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ățătura și sportul — prieteni

______ țadionul din curtea școlii se tn- 
tinde pină acolo unde Timpa 
iși începe povirnișul ei repede, 

iminețile senine imensa „căpățină 
zahăr" care străjuiește Brașovul 
ilegză o 'umbră 

mare, înscrisă 
a unui U 

ipar. Apoi soa- 
urcă încet 

e creasta an
tă a muntelui,
bună-diminea-

un Zimbet
și prietenos.

! ferestrele se 
apar zeci de 

hi somnoroși. Copiii inspiră aerul 
spat, parfumat de brad și rășină, 
ezesc de-a binelea, se apleacă, se 
uiesc, intind miinile. Parcă s-ar
Este intr-adevăr ceva de joacă 

este exerciții simple de înviorare, 
cit e de sănătos să înceapă ast- 
nouă zi de muncă șt de invătă- 

ț 
deea acestor însemnări s-a năs

cut in sala Ateneului, ascultind 
raportul prezentat la Conferința 

ră a UCFS. Se arăta că școala 
nr. 2 din Brașov, cu program 

ucație fizică, a obținut cele mai 
rezdUtate la învățătură pe întreg

Popas la școala medic nr. 2 din Brașov,
cu program special de educație lirică

fi

lungă peste, clă- 
in geometria per

deschid și la gea- 
pi famate albastre

■ ■■

orașul. Am fost curioși să aflăm cum. 
Fiindcă nu chiar cu multă vreme in 
urmă exista prejudecata că elevii 
buni „trebuie" să fie slabi la sport ți, 
invers. Iar unii părinți mai ezită cind 
e vorba să-și îndrume copiii spre acti
vitatea sportivă, nu se prea bucură 

știindu-i că fac 
parte din diferite 
echipe. Parcă-i a- 
uzi: „Lasă, să-și 
vadă de carte..." 
Ar fi trebuit să fie 
alături de noi in 
dimineața pe care 

am petrecut-o printre elevii sportivi ai 
Brașovului-

Jnainte de toate o precizare. Școa
la cu program special de educa
ție fizică nu este nimic altceva 

decit un liceu obișnuit, ca oricare al
tul. Ar fi, prin analogie, ca o școală 
cu profil muzical sau coregrafic. Ele
vii studiază aceleași materii, după a- 
ceeași programă, iar la terminare pot 
urma, ca orice absolvent, institutul 
sau facultatea spre care ii îndeamnă 
preferința și aptitudinile, 
cum poate ar fi tentați să

Nu devin, 
creadă unii

VALERIU CHIOSE

(Continuare in pag. a 3-a)

Joi evoluează în

echipe feminine de
atorii de baschet din Capitală aș- 

â cu un deosebit interes returul 
ui Rapid București-Daugava 

. Riga din cadrul sferturilor de 
ale „Cupei campionilor euro-

. Evoluția pentru prima oară in 
noastră a campioanei Uniunii 
tice și ciștigâtoarea ultimelor 
ediții ale „C.C.E." promite un 
ant spectacol sportiv. „Daugava

este una din cele mai bune echi- 
minine de club din lume, ne-a 
Sigismund Ferencz, antrenorul 

ei Rapid- Ea poate învinge orice 
ție reprezentativă de pe glob !

sărbătoare
Ieri, animație deosebită in spa- 
sa, sală Floreasca. Sute de 

s i au venit să urmărească evo- 
ia colegilor tor care iși dispu- 

întiietatea cu prilejul finalelor 
npionatelar republicane de gim-
stică ale școlilor medii. Cit de 
presionați trebuie să fi rămas 
setatorii văzind, intr-un uriaș bu- 
et, pe cei aproape 250 de par- 
ipanți aliniați la festivitatea d» 
schidere I... 1
..A iuceput ultimul act al marii 
npetiții. Unde să-ți oprești mai 
ilt privirea ? Către școlarii care 
>rezintă orașul București lucrind 
paralele? Către inimoșii și ta- 
tații sportivi din regiunea Ar- 
5 care ouleg repetate aplauze în 
rluția lor la inele ? Sau către 
nnastele din regiunea Banat care 
nctează fiecare exercițiu prin 
iltă grație ?...
..Lucrează la sol Gheorghe Pău- 
scu (regiunea Oltenia). Micul 
nnast — abia a împlinit 14 
i — execută salturi cu o cute-

Capitală

mai bune
baschet din

Jucătoarele din Riga 
celent pregătite din 
fizic și tehnico-tocric.

lume
sint înalte fi ex
pand de vedere 
Ele joacă intr-un 

ritm susținut de-a tungut întregii par
tide.

In afara meciului de joi. care este 
oficial, Daugava Riga va mai intilni 
echipa Rapidului și vineri, intr-un 
meci amical. Jucătoarele bucureștene 
s-au pregătit cu multă atenție pentru 
acest meci, in funcție de observațiile 
făcute la primul joc. Ele sint decise să 
aibă o comportare cit mai bună. Rea
mintim că in prima partidă, Daugava 
a câștigat cu scorul de 51—26.

a tinereții...• • i

g Biblioteca
Ri?g:pnsâ

l Hunedoara-Deva !

fi

Organ al Uniunii de Cultura

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚIVÂf
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Vești Sin tară
AMENAJĂRI DE TERENURI SPOR

TIVE PRIN MUNCA PATRIOTICA

GEMENI. De curind, elevii Școlii 
profesionale Zootehnice din Gemeni, 
raionul Calafat, regiunea Oltenia, și-au 
amenajat prin muncă patriotică un 
teren de volei in apropierea școlii. In 
această frumoasă acțiune, merite deo
sebite — în afara profesorului Nicolae 
Buzuriu — revin elevilor Iulian Zgirea, 
Emil Paraschiv, Grigore Popescu, Flo
rin Papuc, Alexandru Dugăiațu ș. a.

Florin Sava—coresp.

ȘCOALA DE ARBITRI LA FOTBAL

ROMAN. Au luat sfîrșit cursurile 
școlii de arbitri la fotbul organizată de 
consiliul 
misia de 
cursanții 
absolvit cu calificativul bine. S-au evi
dențiat tov. Vasile Craus, Lucian Pa
tron, Constantin Broțteanu șa.

Gh. Grunzu—coresp.

orășenesc 1 
specialitate, 
prezenți la

UCFS, prin co- 
Zece dintre 

i prelegeri au

șinișiii nonîNi și bulgari se imiimsc
DIN NOU LA BUCUREȘTI

Mîine după-amiază, iubitorii șahu
lui din Capitală vor lua din nou loc în 
Aula Bibliotecii centrale universitare. 
La ora 5 se vor face primele mutări la 
cele 10 mese ale intîlnirii internaționa
le dintre echipele R.P. Romine și R.P. 
Bulgaria.

Totdeauna meciurile șahiștilor 
mini și bulgari au oferit o 
ză și interesantă, fn cele 
disputate pină acum scorul 
rabd formației noastre: 3 
infringed. 1 meci nul. Interesant de 
remarcat că din aceste 6 meciuri doar 
unul a avut ioc la București, cel din 
1949, trei s-au disputat la 
unul la Moscova și Leipzig 
turneului olimpic.

După cum se știe, fiecare 
fi alcătuită din opt jucători și două 
jucătoare. Ieri, federația de specialita
te ne-a comunicat lotul formației noas
tre: V. Ciociltea, C. Radovici, M- Ră-

dulescu, T. Ghițescu. B. Scos, V. Geor
gescu, FI. Gheorghiu. I. Szabo, Gh. Mi- 
titelu, D. Drimer, M. Pavlov, precum 
și jucătoarele Alexandra Nicolau 
Elisabeta Polilironiade.

luptă dir- 
6 întîlniri 
este favo- 
victorii, 2

Șefia, cile 
in finalele

echipă va

l'ICTOR C1OCILTE i

s-a înche- 
țării, noa- 
Ciociltea.

zanță rar intilnită I .Numai la 
maeștri poți vedea un exercițiu 
executat cu atita dezinvoltură" — 
remarca in apropierea noastră un 
spectator.

Dar nici ceilalți concurenți șl 
concurente nu râmin mai prejos. 
La fiecare citești pe față dorința de 
a-și pune în valoare cunoștințele, de 
a executa cât mai bine exercițiile, 
de a reprezenta cil mai onorabil, 
școala, regiunea.

„.O primă zi .plină* în aceste 
finale, dac campionii ii vom cu
noaște abia astăzi, cind in fața 
spectatorilor din sala Floreasca vor 
evolua atte și alte echipe. Vom 
urmări in același timp, oa un .in
termezzo" al acestei competiții de 
mase de mare amploare, și pe 
oomponenții loturilor republicane 
(feminine și masculine). Fără în
doială că demonstrația maeștrilor 
gimnasticii noastre va însemna 
mult pentru sutele de elevi finaliști 
și va completa substanțial progra
mul acestei 
tinereții I
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Jocurile Turneului sînt așteptate cu 
mare interes in orașele din țară, unde 
sint programate. Dovadă că incă din 
prima zi in care s-au pus în vînzare 
biletele pentru meciurile celor patru 
grupe, casele de bilete au cunoscut o 
deosebită animație. La ~ 
pildă, pină ieri au fost 
14 000 de bilete.

Numeroase bilete au 
de spectatori din orașele învecinate, 
care se vor deplasa la meciuri prin 
excursii organizate de agențiile O.N.T.

Constanta, de 
vândute, peste

fost reținute

★

Federația franceză și-a anunțat lo
tul de fotbaliști din care va selecționa 
pe cei 16 juniori ce vor face depla
sarea. Lotul cuprinde pe : J. Ahache,
A. Betta. B. Blanchet, J. P. Brucato,
B. Chassaigne, G. Fabre G. Grizzetti, 
S. Guillemont, G. Laesallette, J. M. 
Latty, G. Lech. F. Maleska, J. F. Pri- 
gent, M. Rastoll. G. Rey, J. P. Rim- 
bert. I. Roy, R. Sovitt, G. Segarra, 
M. Serus și M. Turraud.

Toți acești 
națională

juniori sînt debutanți în 
echipa națională și foarte mul ți 
dintre ei activează în echipele de ju
niori ale cluburilor din prima ligă 
profesionistă franceză. După cum se 
Știe, 
sosi

• Interesanta competiție șahistă dig 
Capitală, „Cupa Progresul", 
iat cu victoria campionului 
estrul internațional Victor

Iată clasamentul final :
Ciocîltea 8 p., Ghițescu 71/, p., Gheor

ghiu 6*/2 p., Georgescu, Nacht 6 p„ Ră- 
dulescu, Pavlov 5'/2 P-. Drimer, Boz- 
doghină 5 p., Troianescu 4*/2 p.. Botez 
37a P-. Pușcașu 3 p.

delegația sportivă franceză va 
in București la 18

★
telegramă primită

comisia de

aprilie.

O 
anunță 
Turneului că echipa Austriei va face 
deplasarea cu trenul și că va sosi la 
Brașov în seara zilei 
Austria face parte din 
preună cu R.P. Polonă

★
Federația cehoslovacă de fotbal a 

alcătuit lotul pentru Turneul U.E.F.A- 
Iată pe cei 16 juniori : Venei, Fryc 
(portari), Linhart, Plass, Taborsky 
(fundați), Bansch, Geleta, Prikryl. Moj- 
Zis (mijlocași), Schmied, Caban, Dyba. 
Knebort. Richtrmoc. Fertek șj Dvor- 
jak (înaintați). Conducătorul lotului va 
fi Vaclav Cerny, vicepreședinte al fe
derației. Lotul va sosi la Cluj pro
babil în ziua de 19 aprilie.

ie la Viena 
organizare a

de 18 aprilie, 
grupa D, îm- 
și Italia.
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0 nouă competiție 
pentru școlari: 

„Cupa Primăverii" 
la tenis de masă

Micilor pasionați ai tenisului de 
masă din Capitală le anunțăm o 
veste care îi va bucura fără în
doială. Comisia orășenească de spe
cialitate organizează vineri după- 
amiază și simbătă dimineața în 
sala Dinamo o frumoasă și inte
resantă competiție dotată cu „Cupa 
Primăverii" și deschisă elevilor și 
elevelor din București, fie că sint 
sau nu legitimați la vreo asociație 
sau club sportiv. înscrierile se pri
mesc vineri după-amiază Intre o- 
rele 15 și 16 la sala Dinamo din 
șos. Ștefan cel Mare.

adevărate sărbători a

TREI IMAGINI DE LA 
ÎNTRECEREA FINALA 

A GIMNAȘTILOR 
ȘCOLĂRI

Eleva Ana Ocupa, repre
zentantă a regiunii Cluj, 
executind o „cumpănă* 
la bîmă.

Exercițiul la paralele 
al tinerei gimnaste Edita 
O La (regiunea Banat) s-3 
bucurat de unanime a- 
preciem.

Aspect general din soita 
Floreasca... Tinerii gim- 
națti ți gimnaste, fina- 
liști la campionatele re
publicane ale școlilor me
dii au început marca 
lor intrecere !

Foto: Paul Romoșan
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baschet? A :Cum se amenajează un teren de 13.V
25.UI

3. VI
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1-7.1; 4.III.

R.P.R.

(retu
18.HI

10—19.111;
26—28.X. 

24—26.VIII.

o
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In raionul

EMIL GROZESCU. — coresp.

___ j
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ST. TIBERIU

au îndrăgit gimnastica, a profesorilor 
care se străduiesc să dea mișcării noa- 
sire sportive noi cadre de tineri talen-

cu prilejul zilei de 1 Mai

I

/ In ultimii ani sportul cu mingea Ia 
coș și-a făcut foarte mulți prieteni 
in rîndurile elevilor noștri. Partidele 
de baschet ale echipelor școlare oferă, 
de cele mai multe ori, dispute intere
sante și spectaculoase, deși lupta la 
panou a „pivoților“ se face mai mult 
pe... sol!

Ținînd seamă de popularitatea de 
care se bucură acest sport în rîn- 
durile elevilor noștri, vom arăta as
tăzi cum se amenajează un teren de 
baschet.

In general, acolo unde există posi
bilități, se amenajează un teren spe
cial pentru baschet, dar dacă nu e-
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Xistă un spațiu atit de mare, acest 
teren poate fi făcut laolaltă cu cel 
de volei și de handbal in 7. Terenul 
poate fi asfaltat, cu zgură sau ame
najat direct pe pămint bine bătătorit. 
Dimensiunile terenului le găsiți 
schița alăturată.

Panourile se confecționează 
temu tare (fag sau stejar) bine 
cat și se vopsesc în alb. Lățimea unui 
panou este de 1.80 m iar înălțimea de 
1,20 m. Ele se așază vertical deasupra

In nitrite din școlile existente în 
raionul Timișoara se desfășoară în 
uhitnirf timp o activitate tot mai sus
ținută in direcția transformării curți
lor in mici complexe sportive sau 
pentru reamena ja-rea bazelor simple 
existente. In felul acesta se oferă 
cele mai bune conditiuni de desfășu
rare a orelor de educație fizică și a 
celor afectate antrenamentului sportiv 
al elevilor.

Astfel, Ta Școala medie din Jim- 
bolia există de-acum asigurate cele 
mai bune condițiuni pentru practica
rea sportului, datorită faptului că în 
curtea școlii este urr sector pentru

Calendarul unei asociații»

Sportivii din asociația sportivă GRI- 
VIȚA ROȘIE, una dintre cele mai 
puternice din Capitală, desfășoară in 
iiecare an o bogată activitate compe- 
tițională. Un loc important în calen
darul competițional al acestei asociații 
îl ocupă întrecerile de masă și în
deosebi campionatul asociației orga
nizat la șase discipline sportive : atle
tism, fotbal, handbal in 7, șah, tenis 
de inasă și volei. Campionatul aso
ciației ca și celelalte competiții an
grenează în fiecare an numeroși mun
citori, tineri și virstnîci, creindu-se 
astfel o puternică bază de masă în 
mai multe ramuri de sport.

Iată cum arată calendarul compe
tițional pe anul 1962 al asociației 
GRIVIȚA ROȘIE:

SECȚIA DE AEROMODELE 
Campionatul republican :

14—28.1; 4—18.11; 16—18.III.
— Cupa „Aurel Vlaicu” : 25.ni—8.IV;

22.IV—6. V; 20—27.V; 15—17. VI.
2. SECȚIA ALPINISM

— Alpiniada republicană : 
22—24.IV; 21—22. VI; 20—23.IX

— Alpiniada „23 August” :
3. SECȚIA ATLETISM

— ’ Campionatul 
18.IH.—29.IV; 2—3.VI

— Campionatul 
25.HI—13.V; 26—27. V

— Crosul „1 Mai"
— Crosul „7 Noiembrie" :
— Campionatul asociației : 

l.VIIL
4. SECȚIA

— Cupa 
10—26.IX.
5. SECȚIA

terenului și se proiectează în interio
rul acestuia Ia 60 cm, marginea lor 
de jos fiind la 2,75 m de sol. (Acestea 
sint dimensiunile prevăzute de regu
lament, dar in cazul in care profesorii 
de educație fizică lucrează cu copii, 
pentru o mai mare eficacitate a lec-

ției și in funcție de posibilități, 
„supără" pe nimeni dacă panourile 
vor fi așezate ceva mai jos).

Panourile sînt puse pe stîlpi (în- 
flpți in pămint cu 1 m), ori sînt prinse 
la o distanță corespunzătoare de vreun 
zid, astfel ca : să nu permită trepi
dații atunci cind sînt lovite cu min
gea și să nu constituie un pericol pen
tru jucători. Stilpii pot fi confecțio
nați din lemn (diametru 12-15 cm), din 
beton armat sau din țevi. In cazul 
cind nu există astfel de posibilități, 
se poate face un singur stîlp dintr-o 
bucată și se va fixa panoul pe el. Ic.

juniori : 
(faza raională).

R.P.R. seniori ; 
(faza raională). 
: 25. III—29. IV.

23.IX—l.XI. 
10. VI—

BOX 
de tineret pentru juniori
FOTBAL

— Campionatul raional : 25.III—17.VI 
(tur); 2. IX—25. XI (retur).

— Cupa R.P.R. • l.IV—1.V1.
— Campionatul asociației:

6. SECȚIA HANDBAL ÎN 7
— Campionatul raional : l.IV—10.VI.
— Campionatul asociației : 13.V—28.

7. SECȚIA RUGBI
Campionatul republican categor 

ll.III—20.V (tur), 9.IX—9.XII ' '
Campionatul de calificare : 
(tur), 16.IX—25.XI (retur).
Campionatul de juniori : 
(tur); 26.VIII—18.IX (retur). 
Cupa „6 Martie" : ll.H-4.in.

Cupa campionilor europen 
19.XI. 1961—27.1V.1962.
8. SECȚIA SCHI

— Spartachiada de iarnă : 1.1—18.1
2.XII. 1962—18.11.1963.

— Campionat : 16—18.11.
— Cupe festive : 4—25.11.

9. SECȚIA ȘAH
— Spartachiada de iarnă 1.XII.1961

25.11.1962.
— Campionat oraș, raion : 4.II—20.
— Campionat asociație : l.X—l.XII

10. SECȚIA TENIS DE MASA
— Campionat seniori + juniori 1.

Campionatul asociației l.X—16.X 
Cupe festive : 7—14.1; 4.11.1

1— 4.III ; 18—25.1 V ; 24.VI—1.VII; 18.1
25.IX;U 10.X—7.XI; l.XII—28.XII.

— Spartachiada de iarnă : 1.XII.S6
14.11.1962.
11. SECȚIA VOLEI

— Campionatul raional : 25.III—3. 
(tur); 14.X—30.XII (retur).

— Cupa „8 Martie" : 1—4.III.
— Campionatul asociației 3. VI—7.X.

12. SECȚIA TURISM SPORTIV
— Campionatul raional masculin-fe 

nin : 21—22.IV; 5—6.V; 12—13.V; 26—27.
2— 3.VI; 9—10.VI.

— Cupa „16 Februarie” : 15—16.11. 
— Cupa „Primăverii” : 5—6.II.
— Cupa „30 Decembrie” : 2—16.XI

13. CONCURS PENTRU COPII 
întreceri la trotinete, triciclete, bi

clete și alergări : 20.V.

tlttlft Dl Tljttb

Timisoara...»

acest caz panoul se va afla la nive
lul marginii de Tund a terenului și 
nu proiectat in interior ca mai înainte.

Coșurile sînt făcute din metal (2 cm 
diametru). Diametrul cercului măsu
rat în interior este de 45 cm. Coșul se 
fixează de panou printr-o coadă lungă 
de 15 cm, făcută din metal mai gros 
și întărită lateral. Coșurile se fixează 
în panouri pe linia de mijloc, la 30 
de cm deasupra marginilor de jos. 
Ele sint 
lungi de 
mai mie 
micșora 
prin ele-

prevăzute cu plase circulare 
60 cm cu diametrul inferior 
decit cel superior pentru a 

viteza mingii trece

CONCURSURI, CAMPIONATE...
PLOIEȘTI. — Comisia regională de 

specialitate a organizat un concurs 
in care s-au întrecut jucătoare din 
raioanele Buzău, Tîrgoviște, Cîmpina 
și orașul Ploiești. Cele 28 de sportive 
și-au disputat întîietatea la proba 
clasică de 100 bile mixte. Primul loc 
în clasament a fost ocupat de Ale
xandrina Topală (Cristalul Azuga) cu 
417 p.d., urmată, în ordine, de Ana 
Nedelescu (Voința Ploiești) —- 395 
p.d., Elena Constantin (Cristalul 
Azuga) — 383 p.d., Valeria Popescu 
(Voința Ploiești) — 381 p.d.. Vic
toria Praja (C.S.O. Ploiești) — 371 
p.d. etc.

de muncă patriotică, economisind^ 
suma de 20.695 lei. Merită să su 
niem munca depusă de tinerii și vii 
nicii de la topitoria de cinepă, 
treprinderea Bobîlna, G.A.S., GA 
sfatul popular și școala medie. Ast 
membrii asociației sportive 
Beclean se pot mîndri cu acea 
nouă bază sportivă care se nuni 
printre cele mai moderne din regim

GHEORGHE LUPȘA-coresp

Sonr

PETRE BREBEANU-coresp.

COMUNA BECLEAN. raionul Dej. 
— Intr-un cadru festiv a fost inaugu
rată frumoasa arenă de popice cu 
două piste pentru amenajarea căreia 
au fost prestate peste 20.000 de ore

sărituri, un altul pentru aruncări ți 
o pistă de 100 m care traversează te
renurile de handbal în 7 și volei. 
O situație bună am găsit și la Școala 
de 7 ani din comuna Sacoșul Tur
cesc, la cea din comuna Sînandrei 
etc.

Sînt însă și școli — de pildă cele 
din comunele Recaș, Giarmata, Ba- 
zoșul Vechi, Becicherecul Mic — în 
care nu ex'stă încă suficientă preocu
pare pentru amenajarea de noi baze 
sportive simple și reamenăjarea ce
lor existente.

,,Cupa Primâverii“

UN FRUMOS SUCCES AL STUDENȚILOR G1MNAȘTI
DIN CAPITALĂ

O imagine de la concursul studențesc de gimnastică dotat cu „Cupa Primă
verii*; o frumoasă execuție la bîrnă. Autoare: Teodora Nicolae din echipa 

Universității.Sala de gimnastică a Institutului dc 
Cultură Fizică... Concurs al studenților 
din Capitală. 200 de tineri și tinere 
tși dispută intîietatea într-o competiție 
la care spectatorii umpleau pînă la refuz 
băncile: „Cupa Primăverii*. Deplin 
justificat acest interes. Evoluția tine
rilor gimnașli — deși nu avem de-a 
face decit cu sportivi de categoria a 
11 a și a 111-a, — incintă prin grafie, 
in cazul fetelor, prin îndemînare și si- 
guranfă dacă ne referim la băieți

Există — tacit — și o.., rivalitate: 
echipele Universității și Institutului Po
litehnic, de atitea ori prezente pe pri
mei* locuri în numeroase concursuri iși 
dispută din nou supremația. Fetele pro
fesoarei Gineta Stoenescu, viitoare ingi
nere, amenință — la un moment dat — 
m ocupe locul întîi. Gimnastele de l-a

SPORTUL POPULAR
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l niversitate dirijate însă cu mult calm 
de către profesoara Marin Bu^ur-lonexca 
au un ...finiș mai puternic. Și de data 
aceasta ele vor sosi înainte... Egalita
tea o restabilesc băieții, gim-naștii pro
fesorului Nicolae Cruli, mai siguri pe 
ei decit cei de la Universitate, mai ales 
la aparatele care solicită multa forță.

Reținem, totodată, frumoasa ținută a 
gimnastelor de la „Maxim Gorki*, după 
cum ne impresionează plăcut ambiția 
reprezentantelor Institutului Pedagogie. 
Ne alăturăm aplauzelor generale, atunci 
cind lucrează la sol Maria Poteraș și 
Lucia Holovasrhi sau la bară fixă, Ti
tus Gajii și II oria Ca ragea. Ne întoarce 
din prag, prin virtuozitatea execuțiilor, 
Cornelia Hașeganu...

Un concurs reușit, Inițiativa organi
zării lui aparține comisiei de gimnastică 
a centrului universitar București și ea 
trebuie subliniată Pentru că a fost un 
bun prilej de concretizare a muncii en
tuziaste desfășurate de studenții care

IlI-a. Echipe: 1. Inst. Medico-farmaceu- 
rie 318,70 p; 2. Inst; Politehnic 314,30 
p; 3. I.S.E. 304,55 p Individual: 1. 
floria Caragea (Inst. Polit.) 56,10 p; 
2. Eugen Stoian (I.S.E.) 55.35 p; 3. 
Nicolae Voicu (I.M.F.) 54,35 p.

Excursiile 
mediesenilor st

An de an — prin grija comisiilor 
turism — numărul turiștilor este 
mai mare la Mediaș. O simplă d 
parație: în primul trimestru al an 
1961 au plecat în diferite excursii 
te 500 de medieșeni, in timp ce 
acesta la cele șapte excursii ord 
zate piuă la 15 februarie au hrat 1 
te 683 de oameni ai muncii, dintre 
250 de țărani colectiviști.

fn cele 138 de excursii care an ] 
loc în 1961, au participat peste 9 
de turiști, în afara celor care au 
tat alte țări sau și-au petrecut ccj 
dini de odihnă prin O.N.T ..Car i 
în diferite localități balnco-ciiniatl 
din tară.

Recent, comisia de turism de I 
lingă clubul sportiv din .Mediaș a 
tocmit obiectivele planului pe 1962.1 
prevăzut, printre altele, ca, prin 
tifle turistice organizate in fierar] 
sociație sportivă, să fie angrenați! 
te 30.000 de excursioniști. Aceasta 
tivitate se va extinde și în cadrul | 
nuluî.'prin înființarea de noi seci] 
turism la Blaj, Copșa Mică, fi] 
etc. In momentul de fată în cel 
preocupării comisiei se află dul 
la bun sfîrșit a cursului de eoni 
tori de excursii, la care iau pari 
de elevi. La absolvirea școlii, elevii 
însoți — ca instructori — toata 
cursiile ce vor avea loc. umplînd 1 
un mare gol ce se resimțea în al 
tatea turistică din Mediaș. I

Și în 1962 se vor organiza exl 
la Bicaz, Sinaia, Făgăraș. Scl 
Curtea de Argeș, Bîlea, Păltiniș! 
biu. Cluj, București, Brașov. I

DAN V1NTILA—cord
REZULTATE TEHNICE: fete, cate

goria a II-a. Echipe: 1. Universitatea
362.80 p; 2. Inst. Politehnic 350,95 p.
Individual: 1. Măria Ppleraș (I.M.G.) 
69.00 p; 2. Lucia Holovaschi (Univ.) 
66.75. p: 3. Stela D.ragojnir (Inst. Po
lit.) 64,75 p. Categoria a I!I-a. Echipe: 
I. In^t. Maxim Gorki 211,10 p: 2. I.S.E. 
198.15 p; 3. Inst. Pedagogic 105,70 p. 
Individual: 1. Antoaneta Munteanu
(Inst. M. Gorki) 37 00 p; 2. Mari-lena 
Bnlgaru (Inst. M. Gorki) 36,75 p: 3. 
Olimpia Brezeann (I.S.E.) 35.25 p.
Băieți, categoria a H a. Echipe: l. Inst. 
Politehnic 610.40 p: 2. Inst. Construc
ții 543.95 p: 3. Universitatea 340.50 p. 
Individual: 1. Titus Guțu (Inst. Polit.)
106.80 p; 2. Stelian Popescu (InsL 
Constr.) 105,30 p; 3. Nicolae Bîrlîba 
(Inst. Polii.) 104,85 p. Categoria a

Participați ia excursiile organizate
: • L I.

Oficiul National de Turism „Carpafi" Agenfia București organize 
cu prilejul zilei de 1 Mai excursii cu trenul și autocarele în cele i 
pitorești localități turistice din țară, pe Valea Prahovei — Valea OltJ
— Poiana Brașov, Bicaz și pe alte ifînerarii. —
— Cazarea la hoteluri, vile și cabane
— Transport, cazare, masă în condifiuni optime
— Program turistic variat

Informații și înscrieri la sediile O.N.T. Carpafi din Cal. Vicfcj 
nr. 112 fel. 15.74.11 ți Bd. Republicii nr. 68 tel. 14.08.00 —



SA NU FIM EGOIȘTI!
ION SPICIU sibilitatea

inspi- maestru al sportului, antrenor Ia aso- jntîlneașcă
Poiana Cîmpina Jlvl din

Sovietică,
Cehoslovacă și R. D. Germană, să facă 
un prețios schimb de experiență cu aceș
tia. Ei au avut și material la dispozi
ție pentru a face experimente. Este deci 
normal, ca aceștia să comunice tutu
ror rezultatele la care au ajunși

Sint convins că motociclismul nos
tru ar progresa și mai mult dacă F.R.M. 
i-ar reuni pe acești sportivi intr-o co
misie tehnică specială, care să elabo
reze materiale bazate pe experimente 
și să popularizeze metodele și rezulta
tele. N-are rost să facem secrete de 
egoist improprii sportivului

indurile de față 
■au fost i 
e de viața din ciația sportivă
na noastră. Zi
zi muncitorii din uzina mecanică 

ana Cîmpina, mulți dintre ei elevi 
liceele serale sau studenți la cursu- 

diferilelor institute, aduc la cunoș- 
la cabinetului tehnic, noi inovații și 
ionalîzări, rezultat al muncii de cer- 
are pe care o desfășoară. Acești 

cilori-inova (ori sint stimulați de 
ința de a contribui la progresul 
nidi. la îndeplinirea cu succes a 
ortantelor sarcini de producție. Și, 

contrast, mi-a apărut nefirească 
ația existentă in sportul nostru cu 
tor. Despre ce este vorba ?
pre deosebire de alte sporturi, în 
tociclism capitolul pregătire este 
i complex. El cuprinde în aîara pre- 
irii fizice multilaterale și a pregă- 

specifice un însemnat volum de 
ncă pentru pregătirea mașinii. Pen- 
că, într-o întrecere motocidistă de 

■e gen trebuie să corespundă la a- 
și nivel atit concurentul cit și ma- 

a pe care o pilotează.
ctivitatea de pregătire a mașinii 

și ea multilaterală. O parte este 
icată căutărilor continue pentru gă- 
a soluțiilor tehnice care să permi- 
imbunătățirea motoarelor, creșterea 
ențl'alului lor. Aceste cercetări se 
îndeosebi la motoarele in doi timpi 
e este vorba de diverse modificări 
ortante in special la cilindru. Di 
Itatea constă in faptul că o cil 
mică exagerare aduce mari preju- 
i^ Motocicliștii noștri fac — spre 

eă lor — astfel de cercetări și 
șese să ajungă la 
, mulți dintre ei 
. secret, lucrează
“ pentru a nu fi

Inovațiile lor devin proprietate 
?t individuală și nu contribuie ast- 
la progresul general al motociclis- 
ui. Imi 

cind 
el de 
dru că 
r mei (Gh Ion, M Dânescu, J. lo- 
u, Gh 
astfel

. S-a
pionat

care-și lucrase motorul după in- 
țiile mele. Am fost primul care 
i felicitat I
int astăzi o serie de alergători va- 
și ca Mircea Cernescu, Gh. Ion, 
ovic Szabo, Mihai Dănescu. Mihai 

Gh. loniță. St lancovici șa 
datorită condițiilor minunate de 

ticare a sportului create de statul 
ru democrat-popular au avut po-

soluții excelente 
fac din aceasta 
în „cușete sepa- 
văzuți de adver-

amintesc că in 
concuram, am 

inovații. M-am 
le pot împărtăși

anii 1950— 
făcut și eu 
simțit insă 
și adversa-

Gall și alții), că le pot do- 
cunoștințele și preocupările 
intimplat chiar ca la un 

sâ fiu invins de un concu-

raion Fleșeria
să-l văd jucind Ia 

E năvalnic, plin 
să lupte pentru

ă duc bucuros 
iurile de polo, 
energie. Știe 

pa sa. Dacă reprezentativa orașu-
învinge, ne bucurăm cu toții; In 

sintem mindri că Traian lucrează 
la cot cu 
comportat 

ui să-și 
i respecte 
sport

...E părerea Iui Emil Olteanu, 
nuncitor 
i tu.

noi. în ultima vreme 
însă inadmisibil. Va 

revizuiască atitudinea, 
tovarășii de muncă și

al fabricii unde lucrezi

țînc, de-abia apucase să 
literele

cînd
firmelor pe lingă 
l-am învățat să 
cîțiva ani, alături 
meseria de croitor 
îmi este de două

a încă 
lisească

trecea.
te. Apoi, peste
nine, a învățat 
mănuși. Deci 
elev. L-am înconjurat cu toții ou 
;ostea noastră, tot timpul. Ne am 
frit cu el dar în ultima 
ace să roșim...
...Așa zice de tine Kiss

e la întreprinderea „PetoK Sandor' 
im Tg. Mureș.

vreme

A nd or.

trat într-un anturaj neprielnic pen
el, Traian a încetat să mai fie 
•ui sirguincios pe care 
oții. Fuma în neștire, 
; merite se obișnuise să 
îte un rom. „Prietenii" 
îutat o motocicletă cu
bă prin oraș, fără să aibă permis 
xwiducere. întreaga echipă dorește

ÎI știam 
după an- 
mai „ia" 
i-au Îm- 
care se

sesă 
cu spor- 
Uniunea

R. S.

tip

Tr. Macarie (Dinamo) este unul dintre 
concurența care au dovedit duminică o 
bună pregătire și au prezentat o mașină 

corespunzătoare.

tip nou — mai ales acum 
F.R.M. a pus la dispoziția alergători
lor tineri mașini noi. speciale. N--r 
fi oare păcat ca aceste mașini să fie 
stricate in tentativele de experimenta
re ? Prin siaturile pe care le-ar da 
această comisie tehnică, s-ar obține 
de la noile mașini max'mtim de ran
dament. s-ar realiza un salt calitativ 
deosebit , s-ar face economii impor
tante. Lucrările comisiei, ca și modul 
cum sint amenajate mașinile, trebuie 
să se facă sub supravegherea F.R.M., 
pentru a se evita exagerările la care 
sint tentați alergătorii tineri și pen
tru a se inlătura astfel pericolul de a 
deteriora mașinile. Ce părere aveți to
varăși motocicliști fruntași: nu este 
normal să ne împărtășim in mod des
chis, prietenesc, unui altuia experiența 
dobindită ?

cind

față-n față cu
din inimă să-l regăsească pe vechiul 
Traian. Noi ii întindem o mină prie
tenească. Din păcate el nu prea se 
grăbește să se schimbe...

... Asta mi-a spus despre tine 
Fraocisc Simon, antrenor la C S-O. 
Mureșul Tg Mureș.

membru al lotului republican 
și din ziua de 12 februarie 
14 martie n-a mai dat de 

la antrenamente. Auziți ce

Ce exemplu poate fi Traian pentru 
noi ? E 
de polo 
pină în 
loc pe
zice i „Chiar nepregătit sint cel mai 
bun om al echipei". A devenit in- 
gimfat. nu poți să-i mai spui nimic. 
Crede că-1 invidiem. Departe de 
un astlei de simțămint Ne pare 
că este destul de talentat și-și 
sește timpul cu niște 
potriviți.

...Opinia echipei
parte și tu.

.prieteni'

din care

învățătura și sportul—prieteni...
(Urmare din pag. 1)

părinți, „profesori de sport". Scopul 
acestor școli — create la noi in mod 
experimental cu cinci ani în urmă — 
este de a asigura copiilor o dezvoltară 
fizică armonioasă încă din anii fra
gezi, de a îmbina pregătirea intelec
tuală cu cea sportivă. Spre deosebire 
de școala medie obișnuită aici figu
rează in orar șase lecții săpliminale 
de educație fizică și două ore dupi- 
amiază, așa-zise de colectiv.

Sportul nu numai că nu-i îm
piedică pe elevi la învățătură, 

dar ii și ajută. Și încă in mod 
considerabil. O dovedesc cifrele. Cele 
două serii de absolvenți pe care i-a 
dat pină acum școala s~ău prezentat 
cel mai bine la examenul de matu
ritate pe întregul oraș. Din 58 de can
didați au reușit 53! Comisiile au apre
ciat mai cu seamă buna pregătire a 
elevilor la materiile științifice. Iată 
dar că „matematicienii" clasei, ilus
trați odinioară prin tipuri de copii pa
lizi și debili (obligatoriu cu ochelari) 
sint astăzi, intr-o astfel de școală, 
gimnaști, atleți sau handbaliști. cu 
spate puternic și miini mușchiuloase, 
cu obraji purpurii. O minte ageri siă 
cel mai bine intr-un trup sănătos...

Mai departe. Cel mai ridicat pro
cent de promovabilita'e din Brașov ii 
dă Școala medie nr. 2: 80,67 la sutd 
in 1961, 84.67 la sută in 1962 (la cla
sele VIII-X1), cu aproape 10 la sutd 
mai mult decit in celelalte școli. Ce 
au făcut absolvenții » Cum s-au pre
zentat la examenul de ad niiere in 
cursul superior ? Și aici școala deține 
performanțe remarcabile. In doi ani, 
12 tineri și tinere au intrat la I.C.F., 
4 se pregătesc să devină medici, 10 
urmează alte institute și facultăți, 15 
școala tehnică a uzinelor Steagul roșu, 
8 școala tehnică sanitară, 4 lucrează 
cu bune rezultate in producție. Con
cludent...

Colaborarea dintre profesorii de 
cultură generală și cei de edu
cație fizică, o colaborare rod

nică și permanentă, este cheia suc
ceselor. Aici învățătura s-a împriete
nit definitiv cu sportul. Profesorul de 
geografie (Anton Vid-așcu. cu un sta
giu de 32 de ani in invățămint) face 
dese „paranteze" sportive in atrăgă
toarele sale lecții. Cînd se învață ca
pitalele de state. Helsinki, Melbourne 
sau Roma sint legate de desfășurarea 
trecutelor Olimpiade, iar Tokio de cea 
a anului 1964 desigur. Profesorul șt e- 
levii călătoresc în paginile atlasului, 
poposesc in misterioasa și frumoasa 
insulă Bali, parcurg împreună fan
tasticele itinerarii ale lui Heyerd-ahl 
sau Bombard, cel naufragiat de bună 
voie, urmăresc pe Nikitin și Mikluho- 
Maklai pe meleagurile fierbinți ala 
golfului Persic șt insulele Polineziei. 
însoțesc pe cercetătorii polari în Arc
tica și Aatarctida, urcă in Cosmos cu 
Gagarin și Titov. Piscurile marilor 
masive muntoase din Himalaia, Tian- 
Șian sau Caucaz sint memorate im-

preună cu numele învingătorilor lor, 
alpiniștii Tensing. Hillary, Buhl, fra
ții Abalakov și alții.

Profesoara de anatomie, Livia Buc
șa, și profesorul de atletism, Mircea 
Ivan, prezintă și comentează împreu
nă diafilmul cu tema „Atletism". Di
rectorul adjunct al școlii, profesor 
Virgil Ludu, care pradă handbalul, 
expune eseurile „Voința omenească" 
și „Oameni de cultură — campioni spor
tivi". Sultana Handrea, profesoară de 
limbs engleză, iși propune să dea ca 
temă elevilor traducerea unor texte de 
sport. Pentru Maria Ploieșteanu, pro
fesoară de matematici, un subiect cu 
totul familiar este... fotbalul. Nici nu-i 
de mirare fiindcă soțul său, fostul in
ternațional Silviu 
antrenorul echipei 
limba romînă (prof, 
se propune elevilor 
cuție căutarea

Ploieșteanu, este 
Steagul roșu. La 
Maria Chivulescu) 
ca subiect de dis

textelor cu subiect 
sportiv in operele scriitorilor noștri 
Trei profesori de educație fizică, Au-

CARNET/
rel Coman, Mircea Ivan și Niculae 
Sebațan sint diriginți. S-a încetățenii 
de mult principiul ca elevii cu note 
slabe să fie excluși din competiții pină 
la îndreptare. Pentru cei care din 
cauza întrecerilor ce se organizează 
în alte orașe sint nevoiți să lipsească 
citeva zile, au loc meditații speciale. 
Chiar și duminica dimineață, cind este 
nevoie—

Jmbinarea învățăturii cu sportul 
lărgește orizontul copiilor, des
chide porțile pentru preocupă

rile culturale și artistice. Handbalis
tul fruntaș Tiberiu Pacuci, pre
miant pe școală, a fost ciști-
gâtor al concursurilor de matema
tici și fizică organizate pe ora» 
Gimnasta Doina Botez, clasată pe 
locul 3 la campionatele republicane de 
junioare, este o pasionată cititoare, ca 
și colega sa de clasă și de sport. Ră
dică Cernescu. Camelia Marcu Și Ilea
na Roșianu fac balet. Bucura Petro- 
veanu cintă la violoncel. Adriana 
drea la vioa-ă. Vaina Tunde la 
iar Aurel Sandu la acordeon. O 
vărată orchestră, pe care părinții
vilor din Brașov au avut prilejul s-n 
asculte (și s-o aplaude) la serbarea 
prezentată de școală in sala Teatrului 
de Stat al orașului. La concursurile 
culturale organizate in localitate ele
vii sportivi au ocupat patru locuri l, 
la teatru, recitări, gimnastică artis
tică și dansuri populare

Sala de gimnastică a școlii a îm
plinit nu de mult respectabila 
virstă de 110 ani. Arată ca 

nouă ! Fiindcă au venit meșteri și au 
tntinerit-o. Au spart geamuri mari in 
zidurile vechi de un »ecol, au dat cu
lori vii pereților, au instalat în tavan 
citeva crimpeie de soare „prinse" în 
tuburile de neon. Lumina este aproape 
ou afară, in plină zi.

Nu mai puțin frumoasă este sala de 
jocuri, cu pardoseala sa in verde aprins, 
întretăiată de linii albe, marcajul te-

Me- 
pian 
ac/e- 
ele-

opinia publică!
cum e cazul cu Traian. Ce să-i faci ? 
Oameni sintem I

...„Prietenii*
Mihai Nagy și

tăi: Aurel Mut 
Zoltan fszlai.

de indiferent prin 
nu există muncitor

noi 
rău 
iro- 
ne-

faci

In definitiv ce poate fi rău in asta, 
dacă mai „iei* ji cite im rom după 
antrenament ? Apa e rece și de I Cu 
un pic de rom te mai încălzești I In 
privința motocicletei noi ne-am „do
vedit" prieteni adevărați. Lasă-1 să 
se bucure și el de o mică plimbare. 
Ce vină avem noi dacă s-a tamponat 
cu un ciclist ? Ghinionul aceluia care 
a fost tamponat I Cine-| pune să cir
cule pe partea dreaptă a străzii ? De 
ce n-a stat acasă? Este adevărat că 
omul mai greșește la viraj, mai ales 
dacă nu are permis de conducere,

De ce treci așa 
fața mea ? Cred că 
în întreprinderea noastră căruia să nu-i 
bată inima mai repede cind vede că au 
fost schimbate fotografiile de pe pa
noul meu. Tu de ce nu vrei să fii 
afișat și să scrie alături: „Fruntaș 
în producție. A depășit norma.-* ? 
Spun aceste lucruri bazindu-mă pe pă
rerea tuturor: Traian Fleșeriu poate 
să 
că 
Și

devină un muncitor fruntaș, pentru 
are posibilități. Ascultă-mă Traianel 
mai ales fă-ol

...Gazeta de perete a întreprin
derii.

Multe din aceste păreri le-ai auzit 
ți-au fost repetate de nenumărate ori. 
Tu însă nu le-ai luat în seamă. Cre
deai numai ce spuneau „prietenii" 
tăi Aurel Mut, Mihai Nagy și Zoltan 
Iszlai. In ultima vreme ai cam în
ceput să te convingi cine are dreptate. 
Sfatul nostru prietenesc este să asculți 
ce zice Emil Olteanu. Kiss Andor, 
Francisc Simon, echipa ta de polo 
și toți ceilalți, a căror părere nu am 
mai dat-o în rîndurile de față. Lasă-ți 
prietenii de chefuri și nopți pierdute, 
căci nu asta este calea spre crește
rea măiestriei sportive. Trezește-te 
Traianel Mai e timpi

Pentru conformitate TI BERI U BAN

renurilor de volei, baschet sau handbal 
în 7. Și ca să ne completăm idzea a- 
supra excelentei baze materiale de 
care dispune școala, am urcat la etaj 
în mica dar cocheta sală de foiță. 
Profesorul Arno Kummer completa 
graficele și tabelele sale. Inii, i mea, 
greutatea, capacitatea vitală dau da
tele de bază ale dezvoltării fizice ge
nerale. Cursa de 30 metri lansat (pen
tru a se exclude tehnica startului) și 
haltera stabilesc viteza și forța. Iar 
Un aparat simplu făcut dintr-o rule
tă de pinză, un cirlig și un inel, mă
soară detenta. Apoi, rezultatele indi
viduale se transformă in medii na 
clasă, însemnate cu linii multicolore 
Pe graficele care umplu pereții. După 
ani de studii și experimente, prof. Kum
mer a stabilit relații și echivalente 
intre datele obținute, alcătuind niște 
tabele, adevărați logaritmi ai preaă- 
tirii sportive. La început a fost com
plicat. Acum este in schimb foarte 
util. Pe graficul general se poate ur. 
mări cum se dezvoltă fizic întreaga 
clasă, iar pe fișa personală fiecare e- 
lev și elevă in parte.

Am vizitat infirmeria. Utilată per
fect, modern. Are și un aparat 
de Roentgen. Aici, sinjurul 

holnav era... doctorul. Făcuse o criză 
de ficat. Copiii bandajați din jurul 
sorei nu erau răniți sau accidentați. 
Toți, sănătoși tun. Dar cum aveau a 
doua zi un concurs de Cruce Roșia 
iși verificau practic cunoștințele in 
domeniul primului ajutor.

Răsfoim registrul de consultații. In
tr-un singur an doar 4 elevi spitalizați 
(din ce; peste 360 cit numără școala). 
O apendicită, o anghină. un flegmon 
Și o fractură la schi. Toate s-au re
zolvat cu bine. In rest, o durere da 
cap, niște zgirieturi, trei genunchi iu
țiți— Dar copilărie fără genunchi iu
țiți n-are farmec...

întrebăm: „Dar răceli ? Iama sau 
primăvara ?“ Răspunde un prislea cu 
capul tot in vată și tifon: „Noi nu 
răcim, sintem sportivi..." Așa șt este. 
Copiii aceștia care se zbenguie prin 
zăpadă, cite unii descheiați la gît și 
fără fulare, nu-i auzi tușind, nu știu 
ce-i guturaiul. Iar gripa a găsit aici 
ușa zăvorită. Nici un caz <

Citeva minute la cabinetul meto
dic al școlii. Suficient insă ea 
să cunoaștem tematica vastă și 

interesantă ce se dezbate, aici. Citeva 
subiecte: „Indicii dezvoltării fizice*, 
prezentat de prof. A. Kummer, „Des
pre pregătirea metodică a juniorilor* 
(prof. Elena Cărare), „Campioni ai 
lumii sub 18 ani" (prof. Virgil Ludujș 
„Exerciții pentru dezvoltarea calități
lor fizice și însușirea tehnicii" (prof. 
Mircea Ivan). „Metodica pregătirii ju
niorilor in schiul alpin (prof. Dragof 
Burghelea).

Ultimul popas la cantină. Luăm 
masa cu elevii. Se servește o 
mincare gustoasă și consistentă} 

alcătuită din trei feluri. Came, zar
zavaturi, paste făinoase.

In încheiere, directoarea școlii, prof. 
Maria Sebeșan, ține să sublinieze: 
„Succesele obținute ne indeamnă să 
năzuim spre altele și mai mari. Cu 
sprijinul organelor de partid, al secției 
de invățămint a sfatului popular re
gional. al consiliului regional UCFS 
vom depune toate eforturile să înde
plinim sarcinile și obiectivele impor
tante trasate de partid mișcării spor* 
tive*.

Din poșta, zilei
CURSURI DE ARBITRI...

• Din inițiativa comisiei de spe
cialitate din orașul Arad s-a organizat 
în localitate un curs de arbitri de vo
lei. S-au înscris 24 de persoane, care 
participă cu regularitate la lecțiile 
teoretice și practice.

• Consiliul raional UCFS Făurei a 
inițiat un curs de arbitri de fotbal pe 
care îl frecventează 12 elevi. Lecțiile 
sint conduse de arbitrul de categorie 
republicană Dumitru Mardari.

I. Ciorogariu și V. Gotea — coresp.
...Șl DE INSTRUCTORI SPORTIVI

40 de tineri din satele regiunii Ga
lați participă la un curs de instruc
tori sportivi. Ei se specializează la 
lupte, volei, haltere, handbal, atletism 
și fotbal. Tn mod deosebit s-au evi
dențiat Aurel Mitra (G.A.C. „1 Mai" 
Salcia), Gh. Flueraru (S. M. T. ,.I 
Mai" Brăila), N. Roman (S. M. T. 
Măxineni) ș. a. care se străduiesc 
să-și îmbogățească cît mai mult cu
noștințele.

A. Schenkman — coresp.

O ARENA MODERNA DE POPICE 
LA BICAZ

Pe moderna arenă de popice din 
Bicaz, de curind dată în folosință, 
s-a desfășurat întîlnirea dintre echi
pele Cimentul Bicaz și Hidroenergia 
Stejarul. Au învins popicarii de la

Cimenlul cu scorul de 2227 — 1894 
p d
Maer
mixte

S-au remarcat V. Ergo și I. 
care au dobortt din 100 bile 
413 și, respectiv, 403 popice.

C. Nemțeanu — coresp.
CREȘTE NECONTENIT NUMĂRUL 

MEMBRILOR UCFS
Consiliul asociației sportive Meta

lurgistul din raionul Orăștie a reu
șit să atragă pe terenurile de sport 
un mare număr de muncitoare și 
muncitori. Numărul celor care și-au 
completat adeziunile de membri ai 
UCFS a depășit cifra de 4.000. Aceștia 
sint încadrați în numeroase secții, 
dintre care 12 sint afiliate la federa* 
țiile de specialitate.

I. Simion — coresp.

ASOCIAȚIA SPORTIVA DIN CO
MUNA PODUL TURCULUI

în această comună, situată în raio
nul Adjud, a luat ființă nu de mult 
asociația sportivă Victoria. Aceasta 
funcționează pe lingă școala profesio
nală de mecanici agricoli, iar membrii 
ei activează in secțiile de șah, atle
tism, volei, fotbal, gimnastică ete. 
Avînd în vedere faptul că elevii școlii 
fac practică în ateliere, consiliul aso
ciației a introdus gimnastica în pro
ducție. Programul de exerciții se des
fășoară sub îndrumarea instructorului 
Alex. Virlan.

Eugen Teirău — coresp,,
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După meciul cu Franța

Reprezentativa noastră icminină în evident progres
Partida R.P.R.— FRANȚA, desfășu

rată săptămîna trecută în Capitală, ne-a 
întărit un punct de vedere, și anume 
faptul că și baschetul feminin, atunci 
cînd este bine jucat, poate oferi un 
spectacol sportiv remarcabil. Și, cre
dem că nu greșim cu nimic, afirmînd 
că in jocul de vinerea trecută, cele 
două formații utilizînd o serie de com
binații subtile și rapid executate în
cheiate în mod eficace și spectaculos— 
au cucerit pe deplin publicul bucureș- 
tean, l-au „cîstigat" pentru baschetul 
feminin. Antrenorul Vasile Popescu ne 
declara după joc: „a fost unu! din cele 
mai frumoase meciuri feminine pe care 
le-am văzut în viața mea și multe e- 
chipe masculine ar ii avut ce învăța 
din această întilnire".

Satisfacția noastră a fost întărită și 
ide faptul că echipa romînă.a jucat în 
sfîrșit la valoarea ei, încheind partida 
cu un succes de prestigiu. Să învingi 
echipa Franței cu 17 puncte diferență 
(cu mai multă atenție în apărare sco
rul putea fi și mai mare) nu este 
la îndemîna oricui.

Baschetbalistele franceze au o con
cepție modernă de joc, o talie aprecia
bilă, combină rapid și eficace, și. ceea 
ce trebuie remarcat, aruncă mult și 
cu curaj, din toate pozițiile, ia coș 
(în acest meci au tras chiar mai mult 
decît echipa noastră). De altfel, ulti
mele rezultate ne-au arătat că echipa 
Franței poate fi socotită definitiv — 
alături de R.P. Romînă, R.P.F. Iugo
slavia, R.P. Polonă si R.R. Ungară în 
grupa a doua ca valoare în lume, ime
diat după U.R.S.S., R.S. Cehoslovacă, 
S.U.A. și R.P. Bulgaria. Așadar, în
tr-o astfel de lumină trebuie privit ul
timul succes al reprezentativei noas
tre feminine.

probleme echipei adver
se. Din punct de vedere 
individual însă, apărarea 
a fost mai puțin reușită, 
fapt care a ieșit în evi
dență atunci cînd jucă
toarele aveau de luptat 
direct cu adversarul.

O ultimă remarcă fa
vorabilă : trecerea din 
apărare în atac s-a făcut 
ceva mai rapid ca de 
obicei, chiar cu unele 
încercări de contraatac. 
Unele acțiuni nu au 
reușit datorită unor pase 
greșite, dar această ten
dința spre un joc cît 
mai rapid trebuie urmă
rită cu perseverență.

...ȘI CE TREBUIE
FĂCUT

IN CONTINUARE

CARE AU FOST ATUURILE ECHI
PEI R. P. ROMINE...

Cum am mai arătat, toate jucătoarele 
au luptat cu o mare ambiție pentru victo
rie, așa cum nu le-am văzut de mult 
timp, justiiicînd încrederea acordată,

Punctul forte a fost — fără discu
ție — atacul. In sfîrșit, blocajele și 
încrucișerile rezultate dintr-o circula
ție rapidă au „mers" din plin, deschi- 
zînd drum spre coș, de regulă Ancăi 
Racoviță. Hanelorei Kraus și Vioricăi 
Niculescu. De asemenea, pentru prima 
oară am avut un pivot. Elena Ivanovici, 
care a marcat peste 20 de puncte, 
fiind un factor determinant în obținerea 
victoriei. Elena Ivanovici a făcut, de 
altfel, cea mai bună partidă din în
treaga sa activitate.

In același timp, trebuie să subliniem 
faptul că eficacitatea echipei noastre 
a crescut considerabil pentru că, de 
data asta, în acțiunile de atac, partici
parea, cu minge sau fără, a tuturor ce
lor 5 jucătoare aflate în teren a fost 
perfect egală (iată că se poate și acest 
lucru I). La toate cele arătate pînă aici 
ar mai fi de adăugat buna precizie în 
aruncările la coș. Pentru prima oară, 
într-un meci cu o formație valoroasă, 
am văzut echipa noastră înscriind în
tr-o singură repriză 41 de puncte și în 
fot jocul 74 I De altfel și procentajele 
înregistrate (58,6% la aruncări din 
acțiune și 77% la aruncări libere) pot 
obține un calificativ bun.

Cît privește jocul în apărare, nu ne 
putem declara mulțumiți decît în par
te. Sistemul „om la om“ a fost des
tul de bine folosit, cu un marcaj co
rect, agresiv, fapt care a pus multe

O mică statistică ne-a 
arătat că antrenorii noș
tri au folosit primele 6 
jucătoare (Niculescu, Iva
novici, Racoviță Kraus, 
Gheorghe, Marian) timp 
de 183 de minute, iar 
alte 5 jucătoare (Ker- 
ciov, Dumitrescu, Jujes- 
cu, Simon, Vasiiescu) nu
mai 17 minute. Or, este 
bine știut faptul că astăzi, pentru a 
juca un rol important în baschetul 
modern, nu te poți baza doar pe 6 
jucătoare, chiar și pentru un singur 
meci. Cu atît mai puțin intr-un tur
neu cum va fî campionatul european 
de la Mulhouse — obiectivul nr. 1 al 
anului. Așadar, o sarcină de bază a 
antrenorilor noștri: aducerea la o va
loare omogenă a tuturor componente
lor lotului. Iar pentru jucătoarele mai 
tinere, nou promovate, se impune o 
muncă tot mai intensă pentru ajunge
rea din urmă a partenerelor de joc 
mai experimentate.

Jocul cu Franța ne-a mai arătat și 
alte lipsuri în jocul reprezentativei 
noastre feminine. Ele sînt în linii mari 
cunoscute de antrenorii noștri și de a- 
ceea nu le vom dezbate pe larg, mul- 
țumindu-ne cu o scurtă rezumare a 
cîtorva dintre ele:

pentru atac: 1. urmărire insuficien
tă la panou, fapt tradus prin numărul 
mic de mingi recuperate; 2. puține a- 
runcări de la semidistanță și distan
ță, care vor fi foarte necesare echipei 
cînd va trebui să atace o „zonă“ ; 3. 
unele momente de joc static în repri
za a doua, ca urmare a unei autoniul- 
țumiri a jucătoarelor în perioade cînd 
conduceau confortabil.

pentru apărare : 1. repliere greoaie 
în unele situații după un atac ratat; 
2. un ajutor prea mic dat pivotului și 
o colaborare insuficientă între jucă
toare ; 3. lipsă de promptitudine în 
urmărirea la panou; 4. neatenție la 
închiderea culoarelor de pătrundere ale 
jucătoarelor adverse.

☆

In

Unde sini

• TIMIȘOARA (prin telefon). Jocul 
a plăcut prin dîrzenia cu care s-a dis
putat. Superiori pe înaintare, timișo
renii au dominat mai mult și au reușit 
să înscrie prin Celea (lovitură de pe
deapsă). Studenții bucureșteni au în
cercat să egaleze dar nu au reușit, 
în special datorită jocului bun prac
ticat de treisferturile gazdelor.

I. lOANA-coresp.
• IAȘI (prin telefon). După aspec

tul general al partidei, CSMS merita 
victoria. Dar, ieșenii au trebuit să se 
mulțumească cu un rezultat de ega
litate in fața Științei Petroșeni. Au 
înscris : Mateescu (lovitură de pedeap
să — acordată cu ușurință de arbitrul 
Manoileanu) și Gidei (încercare).

E. URSU-coresp.
• CLUJ (prin telefon). La capătul 

unor eforturi susținute, Steaua a reu-

Despre jocurile din țară
șit să evite infrîngerea. In ciu 
sorii, care a căzut tot timpul, și 
renului foarte greu, cele două
au practicat un joc de bun nive 
nic, foarte dinamic. Prima 
scoate in evidență superioritat 
dențilcr 
litarilor 
mult în 
înscris : 
(lovitură de pedeapsă).

V. CACOVEANU-cor

în jocul la grămadă și 
la tușă. Studenții domin 
partea a doua a meciul 
Ciobănel (încercare),

Victoria clară asupra echipei 
Franței, țară în care baschetul cu
noaște o frumoasă tradiție, ne-a 
arătat că formația noastră este ca
pabilă de rezultate superioare. Este 
necesar insă ca timpul rămas pînă

campionatul masculin

C.S.O. Craiova, lider in seria a Il-a

Cu sa-„coșul* plin...

la campionatul european să fie Fo
losit cu multă pricepere, să se mun
cească continuu și intens. In orice 
caz, pentru acest succes, întreaga e- 
chipă cit și cei doi antrenori, Si
gismund Ferencz și Gheorghe Roșu, 
merită călduroase felicitări.

ADRIAN VASILIU

Acestei întrebări i s-a dat răspunsul 
cu prilejul „Mesei rotunde" organi
zate cu puțîn limp în urmă de ziarul 
„Sportul popular" și, mai ales, după 
aceea, cînd fiecare participant la 
discuția despre problema juniorilor a 
pornit la muncă. De atunci ne con
vingem tot mai mult că nu „alte 
sporturi sînt de vină că prea puțini 
tineri practică rugbiul". Noi, antre
norii, n-am știut să-i facem să îndră
gească rugbiul, n-am știut întotdeauna 
să-i atragem spre practicarea acestui 
sport. Juniorii sînt la... doi pași de 
noi. In fiecare școală există zeci de 
tineri dornici să devină și ei mari 
jucători ca Penciu. Demian, Moraru 
sau Teofrlovici.

Intr-una din zile am făcut primul 
drum la școala profesională de con
strucții a Sfatului popular ai Capi-

AZI: primele jocuri în „Cupa școlarului4*
Organizată cu sprijinul secției de 

învățămint a Sfatului popular al Ca
pitalei, competiția de rugbi în 8 dotată 
cu „Cupa școlarului", programează 
astăzi, pe terenul I.T.B., meciurile 
primei etape. Programul, care începe 
la ora 9, cuprinde următoarele partide: 
Șc. medie 20 — Șc. profesională con-

strneții, Șc. elementară 173 — Șc. 
profesională de telecomunicații Ciu
lești, Șc. medie 26 — Șc. medie 6, 
Șc. medie 23 — Șc. medie I, Șc. pro
fesională Grivița Roșie — Șc. profe
sională 23 August, Șc. medie 4 — 
Șc. medie 7. Se vor juca cite două 
reprize a 20 de minute.

HOCHE 16^31
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1.
2.
3.
4.
5.
4.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

CLASAMENTUL CATEGORIEI

Știința Petroțeni 
Dinamo 
Grivița Roșie 
Steaua
Știința București 
I.T.B.
C.S.M.S. Iași 
Progresul 
Știința 
Știința 
Metalul 
Flacăra

Timișoara 
Cluj
București 
roșie

3 0 2
ZIO
2
2
2
2
2
2

0 2
1 0
1 0

După „Masa rotundă

jtiifiiorii ?
talei. Am plecat cu gîndui să 
pentru rugbi 2—3 elevi și m-a 
poiat cu lista celor... 60 de 
tineri rugbiști ai centrului de 
nament al clubului sportiv 
Metalul și cu... formația de b
echipei pe care am făcut-o cît a 
din palme, la școală. Iată und 
juniorii 1 Au trecut de atunci 
trei săptămîni. Acum, echipa de 
a școlii profesionale de constr 
antrenează cu regularitate ți .< 
drește chiar cu o frumoasă 
asupra tinerilor rugbiști de la 
23 August (12—3). Mă uit cu 
gosfe la jucători cum sînt 
Curteanu, Necula Răducanu. G 
Bălan, Dan Stanciu, llie Ț 
Aurel Dinu. De la un antrena 
altul se prezintă mai bine. Ș 
gîndesc că acum 2—3 săptămin 
unul nu știa să joace rugbi. A 
se poate. Prin grija conducerii 
(director N. Dobrescu) și a a 
sportive „Avîntut" — Cons 
(președinte Ion Pasat), echip 
acum la dispoziție tot echi 
sportiv necesar și se pregăte; 
participe la campionatul rep 
de juniori.

DRAGOȘ ȚENFJ 
antrenor de jun

LA JUMĂTATE A ÎNTRECERII.
Steaua arc cele mai mari șanse in lupta pentru titlul de campioana

Ieri a fost zi de odihnă în turneul 
final al campionatului republican de 
hochei pe gheață. După trei etape, din 
care n-au lipsit meciurile grele, 
lorii 
la bitrecere au avut un scurt răgaz pen-

jucă-
celor patru formații participante

defensivei (fundașii și portarii 
două formații dovedind încă

nizarea 
acestor
multe lipsuri), Voința M. Ciuc a benefi
ciat de aportul unui portar în formă, 
Iosif Miclea, de jocul bun și atent al 
celor doi fundași, Coloinan și Cazimir

a respins pucul pe care îl controlează Vakar 
(Știința Kucurești).

l'ază din meciul Știinfa București—Știinfa Cluj. Olvoș (Știinfa Cluj) a tras 
dar portarul TulbureDin nou surprizele au abundat în 

campionatele republicane de baschet. 
La Cluj, campioana țării — Steaua 
București — a fost nevoită sa pără
sească terenul învinsă pentru prima 
oară în această întrecere, iar la Bucu
rești, Voința Iași, învinsă de echipa 
studenților bucureșteni, a trebuit să 

conducerea în clasament, for- 
C.S.O. Craiova. Iată

zi :

ASERIA

Craiova 
Voința lăți 
Rapid București 
Dinamo Tg. Mures 
Steagul -
știința 
Voința 
A.S.A.

1. c.s.o.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

roșu Brașov 
București 
Tg. Mureș 
Bacău

n-A

11 8
11 7
11 7
11 7
11 6
11 6
11 3
11 0

SERIA

3
4
4
4 750:479 18
5
5
8

11

787:643 19 
779:642 18 
816.*677 18

787:735 
737:734 
632:758
496:916

17
17
14
11

ea să „prindă forțe4* în vederea 
azi și care

Foto: P. Romoșan

cedeze 
mației
We la

clasamen-
FEMININ, I

MASCULIN, SERIA I
1. Steaua 11 10 1 880:602 21
s. Știința Cluj 11 8 3 842:695 19
3. Dinamo Oradea 12 6 6 739:772 184. Dinamo București 10 7 3 679:544 175. Progresul Buc. 11 5 6 629:629 16
6. Stirnta Timiș. 11 4 7 680:676 157. C.S.M. Galati 11 4 7 675:802 158. Constructorul Arad 11 0 11 475:879 11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I.T.B. 
Rapid 
I.C.F. 
Voin(a 
C.S.O.

București

Tg. Mureș 
Crișana Or. 

Petrolul Ploiești
Agronomia Iași 
Știința Timiș.

SERIA

10 9
9
*
«
5
3
2
1

n-a

10
11 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii

593:421
796:371
560:538
537:596
567:546
402:652
456:699 
543:631

19
19
19
17
14
14
13
12

A

1. Știința Buc.
C. S. Mureșul Tg. M. 
Voința Brasov 
știința Cluj
Voința Oradea 
Progresul Buc.
A. s. Blănuri Or. 
Voința Buc,

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8-

11 
11

11
9

11
10
10
U

1
3

5
2
7
6
7

11

664:413 
577:488 
552:528 
571:407 
503:527 
418:486 
416:589 
396:659

21
19
17
16
15
14
13
11

tru
ultimelor partide care încep 
sînt decisive în stabilirea clasamentului 
final.

De fapt, meciurile care încep azi sînt 
hotărîtoare numai în ceea ce privește 
locurile 2, 3 și 4, deoarece, în lupta 
pentru titlul de campioană, echipa 
Steaua are toate șansele de a ieși în
vingătoare, terminînd neînvinsă prima 

a competiției. Celelalte trei for- 
4 Voința M. Ciuc, Știința 
și Știința Cluj) sînt însă 
într-o frumoasă dispută în 
acum, mai bună s-a arătat 

din Miercurea Ciuc. Superiori- 
acestei formații a fost evidentă 

în ceea ce privește apărarea.

Jolucrurile stau așa ne-o 
clasamentul întrecerii de unde

parte 
mâții 
rești 
jate 
pînă 
echipă 
tatea 
mai ales 
în timp ce Știința Cluj și Știința Bucu
rești au manifestat slăbiciuni în orga-

Bucu- 
anga- 
care, 

tînăra

Hollo. Că 
vedește și 
se poate observa că Voința M. Ciuc a 
primit doar cu 2 goluri mai mult decît 
echipa Steaua, care are în momentul de 
față cea mai bună apărare.

Răgazul oferit de campionat ne dă 
posibilitatea să cercetăm foile de arbi
traj și să tragem unele concluzii pri
vind pregătirea tehnică și educativă a 
jucătorilor acestor formații fruntașe, 
în primul rînd o constatare de ordin 
general : în cele șase meciuri disputate 
s-au dictat nu mai puțîn de 62 de pe
nalizări, dintre care unele pe cîte 10 
minute, iar una pe întregul meci. Este 
o situație care trebuie să dea de gîndit 
antrenorilor și conducătorilor echipelor 
participante și federației noastre de 
specialitate. Se impun măsuri catego-

rice pentru a se curma din rădăcii 
dintele de a juca ncregulamenta: 
testele sau atitudinile 
pect fafl de arbitri ți 
sari.

Considerăm deosebit 
arătăm că, întocmind un clasam 
eliminărilor el se prezintă astf 
Știinfa Cluj 66 de minute; 2. 
București 52 de minute; 3 Voir 
Ciuc 48 minute; 4. Steaua 28 r 
După cum se poate observa, ace 
sament este... invers față de 
competiției, ceea ce înseamnă că 
dur și nedisciplinat este și o con 
a lipsei de pregătire, iurălorii în 
să suplinească lacunele de ordi 
nic și tactic prin duritate și [ 
arunca vina pe... arbitri !

Nu este mai puțin adevărat 
cele 6 meciuri disputate în prima 
a competiției 
multe greșeli 
ele destul de 
rea unui gol 
linii", să te grăbești atunci cînd 
și prin aceasta să anulezi tm g 
fect valabil sau ca un jucător e 
pe 10 minute să stea pc banca d< 
lizări numai jumătate din timp — 
acestea nu pot fi considerate... 
ții. Este necesar ca și arbitrii t 
străduiască să asigure meciurilor 
fășurare normală, cu atît mai n 
cît lor le revine în prim-ipal sar< 
a pedepsi pe hocheîștii vinovați < 
de indisciplină sau de ioc brut) 
trebuie să spunem că arbitrii au 
datori

lipsite d 
fală JtP

am constatat și 
de arbitraj. Unele 
^rare. Să permiti 
dintr-o pasă peste

in această privință...

CALIN ANTONE:

1.
2.
3.

Steana 
Voința 
Știința 

4. Știința

CLASAMENTUL
3

M. Ciuc 3 
Buc. 3
Cluj 3

PROGRAMUL

3
2
1
0

0 
0 
0
0

-
1

0
1
2
3

DE AZ 
Ș! DE MIINE:

MARȚI: ora 17: Voința M.
Steaua; ora 19: Știința Cluj— 
București; MIERCURI : or, 
Știința Cluj—Voința M. Cin 
19: Știința București—Steaua



însemnări pe marginea etapei de duminică Programul returului 
categoriei B

Etapa de duminică a categoriei A, 
plină de surprize, de meciuri cu desfă
șurare pasionantă și cu... sensibile 
modificări în clasament, a fost pre
zentată cititorilor noștri prin cronicile 
apărute luni. Asupra cîtorva jocuri, 
revenim in rîndurile ce urmează.

Din nou despre inconstanță!

De ce a pierdut duminică Steaua ? 
Cum se explică această fluctuație 
de formă de la o etapă la alta la o 
echipă fruntașă ? Iată o întrebare 
firească, pusă de mulți iubitori ai 
fotbalului, care după jocul bun pre
stat de Steaua la Ploiești, s-au aș
teptat ca în meciul cu Știința Cluj 
învingătorii Petrolului să reediteze 
această comportare. Pentru a răs
punde la această întrebare ne-am 
adresat antrenorului Gh. Popescu. 
Iată părerea sa :

„Partida cu Știința Cluj a ridicat 
problema dacă o echipă poate... uita 
să joace fotbal de la o etapă la 
alta. Răspunsul nu poate fi decît ne
gativ. Totuși, echipa noastră a jucat 
cu mult sub nivelul evoluției sale 
la Ploiești. Explicația ? Jucătorii au 
primit cu prea mare satisfacție vic
toria asupra Petrolului și nu s-au 
mobilizat suficient, nedînd impor
tanța cuvenită jocului cu Știința 
Gluj. Această subapreciere nejustifi
cată a adversarilor s-a manifestat 
clar în timpul meciului: in afară de 
Zavoda II și Creinîceanu. ceilalți ju
cători au așteptat să fie „serviți", 
nu au luptat pentru a intra în po
sesia balonului. A lipsit ajutorul re
ciproc în pregătirea atacurilor și din 
această cauză s-au irosit numeroase 
acțiuni. Inadmisibilă este comporta
rea lui Constantin și Tătaru, slab 
aportul mijlocașilor.

In ceea ce privește evoluția Ști
inței, am apreciat efortul susținut de
pus de fiecare jucător. Studenții au 
muncit pentru fiecare minge și — 
în contrast cu jucătorii noștri — au 
dat maximum de randament. De 
aceea au reușit să aibă inițiativa și 
să cucerească victoria*.

AL. I.

Aș(Cd|)țd iHtlnimâri 
de pc lușâ

Spuneam în cronica meciului Ra
pid—Știința Timișoara că scorul mic 
cu care s-a încheiat întîlnirea se 
datorește în primul rînd liniilor de 
atac. Este foarte adevărat că apă
rările s-au dovedit bune, că au avut 
intervenții inspirate, respingînd 
multe atacuri. Dar nu-i mai puțin 
adevărat că ele au și fcBt mult a- 
jirtate de comportarea modestă a 
înaintărilor, de jocul lor confuz, din 
care am reținut și erori tehnice (a 
doua sau a treia pasă greșită la 
Știința, trasul la poartă insuficient 
la ambele echipe) și — mai ales — 

■erori de natură tactică (localizarea 
jocului pe aceeași parte a terenului 
la Știința, joc în tripletă la Rapid).

Faptul este mai surprinzător la 
Rapid, care are în rîndurile sale ju
cători experimentați și care ar fi 
putut obține o victorie mai conclu

Numerele cupoanelor cîștigătoare la premiile suplimentare ale concursului special

UN AUTOTURISM „MOSKVICI*: 
1.413.499.

O motocicletă „Simson-Avo" 250 
cmc.: 1.178.747; o motocicletă „Jawa" 
175 cmc.: 0.150.116; un complex mu
zical „Viola"—Tesla (magnetofon și 
radio); 0.861-726; o pianină „Can
ton" : 0.097.311 ; un scuter „Manet" : 
1. 489.414; un frigider „Zil-Moskva*: 
0.764.386; un televizor in valoare de 
3.680 lei: 1.587.229; un ceasornic de mină 
„Schaîhausen* din nichel; 0.206.154; 
un aparat radio „Orion": 1.466.127; o 
mașină de cusut „Ileana* format bi
rou : 0.884.972; un aragaz cu 3 focuri 
și butelie: 0.577.014; 1.094.443:
0.824.855 ; 0.460.190; 0.205.085; un a- 
parat foto „Zorki" (c. 1): 1.846.264: o 
bicicletă „Diamant": 1.031.061;
1.087.927; 0.836.193; 0.494.283; 1.415.251; 
un aparat de radio portabil „Stern" cu 
tranzistori: 0.624.500; 1.600.446;
0.176.375; o mașină de spălat rufe „E- 
lectrobobinaj" pătrată; 0.483.783; 
un răcitor (gheață) : 1.255.559: o bi
cicletă „Pioner": 1.480.735 ; 0.297.933; 
un ceasornic deșteptător UMF: 0.237812; 
0.295490; 0.383.869; 0.356.804; 0.398-049; 

dentă asupra unui adversar lipsit de 
3 sau 4 titulari. Nu a realizat-o, 
însă; dimpotrivă s-a mulțumit cu 
una la limită, care a lăsat miilor de 
susținători ai tehipei impresia unui 
succes chinuit. Explicația stă și în 
lipsa de insistență în atac și în slă
biciunile manifestate de unii dintre 
înaintași (Bali-nt și în special Kraus, 
care trebuia schimbat mai devreme, 
nu tocmai în min. 84...), dar și în 
greșelile tactice comise: acțiuni in
dividualiste și o concentrare a jocu
lui în tripletă, ceea ce a ușurat 
foarte mult sarcina apărătorilor ti
mișoreni. Cît timp au atacat variat, 
în combinații rapide și cu schimbări 
de direcție, înaintașii Rapidului au 
reușit să străpungă apărarea oaspe
ților și să-și creeze cîteva ocazii 
bune de goi. In rest însă, și acest 
lucru s-a petrecut mai ales după 
pauză, ei au înghesuit jocul pe tri
pletă sau au ținut prea mult balo
nul, încercînd acțiuni personale, sor
tite eșecului, cum s-a ți întîmplat. 
Oare jucătorii experimentați ca Ozon 
și I. Ionescu nu POT sesiza EI 
SINGURI asemenea erori elementa
re ? Este nevoie să li se atragă a- 
tenția de pe tușă tocmai lor asupra 
unei greșeli pe care o comit și asu
pra corectării tacticii înaintării ?... 
Noi credem că nu.

P GAȚU

Din meciul de la Brașov
• In legătură cu meciul de la Bra

șov, mai întîi cîteva observații de 
natură tehnică. Și primul aspect asu
pra căruia trebuie să revenim este 
calitatea scăzută a jocului, mult sub 
nivelul posibilităților echipelor Stea
gul roșu ți Petrolul și al așteptărilor 
celor aproape 25.000 de spectatori, ci
fră record pentru acest oraș. Petrolul 
jucase bine, mai ales, în repriza a 
doua, contra echipei Steaua ; localni
cii făcuseră și ei o bună impresie la 
Cluj; cîmpul de joc se prezenta în 
bune condiții, așa îneît așteptam să 
vedem pe stadionul Tractorul un fot
bal de calitate. N-a fost însă așa I 
De ce ? Pentru că s-a jucat prea mult 
pentru rezultat jucătorii s-au uitat 
mai mult la... tabela de marcaj și la 
acele ceasului decît la partenerii către 
care expediau pasele, nervozitatea lor 
s-a repercutat negativ asupra com
portării lor tehnice. Și astfel, două 
echipe fruntașe ale noastre, pentru care 
tehnicitatea jocului constituie o ca
racteristică, au rămas datoare, în due
lul lor, tocmai la acest capitol.

• Am apreciat, în acest meci, două 
intervenții foarte judicioase ale antre
norilor Oană și Ploeșteanu, în legă
tură cu schimbările în formații. Este 
vorba de două cazuri în care price
perea tor s-a materializat în amelio
rarea jocului echipei. Mai întîi, în min. 
24. la cîteva minute după eliminarea 
lui D. Munteanu, Oană a sesizat di
ficultățile prin care trece echipa și a 
găsit o soluție bună. L-a scos pe Za- 
haria, l-a introdus pe Pahonțu pe care 
l-a trecut fundaș și l-a trecut half 
dreapta pe Marin Marcel. Prin a- 
ceasta, el a obținut două lucruri: în
tărirea apărării cu un fundaș de me
serie (lucru important în condițiile

Pronosport din 25 martie
1.669.161 1.735.801; 1.358.981; 1.291.993; 
1.556.812; 0.393.151:0.004.063: 1.767.749; 
1.570.432 ; 1.590.539; 0.679.896; 0.574-362; 
0.576.734 ; 0.203.541; 1.365.365.

In conformitate cu prevederile pros
pectului concursului special Pronosport 
nr. 12 din 25 martie 1962, toți cîștigătorii 
premiilor suplimentare în obiecte vor 
primi în mod gratuit cîte un abonament 
la „Programul Loto-Pronosport“ (de 
la 1 mai la 31 decembrie 1962) și cîte 
o carte „Fotbalul nostru".

★
Etapa a doua a campionatului primei 

noastre categorii a avut ca principal 
rezultat distanțarea echipelor Steagul 
roșu și Dinamo București de restul 
plutonului cu patru puncte și respec
tiv 3 puncte față de echipa petroliști
lor, care găsindu-se în imediata lor a- 
propiere rămîne totuși angajată mai 
departe în lupta pentru șefia clasamen
tului. Etapa a treia din 1 aprilie, prezin
tă o importantă deosebită în primul 
rînd pentru echipele- Steagul roșu și 
Dinamo București. Ținînd seama de 
faptul că în timp ce Steagul roșu va 
avea de rezolvat o sarcină mult mai 
ușoară în fața dinamoviștiloț piteșteni,

llașoti, atacantul formației Steagul roșu, 
din jocul Steagul roșu Brașov

depășește pe fundașul Florea. Fază 
— Petrolul Ploiești (3—1).

Foto: Gh. Corcodel

inferiorității numerice) și sporirea ca
pacității ofensive a echipei, prin tre
cerea în halfie a unui jucător ofensiv, 
cu șut, care a jucat mult timp inter. 
Efectul: în aceste condiții. Petrolul 
a dominat ți a egalat Bine a proce
dat și Ploeșteanu cînd — după eli
minarea lui Ghiță — l-a scos din 
poartă pe David (care îmbrăca tri
coul de portar), introducîndu-1 pe Fi- 
limon. David — un jucător tehnic, 
care știe să păstreze mult balonul, 
care oricînd „ține" lîngă el un ad
versar — a fost mult mai util echi
pei în cîmp, decît ar fi fost tînărul 
Filimon.

• Și acum, în legătură cu elimi
narea lui D. Munteanu. Textul preci

5 MINUTE
La Brașov

Ilie Oană: Rezultatul meciului este 
just. Steagul roșu a jucat mai bine ți 
a meritat victoria. Eliminarea lui D. 
Munteanu n-a fost justificată, deoarece 
el n-a comis decît două hențuri volun
tare. Cel de-al treilea henț la care se 
referă arbitrul Pișcarac a fost comis 
de către Fronea. cu care arbitrul l-a 
confundat pe D. Muneanu. Jocul nostru 
a fost influențat de această decizie.

Silviu Ploeșteanu: Sînt mulțumit de 
rezultat, dar nu și de calitatea jocului 
in general. A fost un meci „de miză*, 
în care s-a pus mai mult accentul pe 
rezultat și mai puțin pe execuțiile teh
nice. Jocul nostru a fost influențat de 
accidentarea lui Fusulan, fapt care a 
făcut ca atacul să-și piardă coordona
torul. Cred că fără cele două eliminări, 
care au influențat jocul echipelor, am 
fi ciștigat și mai clar.

La Tîrgoviște
Angelo Niculescu, antrenor federal: A 

fost o partidă pasionant), în care vie-

celor bucureșteni le revine duminică 
o misiune destul de grea în confrun
tarea cu Rapid. Așadar, etapa din 1 
aprilie va avea un cuvînt greu de spus 
pentru configurația clasamentului ge
neral și îndeosebi pentru poziția pri
melor trei clasate. Acestea sînt o par
te din motivele care fac concursul nr. 
13 de duminică 1 aprilie deosebit de 
atractiv și interesant. Atractivitatea 
concursului nr. 13 constă apoi și în 
faptul că acesta este alcătuit numai 
din jocuri ale campionatelor noastre, 
în luptă intrînd cu această etapă și 
echipele din categoria secundă a țării.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES Nr. 12 

din 21 martie 1962
Categoria a n-a 5 variante a cîte

12.819 lei.
Categoria a ni-a 24 variante a cîte 

2.876 lei.
Categoria a IV-a 196 variante a cîte 

452 lei.
Categoria a V-a 824 variante a cîte 

107 lei.
Categoria a Vl-a 4.240 variante a cîte 

43 lei.
Fond de premii : 493.044 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 28 martie 1962, la Băilești (re
giunea Oltenia).

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

zărilor FIFA arată că la primul henț 
voluntar jucătorul va fi prevenit, la 
al doilea avertizat în mod oficiat si 
DACĂ TOTUȘI PERSISTA IN CO
MITEREA UNUI ASEMENEA HENȚ, 
VA FI ELIMINAT. Arbitrul Pișcarac 
l-a eliminat pe Munteanu, la al trei
lea henț. Se pune însă întrebarea : 
ideea de PERSISTENȚA, la care se 
referă textul, este satisfăcută de cel 
de-al treilea henț, respectiv primul 
după avertismentul oficial ? Iată o 
problemă în care — se pare — mai 
sînt încă necesare precizări și indi
cații din partea colegiului nostru 
central de arbitri. '

RADU URZICEANU

DUPĂ MECI
toria a revenit celor care au luptat cn 
mai multă dîrzenie. Aș putea spune că 
a fost un meci al voinței. Regretabil 
este ca în primele 30—40 minute gaz
dele au recurs la unele incorectitudini 
care au scăzut valoarea spectaculară a 
jocului. Acest fel de a juca este cu 
atît mai supărător, cu cît fotbaliștii 
tîrgovișteni au arătat,- în continuare, că 
pot practica un joc curat și eficace. 
Bucureștenii au jucat timorat. Cel 
mai mult mi-au plăcut Mureșan și Al. 
I.azăr de la Metalul și Voinea de la 
Progresul. »

Gică Niculae: Victoria gazdelor este 
meritată. Au fost mai buni și au lup
tat mai mult pentru un rezultat favo
rabil. Linia noastră de înaintași nu și-a 
făcut datoria.

Valentin Stânescu : Sîntem bucuroși 
de rezultat. Victoria cucerită ne dă mul
te speranțe. Regret accidentarea lui 
Caricaș. Incorectitudinile din prima 
parte a jocului s-au datorat îndeosebi 
nervozității — nejustificate — cu care 
jucătorii noștri au început partida.

La Bacău

C. Braun, antrenor federal: întrece
rea între cele două echipe dinamovisle 
a oferit un joc de bună calitate și, în 
același timp, a marcat o revenire a e- 
cltipei bucureștene. Aceasta a meritat 
pc deplin victoria. Scorul însă, este exa
gerat față de aspectul general al jo
cului. Victoria bucureștenilor se explică 
prin concepția lor tactică superioară : 
ei nu au dominat mai mult. însă s-au 
apărat foarte bine, organizat, ieșind cu 
ușurință în atac. Acțiunile lor desfă
șurate pe aripi au surprins, de obicei, 
pe apărătorii adverși. Localnicii au fă
cut greșeli elementare în apărare, iar 
în atac au aglomerat jocul pe tripletă 
și au ratat copilărește. Țin să remarc 
comportarea sportivă a jucătorilor am
belor formații.

Un nou lider in campionatul de tineret: Progresul
Etapa de duminică a campionatu

lui de tineret a oferit o singură 
surpriză, dar foarte mare: liderul Ra
pid a fost învins pe teren propriu 
de Știința Timișoara și încă la 
„zero". Cum celelalte două echipe cu 
care Rapid era la egalitate de puncte, 
Progresul și Steaua (toate trei indis
cutabil cele mai bune din competi
ție), au ciștigat duminică, în clasa
ment a survenit o modificare impor
tantă : pe primul loc a trecut Pro
gresul, la egalitate cu Steaua, iar 
Rapid a „căzut" pe locul trei, la două 
puncte diferență. In rest rezultate 
normale,

Seria a II-a
ETAPA I, 1 APRILIE

C.S.M. Mediaș — Știința București 
C.F.R. Roșiori — Dinamo Obor 
Tractorul Brașov — Portul Constanța 
Chimia Govora — C.S.M. Reșița
Farul Constanța — Chimia Făgăraș 
FI. roșie București — C.S.O. Craiovat- 
Metalul București — C.S.M. Sibiu

ETAPA A II-A, 8 APRILIE

C.S.M. Reșița — FI. roșie București 
C.S.O. Craiova — Chimia Govora 
Portul Constanța — Metalul București 
Știința București — Tractorul Brașov 
Chimia Făgăraș — C.S.M. Mediaș 
Dinamo Obor — Farul Constanța
C.S.M. Sibiu — C.F.R. Roșiori

ETAPA A III-A, 15 APRILIE

C.S.M. Mediaș — C.F.R. Roșiori 
Metalul București — Știința București 
Chimia Govora — Chimia Făgăraș 
Portul Constanța — Farul Constanța
C.S.M. Sibiu — C.S.O. Craiova
FI. roșie București — Dinamo Obor 
C.S.M. Reșița — Tractorul Brașov

ETAPA A IV-A, 22 APRILIE

FI. roșie București — C.S.M. Mediaș 
C.F.R. Roșiori — Chimia Govora
C.S.O. Craiova — Știința București 
Farul Constanța — C.S.M. Sibiu 
Tractorul Brașov — Dinamo Obor 
Chimia Făgăraș — Portul Constanța 
Metalul București — C.S.M. Reșița

ETAPA A V-A, 29 APRILIE

Dinamo Obor — C.S.O. Craiova 
Farul Constanța — FI. roșie București 
Tractorul Brașov — Chimia Govora 
C.S.M. Mediaș — Metalul București 
Chimia Făgăraș —- C.F.R. Roșiori 
Știința București — Portul Constanța 
C.S.M. Reșița — C.S.M. Sibiu

ETAPA A VI-A, 6 MAI

Metalul București — Chimia Făgăraș 
Portul Constanța — Dinamo Obor
C.S.O. Craiova — C.S.M. Mediaș
C.S.M. Sibiu — Știința București 
Chimia Govora — Farul Constanța
FI. roșie București — Tractorul Brașov 
C.F.R. Roșiori — C.S.M. Reșița

ETAPA A VII-A, 13 MAI

C.F.R. Roșiori — Portul Constanța 
Dinamo Obor — Știința București
C.S.M. Mediaș — C.S.M. Reșița \
Farul Constanța — Tractorul Brașov 
Metalul București — FI. roșie Bucureflll 
C.S.M. Sibiu — Chimia Govora
Chimia Făgăraș — C.S.O. Craiova

ETAPA A VIII-A, 20 MAI \

C.S.M. Reșița — Farul Constanța 
Chimia Govora — FI. roșie București 
Știința București — C.F.R. Roșiori 
Tractorul Brașov — Chimia Făgăraș '
Portul Constanța — C.S.M. Mediaș 
Dinamo Obor — C.S.M. Sibiu
C.S.O. Craiova — Metalul București

ETAPA A IX-A, 27 MAI

FI. roșie București — Portul ConstanțE 
C.F.R. Roșiori — Tractorul Brașov 
Farul Constanța — știința București 
C.S.M. Mediaș — C.S.M. Sibiu 
Metalul București — Chimia Govora 
C.S.M. Reșița — C.S.O. Craiova 
Chimia Făgăraș — Dinamo Obor

ETAPA A X-A, 3 IUNIE

C.S.M. Sibiu — FI. roșie București 
C.F.R. Roșiori — C.S.O. Craiova
Portul Constanța — Cnimia Govora 
Dinamo Obor — C.S.M. Reșița 
Tractorul Brașov — Metalul București 
C.S.M. Medias — Farul Constanta 
știința București — Chimia Făgăraș

ETAPA A XI-A, 10 IUNIE

Chimia Govora — C.S.M. Mediaș 
Știinta Buc. — FI. roșie Buc. 
C.S.M. Sibiu — Portul Constanța 
C.S.M. Reșița — Chimia Făgăraș 
Dinamo Obor — Metalul București 
Farul Constanța — C.F.R. Roșiori 
C.S.O. Craiova — Tractorul Brașov

ETAPA A XII-A, 17 IUNIE
C.S.M. Reșița — Știința București 
Metalul București — Farul Constanța 
C.S.M. Mediaș — Tractorul Brasov
FI. roșie București — C.F.R. Roșiori 
Portul Constanța — C.S.O. Craiova 
Chimia Făgăraș — C.S.M. Sibiu 
Chimia Govora — Dinamo Obor

ETAPA A XIII-A, 24 IUNIE

C.F.R. Roșiori — Metalul București 
Tractorul Brașov — C.S.M. Sibiu 
C.S.O. Craiova — Farul Constanța 
Portul Constanța — C.S.M. Reșița 
Știința București — Chimia Govora 
Dinamo Obor — C.S.M. Mediaș 
Chimia Făgăraș — Fi. roșie București

lată cum arată acum clasamentul*

1. Progresul (2) 15 11 2 2 45:17 24
2. Steaua (3) 15 11 2 2 42:16 24
3. Rapid (1) 15 9 4 2 31: 8 22
4. Dinamo Pitești (4) 15 9 3 3 28:11 21
5. St. roșu (5) 15 8 3 4 38:23 19
6. Știința Tim. (6) 15 6 4 5 45:31 16
7. Jiul (7) 15 7 1 7 19:37 15
8. Dinamo Bacău (10) 15 4 5 6 22:29 13
9. U.T.A. (8) 15 5 2 8 29:29 12

10. Petrolul 15 4 4 7 31:35 12
11. Minerul (11) 15 4 3 8 14:24 11
12. Dinamo Buc. (12) 15 3 3 9 22:31 9
13. Stiinta Cluj (13) 15 2 3 10 16:41 7
14. Metalul (14) 15 2 1 12 9:59 5



Ca sâ treci cu succes „marile momente '■%/ O i-'E I

Maestro emerită a sportului MARIA ALEXANDRII Completări la jocurile
Nu cred că există sportiv căruia să-i 

fie străine aceste „mari momente**. Ele 
sînt destule în activitatea noastră. Ca 
să mergi înainte, trebuie să le depă
șești, să le învingi. Dar, cum ?

Mulți mai cred că, in tovărășia ta
lentului - și NUMAI A TALENTULUI 
— pot învinge toate aceste moinenîe 
care apar în drumul spre măiestrie. Nu 
este așa. Talent, fără PREGĂTIRE, fără 
MUNCĂ PERSEVERENTA, fără DÎR7E- 
NIE. înseamnă foarte puțin. Numai 
Inibinind în mod armonios toate aceste 
calități, poți să treci cu succes „marile 
momente* despre care aș vrea să vor
besc în aceste rinduri. Primul, ar fi 
„momentul DEBUTULUI*. N-am uitat și 
n-am să uit vreodată „mondialele* din 
1953 de la București. Aveam atunci 13 
ani. Era, pentru mine, un ‘început și 
nimeni nu se aștepta la mari perfor
manțe. Cînd am intrat în sală mi se 
părea că am nimerit hi un concurs al 
„vrăjitorilor*. De-abia puteam >ă ur
măresc mingea. Se „scotei* tot, se trăgea 
din cele mai imposibile unghiuri. Am 
fost eliminată din primul tur. Am oco
lit privirile antrenorului, și am... plecat 
acasă ! Mărturisesc că primul gind a 
fost: NU MAI JOC! ASA N-AM SĂ 
POT JUCA NICIODATĂ ! Astăzi, mă 
întreb : Dacă. într-adevăr mă opream ? 
Aș fi greșit așa cum încă greșesc mulți 
tineri sportivi după „dușul rece* »i 
amărăciunea insuccesului. Apoi, am în
țeles Victoriile mele de pînă atunci se 
datorau UNUI ANUMIT NIVEL DE 
PREGĂTIRE. Dacă voiam să joc ca cele 
de măiestria 
trebuia să 
mai bine.

N-a fost 
mînțese că
după o pregătire mai

știincioasă, realizată uneori 
de repetare cu migală a 
turi, au urmai succese ca 
toate aceste eforturi. La Criteriul euro
pean de juniori de la Opărija, la con
cursul internațional de 
Paris și mai tirziu 
Falkenbcrg am încercat 
bucuria 
trăiești 
învingi.
moment 
buie să

mai
am 

margini 
cînd 

intervine

cărora mă... speriasem, 
muncesc altfel. Mai mult.

singurul „moment*. îmi a- 
— așa cum era firesc — 

atentă, mai con-

In multe ore 
fiecărei lovi
re răsplăteau

juniori de la 
la cel de la 

din plin 
pe care o 

ai reușit să 
uneori un ah

fără
atunci
Aici

: ÎNFUMURAREA, de care tre- 
te ferești ca de foc dacă vrei

ÎMPĂRTĂȘESC 
r EXPERIENȚA LOR

si mergi înainte. Primele succese aJuc 
în^ă în discuție și un alt moment : 
VALOAREA VIITORILOR ADVERSARE 
Un sportiv trebuie, desigur, să t;bă 
multă încredere în forțele sale dar, 
același timp, să știe să prețuiască 
sl respecte și forțele adversarului, 
asemenea, ca să ajungi din urmă 
și chiar si-i întreci pe cei mai buni 
nu trebuie sl te consideri dinante 
învins atunci cînd adversarul este un 
sportiv consacrat, un „nume* în sportul 
respectiv, un favorit... crrt. Și iată că, 
intr-o zi. alături de scoțiană Eliot, am 
reușii să învingem faimosul „cuplu* 
Watanabe-Eguehi. sportive cunoscute în 
toată lumea. Așadar, se poate ! Cînd 
ești bine pregătit (dar numai atunci) 
nil are de ce sl le... sperie numele 
adversarului Dar, tot atunci am simții 
mai mult OBLIGAȚIA DE A MUNCI 
ASTFEL INCIT SÂ POT CONFIRMA 
VALOAREA ARĂTATĂ. Se poale mul-

in 
?i

De

ACTIVITATEA CONTINUA
• Deși aprilie bate la ușă, datorită 

cantității de zăpadă existentă în masi
vele patriei noastre, activitatea la §chi 
continuă. Sîmbătă și duminică, de pil
dă, pîrtiile Postăvarului vor găzdui tra
diționalele întreceri ale campionatelor 
republicane școlărești. în cola
borare cu federația de specialitate, au 
luat din vreme măsuri pentru ca dis
putele elevilor din întreaga țară să se 
bucure de cele mai bune condițiuni.

tîrzîu. adică în 
aprilie. Bucegii vor 
concurs cu caracter 
F.R.S.B.*. la care 
mai valoroși schiori 
alpine și de fond, 

a timpului va

• O săptămini mai 
zilele de 7 și 8 
găzdui importantul 
republican. „Cupa 
▼or lua startul cei 
ai țării la probele

< Dacă starea zăpezii și 
permite, pe Valea lui Carp se va desfă
șura spectaculoasa curși de coborire 
anulați la „Cupa Valea lui Carp* din 
cauza vremii nefavorabile.

Rădică St oi an, elevă la Școala medie 
nr. 1 din Brașov, va participa la probele 

alpine din cadrul campionatelor 
școlărești
Foto s- D. Stănculescu

țumi un sportiv cu una 
torii
aceea 
atunci 
1960 de la Budapesta am 
întrec
Kerekes (finaliste ale campionatelor eu
ropene) și pe campioana R.D. Germane, 
Kunz. Este — dacă vreți — un alt mare 
moment pentru eă, după părerea mea 
MCI UN SPORTIV NU ARE DREPKJL 
SĂ SE MULȚUMEASCĂ CU GLORIA 
(?) UNEI VICTORII OARECARE, IZO
LATE.

Depășirea acelorași „mari momente* 
pe care sportivul fruntaș le trăiește a- 
tunci cînd reprezintă culorile patriei, 
mi-au ajutat mie și colegei mele Geta 
Pitiră să cucerim titlul de campioane 
mondiale la dubiu, iar împreună cu 
Cobîrzan să devenim campioni europeni 
la dublu mixt.

S-ar putea crede că o dată atinsă per
formanța de valoare europeană sau mon
dială. aceste momente dispar, că totul 
se rezolvă de la sine și că pe drumul 
măiestriei nu mai există nici un fel de 
obstacole. Cît de greșită este o asemenea 
înțelegere a lucrurilor !

Niciodată nu trebuie să te oprești 
din muncă, lată, de exemplu, „duelul* 
meu cu Ella Constanlinescu. De multă 
vreme am dorit să obțin o victorie con
cludentă. Este drept că uneori am reu
șit s-o întrec, dar nu într-o competiție 
de amploare. Am trăit mult timp cu 
convingerea că NU POT să cîștig în 
fața ei. Este un aspect prezent 
tivitatea multor 
„trac* deosebit 
adversar. Recent, la Craiova, cu 
primului concurs al etapei finale 
pionatului republican individual am în- 
trecul-o pe Ella Constanlinescu cu 3—1. 
Este pentru mine o victorie de mare 
preț și totodată, depășirea unui „mo
ment* din cele mai dificile.

Am dorit să discut această 
pe care, din păcate, mulți o 
sideră „secunJară* deși atît 
începători cît și marii performeri tre
buie să știe s-o rezolve cu toată atenția 
pentru că de aceasta depinde în mare 
măsură succesul primilor și-, ultimilor 
pași pe drumul măiestriei sportive.

sau două vîc- 
izolate ? Nicidecum. Tocmai de 

am încercat o mare satisfacție 
cînd, la „internaționalele* din 

reușit să 
pe sportivele maghiare Mathe și

etapei de duminică

sportivi care 
în fața unui

în ac- 
au 
anumit 
ocazia 

a cam-

un

problemă 
mai con- 
sportivii

• 
tașe 
întîlniri internaționale — participarea la 
jocurile din cadrul „Cupei campionilor 
europeni*. Să vedem cum s-au compor
tat duminică aceste echipe — Rapid 
București (m) la Petroșeni și Dinamo 
București la Cluj, cu G.S.M.

După cum ne-a transmis coresponden
tul nostru 1. ZAMORA, în partida cu 
Știința Petroșeni feroviarii au cîștigat 
mai greu decît arată scorul. Doar în 
primul set ei au fost superiori, cîștigîn- 
du-1 cu 15—1. In celelalte, în schimb, 
ei au manifestat o scădere a randamen
tului valoric, pierzînd chiar un set. Și 
în setul 4, care a fost și ultimul, vic
toria putea reveni la fel de ușor jucă- 
torilor din localitate. După părerea co
respondentului nostru, echipa Rapid nu 
e încă suficient pusă la 
gătirea fizică.

La 
namo 
tată, 
seturi 
nevoite să lupte din răsputeri încă trei 
seturi pentru obținerea victoriei. De re
marcat faplul că echipa locală a con
dus în fiecare set la diferențe mari : 
11—6 (I). 10-6 (II), 9-4 (111). Da
torită unei pregătiri generale mai bune, 
dinamovistele au găsit resurse ca în 
setul decisiv să-și impună jocul și să 
cîștige. S-au remarcat Lia Vanea și Flo
rina Popovici (Dinamo), Viorica Suciu 
și Maria Botezau (C.S.M.).

Este de datoria antrenorilor 
două echipe ca, avînd în vedere 
scurt care a nai rămas pînă la 
tantele 
această 
atenția 
ni că a

Două dintre echipele noastre frun- 
se află în pragul unor importante

punct cu pre-

G.S.M. și Dî- 
foarte dispu- 

la 
fost

Cluj, partida dintre 
București a fost

După ce au luat conducerea 
cu 2—0 dinamovistele au

se bucura de un binemeritat prestigiu 
pe plan internațional, prestigiu care tre
buie ridicat pe o treaptă superioară 
prin alte victorii în competițiile mon
diale și europene.

• Vrem din nou să atragem atenția 
asupra unor probleme în aparență mi
nore, dar care mai dau de lucru unor 
echipe. Mincev de la Steaua, de pildă, 
s-a prezentat la meciul cu C.S.M.S, lași 
fără a avea viza federației pe anul
1962. Pentru aceasta arbitrul Emilian 
lonescu, cu totul întemeiat, i-a inter
zis să joace. De multe ori asemenea 
neglijențe pot costa scump unele echipe. 
Este deci necesar ca antrenorii să urmă
rească îndeaproape ca toți jucătorii lor 
să-și îndeplinească cu promptitudine 
unele sarcini curente. Și acum din nou 
despre problema schimbărilor de jucă
tori. Noua precizare făcută în regula
ment ni se pare destul de clară, însă 
ea dă de lucru încă unor antrenori. An
trenorul echipei feminine G.S.O. 
va, de pildă, în primul set din 
cu Rapid a 
înlocuiască 
simplu nu a 
gulamentar. 
toarei care 
aceasta nu
și atunci antrenorul 
opereze modificarea.

Se înțelege, de la 
trebuie să fie aceia
în primul rînd modificările regulamen
telor. Considerăm de aceea că pe viitor, 
atît în ce privește schimbarea de jucă
tori, cîț și alte prevederi regulamentare, 
antrenorii și conducătorii echipelor tre
buie să fie bine pregătiți, să poată veni 
în ajutorul jucătorilor atunci cînd este 
nevoie.

a ce stoi 
timpul 
impor- 

dincompetiții internaționale 
primăvară să se preocupe cu toată 
de buna pregătire fizică și teh- 
acestor formații. Voleiul nostru

Craio- 
partida 
dat să 
pur și

vrut la un moment 
o jucătoare, dar 
știut cum să procedeze re- 
E1 i-a șoptit ceva jucă- 

trebuia să
ce
a

intre pe teren, 
trebuie să facă 

renunțat Să mai

sine, că antrenor^ 
care să cunoască

C. MACOVEI

Concluzii pe marginea unei selecții

• în cadrul unui reușit concurs or
ganizat de comisii de schi a raionului 
Sf. Cheorghe. la care au participat 70 
de sportivi, s-au înregistrat următoa
rele rezultate: FOND, fete 14—16 ani: 

- 1 Maria Tokai (Olimpia). 2. Ileana 
Boloni (Școala de 7 ani nr. 1): băieți 
14—16 ani: 1. Alexandru Taubaer 
(Voința), 2. Ștefan Kercsui (Avîntul 
llieni): COBOR1RE. băieți 14—16 ani :
1. st. Benedek (Școala de 7 ani
2. A. Acad (Balvanvos); băieți 16—18 
ani: 1. M. Tamas (Voința). 2. M. Ka- 
torwi (Voința); seniorii 1. A.

La sfîrșitul acestei săptămini va a- 
vea loc prima întilnire internațio
nală de lupte a anului dintre echipele 
R. P. Romîne și Suediei. Ce va 
fi sîmbătă ? Este greu de dat un 
pronostic. Acest fapt este îngreunat 
de rezultatele destul de bune pe care 
le-au obținut suedezii în ultima vreme 
cit și de acela că noi sîntem la pri
mul meci internațional din acest an. 
Pe lîngă toate acestea trebuie să mai 
arătăm că noile modificări aduse re
gulamentului li avantajează pe sue
dezi, care prin stilul lor de luptă pre-

feră reprize scurte și numai din pi
cioare. Cu prilejul verificării lotului 
republican de lupte clasice, ce a avut 
loc duminică dimineață în sala Di
namo din Capitală, am observat 
nu toți sportivii noștri au reușit 
se acomodeze cu noile modificări 
regulamentului. Cel mai elocvent

nr. 4). „CUPA PRIMĂVERII
Szekdi 

(Voința), 2. A. Zoi dos (Teatre): fete 
16—18 ani : 1. lutka Andras (Făclia); 
SLALOM, juniori: 1. Z. Sandor (Voin
ța). 2. Fr. Benedek (Balvanvos): se
niori: 1. St. Kadar (Textila). 2. 1. Pali 
(Textila). (ZOLTAN PAPP-coresp.).

Buletinul zăpezii
In dimineața zilei de 26 martie a 

continuat să ningă in toți Carpații 
peste un strat (le zăpadă care luni se 
prezenta astfel : Sinaia 1500 — 70 cm. 
Predeal — 44. Vf. Omu — 150. Fundata 

' — 54, P. Neamț — 25. Ceahlăul Toaca
— 51, Cîmpulung Moldovenesc — 31,
Rarău 80, Pietroasa — Rodna — 64, 
Vlădeasa — 63, Băișoara — 56, Semenic
— 120, Păltinlș-Sibiu — 16, Paring — 20. 

, In zilele ce ufmează timpul în zona
de munte, va evolua astfel : după două 
zile reci și cu ninsori sub forme de 
averse trecătoare vremea se va încălzi 
treptat și cerul va deveni variabil pînă 
la 30 martie cînd se așteaptă o 
răcire și precipitații sub ' " ’
soare și lapoviță, care 
proape două zile.

Stratul 
mare se 
zile apoi 
înmoaie 
cuprinsă

Temperatura va crește ușor cu în
gheț noaptea și dezgheț ziua. In gene
ral, condițiile meteorologice sînt favo
rabile sporturilor de iarnă mai ales în 
zone cu altitudine mai mare de 1G00 m.

nouă 
formă de nin- 

vor dura a-
este destul de 
primele două

de zăpadă care
va îngroșa în _ ___ _
se va tasa și va începe să se 
parțial în zone cu altitudine 
între 800 și 1800 metri.

ușor_ cu
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Intrecerile de sîmbăti și duminici de 
pe poligoanele Dinamo și Tunari, des
fășurate in cadrul „Cupei Primăverii*, 
au scos în evidență faptul — foarte 
pozitiv de altfel — cl în unele probe 
trăgătorii sînt constanți de pe acum 
în rezultate, iar cifrele atinse sînt pro
mițătoare, rod al pregătirii conștiincioa
se din timpul iernii. Ne referim în
deosebi la concurenții de la pistol pre
cizie și armă liberă seniori.

Acesta fiind cel de-a| doilea concurs 
oficial al anului la care au participat 
fruntașii tirului nostru, component ai 
lotului republican, se pune întrebarea: 
ce se întîmplă cu maestrul emerit al 
sportului Ștefan Petrescu, care în am
bele concursuri n-a figurat pe un loc 
fruntaș în clasamentul probei de pistol 
viteză ? Nu cumva este vorba de sub
aprecierea pregătirii ?

lată rezultatele întrecerilor din Bucu
rești : armă liberă calibru redus 3x20 
focuri SENIORI: 1. I. Sîrbu (Steaua) 
569 p, 2. M. Fereca tu (Dinamo) 565 p, 
3. T. Ciulu ȚSteaua) 563 p., 4. L. Cris- 
tescu (Steaua) 558 p., 5. N. Rotaru

(Steaua) 557 p. Armă liberă calibru re
dus 3x20 focuri SENIOARE: 1. Ana 
Goreti (FI. roșie) 540 p., 2. Maria 
Fleancu (Steaua) 540 p., 3. Jaqueline 
Zvonevski (Dinamo) 536 p., 4. Rodica 
Ilnat (Dinamo) 534 p.. 5. Maria Otz 
(Flacăra roșie) 532 p. JUNIORI: 1. T. 
Ciselski (Șc. sp. elevi nr. 1) 534 
2. Gh. Stoian (Știința) 534 p. 3. 
Dumitrescu (Șc. sp. elevi nr. 1) 531 
4. M. Axente (Progresul) 527 p„ 
N. Florian (Metalul) 513 p. JUNI
OARE: 1. Gabriela Ranghelovici (Știin
ța) 537 p.. 2 Rodica Georgescu (FL 
roșie) 519 p. 3. Georgeta Ion (Meta
lul) 514 p., 4. Cristina Dumitriu (Me
talul) 503 p. 5. Adela Ranghelovici 
(Știința) 489 p. Pistol viteză: 1. M. 
Dumitriu (Steaua) 585 p., 2. P. Mo- 
cuță (Dinamo) 580 p., 3. V. Atanasiu 
(Știința) 579 p., 4. A. Neagu (Dinamo) 
576 p., 5. I. Tripșa (Dinamo) 574 p. 
Pistol precizie: 1. T. Jeglînski (Di
namo) 547 p., 2. C. Magyar (Dinamo) 
545 p. 3. I. Nițu (Progresul) 543 p, 
4. V. Manciu (Știința) 543 p.. 5. I. 
Pieptea (Progresul) 543 p.
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xemplu ni l-a oferit partida dintre 
Valeriu Bularca și Gheorghe Dumitru. 
Campionul mondial nu a reușit să-și 
aplice procedeul preferat, apucarea ți
nui braț și ducerea la parter a adver
sarului, și din această cauză minute 
în șir am asistat la o întîlnire mo
notonă. care a și fost de altfel sanc
ționată de arbitri. Deși Valetriu Bu- 
larca mai cunoaște cîteva procedee, la 
lupta de sus, el nu a îndrăznit să le 
aplice față de Gheorghe Dumitru un 
luptător cu reacții foarte prompte.

O observație asemănătoare putem 
să facem și în legătură cu Gheorghe 
Popovici. In întilnirile din cadrul 
campionatului republican pe echipe el 
ne-a obișnuit cu acțiuni spectaculoase,

Duminică, întilnindu-1 pe Gheorghe 
Marton era natural, din cauza diferen
ței 
de 
de 
lui 
de 
tragem următoarele concluzii : 
primele trei categorii avem oameni bine 
pregătiți ; 2. La ușoară (70 kg) ale
gerea omului care să ne reprezinte 
implică puțină bătaie de cap pentru 
antrenor; 3. La 78 kg. atît Țăr^M* 
cît și Moca au trecut „examenul4* cu 
nota „bine" ; 4. La ultimele trei cate
gorii, unde suedezii au oamenii cei 
mai puternici, noi vom fi reprezen- 
tați de Gheorghe Popovici (care poate 
obține o victorie dacă va da mult mai 
mult docît duminică), de Nicolae Mar- 
tinescu și de Gh. Marton (reintră 
după o întrerupere a activității timp 
de doi ani). In concluzie : putem obține 
o victorie sau un rezultat la egali
tate daca întreaga echipă Va depune 
eforturi susținute.

de greutate, să nu inițieze astfel 
atacuri. Nu ne putem explica însă 
ce nu a fost mai combativ în fața 

Nicolae Martinescu ? Verificarea 
duminică dimineață ne-a făcut să 

1. La

— b. —

F*---------
Citiți

Revista „LUCEAFĂRUL"
organ al Uniunii Scriitorilor din R.P.R.

apare la 1 și 15 ale lunii
Conține o rubrică de sport

In curind la cinematograful PATRIA noul film rominesc

CI producție a studioului cinematografic BUCUREȘTI
In completare va rula filmul documentar „Trei strigăte pe Bistrița 

o producție a studioului Alexandru Saliia



GATA DE START IN „CROSUL BALCANIC
I Alergătorii cei mai buni ai țărilor bal- 
leanice vor lua startul la sfîrșitul aces
tei săptămîni în întrecerea pentru cuce- 
Irirea titlurilor de campioni balcanici 
(individuali și pe echipe) la cros.

I Federația de atletism a Greciei, ca 
organizatoare, a luat din timp toate 
măsurile pentru asigurarea unui teren 
adecvat pentru concurs ca și pentru 
formarea unei echipe reprezentative cât 
mai puternice. Din informațiile pe care 
le avem, din formația Greciei nu vor 
lipsi Giorgios Papavasiliu (campion 
balcanic la 3.000 in obstacole) care

I deține o formă bună, loanis Glezos 
(cîștigătorul crosului balcanic din 
și Spyros Kentos.

După cum ne comunică Toma 
tov, corespondentul nostru din 
alergătorii bulgari și-au început . _
tirile peulru cros încă din toamna anu
lui trecut. Antrenorul B. Kostov a se
lecționat o serie de alergători tineri, 
renunțând la Vucikov. Mancev, Spasov. 
Pînă acum crosiștii bulgari au partici
pat la ntai multe curse de verificare pe 
aleile din Parcul Libertății. Rezultatele 
obținute oglindesc buna pregătire des
fășurată. La ultima verificare, de la
II martie, au fost parcurși 10 km. Pri
mul s-a clasat N. Soloviov (32:51.0), 
urmat de Trifonov (32:59,0), V. Bo-

1959)

Hris- 
Sofia, 
pregi-

risov-Barcev (32:59,1) și Vasilovschi 
(33:06,0). Echipa pentru Atena va fi 
următoarea: Peev, Soloviov, Trifonov, 
Vasilovschi, Stoicev, Totev (rezervă 
Borisov). Alergătoarele au concurat pe 
1.900 m. Cursa a fost cîștigată de 
Kipra Danailova (6:47,8) care va face 
parte din echipă, secundată de Efti- 
uiova, Iovceva, Isaieva.

0 echipă puternică va 
g osia via Ia întrecerile de 
Hafner, Str os, Ivanovici, 
novici, iugoslavii speră 
victoria de amil trecut de la Sofia. Fon- 
diștii iugoslavi au făcut antrenamente 
serioase încă din toamna treculă sub 
supravegherea lui Leo Lang. In ceea ce 
privește formația feminină ea va cu
prinde pe Rajkov, Slamnik. Farkas. 
Gasparut.

Ca și la edițiile trecute ale competi
ției, Turcia contează foarte mult pe 
excelenta alergătoare Cu/ Cirav, care 
aspiră să reintre în posesia titlului cu
cerit la Belgrad și București, dar pe 
care l-a pierdut acum un an la Sofia în 
fața Floricâi Grecescu.

Ținînd seama de pregătirile efectuate 
de fiecare dintre viitorii concurenți este 
de așteptat ca întrecerile de duminică 
să se desfășoare la un înalt nivel.

reprezenta Iu- 
duminică. Cu 
Adam, Stoja- 

să-și reediteze

însemnări pe marginea finalelor republicane de juniori

PUTEM PRIVI CU încredere viitoarele examene
ALE TINERILOR NOȘTRI TRĂGĂTORI

I Ediția din acest an a finalelor „re- 
I. publicane" de juniori n-a însemnat 
I numai un succes de participare ; ea a 
I fost totodată și un fericit prilej de a 
I constata cit de mult a crescut, sub 
I aspect valoric, „schimbul de miine“ 
I al scrimei rominești. Acest salt va- 
I loric se manifestă — fapt demn de re- 
I ținut — in mod egal, la toate probele. 
I La floretă băieți, categoria a Il-a, 
I de pildă, marea majoritate a asalturi

lor ne-au dovedit că, alături de o pre
gătire fizică temeinică, antrenorii s-au 
străduit să imprime elevilor lor și cu
noștințe tehnice corespunzătoare. A- 
vem în față exemplul lui Weissbdck, 
Be jan, Lucian, L. I one seu.

Și mai clară apare această consta
tare la floretiștii de categoria întii. 
in rindul cărora se numără astăzi tră
gători cu o pregătire multilaterală, 
capabili să facă față cu succes și 
unor întreceri la nivelul seniorilor : 
Drimbă, St. Csiplcr, Tiu, Szentkirahj.

La floreta fete, junioare mici, a- 
cyiKtă creștere valorică apare însoțită 

o prezență mai sigură pe planșe, 
tinerele trăgătoare reușind într-o bu
nă măsură să-și stăpineascâ emotivi
tatea care le caracteriza pînă nu de 
mult (Marina Stanca, Mira Crâciunes- 
cu, Olimpia Antonescu, Victorița Pe
trilor).

La junioarele mari, se poate vorbi 
— în plus — si de un început promiță
tor de orientare tactică, de folosirea 
deseori cu succes a unor scheme. In 
afara Anei Ene, oea mai tînără maes- 
tră a sportului în această disciplină, 
observația se referă și la Suzana Tas- 
si, Suzana Olajos, Viorica Drago? și 
Marie ta Munteanu.

O revelație — comportarea spada
sinilor. Campionul, Ștefan Haukler, a 
confirmat succesele sale de pînă a- 
cum, iar in imediata sa apropiere se 
situează nu mai puțin de patru tră
gători : Poruțiu, Mironov, 
Sîrbulescu. susceptibili de mari pro
grese. Poruțiu, în special — care s-a 
dedicat de puțin timp acestei probe — 
promite să facă o ascensiune rapidă. 
'Acest lucru se va produce. însă nu
mai atunci cînd - așa cum remarcau 
și numeroși antrenori — își va îmbogă
ți tehnica, capitol unde se prezintă 
deocamdată deficitar.

Oricum, existența unui lot valoros 
de tineri spadasini trebuie să ne 
bucure.

_ Cei care 
întrecerilor 
vinge că și

țele“ noastre au fost la înălțime. Fi
rește a surprins evoluția lui Canei, 
trăgătorul care și-a „eclip.sat“ cițiva 
dintre principalii săi urmăritori, Ro- 
hony II, Țwrcaj și Papp. Tehnic insă 
campionul și cei care l-au— tatonat 
sint sensibil apropia ți. Principalul 
„atu- a lui Ganea a fost buna sa pre
gătire fizică după cum ne spunea an
trenorul C. Ciocirlie — pentru un ade
vărat— maraton.

★
Așadar, după finalele campionate

lor republicane de juniori, putem pri
vi cu destulă încredere viitoarele e- 
xameție ale tinerilor noștri scrimeri. 
Firește, cu condiția ca toți trăgătorii 
care vor face parte din lot să-și conti- 
nuie pregătirea cu aceeași seriozitate 
și simț de răspundere, să respecte cu 
strictețe îndrumările colectivului de 
antrenori. Pentru că nu trebuie uitat, 
primul și cel mai important examen 
internațional al tinerilor noștri scri
meri, Criteriul mondial de la Cairo 
bate la ușă...

T. STAMA

Huszar și

au urmărit desfășurarea 
de sabie s-au putut con- 
la această probă „speran-

De la I. E. B. S.
Se aduce la 

și asociațiilor 
rești că pentru Campionatele In
ternationale de Gimnastică ale 
R.P.R. care vor avea loc in zilele 
de 6, 7 și 8 aprilie in sala Flo- 
reasca, se pot adresa pentru cereri 
de bilete. Federației Romine de 
Gimnastică, pină la data de 1 apri
lie.

cunoștința cluburilor 
sportive din Bucu-

Pentru o selecție mai judicioasă 
și pentru îmbunătățirea pregătirii

Inițiativa secției de învățămînt

școlilor sportive de elevi, este cit 
poate de bine venită. Ea constituie 
stimulent serios In pregătirea tineri 
înotători, care au avut prilejul să

a 
Sfatului popular al Capitalei, de a orga
niza și cea de a doua ediție a concursu
lui 
se 
un 
lor
se întreacă timp de două zile în cel mai 
frumos bazin aeoperit din țară. In ace
lași timp, antrenorii lor au putut faca 
un rodnic schimb de experiență.

Față de prima ediție, nivelul con
cursului, atît ca organizare cît și ca 
valoare a crescut mult. In cele ce ur-

școală va prezenta formații complete, 
cu cîte doi înotători de probă.

Se pot stabili, de asemenea, haremuri 
accesibile de participare care să asi
gure atît stimulentul în pregătire cît și 
un nivel tehnic mai ridicat al concursu
lui. Un regulament judicios întocmit 
va influenta în bine orientarea în pre
gătire cît și organizarea secției. Refe
ritor la procesul de selecționare a ele
vilor, el va trebui să se facă după cri
terii mult mai judicioase, punîndu-se ac
centul pe descoperirea elementelor celor mai 
dotate. Este necesar, de asemenea, să se

La concursul școlilor sportive de elevi, Cristina Ursu (SS.E. 2 Buc.) a de- 
calități în probele de eroul și fluture.monstrat frumoase

o scurta 
competi-

vom încerca să facem
atît a regulamentului 
și a participanților. Preeonizînd

mează 
analiză 
țici cît 
ca acest concurs să devină tradițional,
se impune ca regulamentul lui să fie 
astfel alcătuit, incit să slujească actua
lelor cerințe ale na laț iei noastre. Așa 
de pildă, dacă se va limita prin regu
lament, participarea înotătorilor la • 
singură probă pe zi, antrenorii vor fi 
stimulați să pregătească elemente pen
tru fiecare probă. In felul acesta dife
ritele școli sportive de elevi vot tre
bui să alcătuiască echipe complete d« 
înot

Țin în d seama de numărul probelor 
(16 individuale și 8 ștafete) conside
răm că numărul participanților este încă 
mic. Ne vom putea declara pe deplin 
mulțumiți numai atunci cînd fiecare

cuvenită pregătirii 
S-a vorbit foarte 

timp despre pregătirea 
adueîndu-se în spriji-

acorde atenția 
fizice generale, 
mult în ultimul 
fizică generală,
nu! efectuării ei pe scară largă argu
mente dintre cele mai convingătoare, cg 
de exemplu: planurile de pregătire ale 
unora dintre cei mai buni performeri 
din lume, declarațiile unor antrenori re- 
numiți, concluziile cercetătorilor spor
tivi. Toate acestea reflectă concepția 
nouă, potrivit căreia pregătirea fizică 
specială se bazează pe pregătirea fizică 
generală, iar specializarea tehnici în- 
tr-o ramură, un procedeu, o probă are 
la bază tocmai însușirea unui 
număr de deprinderi.

în ceea ce privește pregătirea 
specială a copiilor, ea a lăsat de 
Au fost concurenți ca Gabriela

mare

fîzîcă 
dorit. 
Conea

In preajma unor mari confruntări internaționale
Lucrările Congresului Federației In

ternaționale care au avut loc la Bru
xelles au subliniat, printre altele, bo
gata activitate competiționall din ul
timii ani, în toate țările reprezentate. 
A sporit considerabil 
panților în întrecerile 
ficiale și a crescut 
materialului cabalin, 
ropean de obstacole 
tenia ționa! oficial de 
rate anul trecut la Aachen, campiona
tul european de juniori de la Hirkstead 
(Anglia) și eel de femei de la Dan
ville (Franța), ca și celelalte întreceri 
hipice oficiale și neoficiale 
strat nivelul tehnic superior 
evoluează în sportul călare. 
. .0 contribuție . însemnată 
le hipismului internațional 
sportivii din țările socialiste, fapt re
cunoscut de toți participanții la Con
gres. Participarea acestor sportivi la 
majoritatea întîlnirilor internaționale, 
în care s-au clasat pe locuri fruntașe 
a făcut să crească prestigiul ech ita
liei din aceste țări, servind totodată 
ca exemplu de pregătire, voință și 
conduită. Un merit în această direcție 
îl au și călăreții romîni care, în în
trecerile internaționale la care au luat 
parte anul trecut, 
tare bună, reușind 
ții cu prestigiu în

Congresul F.E.l. 
constatat că anul 
mai bogat în competiții internaționale. 
Așa-dar, noi posibilități de afirmare a 
călăreților din toate țările, noi per
spective de dezvoltare a hipismului 
interna țional.

numărul pârtiei- 
oficiale și neo- 

simțitor valoarea 
Campionatul eu- 
și concursul in- 
dresaj, desfășu-

an 
la

l«
»u

demon
tare se

suecese-
adus-o

au avut o eompor- 
să învingă forma- 
hipismul european, 
de la Bruxelles a

1962 se anunță și

Prin comportarea lor de pînă acum 
în concursurile internaționale, călăre
ții romîni au de apărat un prestigiu 
cucerit prin muncă, prin conștiinciozi
tate. Confruntările care îi așteaptă în 
acest an cu cei arai buni călăreți din 
lume. îi obligă la o temeinici pregătire 
atît pe seniori, cît și pe juniori. La 
Nisa, Roma, Neapole și în alte orașe 
mari ale lumii unde vor evolua în a- 
cest an, călăreții romîni vor trebui să 
dovedească și mai elocvent progresul 
înregistrat de sportul călare din țara 
noastră. Călăreții au început, cu luni 
în urmă, sub îndrumarea antrenorului 
Mihai Timu, un temeinic program de 
pregătire. Component ii lotului republi
can Gh. Langa, V. Pinciu. V. Bărbucea- 
nu, C. Vlad, 0. Rcccr și alții au demon
strat cu prilejul „Cupei de iarnă* că se 
află într-un stadiu avansat de pregătire. 
Același lucru se poete spune și despre 
juniorii A Done seu. lolanda Lazăr, 
Emilia Podaru și alții pe care îi aș
teaptă tradiționala confruntare interna
țională din fiecare an de la Novisad.

O problemă importantă care ne 
preocupă în continuare este asigurarea 
loturilor de seniori și juniori cu cei 
mai buni cai, îndeosebi pentru probe
le frrijloeii și grele. In momentul de 
față fondul de bază cabalin este alcă
tuit din caii Rubin, Bîrsan, Clasic, Rap
sod, 
Arcaș 
timele 
torită 
iernii
riturile peste obstacole. Sportivii 
țiouați în lot care au în seamă

Robot. Diavolo, Ghidran, 
și Nela. Evoluția lor 
concursuri a dovedit 
lucrului serios din 

și-au perfecționat precizia

Agati, 
în ul- 

că da- 
timpul 
în să- 
selec- 
acești

cai sînt datori să lucreze și pe mai 
departe cu aceeași conștiinciozitate și 
să-i ferească de accidente de orice 
fel. La îmbogățirea lotului de cai apți 
pentru a face față întîlnirilor inter
naționale, o contribuție însemnată pot 
aduce și antrenorii și sportivii de la 
centrele hipice din țară, care trebuie 
să fie preocupați în permanență 
cea stă problemă.

O mai marc atenție ca pînă 
va trebui să acordăm dresajului, 
în care ne prezentăm încă deficitar: Nu
mărul redus de conrurenți și căi în
greuiază mult selecționarea pentru în
trecerile internaționale. Și aceasLa pen
tru că antrenorii continuă să subestime
ze ranrura dresajului în echitație. Fap
tul că dresajul iuteruațional trece în 
mi omen tul de față printr-o serioasă cri
ză nu trebuie să influențeze activita
tea noastră în acest domeniu. deoa
rece la noi există toate condițiile pen
tru a se realiza performanțe.

Concursurile hipice internaționale din 
acest an și cele din 1963 constituie un 
nimerit prilej de verificare a forțelor 
și mai ales de pregătire în vederea 
Jocurilor Olimpice de la Tokio. De 
altfel și F. E. I. manifestă o serioa
să preocupare pentru organizarea 
eît mai bune condițiuni a Jocurilor 
limpiee ecvestre.

In ceea ce îi privește, călăreții 
mini sînt hotărîți ea începînd cu apro
piatele întâlniri internaționale la care 
vor lua parte să consolideze prin per
formanțe de valoare prestigiul sportu
lui călare din țara noastră.

de a-

acum 
probi

tn
O

ro-

CONSTANTIN ISPAS

(Gluj), Magda Strîmbeanu (S.S.E. II 
Buc.), Octavian Homoiu (Arad) care 
s-au chinuit pur și simplu pentru a 
putea termina distanțele în probele res
pective.

Considerăm că înscrierea sportivilor 
într-un concurs, chiar dacă e vorba 
de sportivi foarte tineri, trebuie privită 
cu mai mult simț de răspundere, în- 
trucît participarea prematură în com
petiție reprezintă o frînă în evoluția 
viitoare a acestora.

în pregătirea tehnică a înotătorilor 
s-a putut observa o serie de deficiențe. 
Nu ne vom opri 
în parte, ci vom 
cipalele elemente 
rora trebuie să 
men tele tinerilor 
rînd, sînt foarte 
știu să execute 
de 
rea 
la 
de

antrena- 
primul 

care nu 
element

pârtiei pa- 
concursuri. Obișnui re a încă de

asupra fiecărei probe 
căuta să arătăm prin
de tehnică asupra că- 
se insiste în 

înotători. In 
mulți sportivi 
corect startul,

tehnică, esențial pentru 
în

vîrstă mică a copiilor cu săritura 
start trebuie să fie preocuparea fie

cărui antrenor. Elanul și împingerea pu
ternică, zborul lung prin aer, intrarea 
în apă, alunecarea și ieșirea la supra
față sînt elemente componente ale star
tului și ele trebuie urmărite cu atenție. 
Respirația, mișcarea brațelor și coordo
narea dintre ele la eraul. îmbunătățirea 
poziției corpului și coordonarea mișcă
rii la bras, perfecționarea mișcării de 
picioare și creșterea eficacității 
nii brațelor la spate, corectarea 
rilor de brațe și a respirației la 
iată principalele elemente de
cărora trebuie să li se acorde mai multă 
atenție. Este necesar, de asemenea, să 
se insiste asupra însușirii procedeelor 
moderne de întoarceri, pentru că 
mai în felul acesta 
rezultate înalte.

In cele două zile 
tut remarca cîteva

tracțiu
ni ișcă- 
delfin, 

tehnică

nu-
se poate ajunge la

de concurs am pn- 
elemente talentate, 

cum sînt : D. Boerescu (Sibiu). Sanda 
Tudora (București), L. Oraveț (Arad), 
A. Serdineamțu (Timișoara), Ciurasa, 
Hohoiu (Reșița). Nu putem încheia 
mai înainte de a evidenția și pe urmă
torii antrenori care 
ce a stă competiție 
tite. și anume pe 
I. Borza (Arad), 
biu). Maria Baciu 

Printr-o atentă
telor, prin asigurarea continuității 
pregătire, se va putea ajunge la forma
rea unor echipe de înot valoroase ale 
școlilor sportive de elevi, care să re
prezinte principala pepinieră a secțiilor 
de performanță din cluburile sportive.

prof. OCTAVIAN MLADIN
antrenor federal

au prezentat la a- 
eleniente bine preg3-
I. Schuster (Reșița),
II. Wittenberger (Si- 
(Bucu iești).

selecționare a elemen. 
în

Noi jocuri

Cea de-a doua etapă a „Cupei Di
na mo* la polo s-a încheiat cu rezul
tate normale. Așa cum era și de aș
teptat, campionii țării au cîștigat în 
fața Științei București (8—5). Dina- 
moviștii au învins destul de greu în 
această partidă, studenții dîndu-le o 
replică dîrză. Mult timp rezultatul s-a 
menținut egal, dar spre sfârșit expe
riența și plusul de pregătire fizică 
și-au spus cuvîntul.

O întorsătură neașteptată, în ultima 
repriză, ' ‘ 
sportiv 
erau 5 
duceau 
echipa . . _
cu 5—4 I

Ciștigînd din nou la scor (10—1 
cu Progresul), în urma unui joc su
perior, echipa Steaua își menține pri
mul loc în clasamentul

2
2
2
2 
2 
2

Etapa viitoare: Rapid 
Dinamo — C‘ 
ința — Steaua.

a luat partida dintre Clubul 
școlar șl Rapid. Cînd mai 
minute de joc, rapidiștii con- 
cu 4—2, ca pînă la urmă 

elevilor bucureșteni să ciștige

1. Steaua 
Dinamo 
Știința 
(21. sp. școlar 
Rapid 
Progresul

2.
3.
4.
5.
6.

competiției.
2
2
1
I
0
0
— Progresul, 

Clubul sportiv școlar, Ștî-

0
0
o
o
0 2
0 2

O 
O
1
1

20: 1
15: 6
13:12
5:14
5:12
5:18

4
4
2
2
0
0



Din non, fală in fală
Joi sosesc. in vizită de prietenie 

sportivă luptătorii suedezi. Sportivii 
romini și suedezi își vor măsura for
țele cu prilejul a cinci întâlniri ce se 
vor desfășura la București, Constanța, 
Galați, Brașov și Baia Mare. Luptă
torii nordici sint pentru noi un ad
versar extrem de dificil. De altfel, 
valoarea lor este cunoscută pe plan 
european și mondial. In 1952, la Hel
sinki, echipa națională de lupte cla
sice a Suediei a ocupat locul III, după 
U-R.S.S. și R.P.U.; in cadrul campio
natului mondial de la Neapole, in 
1953. s-a clasat pe locul al doilea, iar 
la Olimpiada de la Melbourne sue
dezii au obținut performanțe exce
lente (cat. 57 kg. Edvin Vesterby, me
dalie de argint; iar Per Berlin, cat. 
73 kg., Karl Jansson cat. 79 kg. și 
Karl Nilsson cat. 87 kg., medalii de 
bronz). Alți doi luptători suedezi au 
ocupat două locuri V.

La marea confruntare olimpică, din 
1960, de la Roma, sportivii scandi
navi, deși n-au ciștigat deck un loc 
III și un loc V, au fost adversari 
dificili, confirmînd din nou valoarea 
lor ridicată.

In Suedia, sportul luptelor cunoaște 
o mare dezvoltare. In multe orașe ca 
Stockholm, Malmo. Gdtteborg. Bofors 
se află centre speciale pentru lupte 

' clasice și libere, conduse de antrenori 
j și specialiști. In unele comune sau 
tirguri mai mari (așa cum se intilnesc 
și in Finlanda) se găsesc școli spe- 

i ciale, amenajate pentru sportul lupte- 
i lor, dotate cu toată aparatura și ma- 
| teri alele necesare, cu numeroase sal
tele.

Luptele, atit cele clasice cit și cele 
i libere, sint, in Suedia, un sport na- 
( țional și tradițional, foarte apreciat 

de localnici. Cei mai mulți dintre lup
tători sint masivi, posesori ai unei 
tehnici și condiții fizice foarte bune. 

! Caracteristica generală a luptătorilor 
i nordici. în special a suedezilor, este 
1 dirzenia și calmul in luptă, folosirea 
■ unei game variate de procedee tehnice.

Din lotul anunțat pentru întâlnirile 
cu sportivii romini, nu lipsesc cunos- 
cuții J. Westerby, medalie de argint 
J.O. 1956, K. Jansson medalie de 
bronz J.O. 1956, masivii Regnar Svens
son și Bertil Nystroem, luptători care 
în intilnirile bilaterale și în alte între
ceri internaționale, au fost prezenți 
alături de romini în lupta pentru în
tâietate. După cum se vede suedezii 
prezintă la noi prima „garnitură“ și 
cițiva vechi specialiști în tainele aces
tui sport al indeminării, curajului și 
forței.

! Luptătorii romini iși cunosc deci ad
versarii. Pină nu de mult, ia cadrul 
întâlnirilor balanța a fost de partea

DUKLA ÎȘI MENȚINE AVANSUL
I

Iritrecînd în cea de a XVI-a etapă 
cu 2—1 pe Tatran Preșov. Dukia 
Praga. campioana R.S. Cehoslovace, 
iși menține avansul de 4 p. în frun
tea clasamentului. Cea de a doua 

, clasată, R.H. Bratislava, a obținut 
o victorie la scor (4—0) in partida 
cu Spartak Kralovopolska. Alte re
zultate: SONP Kladno—Spartak
Plseo 4—2, Slovan Nitra—Spartak 
Sokolovo 1—0, Dinamo Zilina— 
Spartak 2—0. Spartak Truava—Siovan 
Bratislava 2—0. în clasament: Dukia 
24. R.H. Bratislava. 20. Banik (un joc 
mai puțin) și Slovan Nitra — cite 
18 p.

PRIMELE CLARIFICĂRI IN CAM-' 
PIONATUL POLONEZ

Gornik Zabrze și Odra Opole sînt 
singurele echipe care după două etape 
a-u întrunit numărul maxim de puncte 
în campionatul polonez. Campioana 
pe anul trecut a învins cu 4—2 pe 
L.K.S., iar Odra a ciștigat cu 1—0 în 
deplasare la Arkonia. Alt^*rezultate: 
Ruch—Legia 2—2. Zagiebie—Craco
via 3—0 (grupa A); Mielec—Lechia 
1—1, Wisla—Polonia Bytom 1—0 
(grupa B). Clasament: Gornik 4, Le
gia 3, Zagiebie 2 p (grupa A), Odra
4. Lechia 3, Polonia și Wisla — cile 
2 (grupa B).

ROMA—BOLOGNA 1—2

In cel mai important meci al eta
pei a 31-a a campionatului italian, la 
Roma echipa locală cu același nume 
a întîlnit pe Bologna, ambele formații 
aspirind la unul din locurile fruntașe 
ale clasamentului. Rezultatul, intr-o 
măsură surprinzător, a fost favorabil 
cu 2—1 echipei Bologna, care confir
mă astfel ultimele șale rezultate bune 
obținute atit pe teren propriu cit și in 
deplasare. Juventus a furnizat din 
nou o mare surpriză: a pierdut pe te
ren propriu cu 0—1 în fața Sampdb- 
riei, care luptă din răsputeri pentru 
evitarea retrogradării. Fiorentina, care 
păstrează încă șanse la titlu în even
tualitatea unor eșecuri ale echipei Mi
lan. a ciștigat cu 3—1 partida cu Pa
dova, iar Internazionale a făcut meci

cu luptătorii suedezi
suedezilor. Totuși, in • ultimii ani, așa 
cum sublinia în 1958 ziarul „Aftonbla
det t“: „Țara producătoare de petrol de 
la Marea Neagră « făcut un salt u- 
riaș, situindu-n înaintea multor țări“. 
Este cunoscut faptul că luptătorii ro
mini au obținut — mai ales din 1958 — 
reale succese pe linia ridicării valo
rice a performanțelor lor internațio-

R.ÎGNAK SVENSSON 
(coleg, grea)

nale. Anul 1957 aduce prima victorie 
rominească în fața suedezilor. A fost 
o întâmplare ? Nu! In 1958 în cadrul 
turneului efectuat in țările nordice 
echipa de lupte a R. P. Romine ciș- 
tigâ de o manieră categorică parti
dele susținute cu Suedia, neînvinsă 
pină atunci pe teren propriu de vreo 
formație europeană- In iulie 1960, cu 
ocazia dublei întâlniri R-P.R.-Suedia, 
desfășurată la București și Craiova, 
echipa noastră națională obține din 
nou victorii de răsunet internațional. 
In ambele partide țara noastră a ciști
gat cu 41/, la 3'/t!

Deci suedezii pot fi învinși. Aceas
ta ne-o arată rezultatele. Noile pre
vederi regulamentare la lupte, in
troduse în anul 1969 de federația in
ternațională, favorizează pe sportivii 
oaspeți : luptători masivi, tehnici, spe
cialiști în procedee tehnice ca „șuru
bul", „trecerea pe sub braț" sau „cen
tura laterală". Pe romini îi favori
zează insă viteza în acțiuni, tenaci
tatea. IntHniriJe se anunță pasionan
te. De o parte școala suedeză, de cea
laltă propria noastră școală. Nu este 
ușor să obții victoria în fața unui lot 
de luptători consacrați cum sînt sue
dezii. Trebuie voință, combativitate și 
mult calm. Trebuie folosite acțiuni 
spectaculoase carc să ne asigure de 
la început punctele necesare și deci 
victoriile atit de dorite.

egal (0—0) cu Venezia. Alte rezul
tate : Lecco—Catania 3—1, Udinese 
—Lanerossi 0—1, Palermo—Mantova 
1—1, Spăl—Torino 1—0. In clasa
ment: Milan (ca un joc mai puțin) 
45 p., Fiorentina 44 p„ internazionale 
și Bologna — cite 42. Roma 38 etc. 
Ău mai rămas de disputat trei etape.

RXCl.NG A AJUNS PE LOCUL 3

Cu toată inconstanța sa. Racing 
(3—2 cu Remes în etapa a 31-a și 3—1 
cu Stade Franca îs în etapa a 32-a) 
a reușit să promoveze pe locul al trei
lea ai clasamentului, in imediata a- 
propiere a echipei Reins și la 4 puncte 
de prima clasată. Nimes. De remar
cat că în ultimele două etape dispu
tate Reims a realizat punctajid ma
xim : 4 (2—0 cu Angers și 3—0 cu 
Sedan), iar Nimes a obținut 3 puncte

PE ELOB
(1—1 cu Monaco și 5—3 cu Montpel
lier, în deplasare). Alte rezultate: 
etapa a 31-a : Nancy—I_e Havre 1—1, 
Socha ux—Metz I—I. Stade Franța is 
—Lvon 1—1, St Etienne—Strassbourg 
0—1. Nice—Sedan 3—2, Toulouse— 
Montpellier 1—2, Rouen—Lens 2—1 ; 
etapa a 32-a : Metz—Nancy 0—I, 
Strassbourg—Sochaux 1—1, Angers— 
Rennes 1—1. Le Havre—Rouen 1—1, 
Lyon—St Etienne 4—0, Nice—Mona
co 1—I, Lens—Toulouse 4—0. Pe 
primele locuri ale clasamentului se 
află următoarele echipe: Nimes 40, 
Reims 37, Racing 36, Monaco 34.

IPSWICH—TOTTENHAM 3—1
I

Rejucarea partidei restante Totten
ham—Ipswich Town a furnizat o mare 
surpriză. Astfel, echipa promovată in 
acest sezon în prima ligă, Ipswich 
Town, a reușit să învingă la Londra 
cu 3—1 pe campioana ți deținătoarea 
Cupei Angliei, Tottenham. Alte re
zultate înregistrate în etape de cam
pionat: etapa 32: Arsenal—Cardiff

Atleții sovietici au obținut rezultate excelente 
in concursul de la Leningrad

LENINGRAD 26 (Agerpres). - Desfă
șurate timp de 3 zile la Leningrad, cam
pionatele atletice de iarnă ale U.R.S.S. 
au fost marcate de rezultate excelente. 
Performera competiției, alături de O- 
leg Fedoseev (16,30 m la triplu salt), 
a fost atleta Irina Press, care a tota
lizat la pentatlon 5049 puncte. Rezul
tatul Său îmbunătățește cu 270 puncte 
cea mai bună performanță unională 
de sală. In cele 5 probe, Irina Press 
a obținut următoarele rezultate : 80 
m garduri 11,0 sec ; greutate 15,38 m; 
înălțime 1,60 m; lungime 6,06 m; 
100 m (disputată in locul probei de 
200 m) 11,8 sec.

După o absență de 7 luni, cauzată 
de accidentul suferit în timpul Univer-

IMl INTERNATIONAL DE ȘAH
DE LA MAR DEL PLATA

După 4 runde, în turneul internațio
nal de șah de la Mar del Plata con
duce Najdorf (Argentina) cu 2punc
te și o partidă întreruptă, Pac.hmann 
(R. S. Cehoslovacă), Penrose (Anglia) 

— cu 21/, puncte fiecare. Polugaevski 
(U.R.S.S.) are 2 puncte și o partidă 
întreruptă.

Pregătirile juniorilor austrieci în ve
derea Turneului U.E.F.A. au început 
încă de anul trecut. Cel mai recent meci 
de verificare a avut loc în februarie, la 
Ilalle în R.D.G., și s-a terminat cu un 
scor egal : 0—0 cu selecționata de ju
niori a R. D. Germane. In acest meci, 
după cum declara conducătorul tehnic 
al echipei, Karl Geycr, apărarea aus
triacă a aplicat foarte bine jocul 4-2-4, 
dar înaintarea n-a dat deplină satis
facție în acest sistem. Următorul joc de 
verificare va avea loc probabil la 8 apri
lie, oînd juniorii austrieci vor .evolua 
împotriva echipei Irlandei,

Actualmente se află în pregătire un 
număr de 26 de jucători. Dar, treptat, 
lotul va fi redus și în seara zilei de 16 
aprilie un număr de 16 jucători, 
conducătorul tehnic Karl Geyer, an-

1—1, Birmingham—Aston Villa 0—2, 
Bolton—Manchester United 1—0, 
Burnley Tottenham 2—2, Everton- 
Chelsea 4—0, Fulham—Shefield Uni
ted 5—2. Ipswich Town—Blackpool 
1—1, Leicester—Blackburn 2—0, Man
chester City—Wolverhampton 2—2, 
Sheffield Wednesday—West Ham Uni
ted 0—0. West Bromwich—Notting
ham 2—2 ; etapa 33 : Burnley—Aston 
Villa 2—0, Blackburn—West Bromwich 
Albion 1—1, Blackpool—Birmingham 
1—0, Arsenal—Chelsea 3—2, Man
chester United—Sheffield United 
1—1, Nottingham—Ipswich Town 1—1, 
Sheffield United—Bolton 3—1, Tot
tenham-Everton 3—1, Manchester 
City—West Ham United 4—0, Wol
verhampton—Leicester 1—1. Fulham 
—Cardiff 3—0. In clasament: Burn
ley 46 p. (32 jocuri), Ipswich 44 
(34) Tottenham 40 (34), Everton și 
Sheffield United cite 38 p din 33 
jocuri.

• Zilele trecute s-au încheiat și 
sferturile de finală ale „Cupei An
gliei". Tottenham a întrecut pe Aston 
Villa cu 3—0, iar Burnley — cu 1—0 
pe Sheffield United. Fulham a avut 
nevoie de două meciuri pentru a se 
califica în semifinale: 2—2 și 1—0 
cu Blackburn, la fel ca și Manchester 
United în dauna formației Presston: 
0—0 și 2—1.

LASK ARE 4 PUNCTE AVANS

Ultimele două etape ale campiona
tului austriac au făcut ca în fruntea 
clasamentului să se distanțeze cu 4 
puncte echipa LASK (2—0 cu Sim
mering în etapa a XVI-a și 2—0 cu 
Salzburg în etapa a XVlI-a). Austria 
Viena. în schimb, n-a realizat dec.it 
im singur punct (1—1 cu WAC în 
etapa a XVH-a și 2—3 cu Schwechat 
în etapa a XVI-a). Alte rezultate: 
etapa a XVI-a: Rapid—Graz 0—I, 
Wiener Neustadt—Wiener Sportklub 
1—3, Kapfenberg—S.V.S. Linz 0—1, 
Salzburg—Admira 1—3, WAC—Vien
na 1—0; etapa a XVH-a; Wiener 
Sportklub—Simmering 10—I, Vienna- 
Wiener Neustadt 2—0, Graz—Schwe: 
chat 1—1, Admira—Kapfenberg 2—-1,
S.V.S. Linz—Rapid 2—1. Clasament: 
LASK 29, Austria 25, Wiener Sport
klub 24 p. etc. 

siadei de la Sofia, recordmanul euro
pean la săritura în lungime, Igor Ter 
Ovanesian, și-a făcut o reintrare pli
nă de succes. El a ciștigat proba de 
săritură în lungime cu rezultatul de 
7,80 m. Victor Bolșov — 2,10 m la să
ritura in înălțime (Brumei nu a par
ticipat la concurs). Ian Krasovskis — 
4,50 m la prăjină, Anatoli Mihailov 
— 13,8 sec la 110 m garduri, Tatiana 
Șcelkanova — 6.23 m la lungime femei, 
Tamara Dmitrieva — 1:33.3 la 600 m 
plat, au obținut de asemenea perfor
manțe de valoare mondială.

Turul ciclist al Tunisiei
tn Turul ciclist al Tunisiei, liderul 

clasamentului s-a schimbat din nou. 
„Tricoul alb" este purtat acum de sue
dezul Petersson, care a ciștigat etapa 
a 4-a : Beja—Le Kef (104 km) în 2 h 
47:15,0. In același timp cu învingătorul 
a sosit un pluton în care se aflau Val- 
cic (Iugoslavia), Noppe (Belgia), K'J- 
libin (U.R.S S.), Heuwelmans (Belgia), 
Grunzig (R.D. Germană) și alții.

In clasamentul general individual: 
Petersson (Suedia) 9h 18:33,0, Bingel- 
li (Elveția) la 5 sec, Lorke (R.D.G.) 
la 20 sec., Vinkle (Belgia) la 1:23,0, 
Lux (R.D.G.) la 2:02,0 etc.

Clasamentul pe echipe: 1. R.D. Ger
mană 26h 09:23,0 ; 2. Olanda la 4

Echipa de juniori a Austriei
trenorul Herman Dvoracek și doi con
ducători de dedegație se vor urca, la 
,,Wiener Sudbahnhof*, în trenul care li 
va aduce la București. Juniorii austrieci 
vin în Romînia cu dorința vie de a 
presta un fotbal de calitate bună, de 
a contribui la succesul competiției, alît 
din punct de vedere tehnic cît și al sem
nificației sale ca mijloc de cunoaștere 
reciprocă și întărire a prieteniei dintre 
tinerii din diferite țări ale continentu
lui nostru.

Interesant de remarcat, în legătură 
cu echipa austriacă, este faptul că în 
pregătirea ei se simte „mîna“ lui Karl 
Geyer, care este un mare iubitor al fot
balului tehnic, bazat pe finețe, pe care 
se străduiește să-l insufle tinerilor ju
cători. Geyer este un adversar al jocu
lui în forță, fără ca prin aceasta să 
ignore necesitatea unei bune pregătiri 
atletice pentru fotbaliști. Karl Geyer, 

► care are 63 de ani și a fost de mai mul- 
N te ori selecționat în celebrul „Wunder- 
| team“, deține funcția de responsabil cu 

problemele de tineret în federația aus
triacă și și-a propus să facă din prin
cipiile sale principii care să fie aplicate 
în întreaga pregătire a tinerilor fotba
liști din Austria.

Geyer nu lucrează direct cu jucătorii, 
ci este ajutat în această privință de 
tînărul Dvoracek, fost și el internațio
nal, jucător de bază în echipa Rapid 
Viena.

Delegația va fi condusă de Julius 
Blazek, vice-președinte al Federației de 
fotbal a Austriei.

Iată acum lotul austriac aflat în 
pregătire :

PORTARI:

Helmut Saurer (1943, L.A.S.K. catcg. 
A), Gunter Pfalzer (1944, Heid-Stocke- 
rau), .Franz Wittrich (1944, Vienna, 
cat. A), Gert Eder (1943, Fischamend).

APĂRĂTORI:

Karl Frolich (1944, Austria Viena, 
categ. A), Edwin Janetschek (1943, 
Bewegung Steyr), Walter Iliesel (1944, 
Vienna, categ. A), Gerhard Kallinger 
(1944, Deutschkreutz), Josef Wohry 
(1945, Judenburg Steiermark), Wilhelm 
Steininger (1914. Șchweohat, catcg. A).

MIJLOCAȘI:

Franz Hasil (1944, Rapid, categ. A), 
Fritz Klinger (1944, Gaswerk), Gunter 
Scheffl (1941, Elek’tra Viena), Hc/znut 
Bormann (1943, Stadlau).

B Pe scurt Pe scurt
• Echipa selecționată feminină de 

baschet a Franței a jucat, duminică 
seara, la Belgrad cu reprezentativa Iu
goslaviei. Baschetbalistele franceze au 
obtinut victoria cu scorul de 64—59 
(34—25).
• Campionatul de baschet al țărilor

Africii a continuat la Cairo. Echipa 
Guineei a învins cu 56—25 (27—10) e- 
chipa Etiopiei, iar echipa Sudanului a 
Întrecut cu 44—41 (27—26) echipa Ma
rocului.

«a Sabrerul maghiar Dalneki a ciști
gat concursul internațional de la Graz, 
obținînd 6 victorii.

A fost alcătuită echipa de box 
a R. D. Germane pentru meciul 
cu reprezentativa R. P. Romine

BERLIN 26 (Agerpres). — In urma 
meciurilor de verificare care au avut 
loc zilele acestea a fost alcătui'ă re
prezentativa de box a R.D. Germane, 
câte va Întîlni la șfîrșitu! acestei săp- 
tămîni la Berlin echipa R.P- Romine. 
Iată numele celor 10 pugiliști selecțio
nați în ordinea categoriilor: O. Ba- 
biasch, Rainer Poser, Dieter Ahrndt, 
Werner Kirsch, Werner Busse, Bruno 
Guse, Gunter Wensierski, Erick Poso- 
rski, Bruno Witkowski, Dieter Leh
mann.

mm.; 3. U.R.S.S. la 5:35,0; 4. Belgia 
Ia 13:22,0; 5. Iugoslavia la 31:05,0. 
(Agerpres).

Campionatul european 
feroviar de cros

Cel de al treilea campionat european 
feroviar de cros, desfășurat la Leipzig, 
a fost ciștigat de Wolfgang Heine (R D. 
Germană). învingătorul a parcurs 
8,500 km în 25:17 0. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Dobrodenko (U.R.S.S.) 
— 25:23,2 și Sokolov (U.R.S.S.) — 
25:26,0. Pe echi|>e, primul loc a fost 
ocupat de U.R.S.S. -

ATACANȚI:

Gunter Zahn (1015, Donawitz Steier
mark), Gerhard Nowak (1943, Anker- 
brot Viena), Klaus Rinnerschwentner 
(1943, E.S.V. Austria Innsbruck), 
August Starek (1945, Simmering, categ. 
A), Josef Maurovich (1944, Wiener 
Sportklub, catcg. A), Heinz Ha- 
rawer (1043, Schwartze Elf St. Polten), 
Herbert Londoner (1944, Stadlau Vie
na), Ewald Prettner (1943, Bruck 
an der Mur Steiermark), Heinz 
Chalupsky (1944, Wiennerberg, Viena), 
Willibald Schwarz (1943, Leibnitz Steier
mark), Helmut Marban (1944, Hi rm 
Burgenland).

Toți acești jucători se pregătesc ac
tualmente în cadrul echipelor lor, jucind

Ilasil (Rapid Viena) și Maurovich 
(Wiener Sportklub), doi din cei mai 

buni juniori austrieci.

în campionatul de juniori al țării sau 
în divizia A. Cu o săptăniînă înainte de 
plecarea în Romînia ci vor par
ticipa la o pregătire comună. După toate 
probabilitățile, formația de bază a c- 
chipei de juniori austriece va fi urmă
toarea : Saurer-Frohlich, Janetschek, 
Hiesel-Hasil, Klinger-Zahn, Nowak, 
Rinnerschwentner, Starek, Maurovich.

Cerîndu-i lui Geyer o părere asupra 
turneului din Romînia el ne-a declarat : 
„Aștept ca tinerii din cele 19 tori par- 
ticipante să lege între ei o strînsă prie
tenie, ca in întrecere să primeze spiritul 
sportiv și ca echipa cea mai bună să 
cîștige. In ce privește echipa noastră 
doresc ca —■ prin jocul ei— să cîștige 
atenția adversarilor și aplauzele specta
torilor. In acest caz, participarea noas
tră va fi un succes, chiar dacă ne vom 
clasa ultimii*6.

KARL LECHNER
redactor la ziarul „VolksȘtimmc* 
corespondentul nostru la Viena

• în cel de-al doilea meci al tur
neului pe care îl întreprinde în R. P. 
Ungară, echipa de hochei pe gheață Mo
tor Karl Marxstadt (R. D. Germană) a 
jucat la Budapesta cu echipa Ferenc- 
varos. Hocheiștii maghiari au terminat 
învingători cu 6—5 (1—1; 0—2; 5—2).

• 'Pe traseul de la Montlhery (in a* 
propiere de Paris), s-a disputat tradi
ționala cursă ciclistă „Criteriul națio
nal” (250 km). A ciștigat Joseph Grous- 
sard cu timpul de 6 h 07:32,0. El a fost 
urmat de Annaert, Novak, Gainche, E- 
lena, Milesi și alții.
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