: 
șov) b.p. T. Felea (Dinamo Buc ); 
Leiba (Text. Buhuși) k.o. III C. Șef bai 
(Steaua) ; I. Păunoiu (ASA Bacău 
b.p. I. Astaloș (Dinamo Buc.) ; h 
Blejan (1. Pasteur) bab. II I. Eirach 
(ASA Bacău) ; E. Scltnapp (Progr. 
b.p. Ghețu Velicu (Met. 23 August) 
A. Ciliirsic (Steaua) b.p. P. Cîmpean 
(Unirea Giurgiu); M. Peiti (Șc. sp 
Tmș.) b.p. St. Panduru (Rapid);. 
Motoc (Rapid) b.ab. II
(ASA Cluj); V. Vlădescu (C.S.O. Plo 
iești) b.p. P. Osman (Met. 23 August)

Finala turneului are loc miine seară

V. Tegla

Cupa Primăverii*4
Astă-6eară (de la ora 19) și mîine 

dimineață (ora 10) se vor desfășura 
în sala cambfnatului poligrafic 
curești întilnirile ddn cadrul „Cupei 
Primăverii", competiție organizată 
de clubul C.P.B, Vor participa bo
xeri de categoria I și a Il-a de ]a 
asociațiile și . cluburile sportive din 
Capitală.

Bu

Ghițescu și Ciocîltea luptă 
pentru primul loc în turneul maeștrilor
Turneul Maeștrilor din Capitală, 

competiția sahistă dotată cu „Cupa 
Progresul", ’furnizează ca și finala 
campionatului republican o palpitantă 
„cursă" Ciocîltea-Ghițescu. Și, parcă 
pentru a păstra și mai mult asemă
narea, principalii urmăritori ai lide
rilor sînt și ei aceiași ca în campio
nat : Florin Gheorghiu și Vasile Geor
gescu. Intre aceșii patru jucători, că
rora li se mai pot alătura Pavlov și 
Rădulescu, se va da pe parcursul ul
timelor trei runde lupta pentru pri
mul loc.

Maeștrii internaționali Th. Ghițescu 
și V. Ciocîltea au jucat foarte puter
nic pină acum. Primul a cîștigat la 
Georgescu, Nacht, Bozdoghină, a re
mizat cu Rădulescu și Gheorghiu, iar

în runda a 8-a în confruntarea directă 
cu Ciocîltea, ă (repurtat în fața cam
pionului țării a .treia victorie consecu
tivă din ultimele trei întîlniri.

Victor Ciocîltea a adoptat în toate 
partidele susținute un stil agresiv de 
atac. Tocmai de aceea nicj una din 
întilnirile sale nu s-a încheiat remi
ză. Campionul țării i-a învins pe Pav
lov, Bozdoghină, Botez, Drimer și 
Gheorghiu, a pierdut la Rădulescu 
și Ghițescu. I

Iată clasamentul înaintea rundei a 
9-a și a partidelor întrerupte : 1—2. 
Ghițescu (2), Ctf>ciltea (1) 5 p, 3-4. 
Gheorghiu (1). Georgescu (1) 4 p, 5-6. 
Pavlov (2), Rădulescu (1) 3’/2 p, 7. 
Nacht (1) 3 p, J-8-9. Troianescu (2), 
Drimer (1) 2*/? n, 10 Pușcașu (2) 2 p, 
11—12 Botez (3), ^Bozdoghină (2) l'/2 p,



Ridicarea nivelului calitativ al fotbalului nostru — 
principal obiectiv al returului De la clubul sportiv Progresul

In cadrul lucrărilor Conferinței pe 
țară a Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport s-a subliniat că printre ramuri'e 
sportive la care s-a ronsiatat o rămâ
nere in urmă se numără și fotbalul, 
cu toate că au existat condiții și pre
mise ca și in această disciplină să 
putem dubindi rezultate de prestigiu.

Măsurile elaborate de Consiliul Ge
neral al 
Itative a 
aplicate 
buri 
Itrat 

UCFS in scopul ridicării cali- 
fotbalului nostru nu au fost 

cu suficientă fermitate în clu- 
asociații și deși s-a înregis- 
creștere a interesului față 

fizică, tehnică, tac- 
moral-volitivă

Și
o

de pregătirea
interesului 

tehnică, 
și disciplinară 

și 
precum

tică, 
a jucătorilor, față de volumul 
intensitatea antrenamentelor, 
și de orientarea in joc, rezultatele nu 
au fost de natură să satisfacă. Ele nu 
s au ridicat la nivelul condițiilor 
create, al sarcinilor trasate de partid 
lin fața UCFS și al exigenței crescinde 
a sutelor de mii de oameni ai muncii 
kare au îndrăgit acest sport.

Concluziile Conferinței in ce privește 
■ramurile sportive care bat pasul pe 
loc. ca și analiza făcută de Federația 
Romină de Fotbal în noiembrie 1961 
și concluziile ei, trebuie să constituie 
pentru jucători, tehnicieni și conducă
tori un îndreptar pentru munca vi
itoare.

Campionatul anului 1961/1962, care 
[trebuia să continue revirimentul in- 
r«^M>trat in primăvara anului 1961, a 
început in condițiile unui nivel de joc 

| caîiitai «v scăzut, datorită in special 
liaptului că cele mai multe dintre echi- 
ipete noastre fruntașe nu au folosit 
timpul de pregătire pină la inceperea 

[campionatului in modul cel mai judi- 
[cios. Chiar cluburi cu experiență și 
prestigiu in fotbalul rominesc au căzut 

lin greșeala de a nu acorda atenția 
jcuvenita pregătirii jucătorilor in pe- 

ida dinaintea campionatului (Stea 
Știința Cluj, U.T.A.). Datorită lip- 

de pregătire, aceste echipe au preș- 
la inceputul campionatului jocuri 

mult sub nivelul posibilităților lor

■na. 
■sei 
■lat 
Hru
Hji in loc să contribuie la ridicarea ni- 
■ veiulLH de joc al echipelor mai puțin 
Bexperimentaie, dintre care unele abia 
■promovate, sau prezentat mai slab 
Mpregătite din punct de vedere fizic, 

tehnic și tactic decit acestea. Au fost 
necesare eforturi serioase după înce
perea campionatului pentru a readuce 
aceste echipe pe „linia de plutire", 
ceea ce a făcut ca abia in a doua 
parte a turului jocurile să se desfă
șoare la un nivel calitativ mai ridicat. 

Miine va incepe returul campiona
tului categoriei A și avem convingerea 
că incă de la primele etape echipele 
se vor strădui să practice un fotbal 
de calitate.

Trăgind învățăminte din lipsurile in 
pregătire de la inceputul campionatu
lui și urmărind cu mai multă fermi
tate aplicarea planului de măsuri da
torat de Consiliul General al UCFS in 
perioada dintre tur și retur, conduce
rile secțiilor de fotbal au arătat 
ocupare sporită pentru o mai 
pregătire a echipelor precum și 
gență crescută față de jucători 
livitatea acestora. Numeroase

o pre- 
bună 

o exi
și ac- 
echipe
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REZULTATELE Dl l\l TOAMNA 
ALE ECHIPELOR DE CATEGO

RIE A ȘI DE TINERET

In primul rînd orizontal rezulta
tele obținute/ de echipele de cat. A 
și in rindul doi rezultatele echipelor 
de tineret.

de ALEXANDRU PINTEA 
vicepreședinte

al Federației Romine de Fotbal

din prima categorie nu și-au în
trerupt nici un moment antrena
mentele, iar altele le-au reluat mai 
devreme ca în alți ani. Opt echipe 
dîn prima categorie (Steaua, Dinamo 
București, Știința Timișoara, Rapid, 
Petrolul, Minerul, St. roșu și Pro
gresul) au întreprins turnee in străi
nătate, ceea ce a contribuit la menți
nerea și îmbunătățirea gradului lor de 
pregătire. Federația a controlat mai 
îndeaproape activitatea echipelor de 
categoria A și — parțial — a celor de 
categoria B.

Din controalele efectuate a reieșit, 
însă, că totuși mai persistă unele as
pecte negative in activitatea unor sec
ții, ceea ce dăunează muncii de ins
truire. Astfel, sint antrenori care nu 
respectă indicațiile metodice, aplică 
metode învechite de antrenament — 
caracterizate prin volum redus de 
muncă și intensitate necorespunzătoare 
cerințelor actuale ale fotbalului. Ca a- 
tare, se muncește PUȚIN, simplist și 
de niintuială. Pe de altă parte, condu
cerile unor secții, fie speriate de pers
pectiva retrogradării, fie încălzite de 
cea a cîștigării campionatului, permit 
sau tolerează tot felul de abateri ale 
unor elemente înapoiate și iresponsa
bile. fapt care dăunează profund sim
țului de răspundere, atmosferei de se
riozitate și dfcciplăiei fără de care 
este de neconceput o muncă la nivelul 
actualelor cerințe. Slăbiciunile unor 
conduceri se refiectă in starea morală 
necorespunzătoare a echipelor respec
tive. Federația a luat măsuri pentru 
lichidarea unor astfel de stări de lu
cruri.

De asemenea in atenția federației a 
stat problema asigurării desfășurării 
normale a jocurilor de campionat. O 
măsură deosebit de importantă in a- 
ceastă direcție considerăm că a fost 
aceea a instruirii ți reexaminării tu
turor arbitrilor de fotbal din țară, in 
vederea interpretării și aplicării uni
tare a regulamentului de joc. cu ulti
mele precizări aduse de F.I.F.A.

Măsurile luate de lederație iși vor 
arăta roadele dacă toți cei interesați 
in dezvoltarea fotbalului rominesc iși 
vor uni forțele, vor lupta cu en
tuziasm și simț de răspundere pen
tru atingerea țelului comun propus. 
Consiliile regionale, raionale și orășe
nești UCFS și comisiile regionale de 
fotbal vor trebui să joace un rol și 
mai important in acțiunea de ridicare 
calitativă a fotbalului, să asigure în
drumarea permanentă, competentă și 
exigentă a secțiilor de fotbal din clu
buri ți asociații, să asigure traducerea 
în viață a planului de măsuri,

Conducerile cluburilor și asociațiilor 
sportive trebuie să îndrume îndea
proape activitatea birourilor de secție 
și a antrenorilor precum și comporta
rea jucătorilor pe terenul de sport, in 
viața particulară ți in producție, acor- 
dind o atenție deosebită muncii de e- 
ducație cetățenească a jucătorilor.

Antrenorii, prin forța exemplului 

personal și prin muncă devotată pen
tru cauza fotbalului rominesc, trebuie 
să fie adevărați pedagogi pentru jucă
torii pe care-i antrenează: ei trebuie 
să-și însușească in mod temeinic in
strucțiunile F.R.F. privind orientarea 
in joc și metodica de antrenament, să 
studieze și să impărtășească și altora 
metodele experimentate cu folos, care 
ar putea duce la o îmbunătățire ge
nerală a nivelului de joc.

Jucătorilor li se cere să dea dovadă 
de simț de răspundere față de pregă
tirea lor, să ducă o viață sportivă, să 
lucreze cu toată seriozitatea la antre
namente. Ei trebuie să fie exemple in 
sport ți in producție, să aibă o atitu
dine corectă față de adversar, arbitri 
și publicul spectator. Actele de indis
ciplină ți jocul dur trebuie să dispară 
cu desăvirșire de pe terenurile noastre 
de joc. Conducerile secțiilor de fotbal 
ți jucătorii să-ți amintească in orice 
moment că victoria nu trebuie să 
fie obținută prin orice mijloace, 
ci ea trebuie să fie urmarea fi
rească a unei mai bune pregătiri, a 
unei mai bune valorificări a calități
lor fizice, tehnice, tactice, morale și 
de voință. Acțiunile individuale tre
buie subordonate jocului și interesului 
colectiv.

Arbitrii trebuie să-și ridice neconte
nit nivelul cunoștințelor tehnice și 
să-ți imbunătățească permanent con
diția fizică; ei trebuie să asigure ar
bitraje corecte, imparțiale, să fie Iernii 
in decizii și principiali. Prin felul lor 
de a conduce jocul, arbitrii trebuie să 
contribuie la educarea sportivilor și a 
publicului spectator, precum și la ri
dicarea calității jocului.

Publicul spectator are un rol însem
nat in desfășurarea normală a jocu
lui. Apreciind cu obiectivitate fa
zele de joc, incurajindu-și echipa 
preferată intr-un mod care să nu 
încalce regulile sportivității, an'au- 
dind fazele frumoase și dezaprobind 
jocul brutal și actele de indisciplină, 
arătindu-se exigent și față de propria 
echipă, publicul spectator contribuie di
rect fa menținerea disciplinei pe teren.

★
Față de condițiile create, de măsu

rile luate de federație, de sprijinul tot 
mai activ al arganelor regionale, raio
nale ți orășenești UCFS ți al comi
siilor regionale de fotbal, de interesul 
arătat in ultimul timp de birourile sec
țiilor de fotbal, de antrenori și de marea 
majoritate a jucătorilor pentru îm
bunătățirea condițiilor de joc și 
practicarea inii fotbal de calitate, a- 
vem convingerea că rezultatele nu vor 
intirzia a se arăta ți că incă in acest 
sezon vom putea consemna o creștere 
a nivelului calitativ ai fotbalului nos
tru. Intensficindu se eforturile in ve
derea continuei îmbunătățiri a proce
sului de instruire, apHcind cu fermi
tate măsurile elaborate de Consiliul 
General al UCFS, promovind cu curaj 
tinerele elemente talentate de care dis
punem ți ocupindu ne îndeaproape de 
creșterea ți educarea lor, vom reuși 
să aducem fotbalul rominesc pe calea 
afirmării internaționale.

în legătură cu scrisoarea deschisă 
publicată în ziarul de joi 15 martie a c. 
ani primit din partea clubului Pr.ogre- 
sul-Ilucurcști următoarea scrisoare:

„Ca urmare a articolului apărut In 
ziarul „Spartul popular" din ziua de 15 
martie 1962 referitor la abaterile săvîr- 
șite de jucătorul Soare Valeriu, condu
cerea clubului și a scoliei de fotbal a 
analizat faptele relatate cu activul sec
ției și a liotărît ;

O măsura
Cazul jucătorului Soare Valeriu de la Progresul a 

ducerea acestui club și de secția de fotbal, într-o ședință 
în cursul zilei de joi. La acea&tă ședință au luat parte 
de categorie A și de tineret, în discuția cărora a 
torului Soare. Iată părerea unui coechipier al acestui 
rând eseu :

Consider că scrisoarea deschisă pu
blicată de ziarul „Sportul popular", în 
legătură cu abaterile lui Soare Valeria, 
constituie ttn mare ajutor pentru noi, 
jucătorii echipei Progresul, oricit de 
neplăcute ne sint cele relatate. Sint fapte 
tare nu ne fac cinste și care au dus 
la măsura — justă — de excludere din 
lot a lui Soare.

Era firesc ca lucrurile să ajungă aid. 
In ciuda ajutorului dat de conducerea 
seefiei fi a clubului nostru, jucătorul 
Soare s-a rupt la un moment dat de 
echi/tă, de jucătorii cu care se antrena 
și juca. El a preferai .prietenii* din 
afara clubului, sub influenta cărora a 
căzut Ca techi coleg de echipă, am 
stat de multe ori de vorbă cu el fi i-am 
atras atentia că ceea ce face nu-i bine, 
că în calitatea lui de sportiv fruntaș, 
selecționai in lotul reprezentativ, are 
obligația de a se comporta demn in 
toate Împrejurările. Dar, cum s-a vâvit, 
n-a vrut să asculte fi fi-a continuat 
ci ața departe de colectiv, departe de

Din pregătirile echipelor de
In ciuda timpului nefavorabil, echi

pele și-au continuat antrenamentele 
săptămina aceasta. Terenurile acope
rite cu zăpadă nu au constituit un 
impediment in desfășurarea planului 
de pregătire.

Ce au făcut echipele la aceste an
trenamente ? Iată citeva amănunte.

• PROGRESUL a jucat joi la două 
poeți : o repriză cu Abatorul (2-0) ți 
una cu formația de tineret (3—1). For
mația de bază : Mindru-Smărindescu 
II, Caricaf, Nedelcu-Ionifă, Știrbei- 
Oaidă, Smărăndescu I, Voinea. Stoi
ce seu. Marin.

• DINAMO BUCUREȘTI a jucat la 
Alexandria cu formația locală Pro
gresul, de care a dispus cu 2—0 (1-0). 
In cursul partidei au fost folosiți mai 
mulți jucători. Echipa preconizată : 
Uțu (Datcu)-Constnntinescu, Nunweil- 
ler III, Ivan-Ștefan, NunuseiUer IV- 
Pircălab, Țircovnicu, Ene, Eftimie, V. 
Anghel.

• STEAGUL ROȘU s-a antrenat 
in compania echipei de tineret, pe 
ninsoare și pe un teren acoperit cu 
un strat de zăpadă de circa 50 cm. Lo
tul de care dispune in prezent antre
norul S. Ploeșteanu cuprinde pe; 
Ghiță, Hajdu, Zbircea, Zaharia, Nacry, 
Seredai, Szigeti, Campo, Ha fot i, Nif- 
tănăili, Fusulan, Metzarov, David, Ne- 
cula.

• PETROLUL a jucat cu o echipă 
din Florești (3—1), împotriva căreia a 
utilizat formația : Sfetcu (Ionescuj- 
Pahonfu, Fronea, Neacfu-Tabarcea, 
Marin Marcel-Zaharia, Badea. Dridea 
I, A. Munteanu, Babone (Dridea II).

• STEAUA a susținut timp de 50 
de minute un joc-școală cu echipa sa 
de tineret. Meciul a permis numai o 
verificare a pregătirii fizice, deoarece 
terenul era acoperit cu zăpadă și bă- 
tea un vint puternic. Formația : Voi- 
nescu-Zavoda II, Hilmăgeanu. Ivă-

I nescu (Staicu)-Jenei, Crăciun (Crifan)- 
Tătaru (Cacoveanu), Constantin, Na- 
teianu, Raksl, Creiniceanu.

• U.T.A. s-a antrenat în compania 
juniorilor : 8-1 (4—0). A întrebuințat 
echipa : Coman (Faur)-Le nari, Băcuț, 
Neamțu-Mețcaș, Koszka-Selymesi, Sa- 
su, Pop (Țirlea), Floruț, Czako. Sziics, 
Torna și Capaș au făcut antrenamente 
ușoare, fiind bolnavi.

— excluderea jucătorului Soare Vale
riu <lijl lot.

— prelucrarea abaterilor săvîrșite ți 
a măsurilor luate cu toate secțiile clu
bului.

Mult urnim redacției ziarului ,,Sportul 
popular" pentru sprijinul care nc’a (ost 
acordat".

Secretarul clubului sportiv 
Progresul
I. SIMION

binevenita
fost dezbătut de con- 

specială convocată 
toți jucătorii echipei 

fost pusă comportarea jiiua- 
fotbalist, M. Sinii-

modul în care trăiesc astăzi oamenii 
muncii din patria noastră. E drept că 
nici noi, colegii lui de echipă, nu am 
insistat, nu am căutat să-l ajutăm mai 
mult, iar secția de fotbal nu a luat la 
timp măsuri eficiente. Poale că Soare 
nu ar fi ajuns in situația de azi.

Socotesc, însă, că nu-i încă tîrziu pen* 
tru îndreptarea lui. Sini convins că în 
momentul de față Soare îșî dă seama 
âl de mult a greșit și că va trage 
concluziile care se impun. Eu personal 
și ceilalți fotbaliști de la Progresul vom 
căuta să ne reparăm greșeala de a nu-l 
fi sprijinit în suficientă măsură, aju- 
tindu-l pe viitor in mod tovărășesc să 
redevină un element cu o conduită dem
nă, un cetățean conștient de îndatori
rile pe care Ic are față de societate, să 
muncească și să trăiască în chip so
cialist.

M. SMARĂNDESCU
jucător în ecliipa Progresul

A “ tf* *
• ȘTIINȚA CLUJ a jucat 60 de mi

nute cu Știința Babeș-Bolyai (2—2), fo
losind echipa : Moguț-Kromely, Geor
gescu (Mure șan), Costin-Petru Emil. 
Cimpeanu-Ivansuc, Suciu (Co-nstantin)ț 
Marcu, Bălutiu, Moldovan.

• RAPID a făcut ieri dimineață un 
ultim antrenament. La Lupeni urmea
ză să joace echipa : Dungu—Coe, Mo- 
troc, Macri — Neacfu, Langa — Kraurț 
Bolim, I. Ionescu, Georgescu, Co- 
dreanu.

• ȘTIINȚA TIMIȘOARA a făcut 
doar antrenamente in „familie", deoa
rece cițiva jucători sint accidentați. 
De pildă, Manolache care va fl in
disponibil citeva zile. Antrenorul V. 
Gain preconizează următoarea forma
ție : Curcan (Pain)-Jenei, Țurcanț 
Georgescu-Botescu Tănase-Igna (Cea- 
cir), R. Lazăr, lordăchescu, Lereter, 
Mițaru.

• METALUL TIRGOVIȘTE a jucat 
cu Flacăra Moreni : 3—2 (2—1). Au 
marcat : Prodanciuc ți Iordache (2), 
respectiv Ionescu și Ștefănescu II. 
Formația Metalului : Andrei (MarcuJ- 
Tome teu, Prandea, Popescu-Nlțesctit 
Petrescu-Al. Lazir, Mureșan, Cazaci^ 
Iordache, Cruțiu. Rezerve: Prodairi 
ciuc fi Chirițâ.

SCURTE ȘTIRI
• Al c-lea campionat internațional fe

roviar va începe In primăvara acestui 
an. Potrivit programului alcătuit, Rapid 
București — care reprezintă țara noastră 
In această competiție — urma să joacă cu Învingătorul dublului meci dintre e- 
chipele R. S. Cehoslovace și Angliei. A- 
ccasta din urmă insă, din motive teh
nice, s-a retras din competiție, astfel că 
fotbaliștii rapidiști vor intîlnl pe cei ce
hoslovaci. Aceștia au propus ca primul 
meci să albă loc Ia 9 mai la Koslce, îar 
returul la finele lunii mai sau inceputul 
lunii iunie. Rapid studiază propunerea.
• .Cupa Caraiman" la Bușteni. Rezul

tate : Fl. roșie București — Caraimaoul 
Bușteni 2—2 (2—0). Fl. roșie s-a cali
ficat In finală. Carpațl Sinaia — Textila 
Azuga 2—1 (1—1).
• Dinamo Obor la Brăila, marți : 4—2

(1—1) cu A.S. Progresul Brăila și miercuri 
4—0 (1—0) cu C.S.O. Brăila, Golurile
bucureștenilor au fost marcate de BțJ- 
kossy (5), Ștefănescu, Niculescu. Seme- 
uescu. (N. Costin, coresp.).

• UCFS oraș București anunță eă 
din cauza timpului nefavorabil au fost 
aminate toate jocurile programate du
minică 18 martie in cadrul ea in pi opa
lului de juniori (seria republicani 
precum și cele în cadrul Cupei K.P.R, 
ediția 1962—63,



Noutăți și precizări in legătură cu unele aspecte |
tehnice și de regulament ale competițiilor de tir Performera ultimelor etape
In ultima ședință a comisiei tehni

ce din Uniunea Internațională de Tir 
s-au discutat o serie de probleme re
feritoare la organizarea campionatelor 
mondiale de tir care vor avea loc la 
Cairo in luna octombrie 1962. S-a ho- 
tărit, cu acest prilej, ca la 
tele mondiale să se tragă
bele clasice ale U.I.T., mai puțin cele 
pentru juniori. S-a hotărît,

campiona- 
toate pro-

de aseme
nea, ca pentru femei, pe lingă probele 
de armă 3 x 30 focuri și 60 de focuri 
culcat, să se organizeze întreceri la 
pistol, talere și skeet. La pistol, pen
tru femei, se vor trage 30 de focuri 
precizie plus 30 de focuri au
tomat șl se va folosi pistolul de ca
libru 5,6 mm. In probele de talere și 
skeet pentru 
100 de talere.

zul unui „No bird“ (taler anulat) a- 
ceL^i taler trebuie repetat, iar trăgă
torul trebuie să accepte talerul urmă
tor.

Aliniatul 2 al articolului 41 se sta
bilește după cum urmează: „nici un 
trăgător nu părăsește locul său pînâ 
n-a tras și următorul trăgător" (restul 
aliniatului rămîne neschimbat).

S-a mai hotărît că la toate armele 
care se vor întrebuința începînd din anul 
acesta, la competițiile internaționale 
de talere și skeet, după reglarea exac
tă, se va face plombarea acestora.

I
Dinamo Oradea joacă
mîine în Capitală

Echipa 
joacă

PRECIZĂRI

temei se va trage la

LA REGULAMENTUL 
DE TIR

tragere. Pozițiile de tra
cele cuprinse în regula-

Poziții de 
gere rămîn 
ment și nu se aduce nid o schimbare 
așa cum se propusese cu un an mai 
înainte. La competiții însă, se reco
mandă ca arbitrii să aplice riguros 
regulamentul, să fie mai atenți la po
ziția brațului sting al trăgătorului, 
care trebuie să aibă maximum 15 cm 
la articulația pumnului la soL
ECHIPAMENTUL TRĂGĂTORULUI

Haina de tir. S-a hotărît să se a- 
tragă atenția țărilor membre ale U.I.T. 
și căpitanilor de echipă, că măsurile 
indicate de regulament trebuie rigu
ros respectate. Orice întărituri prin 
curele pe spate, la haină, sînt inter
zise. Haina de tragere nu trebuie să 
fie mai lungă decît o haină obișnuită 
de stradă. In afară de aceasta, la po
liția in genunchi, nu e9te permis tră
gătorului să se așeze pe haină. Intre 
cămașă și haină este admisă numai o 
îmbrăcăminte obișnuită.

Actualele reguli cu privire la haina 
de tir dau trăgătorului posibilitatea de 
a alege între două alternative :

1. U.I.T. recomandă folosirea vesto
nului de tir care este oficial recunos
cut și prevăzut cu eticheta Uniunii 
Internaționale de Tir. (Reparațiile ves
tonului trebuie efectuate numai cu a- 
celași material sau cu unul asemănă
tor).

2. Dacă trăgătorul nu poartă un a- 
serricnea veston oficial recunoscut, va 
trebui să poarte conform articolului 
„43" ur.iforma convențională, o haină 
normală civilă, sau o haină sportivă.

Trăgătorii care 
mala, au dreptul 
Iul vestonului cu 
ceva asemănător, 
uzajului prea repede, care va fi prins 
pe următoarele locuri : coate, genun
chi, umărul drept și fundul pantaloni
lor.

Pentru a atenua presiunea curelei 
armei, este admisă folosirea unei per
nițe care să pornească din partea su
perioară a mînecii pină cel mult 10 
cm dincolo de cot. Această perniță 
va avea o lățime de numai 15 cm și 
va fi atît de groasă, incit, mîneca îm
preună cu pernița să aibă cel mult
2 cm.

Regulamentul prevede că întinderi
le de curele nu sînt permise. Dacă 
cineva are un veston cu curele, aces
tea trebuie să fie desfăcute. Este 
terzis de a se purta haine care 
creeze trăgătorului un suport prin 
cheierea lor anormală.

Comisia tehnică atrage atenția 
sprijinul brațului poate să aibă ma
ximum o lungime de 20 cm sub țea- 
vă. Trăgătorilor care în poziția stind 
nu folosesc un sprijin pentru braț și 
nici cureaua de armă, le este permi
să folosirea unei pernițe de maximum
3 cm grosime la șoldul sting (acolo 
unde cotul în poziția stind se sprijină). 
Această permisiune este valabilă și 
pentru puști’e standard și pentru puș
tile militare.

poartă o haină nor- 
de a întări materia* 
piele moale sau eu 
pentru împiedicarea

in
să 

în-

că

PANTOFII DE TIR
Conform articolului 49, pantofii 

„speciali" nu sint permiși. Conform 
hotărîrii comisiei tehnice, pantofii sau 
cișmele care depășesc înălțimea de 
20 cm, sau nu sînt identici (stingul cu 
dreptul), sînt considerați „speciali".

Privitor la probele cu armă de vi- 
nătoa/re (talere și skeet). S-a propus 
o schimbare a articolului 35 al regu
lamentului internațional pentru talere, 
prin care se stabilește exact, că in ea-

In editura UCFS
VOR APARE ÎN CURIND

• Hochei pe gheață
de M. Flamaropol

• Jocurile Olimpice de la 
Roma
de R. Urziceanu și T. Vornicu

• Automasajul
de Dr. A. N. fonescu

Indicații pentru talere aruncate din 
șanț.

1. Poziția mașinii mijlocii a șanțului 
trebuie să fie marcată cu o dungă 
colorată, bine vizibilă, în nici un caz 
însă cu un obiect.

2. Articolul 38, ultima frază va fi 
înlocuită prin : De la locul 1—5 ar
mele se vor purta deschise, dar în
cărcate, iar de la locul 5—1 numai 
descărcate.

Recomandări pentru tragerea la sheet 
(talere aruncate din turn).

1. Pentru a Îngreuna tragerea, se 
propune mărirea distanței de aruncare 
a talerului la 65 de m.

2. Aruncarea talerelor duble se va 
face numai printr-un buton electric.

3. Talerele duble trebuie să fie arun
cate în același timp, altfel aruncarea 
se repetă. In caz cind trăgătorul a lo
vit primul taler, rezultatul este „no 
bird" (taler anulat).

4. Concurenții sînt obligați ca pe 
toate cele 8 posturi să folosească a- 
celeași țevi, care nu pot C schimbate 
decît în cazul unei defecțiuni teh
nice, sub controlul arbitrului.

5. Este admis a se trage numai cu 
alice de plumb, de formă rotundă, cu 
diametrul de 2 mm.

6. Timerul rămîne pe mai de parte. 
(Prin timer se înțelege aparatul care 
reglementează timpul de la comanda 
trăgătorului pină la apariția taierului 
— de la 0—3 sec.). Acest lucru insă se 
va stabili precis la Congresul U.I.T. 
de la Cairo din luna octombrie 1962.

Pentru viitor

> î

republican masculin pro’ 
o clapă completă în

Campionatul 1 
gramează miine 
schimb în întrecerea feminină sînt a- 
minate jocurile Rapid București—I.T.B. 
și Știinfa Cluj — Progresul București.

In Capitală se vor disputa 3 partide. 
(Sala Dinamo, începînd de la ora 16). 
Dintre acestea, cea mai interesantă 
se pare întîlnirea masculină 
București — Dinamo Oradea. 
dinamoviștilor — performerii 
două etape din retur — este 
cu viu interes, mai ales că 
unei noi 
neul final pentru locurile 1 — 8 devine 
aproape certă.

Un alt meci masculin important pen
tru calificarea în turneul care va de
cide locurile 1—8 se desfășoară la Ti
mișoara, unde echipa locală Știința va 

1 primi replica dinamoviștilor bucureșteni. 
i în tur, Dinamo a învins cu 70—41, 
i dar de data aceasta — judecind prin 
' prisma comportărilor avute pină în pre- 
i zent în retur — studenții pot obține 
' revanșa.

Partide interesante și echilibrate mai 
oferă jocurile Voința Iași — Rapid 
București (m), Voința Tg. Mureș — 
Știința București (m) și Voința Oradea 
— C.S. Mureșul Tg. Mureș 
programul complet al etapei 
„Unde mergem ?“

O comunicare importantă 
biroului federal : începînd 
etapă, pauza dintre două 
poate dura mai mult de 10

ni 
Progresul 

Evoluția 
primelor 

așteptată 
in cazul 

victorii, calificarea lor în tur-

din partea 
din această 
meciuri 
minute.

de

r,z< >

feminină a Franței 
pentru prima oară 
la București

anunțat, vineriDupă cum am mai 
23 martie se va desfășura în Capita
lă meciul feminin internațional R. P. 
ROMÎN A—FRANȚA. Baschetbalistele
franceze — care vin pentru prima 
oară în țara noastră — se prezintă 
la acest meci după o frumoasă vic
torie obținută recent în fața echipei 
R. P. Polone cu scorul de 58-49.

Acest rezultat reflectă, în mare mă
sură, progresul înregistrat de națio
nala Franței în ultimul timp. Anul 
trecut, jucătoarele franceze au întîl- 
nit de 3 ori vicecampioana Europei, 
formația R. S. Cehoslovace (34—70, 43- 
69 și 44—52), de două ori echipa R. P. 
Ungare (63—50 și 52—56) și cite o dată 
Italia (54-51), Olanda (45-43), R.P.F. 
Iugoslavia (62—64), Elveția (39—25) și 
Austria (45—43). De asemenea, trebuie 
să menționăm faptul că echipa Fran
ței și-a cucerit la turneul de califi
care desfășurat în martie 1961 la Mul
house, dreptul de a participa la cam
pionatul european din acest an.

Intr-un interviu acordat unor zia
riști străini, antrenoarea reprezentati
vei franceze, Georgette Coste, a de
clarat că pentru meciurile cu echipe
le R. P. Romine și R.P.F. Iugoslavia 
(se desfășoară două zile mai tirziu la 
Belgrad) a selecționat jucătoarele cele 
mai în formă la ora actuală : G incite 
Vazei (17), Pierrette Vignot, Yannick 
Stephan (17), Arlette Rustichelli, Mary- 
vonne Garzino (5), Jacqueline

tor (5), Martine Gauteroux, Jacqu 
line Verots (4), Annie Prugneau ( 
Marie-Claude Monnerais (7), Nicol 
Pierre, Anne-Marie Saforge, Gen 
vieve Guinchard, Marceline Jules 
Jeanette Schuin. Jucătoarele sub 
niate au participat la meciul cu ech 
pa R. P. Polone, iar în paranteză si 
punctele marcate de ele în acest m 
Echipa are in prezent o media 
virstă de 22 ani și o medie de ini 
țime de 1,72 m.

Lotul reprezentativei noastre 
pregătește intens sub conducerea a 
trenorului S. Ferencz. In linii mari 
fost menținută formația care în 
cembrie 1961 a învins echipa R. P. 
lone. Cunoscînd importanța și di 
cultatea acestei partide, baschetbali 
tele din lot acordă o mare atenție p 
gătirii lor, punînd accentul în sped 
pe mărirea vitezei în acțiune și ere 
terea ritmului de joc.

De la I.E.B.S.

PRONOEXPRES1X2X1X21
categoria

Comisia tehnică a stabilit introduce
rea în probele clasice ale U.I.T.-ului 
a unei probe cu arme serie (standard), 
de calibru 5,6 mm și de maximum 5 
kg greutate.

Primul concurs cu această armă se 
va desfășura individual, cu partici
parea maximă a 3 trăgători de fiecare 
țară, cu ocazia campionatelor europe
ne din 1963 și se vor trage 3 x 30 
focuri, în 3 poziții, după regulamentul 
U.I.T.

Toate meciurile de 
prima etapă a returului sînt incluse în 
programul concursului Pronosport nr. 11, 
împreună cu cinci meciuri din campio
natul italian.

Prezența meciurilor din campionatul 
nostru în programele de concurs consti
tuie o atracție pentru participanții la 
Pronosport»

Amintim participanților că concursul 
de miine este ultimul la care se face 
extragere din urnă a pronosticurilor.

modificări de regulament

Referitor la proba de talere

Și la această probă s-a hotărît ca 
mașinile de lansat talere să fie schim
bate cu un alt dispozitiv (de la 15 
mașini Ia 5 mașini).

Programul nou, cu 5 mașini, va fi 
recunoscut pentru competiții naționale 
și internaționale. Pentru campionatele 
mondiale de la Cairo și Jocurile O- 
limpice de la Tokio, rămîne deocam
dată în vigoare instalația veche cu 
15 mașini.

i. pilug
Secretar general al Federației 

\ romîne de tir

Incepînd cu concursul Pronosport nr. 
12 (etapa din 25 martie 1962) și concursul 
Pronoexpres" nr. 13 (tragerea din 28 mar
tie 1962) intră în vigoare modificările a- 
duse regulamentului pentru organizarea 
și administrarea concursurilor Prono
sport și Pronoexpres. Iată cîteva spi
cuiri mai importante j
plafonul maxim al 
50.000 lei, pentru o 
indiferent categoria, 
binate (colective) în 
maximă a unui 
obține și premiile separate care revin 
celorlalte variante cîștigătoare. De exem
plu: un buletin cu indicele 0—4—8 poate 
primi un premiu de 50.000 lei, patru pre
mii a cîte 1.500 lei fiecare și 6 premii a 
cîte 200 lei fiecare.

Pentru buletinele cu participație (Pro
nosport) valoarea maximă a unei cote 
de 10*/« de la o variantă din buletinul 
cu participație, se plafonează la maxi
mum 5.0C0 lei, atît în cazul cind la o ca
tegorie există premii pe buletine cu va
riante întregi și pe buletine cu partici
pație cit și in cazul cînd la o categorie

există premii numai pe buletinele cu 
participație (punctul 70, aliniatul c, din 
regulamentul pentru organizarea și ad
ministrarea concursurilor Pronosport și 
Pronoexpres). De ex.: un buletin cu par
ticipație cu indicele 2—4—6 acoperit 50n/« 
poate primi 25.000 lei (cînd 10*/» repre
zintă 5.000 lei) și suita de premii calcu
lată în raport cu cota respectivă.

In cazul cînd la concursul Pronosport 
sau Pronoexpres nu există variante pre
miate la vreuna din categorii sau cînd 
rămîn sume nedistribuite după atribu
irea plafonului maxim, sumele respec
tive se repartizează la același concurs 
la categoria a IV-a la Pronosport și la 
categoria a Vl-a la Pronoexpres (pct. 70, 
aliniatul e din regulamentul pentru or
ganizarea și administrarea concursurilor 
Pronosport și Pronoexpres).

întreprinderea de exploatare a b 
zelor sportive aduce la cuno: 
cluburilor sportive, asociațiilor 
tive și comitetelor sindicale din în
treprinderi și instituții că inchei 
contracte pentru bilete de intrare 
toate jocurile de fotbal interne 
internaționale ce vor avea loc in nul 1962 pe stadioanele 23 August 
Republicii.

Contractele se pot Încheia pină data de 1 aprilie 1962.
★

Pentru jocurile internaționale 
hochei pe gheață București—Berlin care vor avea loc pe patinoarul ar
tificial din parcul 23 August in zilele 
de 17 și 18 martie orele 19, sînt va
labile următoarele categorii de per
mise :

— albastre și roșii în piele, albas
tre in dermatin care nu poartă ștam
pila nici unei discipline sportive, al
bastre și gris în dermatin cu ștam
pila „Hochei și Patinaj”, verzi de zia
riști, arbitri și antrenori de hochei și 
patinaj.Biletele pentru aceste jocuri s-au 
pus în vînzare ia casele de bilete din 
str. I. Vidu și agenția centrală Pro
nosport din calea Victoriei 1—5.

pentru participant!: 
premiilor este de 
variantă premiată, 

La buletinele com- 
afară de valoarea 
premiu se pot

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 10 DIN II 

MARTIE 1962

Teren :
Cat. Il-a : 2 variante a 19.690 lei, cat. 

ni-a : 31 variante a 1.905 lei.
Report pentru întreg fondul concursu

lui următor : 32.617 lei.
Urnă :

Cat. Il-a : 4 variante a 2.552 lei, cat. 
Ill-a : 55,70 variante a 261 lei, cat. IV-a : 
466.40 variante a 40 lei.

Fondul de premii de la cat. I-a a fost 
împărțit în părți egale la celelalte .cate
gorii.

NUMERELE LA LOTO CENTRAL
La tragerea Loto Central din 16 martie 

1962 au fost extrase din urnă următoa
rele numere :

rotrini
c&aj\ F

SEMENIC

in orice sezon

UNDE MERGEM?
SIMBATÂ

SCRIMA : sala de la stadionul Repu
blicii, de la ora 16: etapa a Il-a a campionatelor republicane de seniori (cat. I și 
maeștri) — spadă, calificări și semifi
nale.

VOLEI : sala Giuiesti, de la ora 1« : 
Rapid — Progresul (fi.

NATAȚIE : bazinul Floreasca, de la 
ora 19,30: concurs de înot șl meciul de 
polo Rapid — Dinamo („Cupa Dinamo“).

BASCHET: sala Dinamo, de la ora 16: 
Știința — A. S. Blănuri Oradea (f); Vo
ința — Voința Brașov (f); Progresul — 
Dinamo Oradea (m).

POLO : bazinul Floreasca, de la ora 
10: Steaua — CSS și Progresul — Știința 
(„Cupa Dinamo”).

FOTBAL : Stadionul Dinamo, ora 16 : 
Dinamo — Dinamo Pitești ; Ia ora 14 
joacă echipele de tineret. Stadionul Giu- 
lești, ora 16 : Progresul — Jiul, la ora 14 
joacă echipele de tineret.

DUMINICA IN ȚARA

69 19 56 86 49 40 36 35 52 61
Premiul special A : 80 52 49
Premiul special B : 61 69 35
Premiul special C : 56 19 40
Fond de premii 835.420 lei.
Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

Se organizează tabere pentru studen 
elevi și școlari. Condiții optime de 
zare și masă.

Informații la I.G.R. Caransebeș șt 
V. Boaită 2 (pentru Muntele Mic) 
I.G.O. Reșița sir. Fîntînilor 1 (penii 
Semenie și Vălitig),.

c

SCRIMA : 
blicii, de la 
pionatelor republicane 
I și maeștri) — floretă__  _______
și semifinale; de la ora 16: spadă și flo
retă fete — finale.

VOLEI : sala Giulești, de la ora 8,30 : 
I.F.A. — Voința M. Ciuc (f), Sănătatea — 
Farul C-ța (f), Rapid — Dinamo Orașul 
Dr. Petru Groza (m); sala Dinamo, de la 
ora 8,30: C.P.B. — C.S.O. Timișoara (f), 
Dinamo — C.S.O. Craiova (m), Flacăra 
roșie — Tractorul Brașov (m).

sala de la stadionul Repu- 
ora 8,30: etapa a Il-a a ‘cam

ele seniori (cat. 
fete — calificări

BASCHET : meciuri in cadrul 
pionatelor republicane : TG. MUREȘ: 
Voința — ICF (f), Voința — Știința Buc. 
(m); IAȘI: Agronomia — Știința Timiș, 
(f), Voința — Rapid Buc. (m); ORADEA: 
CSO Crișana — Petrolul Ploiești (f). Vo
ința — C. S. Mureșul Tg. Mureș (f) ; 
GALAȚI: CSM — Știința Cluj (m); TI
MIȘOARA: Știința — Dinamo Buc. (m); 
ARAD : Constructorul — Steaua Buc. 
(m); BRAȘOV: Steagul roșu — Dinamo- 
Tg. Mureș (m); BACAU; AS A 
Craiova (m).

In legătură cu desfășurarea unor competiții
Din cauza timpului nefavorabil unele 

competiții care urmau să se desfășoare 
astăzi și miine au fost aminate. Astfel, 
etapa a Il-a a campionatului categoriei 
A la rugbi, prima etapă a campionatu
lui de calificare la rugbi (campionatul 
urmind să înceapă la 25 martie cu jocu
rile programate inițial pentru această 
dată); crosul organizat de clubul Meta-

Iul (va avea ioc la 15 aprilie); concursul 
de motociclism- (va fi programat la 25 
martie. în funcție; de aceasta datele 
campionatului de mo to cros au fost sta
bilite astfel; - faza I — 8 aprilie la Cîm- 
pina; faza a n-a — 22 aprilie la Brașov; 
faza a III-a — 6 .mai la Brașov; faza a
IV- a — 17 iunie la Cîmpina și faza a .
V- a — 24 iunie la Brașov) etc.

PROCESUL MAIMUȚELOR

Pe ecranele Capitalei rulează filmul american

, c . .; HBl
In regia lui Stanley Kramer, după piesa „Mntteni-va furtuna" de

Jerome; Lawrence și Robert Lee.. «<01..
In rolurile principale:
Spencet Țracy, Frederic March, Gene ! 11 ■

>80. oro



Telegrame... rimate
Fotbaliștilor de la U.T.A.

Vă spunem de la 
Acum, in pragul 
Dacă-n producție
De ce să ni le dați pe... stadion

bune începuturi 
noului sezon: 
n-aveți rebuturi,

Lui Rapid

mai propiceO urare
Pentru el nici nu se poate.
Dacă e... Rapid, cum zice,
Păi să meargă... ca pe roate !

Fotbaliștilor de la Minerul Lupeni

I Dacă vor face jocuri bune, 
[>• Urmarea de pe-acum se știe: 
’ La fel ca-n mină și-n tribune 
r Ei o să aibă... galerie !

Echipei Steaua

Noi îi dorim să joace bine
De-aici încolo, totdeauna,
Și cu „eclipsa" să termine
Că doar e „Steaua" și nu... Luna!

Fotbaliștilor de la Petrolul

Echipei Jiul-Petrila fostă Jiul- 
Petroșeni

Întreaga iarnă ați călătorit 
Departe de al nostru continent, 
Acuma insă vremea a sosit
Să stafi la locul vostru...-n clasanterrt !

Noi sperăm — schimbindu-și locul
Că isi vor schimba și... jocul!

V. D. POPA 
I. COSMIN

Mc dicționar fotbalistic
Stadion — inel de be

ton cu locuri numero
tate și păreri... nenume
rotate.

11 metri — lovitură 
de pedeapsă pentru cel 
care a greșit și adesea 
pentru cel... care execută.

Bară — speranța por
tarului, spaima înaintașu

lui și... argumentul supor
terului dezamăgit.

Ofsaid —>
Joc (la unele
transformă în... 
joc).

Ceasul de pe
niciodată nu funcționează

regulă 
echipe 
tactică

de
se 
de

A trage 
verb de 
treia care 
repriza a doua.

(de timp) — 
conjugarea a 
se aplică In...

I. CHIVU

stadion —

O relicva
în era
pare

corect. Pen’ru unii merge 
prea repede, iar pentru 
alții... prea încet. vitezei 

desigur 
din fo-

„cea

unele date 
apărut :a 

în Jurul a- 
Cercetările 

demon-

Astăzi, 
cosmice, 
curios vehiculul 
tografie Dar, pe timpul...
străbunicilor noștri acest 
biciclu constituia 
mai nouă cucerire a teh
nicii". După 
velocipedul a 
tara noastră 
nului 1890.
ulterioare, însă, 
strează că încă înainte de 
această dată velocipedul 
era întrebuințat ca mij
loc de locomoție. Arăda- 
nii Cezar Ternajgo și

țposdiw M'B'Hr.nrPOiiTmagaZinhuosLiJ'iHUz.'t

IRIMIA NICOLAE, SIGHI
ȘOARA. — Bazil Marian, actualul antrenor al echi
pei Jiul-Petrila, a fost fot
balist activ pînă în anul 
1954 (avea atunci 32 de 
ani). In 1955 el a devenit 
antrenorul echipei Loco
motiva Grivița Roșie (Ra
pid), la care jucase pînă 
atunci. A fost selecționat 
de 18 ori în echipa na
țională. Ultima oară : în 1949.

MARIN MARINOIU, TI
MIȘOARA. — 1) La finala 
campionatului masculin de 
handbal în 7 de anul tre
cut au participat două e
chipe din București (Di
namo și Rapid) și două e
chipe din Timișoara (Ști
ința și Tehnometal). Turul 
s-a disputat la București. 
Ur returul a Timișoara. Titlul l-a clștigat Dinamo 
București. Pe locul doi s-a 
clasat Știința Timișoara. 
2) Cea mai bună compor
tare in campionatul cate
goriei A la fotbal a ști
inței Timișoara 7 Locul iii 
in campionatele din 1950 
1956 șl 1957-1958. La acea
stă din urmă ediție știința 
Timișoara a realizat ace
lași număr de puncte ca
și Petrolul șl C.C.A. Titlul 
a fost cîștigat atunci la 
golaveraj.

sportiva...
Găbor Kover au fost pri
mii — după cum re'a- 
tează un ziar de pe vre
muri — care în 1870 au 
făcut o „plimbare" pe 
două roți pînă la Jumă
tatea masivului Retezat, 
de unde „au coborît pe 
pantă în jos cu mașinile 
lor..."

Fotografia trimisă de 
tov. Iosif Sîrbuț din A
rad reprezintă un velo- 
ciped găsit în podul unei 
case din Arad. Intr-ade
văr o veritabilă piesă de 
muzeu.

LUDOVIC KATA, BAIA 
MARE. — 1) Ce înseamnă 
U.E.F.A. ? Uniunea Euro
peană de Fotbal Asociație, 
2) Ne întrebați dacă exis
tă vreun loc unde nu se 
joacă fotbal 7 Pe pămînt, 
nu cred I Poate, in... Cos
mos I Și asta, deocamdată...

DAN JIANU, COMUNA 
RACARI. — 1) Fotbalistul 
E. Jenei, de la echipa 
Steaua, este căsătorit cu actrița Vasilica Tastaman. 
2) In finala campionatului 
mondial de fotbal din 
1958, disputată între Bra
zilia și Suedia, golurile au 
fost marcate in ordinea ur
mătoare : Liedholm (min. 
4), Vava (min. 7), Vava 
(min. 52), Pele (min. 55), 
Zagalo (min. 66). Simons- 
son (min. 80) și Pele (min. 
90). Scor final, deci : 5—2 
(2—1) pentru Brazilia.

DAN TAUTU, HUNE
DOARA. — 1) Fostul cam
pion mondial de tineret la 
scrimă, Adalbert Gurath, 
s-a retras din activitatea competițională, din motive 
de boală. El se află la 
Cluj și este student în a
nul iii la Facultatea de 
medicină din acest oraș. 
2) La Turneul U.E.F.A. din 
anul 1957. disputat in 
Spania, noi am folosit ur
mătorii jucători : Cimpea- 
nu (Popovici) — Bărbu- 
lescu, Motroc» Mureșan — 
Lupu (Petru Emil), Stanciu 
— Biscă, Raab, Mateianu, 
Nunu și Renie. 3) Cele mai 
mari stadioane din pro
vincie sînt cele din Cluj 
și Constanța. Capacitatea

lor actuală 20.000 de locuri.
AUREL ILEA, BUCU

REȘTI. — 1) Bodo, fostul 
mijlocaș al Rapidului, a 
plecat la Oradea și joacă 
acolo la o echipă din cam
pionatul orășenesc. 2) 
Gimnasta Georgeta Hur- 
muzache s-a retras din ac
tivitatea competițională. In 
momentul de față ea este 
anlrenoare la Școala spor
tivă nr. 1 din Capitală. Un 
amănunt: nu se mai nu
mește Hurmuzache cl Du
mitrescu intrucît s-a că
sătorit cu fostul boxer Ti- 
ti Dumitrescu și are o fe
tiță de 3 ani. O viitoare 
gimnastă, desigur ! 3) Ion 
Șușelescu este maestru al 
sportului. A fost selecțio
nat de multe ori in echipa 
reprezentativă a țării. Ce 
face actualmente 7 Este 
profesor de educație fi
zică, joacă volei la Fla
căra roșie București șl 
este unul din rebusiștli 
noștri cunoscuțl.

ION POȘTAȘU

„PRINDE 
FATA!"

Amazoanele zilelor noa
stre au schimbat decorul 
impetuoaselor lor caval
cade. Acestea nu se mai 
desfășoară pe întinsurile 
fără de sfîrșit ale stepei 
ci pe piste de zgură.

Miile de spectatori pre
zinți pe Hipodromul Cen
tral din Moscova au aș
teptat cu nerăbdare pa
sionanta alergare „Kîz- 
Kuu“, joc național al ti
nerilor călăreți din repu
blicile asiatice. In tradu

cere, „Kîz-Kuu" înseam
nă „prinde fata". Și toc
mai acesta este scopul 
cursei: băiatul, plecat cu 
cîțiva metri în urmă, tre
buie să prindă fata, ca 
să arate că este demn 
să-i fie soț. Ceea ce u
neori nu este chiar atît 
de ușor. Mai ales dacă 
fata nu vrea cu tot di-
nadinsul să se... mărite I

10GICĂ SAHISSA...
în partida cu canadianul 

Yanovski, tînărul șahist 
Bobby Fischer, cîștigă to
rul recentului turneu de 
la Stockholm, a întrerupt 
de două ori întîlnirea, 
întro situație egală.

întrebat de Ce joacă în 
poziții care nu permit ni
mic mai mult decît re
miza, Fischer a răspuns:

— La șah adversarul 
greșește uneori înlr-o po
ziție mm bunâ ; cu atît 
mai mmk poate să facă 
aceasta cînd este egali
tate...

Așa s-a și întîmplat. 
Fischer a cîștigat partida 

după ce a jucat mai bine 
de 100 de mutări !

COSMONAUTUL IURI GAGARIN 
despre campionatul mondial de fotbal

„Este încă iarnă. Zăpada 
mai acoperă incă pămîn- 
tul, rîurile mai sînt incă 
înghețate. Și totuși, gin- 
durile noastre se îndreaptă 
către țara îndepărtată, de

BARIERA
sau Făt frumos, Ileana Cosînzeana fi... Zmeul

Basm adevărat, pe ici — pe colo.
Desen de AL. CLENCIU

pe malurile Pacificului, 
unde se va disputa cel 
de-al 7-lea campionat mon
dial de fotbal“. Cu aceste cuvinte și-a început redac
ția sportivă a postului de 
radio Moscova emisiunea 
intitulată „Drumul spre Chile", consacrată campio
natului mondial de fotbal.

In prima emisiune au 
vorbit experți ca Winter
bottom, Herberger, porta
rul maghiar Grosics. A vorbit apoi și cosmonau
tul Iuri Gagarin, un mare 
pasionat al fotbalului și 
care acum cîtva timp eta 
un portar curajos și atent. 
Iată ce a spus Gagarin :

„Doresc ca Iașin să o- 
piească toate mingile care 
se vor îndrepta spre poar
ta sa, ca Netto și jucătorii 
din apărare să alcătuiască 
un zid de netrecut în fața suprafeței de pedeapsă, ca 
șuturile ataeanților să se 
oprească numai în plasa 
porții adverse.

La campionatul mondial, 
va fi foarte greu pentru 
echipa noastră, dar eu cred 
in succesul ei !”

V

PRINTRE PRIETENI

S-a vorbit și s-a scris mult în legătură cu faptul că eu aș fi 
strălucit incă din primele minute de antrenament. Nu prea e 
așa. La început n-am marcat nici un gol. De altfel jucam mult 
înapoi. Eram foartț nervos, simțind alături de mine toate „co
brele” *. Curind ihsă am prins mai multă încredere in mine. Am 
început să dau pase mai precise și să închei bine acțiunile.

Antrenamentul s-a terminat. Lula m-a chemat de o parte î 
— Mi-ai plăcut, băiete !
Stăteam și nu știam ce să spun. Apoi Lula a adăogat s
— Trebuie însă să crești neapărat in greutate. Dacă ai să izbutești, ai să joci oricum intr-o echipă de primă clasă. Acum 

du-te, fă un duș și odihnește-te. Mai tîrziu o să stăm de vorbă 
pe îndelete.

In vestiar, Pepe m-a intimpinat cu cuvintele :— Bravo, Pele !
Apoi mi l-a arătat pe Urubatao, care cînta intr-un colț, și m-a întrebat :
— Știi cine este ?
— Bineînțeles, e Urubatao.
— Intr-adevăr. Știi ce a spus acum cîteva clipe ?
Am dat din cap. Pepe a zîmbit :
— Mi-a spus că de pe acum ai devenit un subiect de discu

ții și că ai stofă de mare jucător.
Zito, Dorval, Jair, Pagao, Del Veccio au fost de aceeași părere.
Eram fericit. Îmi dădeam seama că mă aflu în mijlocul unor prieteni adevârați.
Cînd m-au condus spre Sao Paolo, toți mi - au spus :
— Te vei antrena cu „cobrele” ? Ai să vezi cum o să te boi

coteze ! Orice echipă mare este o bandă de intriganți. Nimeni 
n-o să-ți lase cale liberă !

♦) Așa îi numesc suporterii brazilieni pe fotbaliștii de renume.
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A fost nevoie doar de cîteva zile pentru ca eu să înțeleg că 
aceste cuvinte erau vorbe goale. La Santos am fost primit ca 
un prieten. Apoi am semnat contractul.

Am continuat să mă antrenez cu profesioniștii, sub condu
cerea lui Lula. Jucam în echipa de juniori. Apoi am fost tre
cut în echipa amatorilor. In aceste echipe eu eram omul care dădea tonul în joc.

Am jucat prima oară în echipa amatorilor seniori în întîl- 
nirea cu „Vasco da Gamaa*. In acest meci, pe care l-am cîștigat, 
am înscris trei goluri. In cele din urmă am cucerit titlul de cam
pioni ai orașului (asta a fost în 1956).

Intr-o zi, la antrenamentul „cobrelor”, Lula a hotărît să mă 
pună in atac, în locul interului Walter, care se îmbolnăvise. Am 
intrat imediat în tempo și am demonstrat încă o dată că știu să joc in față. După acest joc Lula nu m-a mai obligat niciodată 
să joc retras. Am fost mereu în focul atacurilor, mult avansat, 
pînă la linia careului.

încă de atunci, Santosul era o echipă matură. Iată formația 
de bază a profesioniștilor: Manga — Jelvio, Alvan — Ramiro, 
Formiga, Zito — Tite, Jair (sau Alvaro), Pagao, Vasconselos 
(sau Del Veccio), Pepe (sau Tite). Alfredinho iî înlocuia uneori 
pe Tite pe extrema dreaptă.

Vasconselos și Del Veccio jucau foarte inteligent și erau la 
apogeul carierei lor. Firește, mi-arn dat seama că nu voi avea 
prea curind posibilitatea de a obține un loc in echipă.

Intr-o zi, cînd am plecat pentru a susține un meci la Cuba- 
tan, Lula a hotărît să alinieze o formație mixtă. Jocul era 
amical, iar adversarii — nu prea puternici. Așa am apărut pen
tru prima oară în echipa profesioniștilor. Mî-aduc aminte că 
alături de mine, în linia de atac, au jucat Dorval, Fioti, Zinho 
și Kaimundinho. Am cîștigat cu scorul de 6—1. Eu am marcat patru goluri.

După această întîlnire am auzit cuvintele mult așteptate :
— începi să devii o „cobră” î
Vasconselos s-a accidentat la picior. Asta s-a întîmplat in

tr-un joc pentru campionatul statului. Echipa Sao Paolo era 
hotărîtă să obțină victoria asupra Iui Santos. Stadionul era plin. 
Cei mai mulți susțineau echipa noastră. Mă aflam in tribună, 
ca un simplu „torsedores".

Fotbaliștii de la Sao Paolo jucau intr-adevăr foarte bine. Le 
reușea totul. Jocul echipei noastre nu se prea lega. Ai noștri au 
slăbit și mai mult după ce au primit primul gol.

Nu-mi aduc aminte exact. Cred că eram conduși cu 3—1, 
cînd lui Vasco i s-a întîmplat nenorocirea. I-a pasat lui Pepe și 
a țișnit în suprafața de pedeapsă a lui Sao Paolo.- Reprimind
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mingea, Vasconselos s-a decis să tragă. In clipa aceasta însă 
l-a ajuns din urmă Mauro. De pe urma ciocnirii amindoi au că
zut la pămînt. Mauro s-a ptăbușit pe piciorul lui Vasconselos și 
acesta nu s-a mai putut ridica. Se încolăcea de durere. L-au în
conjurat jucătorii. Suporterii ? Zi-i suporter și pace. Cineva a 
strigat nemulțumit :

— Nu te mai preface î Nu vezi că pierdem ! _Eu însă știam că el nu se preface. L-au scos de pe teren și 
astfel Santos a terminat jocul în 10. Sao Paolo a izbutit să-și 
păstreze avansul pînă la terminarea jocului.In timp ce naă îndreptam spie vestiar, am auzit vorbindu-se : 

— Vasconselos și-a fracturat piciorul !
Mai tîrziu, aceste discuții s-au confirmat. Vasco trebuia să 

rămină cîtva timp la spital.Atunci am simțit pentru prima oară ce înseamnă viața . unui 
jucător de fotbal. Vasconselos era unul din cei mai buni fot
baliști din Brazilia. Și iată-1 acum trecind pe lingă mine, cu pi
ciorul inert, repetind la fiecare pas :— Nu-i nimic, peste cîteva luni am să mă întorc din nou pe 
teren jEl era idolul a mii și mii de „torsedores” și de aceea. s-a 
vorbit multă vreme despre nenorocirea lui. Eu am dorit sincer 
revenirea vechiului meu prieten în echipă și am sperat mereu 
că fractura se va vindeca, fără să lase urme.

După cîteva luni, Vasconselos a reluat intr-adevăr antrena
mentele. Dar, el nu mai era același. Felul în care stăpinea. min
gea nu mai avea precizia și desăvirșirea de odinioară. Niciodată 
nu a mai izbutit să redevină un fotbalist de supraclasă.

Acest episod mi-a deschis ochii asupra primejdiilor care stau 
mereu în calea jucătorului profesionist.

BOTEZUL FOCULUI
Zilele zburau și noi ne antrenam mereu. Vreme îndelungată 

am fost pregătit psihologic pentru a putea juca in echipa pro
fesioniștilor. Roadele nu au intîrziat să vină. In orice caz, ani 
primit această veste cu mult calm. In vestiar am izbutit să mă 
comport ca și toți ceilalți jucători cu faimă.Primul meu joc oficial la Santos a fost cel susținut împo
triva echipei suedeze A.I.K. Meciul s-a disputat pe terenul nos
tru. Pentru prima oară, alături de mine se aflau toate celebri
tățile lui Santos. a— Crezi că suedezii sînt intr-adevăr atît de buni ? — l-am 
întrebat eu pe Pepe, în timp ce suedezii se aliniau pe teren.

El a rîs :
— Vom vedea peste cîteva minute !

(Urmare în pagina de Magazin, din 24 martie)
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In vederea participării la Turneul 
U.E.F.A. pentru juniori din R. P. Ro- 
mină, echipa R. D. Germane se pregă
tește cu multă atenție, pentru a se pre
zenta la Cluj cu o formație omogenă, 
bine pusă la punct, în măsură să des
fășoare un joc de call-ate superioară. 
Antrenorii selecționatei R. D. Germane 
au in vedere valoarea ridicată a celor
lalte componente ale grupei de la Cluj 
— îndeosebi reprezentativele U.R.S.S. 
și R. S. C ehoslovace — și se strădu
iesc ca tinerii noștri fotbaliști să aibă 
o comportare bună în cadrul turneului.

Pregătirile pentru această importantă 
întrecere a fotbalului junior european 
au început în R. D. Germană încă din 
vara anului trecut, cînd în lot au fost 
reținuțl mai mulți jucători cu perspec
tive de a îmbrăca tricourile echipei na
ționale După cîteva luni de pregătire, 
echipa a susținut un prim meci inter
național, în-îlnind în deplasare puter
nica reprezentativă de juniori a R. P. 
Ungare. Partida a luat slîrșit cu un 
rezultat de egalitate: 1—1. Nu mult 
după acest meci juniorii noștri s-au în- 
tîlnit cu cei polonezi. Din nou egali
tate ; 2—2.

In perioada de iarnă juniorii din lo
tul U.E.F.A. nu și-au întrerupt activi- 
-atea, coottnuindu-oi pregătirile în ca-

drul cluburilor din care fac parte. O- 
hiec-ivele principale au constat în pre
gătirea fizică și tehnică. In primăvară, 
juniorii și-au reluat antrenamentele co
mune, sliațlnînd mai multe intîlniri de 
verificare. La început, cu echipe de se
niori. A errfla- al treilea joc interna
țional susținut de lotul nostru U.E.F.A.: 
ia Halle. Selecționata R. D. Germane a 
întllnit reprezentativa Austriei, partida 
încheindu-se cu un scor egal : 0—0.

Relerindu-ne la aceste rezultate și 
în special, la comportarea pe care ju
niorii R. D. Germane au avut-o în par
tidele internaționale susținute, putem 
spune că, în general, stadiul actual de 
pregătire a echipei e 
Cu toate acestea, în comportarea echi
pei s-au manifestat și unele 
lipsa unei maturități de joc 
ranță în apărare, pripeală 
„bUbneti" la înaintare. Este 
de remarcat că atît în meciul cu R. P. 
Ungară cît și în cel cu R. P. Polonă 
juniorii noștri au condus cu 1—0 și, 
respectiv 2—1, dar ei 
pînă la urmă să cîștlge. 
rioada de după aceste 
timpul cît a mai rămas 
tarea primelor partide în cadrul tur
neului U.E.F.A. antrenorii reprezenta
tivei de juniori a R. D. Germane vor 
face retușurile care se impun, pentru 
ca tinerii noștri fotbaliști să fie bine 
pregătiți, să se ridice la valoarea îoal-ă 
a competiției la care vor participa.

Din lotul care va face deplasarea în 
R. P. Romînă nu va lipsi în primul 
rînd portarul Bott, care, se pare, că este 
cel mai valoros jucător al echipei.

satisfăcător.
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PRAGiA (Agerpres). — Primul titlu 
din cadiriil actualei ediții a campiona
telor mondiale de patinaj artistic de 
la Praga a fost cucerit de Mary și Otto 
Jelinek (Canada), clasați pe primul 
loc în proba de perechi, cu 102,2 p. O 
comportare remarcabilă au avut repre
zentanții Uniunii Sovietice, Ludmila 
Belusova și Oleg Protopopov, care au 
obținut medalia de argint cu 102,1 
puncte.

Campionatele au continuat apoi cu 
desfășurarea probei individuale mascu
line. Ohțlnînd note mari la exercițiile 
libere, sportivul canadian Donald Jack
son, în vî-stă de 21 ani, a devenit pen
tru prima oară campion al lumii. El 
a -otallzat în clasament 2.277,1 puncte, 
fiind urmat de Karel Divin (R.S. Ceho
slovacă) cu 2.255,9 puncte, care l-a în
trecut de data aceasta pe campionul 
european, francezul Alaln Calmat, si
tuat pe locul trei cu 2.200,7 puncte.

In clasamentul provizoriu al probei

de dans, după 4 figuri, în frunte se 
află Christiane și Jean Paul Guhel 
(Franța) cu 187,4 puncte.

a
„CUPA ORAȘULUI MOSCOVA” 

LA HALTERE
Ieri după-amiază a început în sala 

sporturilor din capitala U. R. S. S. 
„Cupa orașului Moscova" la haltere. 
La categoria „cea mai ușoară", vic
toria a revenit halterofilului sovietic 
Alexei VAHANOV cu 332,5 kg unma
de Robert NAGY (R. P. Ungară) cu 
300 kg. Favoriții categoriei, UL1ANOV 
(U.R.S.S.) și FOLDI (R. P. Ungară), 
au ieșit din concurs, ratînd de trei 
ori la aceeași probă. Pînă la închide
rea ediției nu ne-au parvenit rezul
tatele de la categoria „semiușoară" 
(cocoș) la care participă și reprezen
tantul țării noastre, Balaș Fiți.

S- a încheiat turneul interzonal de șah
de la Stockholm

la Curacao va fi indisponibil, atunci 
locul acestuia va fl luat de Stein.

Cei 8 șahiști calificați pentru Jpp-*,. 
neul de la Curasao sînt : Mihalț Cal 
(U.R.S.S.), Paul Keres (U.R.S.S.) -
ambii calificați de drept Robert 
Fischer (S. U. A.), Tigran Petrosian 
(U.R.S.S.), Efim 
Miroslav Filip 
Viktor Korcinoi
Benko (S.U.A.).

» STOCKHOLM, 16 (Agerpres). - Me
} ciul de baraj pentru desemnarea lo-
i cuiul 6 la turneul interzonal de la
} Stockholm și a unui participant te 
i turneul candldaților a luat afîrolt. In 

. „„„} ultima partidă Benko a remizat cu 
înaintaș' Gllgorlci. astfel că primul toc a fost

activează în cadrul unor for- 
prima categorie: Imbsweller 
Halle) — fundaș, Naumann}
Leipzig) — mijlocaș, Filss } ultima partidă Benko a remizat cu 
Magdeburg) — înaintaș, I GHgoriri. astfel că prtmu. toc a fot

ocupat de șahistul sovietic Leonid 
} Stein cu 3 puncte din 4 posibile, ur- 
J mat de Benko (S.U.A.) - 2>/, puncte 
} și Gllgorlci (Iugoslavia) — o jumă

tate de punct.
Clasindu-se pe locul 6 la turneul 

interzonal, cu 13>/2 puncte, tînărul șa- 
bis- sovietic Leonid Stein, câștigător 
al turneului de la București, a Înde
plinit norma de mare maestru inter
național. Stein nu se califică însă la 
turneul candidațllor, deoarece regu
lamentul Federației internaționale de 
șah prevede ca din flecare țară parti
cipantă la turneul de la Stockholm 
pot să se califice maximum trei con- 
curențl. După cum se știe, înaintea 
lui Steln s-au clasat alți trei mari 
maeștri soviirttci : Petrosian, Gheller 
și Korclnoi. Totuși în cazul că unul 
din cel 8 partlclpanțl la turneul de

Menționăm apoi că o serie de jucători 
ai echipei ’ " '
mâții de
(Chetnie
(Rotation
(Aufbau
Sumtn (Turbine Erfurt) — fundaș etc. >

DIETER BUCHSPIESS
redactor al revistei „Fusshall-W°cbe" |
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Scrisoare din Budapesta

Halterofilii maghiari în preajma, 
unor importante competiții internaționale

►
►
►

►►

s-
►►

Luna viitoare R.P. Romină va 
găzdui o importantă competiție de 
haltere: „CUPA DUNĂRII". Prin
tre echipele participante la această 
întrecere se află și reprezentativa 
R.P. Ungare, care cuprinde nu
meroase elemente de valoare mon
dială. recordmani europeni. Intr-o 
scrisoare recentă, corespondentul 
nostru din Budapesta ne rela
tează despre succesele, dezvolta
rea și ponuiaritatea sportului cu 
haltere in țara vecină și prietenă.

Do^'r cu cîțiva ani în urmă, spor
tul cu haltere se număra în Ungaria 
printre disciplinele sportive slab dez
voltate. Astăzi însă, u"1*—f;l:: “~-
ghiari pot fl găsiți 
mai bml din lume, 
manilor, campionilor 
roiietii. Îndeosebi in 
rofilii
succese
la „Marele Premiu al orașului Mos
cova", o victorie asupra puternicei 
reprezentative a R.P. Polone, precum 
și o comportare meritorie la campio
natele mondiale de ' 
anul 
Vereș șl-au 
recordmanilor , ,
Foldi a împins 115 kg, iar Vereș în 
cadrul categoriei semimljlocle, a îm
pins 146 kg.

Firește, se pune întrebarea : cum 
a fost posibilă o asemenea dezvoltare 
rapidă ? Căci, de fapt, sint numai 
cinci an de cînd în R.P. Ungară s-a 
pornit in acest sport cu... începutul. 
Neîndoios, succesele obținute se da
torează in primul rînd perseverenței 
șl conștiinciozității sportivilor la an
trenamente. Un factor hotăritor însă 
în dezvoltarea acea-ui sport a fost 
introducerea șl perfecționarea unor 

noi metode de pregătire a halterofi- 
' " • ■ dezvoltării

mereu îm- 
greu taților- 
țara noa- 
prin popu- 

de care 
se bucură această disciplină sportivă. 
Dacă în urmă cu cițiva ani numărul 
bal-er°lililor se ridica doar la cîteva 
sute, astăzi în evidența federației fi
gurează un număr de 1800 balier°- 
IIII legitimați. Este caracteristic faptul 
-- -—-ni dintre bal-er°filli 

în orarele 
de pildă,

halterofil:: ma
pe listele celor 
pe lista record- 
mondiall și eu- 
anul 1961 ha Ife- 

din R.P. Ungară au obținut 
remarcabile: rezultate bune

la Viena. In 
1*961, de asemenea, Foldi șl 

înscris numele pe lista 
mondial: la „cocoș"

tilor : atenție principală 
fizice, muncă continuă și 
blulălăți-ă în ridicarea 
Dezvoltarea halterelor în 
stră se explică, desigur, și 
laritatea mereu crescîndă

că mulți 
fruntași 
provincie. . , -,
vează la Ta-ahanya, Szabo la 
brețin, Huszka la Oroszlany,

Fără

dintre 
locuiesc

Foldi,

noștri 
din 

acti- 
i De

Toth 
la Szomhaibely etc. Fără îndoială, 
acest fapt constituie un stimulent 

pentru tinerii balterofil| din orașele 
respective, pentru a urma exemplul 
apor-ivilor fruntași.

Gheller (U. R. S. S.), 
(R. S. Cehoslovacă), 
(U. R. S. S.), Paul

Pe scurt S

Pregătirile pentru importantele com
petiții internaționale din acest an 
(campionatele europene și mondiale, 
„Cupa Dunării"), sint în toi.

în fotografie, doi recordmani mon
diali: G. Vereț (stingă) ți î. PaUnski 

(R. P. Poiană)

Antrenorul lotului, Andraș Orvos, a 
declarat că în prima perioadă a antre
namentelor s-a pus un accent princi
pal pe dezvoltarea forței, iar rezulta
tele obținute sîn- sa-isfăcătoare: Fol- 
dl șl-a corectat „împinsul" (culcat pe 
bancă) cu 5 kg, iar „greul" Ecser cu 
10 kg.

Rezultatele înregistrate în primul 
concurs important al anului 
că sportivii noștri pot realiza 
tlvele propuse. Astfel, Foldi a

la | pană S.^5 kg (n°u } La ultimul mare concurs de patinaj
Szitoo la „ușoară a reuș|t 347,5 kg, » viteză al sezonului de iarnă în U.R.S.S., 
Huszka la „mijlocie" 405 kg, Ecser } concurs dotat cu premiul „S. M. Kl- 
452,5 kg, Vereș la „mijlocie" 442,5 kg } rov", au luat startul . unii . dintre cei 
și a aruncat 174 kg. performanță ce 
constituie un nou record a| R.
Ungare. Zilele acestea, 
maghiari 
șuiul Moscova", tepetițle generală în 
vederea apropiatelor competiții interna
ționale de amploare.

în U.R.S.S.

Ultimul mare concurs 
^ea-’ de patinaj al sezonului

} mai cunoscuți sportivi sovietici. Cam- 
t pioana mondială Inga Voronina a ocu- 

Pto pat primul loc în probele de 500 m, 
halterofilii » 1.500 șl 3.000 m. Campionul mondial 

participa la „Cupa ora- } absolut Viktor Kosiclkln a cîo-igat pro
ba de 3.000 m, dar în mod surprinză
tor a fost învins la 10.000 m de tînă
rul pa-lnăto^ Valeri Kotov. Kotov a 
înregistrat timpul de 17:13,0, iar Ko

' J sicikln — 17:13,9. Cunoscutul patina- 
SUBERT ZOLTAN } tor din Moscova Rafail Graci a ter

minat primul cursa de 500 m în timpul 
de 42,2 sec.Budapesta, martie 1962.

I
Revista presei străine

1
De cîteva zile, în localitatea ameri

cană de sporturi de iarnă Colorado 
Springs se desfășoară pretinsele cam
pionate mondiale și europene de hochei 
pe gheață. Iubitorii sportului din țara 
noastră au aflat despre manevrele în 
spiritul „războiului rece“ întreprinse 
de Departamentul de Stat al S.U.A., 
care au dus la eșecul acestor cam
pionate.

In prezent, Jn cercuri tot mai largi 
ale iubitorilor de sport din lumea în
treagă se pune — pe bună dreptate — 
întrebarea dacă întrecerile de la Colo
rado Springs pot fi numite campio
nate ale lumii. Intr-adevăr, cum poate 
fi dat un asemenea titlu unei compe- 
-iții de la care lipsesc echipele Uniunii 
Sovietice și R.S. Cehoslovace, conside
rate printre principalele pretendente 
la titlul mo^ndial ?

Numeroase organe de presă din di
ferite țări ale lumii au condamnat fe
lul în care au fost organizate între
cerile de la Colorado Springs, consî- 
derîndu-le drept un amestec inadmi
sibil al politicienilor din cadrul blo
cului agresiv N.A.T.O. în sport. Cali- 
ficînd competiția de la Colorado 
Springs drept „Ultima afacere scanda
loasă a politicienilor N.A.T.O. in do-

,.»l„ - -K. V »„il^

i
I

• In stațiunea de sporturi de iarnă 
de la Zakopane a început concursul 
internațional de schi „Memorialul B. 
Czech și H. Marusarzovna". In prima 
zi s-a desfășurat proba de sărituri de 
la trambulină pentru combinata nor
dică, cîștlgată de polonezul Fierier cu 
287,5 p. Joi nu s-a putut desfășura 
proba de slalom uriaș din cauza vis
colului.

• In primul meci ai finalei „Cupei 
Europei Cen-rale" la fotbal, echipa 
Slovan Nitra a terminat la egalitate i 
2—2 (1—1) cu F. C. Bologna.

• Meciul retur pentru sferturile de 
finală ale „Cupei orașelor toguri" la 
fotoal, disputat' la Belgrad între 
Steaua roșie și Espanol Barcelona s-a 
terminat cu scorul de 5—0 (1—0) în 
favoarea echipei iugoslave care s-a 
calificat pentru semifinale. Primul meci 
fusese cîștiga- de Espanol cu 2—1. ,

• Invingînd cu 3—0 pe Dynamo 
Berlin, echipa Dozsa Budapesta s-a ca- 
lilica- pentru turul următor ai C.C F 
la volei masculin.

• Iată cîteva rezultate din turneul 
de hochei pe gheață de la Colorado 
Springs : grupa A Canada — Norvegia 
14—1, S.U.A. — Anglia 12—5, Fin
landa — Elveția 7—5; grupa B : Aus
tria — Australia 17—0, Olanda — 
Danemarca 9—4, Japonia — Austria 
7—3.

• Campionatul unional de hochei cu 
mingea a fost cîștigat anul acesta de 
echipa S.K.A. Sverdlovsk.

„ 0 afacere scandaloasă in domeniul spi^r^tuli^i1*
Presa internațională despre organizarea așa-ziseler campionate mondiale de hochei pe gheată

meniul sportutai*, săptăm'malul vest- 
german „DIE ANDERE ZE1TUNG" 
scrie: „S-a sperat că S.U.A., m cali
tate de țară organizatoare a campio
natului mondial, s^ vor conduce după 
regulamentele internaționale și vor a
corda toate înlesnirile pentru ca jucă
torii din R.D. Germană să primească 
vize de intrare. Ele nu au făcut însă 
aceasta, ceea ce demonstrează că nu 
au respectat rezoluția Federației 1^»- 
n^țlo^iale de hocljel, votată la congre
sul dn 1959, în care se spune că „dacă 
unei echipe i se refuză viza de intrare 
într-o țară campionatele mondiale tre
buie organizate intr-o altă țară".

„Politicienii N.A.T.O. — scrie zia
rul austriac „VOLKSST1MME" — au 
depus toate eforturile pentru a trans
forma sportul internațional
unealtă a tor. Ei au mers pînă acolo 
incî- au exercitat presiuni fățișe asu
pra unor sportivi și funcționări ai unor 
organizații sportive internaționale. 
Principalii dușmani ai sportului se află 
însă la Bonn — adaugă ziarul. Poll- 
-iciettli vest-germanl caută de ani de 
zile ca reprezentanții R.D. Germane 
să fie excluși de la competițiile inter
naționale. Ei nu pot ierta că la Jocu
rile Olimpice, desfășurate în anul 1960

într-o

la Roma, a deUI.^'t echipa unită a 
Germaniei, fapt care a provocat o 
stare de spirit entuziastă".

Un protest energic împotriva ames
tecului p°li-icienll°r occidentali în 
sport a formulat și ziarul burghez el
vețian „TRIBUNE DE GENEVE". 
„Afacerea Colorado Springs — «crie 
ziarul — demonstrează clar că sportul 
trebuie să fie f^rit de politică, prin 
acordarea dreptului de organizare a 
campionatelor mondiale numai țărilor 
sau orașelor care garantează că vor 
primi pe toți concurență*, fără a face 
discriminări pe motive ideologice, poli
tice sau rasiale. In societatea moder
nă sportul îndeplinește o misiune iinal- 
tă, înmulțind contactele internaționale 
între tineri". Ziarul condamnă faptul 
că cei care au refuzat să acorde vi
zele sportivilor R.D. Germane nu au 
ținut seama de aceste considerații.

Presa americană a încercat să trea
că sub tăcere pro-eatele energice stîr- 
nite în lumea întreagă de politica 
reacționară în domeniul sportului a 
cercurilor guvernamentale occidentale. 
Cu toate acestea, ziarele din S.U.A. 
au fost nevoite să publice declarațiile 
președintelui Comitetului Olimpic In
ternațional, Avery Brundage, care a

spus: „Părerea noastră este că fiecare 
țară are dreptul să participe la 
competiție sportivă prevăzută in 
gramul Jocurilor Olimpice".

încă o dată s-a putut vedea 
respectă cu adevărat principiile 
pice și cine sîntadversrrii ier.

orice 
pro-

cine 
ohm- 
Este 

edificator faptul că la camplonatele 
mondiale de patinaj viteză desfășu
rate recent la Moscova au luat parte 
toți sportivii lumii care șl-au manifes
tat această dorință. Reflectînd acest 
lucru trimisul special al ziarului sue
dez „DAGENS NYHETER" a scris că 
„organizarea campionatelor mondiale 
de patinaj viteză de Ia Moscova a fost 
atît de strălucită incit a fost în con- 
-ras- evident, din toate punctele de 
vedere, cu cele ce se întîmplă în pre
zent în Occident".

„Ultimele evenimente din sportul in
ternațional arată că acesta se în
dreaptă intr-o direcție primejdioasă — 
scrie ziarul „SOVIETSKI SPORT". 
Poll-lcă discriminării trebuie elimina
tă din sport o dată pentru totdeauna. 
Sportul ' * 
poII-IcIî 
poare".

Acest . 
aprobarea iubitorilor sportului.

trebuie să servească ntanai 
păcii și p^iete^iiei între po-

punct de vedere se bucură de
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