
Ștăictă prieteniei romlno sovietice” PROLETARI DIN TOATE ȚÂRILE, UNITIVÂi

sosește astăzi la Ungheni
I IAȘI 5 (prin telefon de la trimisul nostru 
pecial)'. lașul, îmbrăcat in haină de sărbă- 
pare, a făcut asităzi o primire caldă și entu- 
liastâ delegației de sportivi, care in numele 
ntreg'ului tineret romin va preda miine repre- 
entanțjlor tineretului sovietic mesajul de 
klut al oamenilor muncii din tara noastră cu 
[riilejul celei de a 45-a aniversări a Marii Re- 
[oluții Socialiste din Octombrie.

Mii de tineri și tinere, un mare număr de 
eșeni, au participat la tradiționalul miting 
rilejuit de predarea către Ștafeta centrală a 
nesajelor de salut ale regiunilor Suceava și 
kși.
I Cu fiecare an mai modernă și mai frumoa- 
ia, vechea dar in aceiași timp tînăra piață a 
Unirii, străjuită de blocuri elegante, a fost 
E de data aceasta gazda festivității predării 
pafetelor regiunilor Iași și Suceava.

La ora 18, in aplauzele entuziaste ale mi- 
lor de ieșeni, și-au făcut apariția în piață

motocicliștii și atleții imbrăcați in frumoase 
costume sportive.

Mitingul a fost deschis de tov. ing. Ion 
Șteîănescu, vicepreședintele sfatului popular 
al orașului Iași. Din partea tineretului și 
sportivilor regiunilor Suceava și Iași au luat 
cuvintul Anghelina Costineanu și Ion Negroiu, 
care au dat citire mesajelor celor două re
giuni. Mitingul a prilejuit o entuziastă mani
festare a prieteniei trainice și de nezdruncinat 
care unește pentru totdeauna popoarele ro
man și sovietic.

Ștafeta va pomi mâine (n.r. astăzi) spre 
Ungheni, pentru a preda reprezentanților tine
relului sovietic mesajul de 
patriei noastre cu prilejul 
sări a Marelui Octombrie.

salut al tineretului 
glorioasei aniver-

C. MACOVEI

Un moment din întrecerile finale ale crosului „Să intimpinăm 7 Noiembrie* din orașul București 
F oto : T. Roibu

Crosul „Să intimpinăm 7 NoiembrieU

a încheiat cu succes in
reprezentanții zecilor de mii de 
cu săptămini in urmă la tradi-

și sute de concurenți. 
portivi care au luat startul 
tonalul cros de mase „Să intimpinăm 7 Noiembrie* și-au dis- 
iutat cu însuflețire inliietatea. duminică dimineață, in cadrul 
:tapei finale, pe oraș, a acestei populare competiții.

RECERI PASIONANTE 
LA BACĂU

I Peste 150 de tineri au avut 
linstea să reprezinte în finala 
le localitate a crosului „Să 
ptîmpinărn 7 Noiembrie* pe 
lei 6.000 de atleți și atlete 
lin Bacău, care luaseră stâr
pi în etapa pe asociație, cu 
huit timp în urmă. Numeroși 
pectatori au ținut să fie pre- 
fenți la acest cros sărbătoresc 
i ei au urmărit cu mult inte-

res în împrejurimile stadionului 
„23 August" pasionantele dis
pute. Iată care sini cîștigătorii 
concursului: Seniori: Radu
Drugan (Tinerețea), Senioare: 
Zina Ciobanu (Știința învăț.) 
Juniori mari: Eugen Teirău 
(Știința înv.) 
sile Cosma 
nioare mari: 
(Tinerețea).
Cornelia Niță

Juniori mici: Va- 
(Tinerețea). Ju- 
Angela Rotaru 
Junioare mici: 
(Șc. med. nr. 3).

EUGEN TEIRĂU-coresp.

OCTOMBRIE MĂI VIU DEC1T ORICIND!

întreaga țară
PESTE 300 DE FINALIȘTI 

LA BRĂILA
Și etapa finală a crosului 

festiv „Să intimpinăm 7 No
iembrie* a cunoscut in orașul 
nostru același entuziasm prin
tre participant, un deosebit 
interes din partea tineretului. 
La startul de duminică dimi
neață s-au prezentat aproape 
300 de concurenți. Dintre ei 
cei mai buni s-au dovedit: 
Juniori cat. II: Tudorel Dobre 
(șc. med. nr. 3). Juniori cat. 
I : Ion Zburlea (șc. de constr.). 
Seniori: N icolae Mihai (Pro- 

Ma-
nr. 1). 

cat. I: Aurelia Ti- 
(C.S.O.). Senioare: 
Sfetcu (Stufit).

greșul). Junioare cat. II: 
ria Sandu (șc. med. 
Junioare 
mofte 
Nene așa

C. RUȘINOIU-coresp.

de N1COLAE TAUTU

Nu i-a fost dat prin ani doar fin muzee 
Luminii lui Octombrie- să steie,
Ci a pătruns în oameni și in viață, 
Tăindu-și drum prin stincă și prin oeață, 
Spre fericirea lumii fluturând

Octombrie mai viu dedt oricind !

Cînd urcă toamna purpura in ramuri
O, Moscova de aur ți de flamuri, 
Spre' patru zări, înalță, luminează 
Și ne trimite-n fiecare rază
Iubirea sa, prietenii Aurind

Octombrie mai viu decit oricind !

Spre cerul larg a înălțat rachete 
însemnul său zburînd printre planete,
A încălzit urcușul nou spre astre
Cu flacăra din inimile noastre
Și-a poposit in Lună luminînd, 

Octombrie mai viu decât oricind !

La Moscova in timpul mărețului Congres 
Cuvintele rostite cu-adincui înțeles
Ne par piloni de aur, coloane vii de soare
Ce tari susțin azi puntea spre vremea viitoare 
Vedem pe roșia punte mulțimea conducând ;

Octombrie mai viu decit oricind !

Sub steaua sa se înfrățesc popoare, 
Ca noi cununi de pace creatoare 
Pe-ntregul glob adine să strălucească, 
Iar dragostea-i cu forță omenească 
înaripează orice vis și gînd,

Octombrie mai viu decit oricind !

Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P. Romînd
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Peisaj
Culorile toamnei s-au îmbo

gățit cu vișiniul treninguri
lor. E un peisaj oarecum 

nou în Giulești. Acum un an, atle
tismul încă mai intra pe... scana 
de servici. Rapidul îi avea pe 
Ignat, Stânei, Constantin, pe suro
rile Luță și Letiția Bendiu. Și... 
cam atît. Banală și paictisitoare 
replica antrenorilor : „Copiii nu vin 
la atletism. Se duc la fotbal. Sau 
la volei...**'

într-una din seri s-au discutat 
însă lucrurile pe îndelete. De a- 
tunci, atletismul a început să pă
șească la clubul Rapid pe poarta 
principală, 
derare de

Și n-a fost o reconsi- 
suprafață.

★
simplu. Se deschid uși, 
luminile. Străbați sala

Acum e 
se aprind 
de atletism și simți tentația de

nou în Giulești
a-ți încerca elanul la lungime. Și 
te bucuri a fiind că aici lucrează 
în lunile de iarnă grupe de 30—10 
de tineri care vor să calce pe 
urmele Iolandei Balaș, ale lui Gre- 
cescu sau Vamoș. Ei au făcut

sala, în ceasuri de muncă pasionan
tă. Și apoi au adăugat „inventa
rului44 gropile pentru sărituri și 
porticul de gimnastică din spa
tele stadionului. La club, nimeni 
nu mai spunea : „Mai lâsafi-ne. to
varăși, că avem alte probleme mai 
importante"... Ing. A. Mănescu 
conduce cu pricepere treburile sec

ției. Muncește multă lume pentm| 
atletism. Deci, se poate !

★
Parcă s-au vorbit toți patru.(

Oamenii vorbesc cu aceeași since
ritate despre nivelul performanțe
lor. Nu caută nici unul să 1«| 
„umfle44 pe cele ale elevilor lui.: 
Iși găsesc singuri... lipsurile și suț 
vede treaba că s-au și sfătuit cunti 
să ie îndrepte. Patru antrenori —•! 
o singură dorință : să facă la Ru-i 
pid o secție puternică de atletism.) 
Că, destul au 
timii ani !

fost criticați în

★
să vrei. TrebuieNu-i destul 

muncești mult, cu pricepere. Sil 
recunoaștem că nu este o treabll 
ușoară să-l duci pe un copil <!•

DAN GIRLEȘTEANU
(Continuare în pag. a 3-a) |

Se extinde gimnastica în producție 
în întreprinderile din Bîrlad

Consiliul raional UCFS Bîr
lad. în colaborare cu consiliile 
asociațiilor sportive Ruhneotul. 
Confecția și Strungul, a luat 
inițiativa extinderii gimnasti
cii în producție ia Fabrica de 
rulmenți, la cea de confecții 
și la întreprinderea de indus
trie locală „Drumul socialis
mului* din Birlad.

Pentru o mai bună organi
zare și o mai competentă con
ducere a gimnasticii în cadrul 
secțiilor și pe schimburi au 
fost pregătiți 70 de instructori 
voluntar: (56 Ia Ruknenui, 3 
la F.C.B. și 6 la .Drumul so 
etatismului”). Pe de altă par
te, au fost repartizat: 6 profe
sori de educație fizică — cile 
doi de fiecare întreprindere 
(Mihai Cuțui și Vasil iu Simion 
ia Rulmentul, Mița Dumitru și 
Vlad Dumitru Ia F.C.B.. Ele
na Moraru și Teodor Tzalda. 
ris Ia „Drumul socialismului*) 
care la început Să dea un spri
jin calificat instructorilor care 
conduc exercițiile.

Inițiativa consiliului raional 
UCFS a avut un mare ecou 
la Fabrica de rulmenți- Gim
nastica în producție a cuprins 
în prezent aproape pe toți mun-

Rectificatorii din ateiie rele Conici-Cilindri in timpul exerck- 
țiilor de gimnastică in. producție. Foto: Gh_ Mocanu

citorii secțiilor productive. De 
asemenea. Ia serviciile Tehnic 
și Administrație, gimnastica în 
producție constituie o preocu
pare permanentă.

O participare de sută la sută 
se înregistrează și la Fabrica 
de confecții, și la întreprinde
rea de industrie locală „Dru-

200 de studenți

Noi prieteni ai canotajului
Cochetul complex culturaf-spor- 

tiv de la Tei se gătește de iernat. 
„Universalele* au schimbat domi
ciliul și nu mai slau rSspîndite pe 
sub sălcii, ci fac piramide impu
nătoare sub șoproane. Mesele de 
tenis și-au „închiriat* cîte o ca
meră la căldură. Scaunele multi
colore au fost strînse de pe tera
sele veseliei. Aleile se luptă cu

povara din ce în ce mai grea a 
frunzelor ruginii... Totuși, dumi
nici dimineața acest pitoresc colt 
al Capitalei ne-a amintit de cele 
mai frecventate zile de vâri, etnd 
duhurile nu mai pridideau si facă 
față înșelaților de... răcoare, iar 
pontoanele primeau ciorchini de 
oameni. Și nu terenul de fotbal a 
fost cel mai plin (este știut că

Se întrec echipajele feminine...
Foto: P. Stau

sportul ăsta nu cunoaște frica nici - 
unui anotimp) ci lacul cu apele 
scăzute, ce-i drept, a constituit 
centrul atracției. Pe el se desfă
șurau întrecerile celei de a Ill-a 
ediții a „Cupei anilor 1“ pe centru 
universitar București la canotaj, 
competiție care... bate La ușa tra
diției sportive.

Și de data aceasta eforturile 
organizatorilor (comisia sportivă a 
U.A.S. în colaborare cu catedrele 
de educație fizică din învățămîn- 
tul superior) de a stimula intere
sul pentru canotaj în rîndurile 
studențimii bucureștene și a des
coperi noi talente care să îmbogă
țească secția de sporturi nautice 
a clubului Știința au fost încunu
nate de succes. Aproape 200 de 
tineri și tinere (cei care n.u s-au 
speriat de ploaie și frig) s-au îm
barcat în canoele de 104-1 (admi
rabile ambarcații de concurs pen
tru începători, prin ușurința cu 
care pot fi propulsate, stabilitatea 
lor și spiritul de echipă ce ți-1... 
insuflă), pentru a-și măsura for
țele și... ambiția (de tehnică nu 
poate fi încă vorba, concurenții

NEAGOE MARDAN

mul socialismului* în secțiile 
Metre, Lemn și Fabrica de te
racotă.

Am cerut părerea tov. Ion 
Pușcă, șef de atelier, despre 
practicarea gimnasticii în pro
ducție. „In atelierul ce-1 conduc, 
gimnastica în producție s-a in
trodus încă din anul 1960 De 
fapt, atelierul nostru a fost a- 
cela care a introdus prima dată 
gimnastica în producție intr-o 
secție productivă. De atunci 
practicăm cu regularitate exer
cițiile gimnasticii în producție 
și rezultatele ce le obținem sini 
dintre cele mai bune. Munci
torii din atelierul nostru, după 
executarea gimnasticii, situ# 
mai vioi, au mai multă poftă 
de lucru și rezultatele muncii 
lor sînt mai bune. Lună de 
lună, atelierul și-a depășit sim
țitor sarcinile de plan, cu 12— 
20*/«, fiind fruntaș pe . secție.

ELIADE SOLOMON —
coresp.

Citiți la pad. a l-a

SUB SOĂRfLE
MARELUI OCTOMBRIE

Pagină primită
de la redacția ziarului

t.SOVIETSKI SPORT“
(CotUinum In pag. a <>-<>)



Intr-o dimineață la Curtișoara

ce se aflau 
poate — în 
reușită a a- 
contribuiseră

Curtișoara... 
și organizat

Iată terenul pe care l-au amenajat prin muncă voluntară tinerii și'tinerele din 
Curtișoara. Meciurile desfășurate In cadrul finalei de zonă a „Cupei Agriculturii" 
ou fost de un bun nivel tehnic și au strtns Iii jurul terenului aproape întreg salul

motiv care

T Intr-o dimineață, Ia Curtișoara, în 
(jurul terenului de handbal răsunau 
ultimele aplauze. Suporterii cei mai 
înfierbintați îmbrățișau și sărutau pe 
învingătorii partidei. Meritau. Tînăra 
echipă a handbaliștilor din Băbeni, 
raionul Rîmnicu Vilcea, cucerise ti
tlul de campioană a finalei de zonă 
a „Cupei Agriculturii" ce se desfă- 
șurase aci. Fusese o întîlnire dina
mică, spectaculoasă și de un remar
cabil nivel tehnic.

Nici unul dintre cei 
acolo nu se gindea — 
acele clipe că, la buna 
ceștei competiții mai
și alți oameni care meritau tot atit 
de mult să fie felicitați. De altfel 
chiar și eu mi-am dat seama de a- 
cest lucru de-abia atunci cînd pro
fesorul C-tin Ghițescu s-a apropiat 
de mane și, un pic emoționat, un pic 
răgușit, mi-a spus :

— Nici nu vă închipuiți ce bucuroși 
sîntem că totul a ieșit bine. Oaspeții 
noștri, sperăm, nu vor uita atit de 
ușor zilele petrecute la

■— Da, a fost frumos 
fără cusur.

— Mai avem insă un
ne încălzește inimile. Echipa de gim
nastică fete a asociației noastre, 
„Agro", a devenit și ea campioană 
de zonă. In astfel de zile, cînd ne
număratele ceasuri de antrenament 
îți sint răsplătite cu laurii 
uiți clipele cînd iți venea să 
tul baltă și să pleci undeva 
Iul Oltului, să te întinzi pe 
să nu 
cînd arbitrii au 
finală a fetelor 
mare competiție, 
care in parte și 
de ieri de cînd
rile finale nu s-au mai dezlipit de 
locul concursului. Cred că mai emo
ționați au fost părinții, harnici mun
citori pe ogoarele celor trei colec
tive de la noi din Curtișoara. Vedeți, 
in comuna noastră, ca și in altele, 
multă vreme fotbalul s-a. bucurat de 
toate sufragiile. Satisfacțiile n-au fost 
însă pe măsura dorințelor și a efor
turilor. De la un timp și alte spor
turi și-au 
peste 300 
prinși in 
acum, un
fete cărora le e dragă gimnastica. 
Alții iși petrec ceasuri fără număr

victoriei 
lași to
pe ma- 
nisip și 

te gindești la nimic. Astăzi 
consemnat victoria 
noastre in această 

le-am privit pe fie- 
pe părinții lor care 
au început intrece-

făcut loc in inima celor 
de membri, cit sint cu- 
secțiile asociației. Avem 
mare număr de băieți și

Foto : M. Rahoveanu

însemnări din viata sportivă a satul

Învățătorii handbalisti
s ss

pe zgura terenului de handbal. Spu- 
nind aceasta, mă gindesc la Marin 
Diaconu, lancu Zamfir și la ceilalți 
colegi de echipă care au muncit fără 
precupețire pentru a face și mai fru
mos terenul de handbal pe care-l ve
deți. De fapt, la amenajarea bazelor 
sportive pe care s-au desfășurat fi
nalele Cupei Agriculturii — zona de 
la Argeș —, au muncit și Eugenia 
Mudavă, Maria Ghenea, Steliana 
Stănculescu, Gheorghița Vărzaru din 
echipa de gimnastică a asociației 
noastre...

Cineva
Ghițescu. 
probleme 
sportivilor 
undeva în
și profesorul Ghițescu. Inimos acti
vist voluntar, dăruindu-și toate for
țele dezvoltării activității sportive din 
comună, profesorul Constantin Ghi
țescu a reușit împreună cu ceilalți 
membri ai consiliului asociației să 
creeze, aci la Curtișoara, un puternic

centru al sportului sătesc din regiu
nea Argeș. Numeroasele duminici 
cultural-sportive, zecile de competi
ții de mase organizate de către aso
ciația „Agro" se bucură de aprecie
rea tuturor oaspeților invitați să ia 
parte la ele.

Asociația sportivă „Agro“ ocupă un 
Ioc fruntaș in regiunea Argeș și sin- 
tem convinși că și în viitor lucrurile 
vor sta la fel.

VALENTIN PAUNESCU

l-a chemat pe profesorul 
Trebuiau rezolvate cîteva 
în legătură cu plecarea 
oaspeți. Și, ca întotdeauna, 
miezul problemelor se afla

p—---------- -
! Finala „Cupei orașului București"
$

excursie pe Valea Mloldoviței 
prilejuit cunoștința cu doi în

vățători din 
Victor și Ecaterina 
activiști sportivi destoinici. El este 
aritrenor și jucătorul de bază în 
chipa de handbal a băieților, iar 
are aceleași „funcții" în echipa 
telor.

La competiția de la Moldovița 
turneul echipelor . de handbal din 
giunile Bacău, Iași, Mureș-Autonomă 
Maghiară și Suceava din faza inter- 
râgiunî a Cupei Agriculturii — cele 
două echipe din Rîpile au demon- .. .
strat că știu să pratice un handbal Partener de joc un adversar dd
bazat pe o tehnica și tactica mo- chipă de oină cunoscută în toal 
dernă (expresia aparține integral, țara).
unui spectator, brigadier silvic' la ■ Duminicile cultural-sportive ce I
■ ■■ ■ - organizează în comuna Rîpile si

vestite în tot raionul. In august 
sepțgmbrie Avîntul Rîpile a organ

• zat trei duminici sportive la. ca 
au participat sportivi și din alte sal 
în comunele Oituz, Ștefan cel Mai 
Gropile, Bogdănești, peste tot hani 
baliștii, atleții ca și jucătorii de oil 
din Rîpile sînt cunoscuți și apd 
ciați. Printre sportivii cu care 
mîndrește comuna este și tînăd 
loan Dobre (18 ani) pivotul ecjiiq 
de handbal și un foarte bun atl 
('1,72 m la înălțime).

Pentru frumoasa activitate sportij 
ce' se desfășoară la Rîpile, aiwne 
deosebit revine, desigur, i
învățători, Victor și Ecaterina Da\ 
descu, doi entuziaști ai sportului. ’ 
reprezintă un exemplu demn de u 
mat.

comuna Rîpile, soții
Davidescu. Doi,

care o bună parte a fost cheltu 
pentru handbal". |

★
Asociația sportivă Avîntul Rîp 

..„mără în rîndurile sale 250
e-

ea, 
fe-

re-

numără în 
membri ai UCFS (toți cu cotizai 
la zi). Pînă la finele anului — al 
cum ne-a spus secretarul consiliul 
asociației (același Victor Davidesc 
cifra va ajunge la 400. In comu 
se practică în primul rînd handn 
Iul, apoi trînta, oină, atletismul J 
fotbalul. Oiniștii s-au calificat în „d 
pa- Agriculturii"-—- ediția 1962 — pi 

in faza regionala dar sorții au dec

se va desfășura joi,

„Cupei orașului 
atletism care urma

vineri

Bucu-
să se

Vești de la corespondenfi i

Anul acesta numărul membrilor 
UCFS de la asociația sportivă 
a școlii medii nr. 2 din Cra

iova a crescut cu încă 300 de tineri. 
In cadrul asociației activează in 
prezent 1250 de membri. Asociația 
sportivă desfășoară o activitate sus
ținută șl întrecerile de atletism, vo
lei, baschet, handbal, șah și tenis de 
masă au adunat la startul lor sute 
și sute de elevi.

MARICA CORVIN

dunat aproape 80 de tineri, băieți și 
fete, care au luat 
selor de șah sau

O dată sau de

10c în jurul me- 
a celei de tenis.
două ori

tămină tinerii din comuna 
participă la cîte o conferință 
sportive sau vizionează 
un documentar sportiv, 
la alta crește numărul
participă la asemenea seri cultural- 
sportive și care cu siguranță că vor 
deveni tradiționale in comuna noas
tră.

pe săp-
Racova

pe teme 
un film sau 
De Ia b zi 
tinerilor ce

Finala 
re ști" la 
desfășoare duminică 4 noiembrie, 
pe stadionul Republicii, s-a aminat 
datorită condițiilor atmosferice. 
Comisia organizatoare a hotărît ca 
întrecerile marii competiții rezer
vate școlarilor bucureșteni să aibă 
loc în cursul acestei săptămîni

— JOI 8 ȘI VINERI 9.XI de 
la orele 9—12 și 14—17 — serii 
și calificări (stadionul Dinamo).

— DUMINICA 11.XI de la ora 
9—13 — finala propriu-zisă (sta
dionul urmează a fi stabilit ulte
rior).

Moldovița). Afirmația este: foarte ,,a- 
proape de adevăr.

î.n urmă, cu patru ani, țilierii' din 
comuna Rîpile cunoșteau .și practi
cau doar fotbalul-, oină-și' trînta. De 
alt sport nici vorbă. In 1959 revenise 
acasă, din armată, tînărul Victor Da
videscu aducînd cu el și.„ regula
mentul unui joc nou ■ pehtru tinerii 
din 'comună, handbalul. Mai întîi 
l-au jucat pe cel în „11", apoi ca 
să țină pasul cu... orașul au trecut 
la handbalul în 7. Soția, Ecaterina 
Davidescu, n-a rămas nici ea mai 
prejos și a format o echipă de fete. 
Așa au început să practice handbalul 
copiii colectiviștilor din Rîpile. In 
scurt timp cele două formații au de
venit fruntașe în raionul Tîrgu Ocna.

Pentru calificarea în finala inter- 
regiuni a Cupei Agricul
turii din acest an, hand- 
ba-liștii din Rîpile au în
vins echipe puternice. Bă
ieții pe „Bistrița" Viișoa- 
ra cu și fetele pe
„Foresta" Căiuț cu 15—9.

Despre, ajutorul ce-1 
primesc handbaliștiî a- 
sociațieî sportive Avîn
tul Rîpile, Victor Davi
descu ne-a relatat urmă
toarele: „In comună e- 
xistă un frumos teren de 
handbal. La meciurile 
noastre vin sătenii cu mic 
cu mare. Nu de mult, 
Conducerea gospodăriei a- 
gricole colective „Drum 
Nou" (președinte tov. Ion 
Ganea) a dat asociației 
din fondul social-cultural 
suma de 3.000 lei din

T. RABȘAN

AL. BEJAN

Flux —la „Topitorul" Baia Mare
Ca să ajungi la teren, treci peste 

podul de beton aruncat deasupra riu-
Un aspect deosebit, care 

intr-o mare măsură dragostea

Petrolul Ploiești, 
calificare la hand- 
oraș, a luat sfirșit. 
campionii — Știin- 
Ancora la feminin

La Galați, ca în întreaga țară, se 
desfășoară o intensă activitate 
sportivă. Iată citeva relatări din 

cadrul asociațiilor sportive din orașul 
nostru. In vederea noului campionat 
republican de volei formația Știința 
și-a început din vreme pregătirile, 
antrenîndu-se cu sîrguință. De cu- 
rînd a început să susțină meciuri de 
verificare, mai intii cu Farul Cons- 

. tanța și apoi cu
Campionatul de 

bal în 7, etapa pe 
Au fost desemnați 
ța la masculin și
— care vor lua parte 1» faza regio
nală.

Asociația sportivă Sănătatea II se 
remarcă printr-o activitate susținută 
în care sint angrenați tot mai mulți 
salariați din cadrul policlinicilor și 
spitalelor orașului. Asociația are în 
prezent aproape 1100 de membri, cu
prinși în secțiile pe ramură de sport 
cum sint la volei, baschet, fotbal și 
tir. La crosul „Să întîmpinăm 7 
Noiembrie", la faza pe asociație, au 
luat parte 240 de sportivi.

D. GHIȚESCU

De curînd în comuna Racova-Bu- 
huși a avut loc o frumoasă sea
ră cultural-sportivă. La colțul 

roșu al gospodăriei colective s-au a-
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In centrul orașului Brașov s-a des
fășurat un reușit concurs motoci- 
clist de viteză pe circuit dotat cu 

„Cupa Prieteniei Romîno-Sovietice" la 
care a participat un număr mare de a- 
Iergători. Cei peste 15.000 de spectatori 
au gustat din plin cursele palpitante 
oferite de motocicliștii C. Coman (Po
iana Cimpina), K. Rautenstrauch și P. 
Fischer (Sibiu), FI, Ștefan și Gh. Niță 
(Ploiești), Puiu Ovidiu și O. Stephani 
(Brașov).

Rezultate: începători — 68 cmc A. 
Oprea (Metrom), 175 cmc —T. Laszlo 
(Rapid Tg. M), 350 cmc — Gh. Niță; 
avansați; 125 cmc — C. Pescaru (St 
roșu Brașov), 175 cmc P. Ovidiu, 250 
cmc O. Stephani, 350 cmc I.J. — K. 
Schuster (St. roșu Brașov), 350 cmc. 
— K- Rautenstrauch. Clasamentul ge
neral : 1. Steagul roșu Brașov 48 p., 
2. Poiana Cimpina 15 p., 3. Rapid Tg. 
Mureș 14 p., 4. Voința Sibiu 11 p., 5. 
Locomotivă Ploiești 9 p., 6. Voința 
Brașov 8 p. Motorete; 1. Metrom 13 
p., 2. Torpedo 3 p. Cupa a revenit 
sportivilor de Ia Steagul roșu Brașov.

P. DUMITRESCU și V. POPOVICI

relevă 
_______  ____ ____________ , ... - ___ „ - pentru 
lui Firiza și acolo, in dreapta școlii, sport a oamenilor de dci, este acela 
se află stadionul asociației sportive că tdți cei 1346 membri UCFS au ho- 

ța '
Deși e miezul zilei 
de viață. Se antre- 

După-amiază au

Topitorul, de pe lingă uzinele „1 Maj' 
din Baia Mare. ~ ’
stadionul e plin 
nează juniorii.
școală.

Ca mai toate 
acest fel și „Topitorul" are o istorie 
scrisă in ceasurile de muncă volunta
ră prestață de nenumărați tineri. 
Intr-o situație statistică, la sediul aso
ciației, poți citi că pentru amenaja
rea vestiarelor, a cabinelor și a te
renurilor de aci, tineri îndrăgostiți 
de sport au prestat peste 3000 de ore 
de muncă voluntară. Indiferent ■ de 
secțiile de producție, indiferent' de 
sporturile preferate. Cineva a venit, 
recent cu ideea că n-ar fi rău si se 
amenajeze și o tribună, direct in 
granitul stâncii ce străjuiește Imtâira 
estică a terenului. „Ca la Sinaia" -r. 
spunea autorul propunerii. Planuri 
mai sint și in legătură cu reamena- 
jarea din resurse locale a pistei de 
atletism, a popicăriei precum și cu 
regazonarea terenului.

Discutând cu tov. 
secretarul asociației 
aflat 
turor
nele
nizației de partid și colaborind strins 
cu organizația U.T.M. și comitetul sin
dical, consiliul asociației Topitorul 
a obținut rezultate bune in muncă. 
Dintr-o singură parte lipsește spriji
nul : din partea 'clubului sportiv oră
șenesc, sprijin pe care președintele 
asociației, tov. Vasile Tauf, il solicită 
mereu.

bazele sportive de

Arcadia Naghi, 
Topitorul, am 

că sportul se află in inima tu- 
oamenilor care muncesc in uzi- 

„1 Mai". Sub conducerea arga-

tărit să plătească lunar cite 2 lei co
tizație. Consiliul asociației Topitorul 
a adoptat a tradus in viată hotă- 
riri care privesc îndeosebi dezvolta
rea activității sportive de mase. Nu 
e întâmplător că la Spartachiada de 
vară din acest an au luat parte aproa
pe 800 de muncitori, iar la campiona
tul asociației, care se organizează cu 
regularitate la șah, lupte, fotbal și 
țrintă participă peste 400 de salariați.

Iată și citeva nume : Alexe Vâri, 
topitor, este campionul pe asociație la

Din viata asociației
haltere — in cadrul Spartachiadei de 
pari; la tenis de masă cei mai buni 
s-au dovedit a fi Elena Kalmar și 
contabilul Nicolae Kalmar. Despre 
performanțele campioanei regionale 
Ghizela Ghiriti toți vorbesc cu mân
drie.

De aurind, asociația Topitorul mai 
are o nouă „grijă" : echipa de juniori 
la fotbal care participă in campiona
tul republican. „Puștii" au avut pină 
acum o comportare frumoasă: 2—2 cu 
juniorii Științei Cluj și o victorie cu 
5—1 asupra lui A.S.M.D. Satu Mare. 
Cei mai buni din echipă — Roman, 
Hammuth, Neuschli III, Tineghe, 
Buia — fii de topitori.

In registrul de evidență al asociației 
figurează 186 de femei. La propunerea 
acestora, este in curs de amenajare 
un teren de volei in incinta stadionu
lui. Multe tinere pot fi văzute și la di-

verse-le competiții, organizate la cil 
buă uzinei la șah sau tenis de mod

Nici activitatea turistică de mal 
nu este neglijată. Muncitorii de d 
aii participat in ultimul timp ia el 
cursii organizate la Izvorul Pintd 
Lacul Rodi, Izvoare și Sighet. A 
fost organizate serbări cimpenești I 
care au petrecut peste 400 din meii 
brii asociației, în frunte cu lăcl 
tușul Iustin Pefriceanu și muncitori 
Colo man Vigh, animatorii mișcării tl 
ristice din -uzină.

Iată acum cîțiva dintre cfșria^toi] 
actualei ediții a campionatului asociJ 
ției: fotbal — secția aglomerare J 
inbins in finală lăcătușeria cu 6—1 
trintă — Gheorghe Sălăjan, topit) 
fruntaș, lupte — Alexandru Cosma , 
Florian Sonea, șah — Mihai Po 
mecanic. Interesant de remarc) 
este faptul că printre cei mi 
buni sportivi participanți la campione 
tele asociației sportive se află nunu 
roși fruntași in producție : Paul Ho. 
ja, loan Mureșan, Iosif Ghiriti, los 
Caraciani, Nicolae Bodo și alții. La ir 
trecerile din cadrul campionatului osc 
ciației sportive au fost intotdeaun 
prezenți antrenorii Nicolae Zolion 
și Gheorghe Schwartz. Ei au avut p 
sibiliitatea să selecționeze elemen: 
talentate pentru secțiile de perje- 
manță ale C.S.O. Baia Mare — spoi 
tivi ca Ignat, Mosoni și alții.

Activitatea sportivă de la Topiton 
este acum in plin avint și depend 
de consiliul asociației ca acest fit 
să nu înceteze. Succesele nu trebu-, 
să „liniștească" pe nimeni. Dimpotnr 
ele trebuie să constituie 
pentru viitor.

VASILE SASARAN.
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GH. CIORANUcoresp.

Peisaj nou în escaladă...

(Urmare din pag. 1)

fost

bo-
nu-

DAN G1RLEȘTEANU

bi- 
ro- 
fa-

ge- 
de

VICTOR ȘCHIOPU 
ION BOA.MFA 
Arbitri de box

(LC.F.) 
(LC.F.) 

1,30 m; 
sec., 2.

toată in
și John 
care po- 
ringului, 
vizați să

că aci nu s-au mai disputat 
meciuri internaționale de 
lesne de înțeles deci curio- 
care au așteptat spectatorii

au dominat „zonele"

Se spune că 
bocii". Dar. ce 
mărătoare. vezi
Acum vreo două sSptămîni s-a stabilit:
erau 18 seniori și senioare și 72 de 
juniori și junioare. După o altă săptă- 

"Tfciînă. peste 30 de copii se prezentau an
trenorilor • -Am venit la antrenament. 
Știți, e prima oară...*

400 m plat: 1. C. Paghidas (I.C.F.) 
sec., 2. C. Fulger (Universitatea) 
sec.; 1.500 m plat: 1. C, Paghi- 
4:18,1, 2. AL Micu (I.S.E.) 4:26,5;

în Qiulești...

cum arată clasamentul 
echipe reprezentative 
1. Universitatea 146 p.. 2.
p., 3. Institutul Agronomic

Un număr de patru echipe bucureștene 
floretă fete s-au prezentat sîmbătă 

în sala de Ia „Juridice", la între- 
din cadrul returului fazei de zonă 

campionatului republican. Patru echipe 
rîndul cărora s-au detașat — prin 

ă dispoziție și excelentă pregătire 
„cvintetul* Progresului : Maria Vieoi, 

iherla Ștefănescu, Marina Stanca, Ana 
și Florența Albu. Cele trei victorii 

ținute de elevele maeștrilor A. Pele- 
și N. Marinescu (9—0 cu S.S.E. și 

și 9—2 cu C.S. Școlar) confirmă 
valorică a formației Pro-

lat& și celelalte rezultate inzegisCrate: 
— 9—t eu C.S. Șoolar și 9—0 eu 
C.S. Școlar — 9—2 eu S.S.E. Cla- 
: 1. Progresul S p, 2. Steaua 4 p,

C.S. Școlar t p, 4. S.S.E. • p.
Duminică dimineața, in fața planșelor 
au aliniat echipele de spadă, 404 patru 

număr : Steaua, Progresul, Știința 
Universitatea.

In general, concursul a fost Ia dlscre- 
spadasinilor de la Steaua care au 

t neinvinși: P—« eu Universitatea, 
2 eu Progresul, S—4 cu Știința. Cele- 
te rezultate : Știința — S—« eu Fro- 
esul și 9—3 cu Universitatea; Progre-

S—3 cu Universitatea. Clasament : 
i S p, 2. Știința I p, 1 Progre- 
4. Universitatea »p.

ampionatul universitar pe echipe
Cu toate că vremea a fost capri- 

ioasă, duminică dimineața pe stadio- 
ul Tineretului din Capitală s-au in- 
recut 150 de atleți și atlete repre- 
entînd șapte institute de invățămînt 
uperior: I.C.F., Universitatea, Insti- 
utul Politehnic, Institutul de Con- 
trucții, Institutul Agronomic, I.M.F. 
i I.S.E., în cadrul campionatului uni- 
ersitar pe echipe. Notăm absența de 
a această competiție a echipelor: 
.EXI G., Institutul Pedagogic, Institu- 

axim Gorki și Institutul de 
. Comisia sportivă a Centrului 

universitar București merită felici
tări pentru buna organizare a acestor 
întreceri. Iată cele mai bune rezul
tate înregistrate: băieți: 100 m plat:
1. C. Stroe (I.C.F.) 10,9 sec., 2. C. 
Nedelea (Institutul Agronomic) 11,2 
sec;
53,3 
55,2 
das

la 1,10 m la 1,50 m ! Ca să reușești 
trebuie să te lași de „dibuială*. de 
lucru după... ureche. Trebuie să întinzi 
mîna spre rafturile bibliotecii, să înveți, 
să nu dai din umeri cînd auzi despre nu 
știu ce metode superioare de antrena
ment. Eh, uite așa muncesc acum antre
norii Rapidului. Seara tîrziu cînd covorul 
de frunze din grădina Giuleștiului nn mai 
este răvășit de pașii grăbiți ai micilor cro- 
sțti, Gh. Stânei, Cornel Cotor, Ion Ginscă 
și Adrian Zugrăvescu își spun ce au mai
citit, ce-au aplicat în antrenamentul de 
astăzi, tntr-o zi se discută astfel de pro
bleme la cabinetul metodic, ta alta la 
sectorul tehnic sau în biroul secției. Fără 
o bază științifică nu se poate. De aceea 
cred că antrenorii de atletism de la Ra
pid trec atît de des pe la cabinetul me
dical, stau ceasuri întregi la laboratorul 
foto... Să nu uităm frumoasa sală de 
forță unde mulți atlefi au făcut cunoș
tință cu o aparatură modernă, oare ajută 
mult la o pregătire științifică. Multe ze
cimi de secundă sau centimetri au... țîș- 
nit de fapt de aici, înainte de a fi 
consemnate în foile de arbitraj.

★
„toamna se numără 
te faci dacă, după
că iarăși au crescut ?

Dupd meciurile din Scoția
Cea de a cincea confruntare dintre bo

xerii romîni și scoțieni, la care am 
avut prilejul să participăm în calitate 
de arbitri, s-a încheiat, după cum s-a 
anunțat, cu victoria pugiiiștilor noștri.

Prima întâlnire a avut loc, după 
cum se știe, la Glasgow, iar cea de a 
doua in orașul Ayr, situat în sud-ves- 
tul Scoției, pe malul Atlanticului. Vor
bind despre această localitate, trebuie 
să arătăm 
niciodată 
box. Este 
zitatea cu 
apariția echipei noastre, despre care 
auziseră multe lucruri interesante. Me
ciul de la Ayr nu a coincis cu victo
ria gazdelor, dar aceasta nu î-a împie
dicat pe spectatori să facă o caldă ma
nifestație de simpatie boxerilor romini 
pentru frumoasa loc evoluție.

I-am urmărit pe boxerii scoțieni cu 
prilejul vizitei pe care ne-aiu făcut-o in 
anul 1961. El bine, de atunci ei au 
făcut serioase progrese. Execuțiile lor 
tehnice au fost mult îmbunătățite. Ma
joritatea boxerilor care au alcătuit 
cele două echipe scoțiene au folosit 
lovituri directe, spectaculoase, punind 
in general accentul pe un box curat, 
pe scrimă. Excepție au făcut doar Mal
colm (eemimijlocie) și Croli (mijlocie 
mică) care au preferat să boxeze in 
forță, să uzeze de lovituri decisive.

Intr-o discuție pe care am avut-o 
cu dL J. Henderson, secretarul general 
al Federației scoțiene de box (S.A.B.A.). 
am aflat că pentru apropiata întâlnire 
dintre selecționatele Angliei și Scoției 
precum și pentru viitoarele campionate 
europene de la Moscova, scoțienii iși 
pun, incă de pe acum, mari speranțe 
in Mallon (cat. muscă) — învingătorul

110 m garduri: 1. Dan Vlădescu 
(I.C.F.) 16,4 sec., 2. M. Mihăilescu
(Universitatea) 16,9; triplusalt: 1. D. 
Vlădescu 14.67 m., 2. M. Zăvălui
(I.C.F.) 13,73 m; prăjină: Petre Astafei 
(I.C.F.) 4,20 m; ștafeta 4x100: 1. I.C.F. 
46,3 sec., 2. I.M.F. 48,3 sec., 3—4. In
stitutul Agronomic și Universitatea 
48,6 sec; fete: 100 m plat: 1. Marga
reta Miliadis (I.C.F.) 12,9 sec., 2. Fe
licia Grama (I.C.F.) 13,0 sec; 400 m 
plat: 1. Maria Bîrsan (I.S.E.) 68,5 sec,.
2. Rodica Stanciu (Universitatea) 69,2 
sec; inălțime: 1. I. Potoroacă 
1,43 nu, 2. Natalia Jurăscu 
1,40 nu, X T. Vilcu (I.M.F.) 
ștafeta 4x100: 1. I.C.F. 51.8
I.S.E. 59,7 sec., X Universitatea 63,8 
sec. Iată 
neral pe 
institute :
I.S.E. 126
91 p.

E greu să vorbești de atletism fără... 
cifre. Rapidul a dat anul acesta 5 juniori 
lotului republican. Florentina Frunză a 
„colecționat* recordurile de junioare la 
400 m plat cu 58,4. la 800 m cu 2:13.0 
— cel mai bun rezultat european de 
junioare —. la 500 m cu 1:14.6 și la 
ștafeta 3x800. C. Bolțiu și 1. Chimoiu 
s-au numărat printre componenții ștafe
tei 4x100 m care a stabilit un nou re
cord republican de juniori.

Pentru la anul s-au... anunțat mulți 
tineri cu perspectivă care practică atle
tismul de cîteva luni: Ion Lixandru, 
Nicoară Mirela, Al. lușcă, Igor Letoni. 
Gh. Zaharia, Georgeta Mitroi, C. Geor
gescu...

★
E puțin. Concluzia este, în primul rînd, 

a celor care muncesc aici. Este bine că 
am întîlnit aici MODESTIE ȘI EXIGEN
ȚA. în loc să se laude — cum poate ar 
fi trebuit uneori — antrenorii Rapidului 
mi-au vorbit mai mult despre rezultatele 
încă slabe la aruncăr și sărituri (juni
oare), mi-au spus că trebuie să meargă 
mai mult în școlile profesionale, că la 
unele probe sînt prea putini concurenti. 
Dar, și o mărturisire : „atunci cînd crono- 
metrele se odihnesc oprindu-și acele acolo 
unde ai vrut tu, de multe ori simți o 
caldă fericire și, mai entuziast, mai în
curajat, aștepți cu nerăbdare antrenamen
tul de mîine. Poate că elevul tău va mai 
ci ști ga o secundă11. 

Deși s-a spus despre Retezat că 
reprezintă un masiv nepotrivit pentru 
practicarea alpinismului, lipsindu-i 
elementul esențial — abruptul — și 

motivindu-se in plus 
continua dezagregare a 
rocii, primii pași tăcuți 
pentru identificarea și o- 
mologarea de trasee al
pine au 
riul.

Astfel, 
nlsm de 
nedoara 
mărească
trasee din Retezat, cana- 
lizîndu-și activitatea în 
două sensuri : efectuarea 
de premiere avînd 
cuitate ridicată și 
tificarea turelor cu 
cuitate scăzută,
mai necesare în clipa de 
față, masivul fiind situat 
intr-o regiune in care 
alpinismul se află la 
începuturile lui.

Ne-am ales două mari 
„ateliere1 
Pelegii •
II.

Colții 
tă o 
țancurî

tarea cu totul necorespunzătoare a lo
tului care a participat la campionatele 
mondiale de la Cairo. Ce părere au 
despre acest lucru D. Maghiar, V. 
Atanasiu și mai cu seamă Șt. Petres
cu care a totalizat doar 568 p (!) 
scăpind o siluetă ? Este adevărat că 
și timpul a influențat oarecum, dar 
unor trăgători cu experiența celor 
amintiți nu le este îngăduit să justi
fice comportarea slabă invocînd fel și 
fel de pretexte legate de timp, muni
ție, instalație etc. Am vrea, de ase
menea, să cunoaștem și motivele pen
tru care trăgători ca I. Sîrbu, M. 
Ferecatu, N. Rotaru. T. Ciulu nu au 
participat la concurs.

Iată rezultatele : pistol precizie : 1.
1. Pieptea (Pogresul) 546 p; 2. V. 
Manciu (Steaua) 536 p; 3. T. Jeglins- 
chi (Dinamo) 533 p; pe echipe: 1. 
Progresul 2119 p; 2. Dinamo 2077 p; 
3. Steaua 2072 p. Armă liberă calibru 
redus 3x30 focuri seniori, poziția cul
cat : 1. M. Antal (Știința) 293 p; 2. 
Gh. Stoian (Știința) 288 p; 3. M. La- 
zăr (Dinamo) 285 p; poziția in ge
nunchi: 1. I. Olărescu (Știința) 286 p;
2. C. Antonescu (Olimpia) 280 p; 3. 
M. Lazăr 277 p; poziția în picioare:
1. M. Rusescu (Steaua) 265 p; 2. M. 
Lazăr 263 p; 3. V. Enea (Steaua) 260 
p; pe trei poziții: 1. M. Lazăr 825 p;

lui Ciucă — și în E. Armstrong (în
vingătorul lui Gheorghiu). De aseme
nea. ei continuă să acorde 
crederea lui Mc. Taggart 
Fisher (învinsul lui Monea), 
sedă o bogată experiență a 
De altfel, acești boxeri sint 
facă parte din reprezentativa Angliei 
la „europenele" din anul viitor.

Iată deci fapte care ne dovedesc că 
victoria realizată de boxerii noștrii în 
Scoția constituie o performanță remar
cabilă Și că, in general, sportul nostru 
cu mănuși este, la ora actuală, in pli
nă afirmare.

Cîteva cuvinte despre comportarea 
echipei noastre. Evident, succesele de 
la Glasgow și Ayr ne bucură. In ge
neral, reprezentanții noștri s-au pre
zentat bine puși la punct atît cu pre
gătirea fizică, cit și din punct de ve
dere tehnic. In contrast cu gazdele, 
boxerii noștri au dus lupta intr-un 
tempo susținut, astfel că întotdeauna 
ei au terminat meciurile in forță. 
Ciucă (învins de... arbitrii Nicole și 
Hume), Gheorghiu. Dinu, Mihalic. Mo- 
ne- și Mariuțan au practicat un box 
spectaculos, fiind aplaudați deseori la 
..scenă deschisă". Cu toate acestea, 
trebuie să spunem că în evoluția pu- 
giliștilor noștri am observat (la unii 
dintre ei) și anumite defecțiuni care 
trebuie neapărat corijate. Considerăm 
că la o parte dintre boxerii noștri (ca 
de pildă Anton. Nicolau) le lipsește 
orientarea in ring, nu știu să se des
curce singuri din situații dificile. Al
tora (Low. de exemplu) le lipsește vi. 
teza in execuții. In general insă, com
ponenții echipei noastre reprezenta
tive au dat satisfacție, fâcind ca. o 
dată cu noile victorii din Scoția. 
Lanțul intilnirilor dintre boxerii 
mini și scoțieni să ne fie și mai 
vorabiL

Rezultate slabe în „Cupa de toamnă “
Sîmbătă și duminică, pe poligoanele 

Dinamo și Tunari s-a desfășurat ul
timul concurs oficial de tir al anului, 
„Cupa de toamnă". La întreceri au 
participat mulți dintre fruntașii ti
rului din Capitală, dar au fost sem
nalate și foarte multe absențe nemo
tivate. Dar. cel mai mare neajuns 
al concursului l-au constituit rezulta
tele mediocre realizate in probele de 
armă, excepție fâcind performanțele 
primilor clasați la pistol precizie și 
armă liberă 3x30 focuri seniori pozi
țiile culcat și in genunchi. In mod 
cu totul deosebit ne-a surprins însă 
comportarea trăgătorilor de la pistol 
viteză, unde un singur concurent, I. 
Tripșa, a atins cifra destul de mo
destă de 581 p, majoritatea celorlalte 
rezultate situindu-se în jurul unor 
medii de 565—570 p (!!!) Dacă ne 
gindlm la perioada in care ne găsim, 
cînd în mod firesc concurenții care 
fac parte din lotul republican trebuie 
să fie în formă sportivă maximă, re
zultatele slabe de sîmbătă și dumi
nică ne par cu atît mai de neînțeles.

Asemenea performanțe necorespun
zătoare ne spun însă foarte multe lu
cruri. Ele vorbesc de la sine asupra ni
velului de pregătire tehnică a țintași- 
lor noștri fruntași și explică compor

BOX CU.. .UMBRA
(Mărturisirile

Mi-au spus unii să nu mă amestec. 
Dar nu poți să taci cînd e vorba de 
o cunoștinjă sau de un prieten, iar 
Francisc 'Ambruș îmi este și una și 
alta. De cum apare pe ușă întind 
mina după sticla cu trei stele. De, 
îi știu slăbiciunile! Una mică, apoi 
încă una și aici... mă opresc eu. Alt
fel știu că se duce de copcă toată 
artimetica. Că de, dacă ai drept ca
talizator coniacul, chiar reacțiile min
tale ies pe dos.

Dar nu asta vroiam să vă spun.
Am auzit că a fost 
suspendat pe tușe, 
luni de zile pen
tru niște... treburi.
De fapt ar trebui să vă spun despre 
ce e vorba, ca să știți și dumnea
voastră ! Cu cîteva săptămîni in 
urmă a fost o gală de box. Concuren- 
ții urmau să facă cîntarul la Dispen
sarul central sportiv. Ambruș, după 
ce a „consultat" o sticluță din alea 
cu stele (nu am nici o vină I Venise 
la mine... bine făcut și l-am refu
zat). a pornit să

i Și cum se întimplă 
mai și greșește, a 
mai devreme acolo.
nu-i nimeni. întuneric beznă. Unde 
or fi ăștia ? s-o fi întrebat el pe 
drept. Și-a pornit-o pe culoare Deo
dată a apărut în fata lui o stafie:

— Care ești acolo? Pe cine cauți?!

M1CROFOILETON

facă „cîntarul" 
uneori, căci omul 
ajuns cu o oră 
Intră el pe ușă.

Pt. conf. TIBERIU BAN

40 de trasee noi In Retezat

■i

dovedit contra-■4t.

secția de alpi- 
la Corvinul Hu
și-a propus să 

numărul de

difi- 
iden.
difi- 
mult

■y

4 
s

•“ alpine: Colții 
și Virful Bucura

Pelegii reprezin- 
ingrâmădire de 
și creste ascu-

unui barman)
Răspunsul lui Ambruș nu e cazul 

să-l reproduc. Ar roși și... tiparul. Fi
nalul acestui episod a fost că pazni
cul de noapte (el era stafia pe care 
a văzut-o prietenul meu) a fost 
insultat, jignit.

Ambruș a fost mustrat nentru ieși
rea 
mai repeta faptele. S-a ținut de cu- 
vînt exact... o săptămînă. Intîmpla- 
rea a făcut ca din nou cîntarul altei 
competiții să se

lui și a promis că nu se vor

n-a stat locului. Știindu-se 
socotit că-i 

sfera

desfășoare exact în 
același local. Ce 
mai încolo și în
coace s-a reeditat 
și conflictul lui

Ambruș cu... stafia, pardon, cu tova
rășul care îngrijea de securitatea 
imobilului. In plus, amicul nostru, 
probabil ca să se convingă că are sau 
nu are în fața lui o stafie a luat o 
poziție de gardă și a strigat deati 
răsunat sălile: „stai că-(i ard una de 
vezi stele verzi*.

„Stafia" 
din... carne și oase a 
mai bine să dispară din 
a „viteazului".

In orice caz. eu am 
cluzie. Dacă mal vreau 
prietenul meu Ambruș 
buie să-l refuz chiar de la primul 
pahar. Chiar dacă mă încondeiază în 
condica de redamații.

vizuală

o con- 
văd pe

tras 
să-l 

în ring tre-

imen- 
carac- 
lipsa 

conti-
valoarea alpină a 

regiuni în care se poate prac- 
cățărătură spectaculoasă, pe 
având o dificultate aprecia- 
ridicînd probleme interesante

țite, a căror bază ee pierde in 
sul cimitir de blocuri granitice 
teristic masivului. Din ..efericire, 
unor pereți cu o verticalitate 
nuă scade mult 
acestei 
tica o 
pasaje 
bilă și 
de tehnică alpină. Muchia mare (IV 
B) și Traseul Mezinului (V A), efec
tuate în premieră de echipele Ioan 
Niță — Ioan Cohn și Constantin Zam
fir — Corneliu Pichiu, sînt trasee în 
care porțiunile de cățărătură liberă, 
caracteristică turelor de granit, alter
nează cu porțiuni unde se impune 
folosirea procedeelor tehnice de esca
ladă cu mijloace artificiale.

Virful Bucura II, ridieîndu-se ca o 
uriașă piramidă din grohotișul căl
dării Pietrile, oferă cățărătorilor tra
see care, fără a se ridica la valoa
rea celor din Colții Pelegii, prezintă 
totuși un interes deosebit prin spec
taculozitatea muchiilor, hornurilor și 
vâlcelelor ce se parcurg.

Străduințele alpiniștilor de la Cor
vinul s-au concretizat în efectuarea 
unui număr de peste 40 de trasee cu 
care s-a adus o contribuție la popu
larizarea alpinismului în această par
te a țării și la confirmarea presupu
nerilor legate de posibilitățile de es
caladă într-o rocă exclusiv granitică.

DAN PICHIU 
instructor de alpinism

2. I. Olărescu 824 p; 3. C. Antonescu 
822 p. Pe echipe: 1. Știința 3231 p; 
2 Steaua 3219 p; 3. Dinamo 3195 p. 
Senioare, poziția culcat: 1. Ioana 
Soare (Știința) 287 p; 2. Li via Ol tea- 
nu (Olimpia) 282 p; 3. Petruța Tălvă- 
nescu (Metalul) 281 p; poziția in ge
nunchi: 1. Ioana Soare 281 p; 2. Eda 
Baia (Știința) 280 p; 3. Ana Goreti 
(Olimpia) 274 p; poziția in picioare:
1. Jaqueline Zvonevschi (Dinamo) 258 
p; 2. Eda Baia 257 p; 3. Ioana Soare 
247 p; pe trei poziții: 1. Ioana Soare 
815 p; 2. Eda Baia 812 p; 3. Ana Go
reti 796 p. Pe echipe: 1. Olimpia 2344 
p; 2. Dinamo 2295 p; 3. Steaua 2279 
p. Pistol viteză: 1. I. Tripșa (Dinamo) 
581 p; 2. M. Dumitriu (Steaua) 577 p;
3. G. Maghiar (Dinamo) 576 p; 4. V. 
Atanasiu (Știința) 576 p; 5. A. Neagu 
(Dinamo) 569 p; 6. Șt. Petrescu (Di
namo) 568 p. Pe echipe: 1. Dinamo 
2285 p; 2. Steaua 2160 p; 3. Știința 
2143 p.

Trofeul pus în joc a fost cucerit de 
echipa Steaua, care a totalizat 8 punc
te, urmată de Dinamo și Progresul.

P. GORETI 
V. GORUN
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CAUZA CAUZELOR

Echipa noastră masculină s-a în
tors deci de la campionatul mon
dial cu un loc necorespunzător pre
gătirii și capacității sale fizice, teh
nice și tactice. Ca și la precedentele 
două ediții (Paris 1956 și Rio de 
Janeiro 1960), reprezentativa n-a 
fost în stare să-și valorifice total ba
gajul de cunoștințe și iarăși n-a reu
șit să cucerească titlul mondial, cu 
toate că și de astă dată el îi era la 
îndemînă. Și n-a izbutit nici măcar 
să repete locul II obținut cu șase 
ani în urmă, loc căruia, după cum 
se știe, prin felul în care a acționat, 
i-a dat pur și simplu cu piciorul. 
Pricina ? Din nou ’ inconstanța, com
portarea fluctuantă de la meci Ia 
meci și de la set la set, înfumurarea 
și desconsiderarea adversarilor, spi
ritul de luptă scăzut. Foarte adevă
rat. Dar cele înșirate mai sus sînt 
la rîndul lor tot efecte, stări care 
nu s-au ivit așa, din senin, ci au 
fost desigur generate și ele de niș
te cauze. Să încercăm așadar a ve
dea ce anume le-a dat naștere.

INDIVID Șl COLECTIV

întrebați fiecare separat, compo-
nenții reprezentativei nu vor fi pro
babil de acord cu ideea propriei lor 
tngîmfări și vă vor spune, așa cum 
au răspuns de exemplu după me
ciurile cu echipele Bulgariei și Ja
poniei, că au vrut să cîștige, și în
că detașat. Ca și cînd ar putea exis
ta echipă care, într-o partidă de
cisivă de campionat mondial, să nu 
dorească victoria I Prin „am vrut 
să cîștigăm detașat" noi credem că 
trebuie să se înțeleagă: „nu ne-a 
putut trece nici o clipă prin gînd că 
echipele Bulgariei și Japoniei ar fi 
capabile să ne învingă pe NOI !“ 
Dar ceea ce este sigur e că fiecare, 
în parte a vrut să învingă. E greu 
să crezi altfel. Numai că de la in
divid la colectiv e cîteodată cale 
lungă, și în cazul echipei noastre 
masculine de volei rezultatul asam
blării voințelor individuale s-a do
vedit a fi — cel mai des — întru-

NOUIĂJI DIN AS0CIAJII1I SPORTIVI BUCUREȘTTNE
Apropierea zilelor de iarnă n-a slăbit 

activitatea ce se desfășoară in asocia
țiile sportive. Consiliile asociațiilor și 
activiștii sportivi se străduiesc să men
țină munca sportivă la același nivel ca 
și in zilele de ,,sezon plin**. Și sarcini 
sini destule. Este necesară doar mai 
multă inițiativă și asigurarea unor con
diții specifice vremii reci. Iată, tn rin- 
dtirile care urmează, cîteva aspecte din 
munca unor asociații din Capitală :

© Luptele sînt îndrăgite de multi din
tre muncitorii uzinei „Vulcan". Secția de 
specialitate a asociației are vechi tra
diții iar sala de sport din imediata apro
piere a uzinei oferă condiții bune pentru 
desfășurarea antrenamentelor sportivilor. 
Ținînd seama de aceasta consiliul aso
ciației a liotărît înființarea unei secții 
de lupte libere. Afișe mari, răspîndite 
în toată uzina, cheamă tinerii să se în
scrie în număr cit mai mare în secția 
de lupte. Antrenamentele se vor desfă
șura de două ori pe săptămînă sub di
recția supraveghere a unor antrenori com- 
petenți.

De o deosebită atenție din partea con
siliului asociației se bucură și secția de 
atletism, la conducerea căreia a fost nu
mit un activist voluntar cu multă tragere 
de inimă, muncitorul Nicolae D. Nicolae. 
Acesta se străduiește să ridice secția de 
atletism la nivelul celor mai bune secții 

totul nemulțumitor. Căci dacă indi
vidual — sporadic — puteai re
marca de pe margine dăruirea și 
combativitatea multora dintre jucă
tori, în schimb reprezentativa noas
tră nu-ți lăsa impresia unei ECHIPE, 
ci îți oferea imaginea clară, chiar 
foarte clară a unui...

COLECTIV... DIVIZAT

Și nu era o simplă impresie. Son
dajul întreprins ne-a confirmat din 
păcate bănuielile că aceasta stă la 
baza scăzutului spirit de echipă, de 
luptă al naționalei noastre mascu
line. In lot există, după cite se pare, 
o atmosferă de loc propice cola
borării. Lotul, departe de a constitui 
o entitate sufletească, este fărîmițat 
în grupuri, după diverse disensiuni 
șl ambiții pe care, după părerea 
noastră, le alimentează în bună par
te și le cultivă slaba conducere teh
nică a echipei, girată de antrenorii 
ing. Gh. Petrescu și maestrul emerit 
al sportului prof. Șt Roman.

TITULAR1 ȘI REZERVE

Este una dintre categorisiri. Echi
pa nu are 12 jucători din care să se 
alcătuiască formația într-un spirit 
de echilibru sufletesc, de răspundere 
și de încredere reciprocă. Nu. Titu
lari și rezerve. De o parte — „se
natorii de drept": Nicolau, Plocon, 
Corbeanu, Miculescu. Drăgan. Fie- 
raru, adulați, răsfățați de antrenori 
și considerați alfa și omega echipei 
reprezentative; de cealaltă parte — 
rezervele — pentru că... trebuie să 
fie și rezerve — Derzsei, Chezan. 
Bărbuță, Cherebețiu, Grigorovici și 
Coste, priviți, în genere, cu puțină 
încredere. Neîntemeiată neîncredere, 
bineînțeles. Să ne amintim bunăoară 
de excepționala comportare a lui 
Derzsei de-a lungul întregului tur
neu final, randamentul dat de Che
zan — în special In meciul cu echipa 
R. P. Chineze, de Bărbuță — mai cu 
seamă în partida cu Cehoslovacia și

Cel mai bun realizator al 
reprezentativei noastre na
ționale în campionatul mon
dial de la Moscova, Der
zsei, într-una din numeroa
sele sale intervenții reușite 
din meciul cu echipa 
R. P. Polone, încheiat cu 
3—0 pentru noi.

Foto: P. Romoșan

din uzină. Și primele rezultate, dintre 
care cităm masiva participare la crosul 
„Să întîmpinăm 7 .Noiembrie*, dovedesc 
că strădaniile vor fi încununate de suc
ces.

© La uzina „Electromagnetica", preșe
dintele consiliului asociației Vestitorul, 
tov. Al. Ivan, ne-a vorbit despre străda
niile ce se depun pentru amenajarea sălii 
de sport în care să poată fi continuată 
activitatea sportivă a secțiilor de volei, 
handbal etc. El ne-a relatat faptul că 
— de curlnd — au fost cumpărate noi 
materiale și echipamente sportive, ceea 
ce va contribui ia o bună desfășurare 
a activității în sezonul care urmează.

• în centrul preocupărilor consiliului 
asociației Autobuzul de ia uzina „T. Via- 
dimirescu", se situează ultimele lucrări 
la terenul de sport din str. Prașilei, ne-a 
relatat tov. C. Grigoriu, activist al aso
ciației. In curînd va rămîne de făcut 
numai gazonarea, lucrare ce se va exe
cuta la primăvară. în acest fel se va 
realiza un vechi deziderat al sportivilor 
asociației.

Pentru sezonul de iarnă s-au luat mă
suri în vederea amenajării sălii de sport, 
în această privință este necesar însă mai 
mult sprijin din partea comitetului sin
dical și a conducerii uzinei.

AUREL CRIȘAN — coresp. 

în repetate rînduri de Cherebețiu, 
care însă de multe ori stătea pe tușă 
în vreme ce în teren Fieraru și Dra
gan făceau greșeli cu duiumul. Cît 
privește pe Coste și Grigorovici, 
acestora se poate spune că li s-a 
refuzat prilejul de a-și arăta poten
țialul lor de luptă, pregătirea lor. 
Ei au păzit mai mult banca rezer
velor, chiar și atunci cînd Derzsei și 
Miculescu, cei mai buni, mai con
stanți și mai combativi atacanți ai 
noștri, abia se mai țineau pe picioa
re în urma nechibzuitei lor solici
tări. Am numit astfel, în treacăt, 
una dintre numeroasele erori comise 
de conducerea tehnică a echipei, fi
gurină printre cauzele principale ale 
infringerii din jocul cu Japonia.

TRĂGĂTORI ȘI RIDICĂTORI

Sînt alte două categorii în care 
este divizat lotul și a căror gravă 
lipsă de unitate doar insuccesul de 
la „mondiale" ne-a dat-o pe de-a- 
ntregul in vileag. In ședința de ana
liză a turneului de verificare din 
septembrie de la București, ultimul 
înaintea plecării la campionatele 
mondiale, cînd aspectele de ordin 
moral ale pregătirii au fcet atin
se, ridicătorii n-au vorbit despre 
divergențele existente deseori între 
ei și trăgători. Nici Drăgan, nici 
Fieraru, nici Cherebețiu, nici unul n-a 
arătat atunci că din cauza orien
tării tactice șablon, impusă cu pre
ponderență echipei, ca marea majo
ritate a atacurilor să fie încheiate 
după trecerea mingii prin filtrul 
corector al celor doi așa-ziși condu
cători de joc aflați in teren, aceștia 
sînt transformați aproape integral 
in simple „mașini de pase".

Ridicătorii n-au spus nici că sînt 
socotiți și tratați ca niște . secunzi 
ai trăgătorilor care îndeobște nu 
execută lovitura de atac cu maxi
mum de interes dacă pasa nu vine
— milimetric — în punctul cel mai 
convenabil. Și, în sfîrșit. ei n-au 
rostit un cuvînt nici despre limbajul 
necorespunzător cu care sînt punc
tate uneori (de pildă, de către Plo
con) raporturile nesănătoase dintre 
unii trăgători și ridicători, cînd 
aceștia din urmă greșesc și nu dau 
la perfecție pasa. Și. mai sînt cu si
guranță la acest capitol multe alte 
laturi negative, încă nedezvăluite, dar 
pe care analiza comportării de la 
„mondialele" din acest an va trebui 
să le descopere și să le atace cu de
plin curaj, pentru că numai astfel 
viitorul ne va feri de lecții ustură
toare cum a fost cea recentă.

CAUZA CAUZELOR
Domină tehnicismul îngust, priori

tatea acordată — fără limite — 
pregătirii fizice generale și specifice, 
pregătirii tehnice și pregătirii tac
tice, pregătirii în mare și pregătirii 
de detaliu pentru fiecare meci în 
parte. Un singur amănunt este ne 
glijat. Este însă tocmai amănuntul 
fundamental, tocmai acela fără de 
care îi este imposibil să dea rod și 
celui mai minuțios proces de instru
ire și antrenament: pregătirea mo
rală și de voință, care trebuie să 
1'ie rezultanta unei permanente, se
rioase și pasionate munci de edu
care a sportivilor. Incepînd, se în
țelege, de jos, din cluburile sportive 
din care provin cadrele echipei na
ționale și unde trebuie să cadă ac
centul atenției, căci o dată cu in
trarea în lot nu se mai pot opera 
decît cel mult retușări, nicidecum 
modificări structurale.

Iată ceea ce, în mod evident, nu 
s-a făcut sau s-a urmărit cu super
ficialitate în pregătirea echipei noas
tre naționale. Iată deci care-i cauza 
cauzelor. iată ceea ce — cu certi
tudine și în mare parte din cazuri
— a explicat și un blocaj prost, și 
o pasă greșită, și un dublaj ne
atent, și un atac lipsit de convingere.

Credem că de Ia aceste adevă
ruri, după părerea noastră, e nece
sar și util să pornească analiza 
ce va avea loc. Va trebui ast
fel riguros stabilită împărțirea 
răspunderilor între jucători, între an
trenorii echipei și antrenorul federal
I. Takacs, între ficiorii de conducere 
din biroul F. R. Volei, care aveau 
sarcina să-i îndrumeze și să-i con
troleze și, în fine, între conducerile 
cluburilor care au dat jucători na
ționalei și care trebuia să se ocupe 
de educarea lor.

Se impune ca lotul reprezentati
vei să fie cu grijă curățat de lipsu
rile pe care analiza le va descoperi, 
astfel incit componenții acestuia să 
răspundă printr-o comportare demnă, 
combativă, corespunzătoare ireproșa
bilelor condiții de pregătire care le 
sînt asigurate.

CONSTANTIN FAUR

Echipa Steaua — pentru a opta oară cons 
campioană a tării

fiți Balaș a stabilit un nou record mondial dc juniori la „a

GIURGIU 5 (prin telefon). — Timp 
de trei zile, în sala de festivități
1. L. Caragiale din localitate s-au 
desfășurat campionatele republicane 
pe echipe la haltere. Au participat 
formațiile Steaua, Dinamo Obor, Ra
pid, Olimpia din București, C.S.O. 
Galați, Olimpia Brașov și C.S.M. 
Cluj. La cele șapte categorii prevă
zute in regulamentul competiției au 
concurat 49 de sportivi. Cea mai fru
moasă comportare au avut-o halte
rofilii din echipa Steaua care, la cinci 
categorii, s-au clasat pe primul loc. 
Astfel, echipa Steaua a cucerit pen
tru a opta oară consecutiv titlul de 
campioană a țării. In cadrul întrece
rilor halterofilul Fiți Balaș din echipa 
Steaua a obținut o performanță re
marcabilă la categoria ușoară, proba 
aruncat: 142,5 kg., rezultat care de
pășește cu 2,5 kg. recordul mondial 
de juniori, care ii aparținea halte
rofilului sovietic Babaian. Recordul 
mondial stabilit la Giurgiu a consti
tuit un eveniment insemnat pentru 
spectatorii care au fost martorii aces
tei performanțe deosebite.

Iată rezultatele pe categorii:
CAT. COCOȘ : 1. Ion Panait

(Steaua) 280 kg. (95 + 80+105), 2. Ion 
Balman (Rapid) 260 kg. (77,54-80-)-
102.5) , 3. Ion Hortopan (Olimpia) 242,5 
kg. (77,54-72,54-92,5).

CAT. PANA: 1. Alexandru Toma 
(Dinamo Obor) 300 kg. (87,5+90 + 122,5),
2. Dragoș Nlculescu (Olimpia Bucu
rești) 285 kg. (87,5+854-112,5), 3. Dan 
Pețelcan (Rapid) 262,5 kg. (75+82,5 + 
105).

CAT UȘOARA : 1. Fiți Balaș
(Steaua) 355 kg. (112,54 100+142,5), 2. 
N. Amzuică (Olimpia) 320 kg. (95+ 
1004125), 3. Vasile Popa (Dinamo 
Obor) 312.5 kg. (1004-904-122,5).

CAT. SEMIMIJLOCIE : 1. Lisias
Ionescu (Olimpia București) 357,5 kg. 
(112,5+1104-135), 2. Niță Pană (Steaua) 
332,5 kg. (97,5+1004-135), 3. Mihai 
Șerbu (Dinamo Obor) 332,5 kg. (1054- 
102,5+125).

CAT. MIJLOCIE : 1. Daniel Dolo
fan (Steaua) 327,5 kg. (102,54-97,5+
127.5) , 2. Mihai Gusbeth (Olimpia
Brașov) 325 kg. (1054-95+125), 3.
Francisc Marton (C.S.M. Cluj) 320 kg. 
(1004-95 + 125).

CAT. SEMIGREA : 1. Lăzi 
(Steaua) 410 kg. (130,5+1251 
Tiberiu Roman (C.S.M. Cluj» 
(132,5+1104-150), 3. Corneli 
(Dinamo Obor) 352,5 kg. (1 
137,5).

CAT. GREA: 1. Silvii
(Steaua) 385 kg. (130 + 115+11 
Drăgulescu (Rapid) 365 kg] 
110+142,5), 3. Gheorghe mI 
namo Obor) 360 kg. (11] 
137,5).

In urma acestor rezultate J 
tul pe echipe se prezintă J 
Steaua București 11 p. (c| 
a R.P.R. pe anul 1962), 2. I 
București 20 p. 3. Dinar] 
24 p. 4. Rapid București 30 pJ 
pia Brașov 32 p. 6. C.S.M, 
p. 8. C.S.O. Galați 42 p.

TRAIAN BARBALATA

< I
Rapid Bucure 

a cîști^ft 
„Cupa î Noicml 

BUCUREȘTI. S-au încheiat] 
rile „Cupei 7 Noiembrie" la] 
în 7 masculin. In ultima par] 
pid a întrecut formația Stei 
scorul de 21—20, după ce 1 
militarii conduceau cu 12—8. I 
acesta echipa feroviară a cud 
feul pus în joc. (C. Nicuîescu]

CRAIOVA. După terminar] 
pionatului orășenesc de hand 
masculin, pe primele locuri s 
sat : Școala Sportivă de Eie 
juniori), A. S. Voința (la seni 
Armata (la seniori). De rel 
echipa feminină Voința a 
campionatul fără să fi cum 
frîngerea. (V. Săndulescu-c

„De ce se trage atît de
La ancheta inițiată de ziarul nostru în legătură cu una din prd 

importante ale fotbalului nostru și anume „De ce se trage atît de 
poartă ?" au răspuns o serie de antrenori, arbitri și jucători. Schid 
păreri a fost fructuos. In rindurile de mai jos tov. I. Siclovan, d 
institutului de Cultură Fizică, trage unele concluzii după această

Discuția inițiată de ziarul „Sportul 
popular" în jurul trasului la poartă 
a fost oportună. Ea a contribuit la 
efectuarea unui valoros schimb de 
păreri într-o problemă de cea mai 
mare importanță în fotbalul nostru : 
finalizarea.

S-a spus în cadrul discuției că efi
ciența trasului la poarei este frinată 
de mai mulți factori, ca : nerepeta- 
rea suficientă și în condiții variate 
solicitate de condițiile concrete ale 
meciurilor ; multe înaintări joacă la 
intimplare ; se caută prea mult po
ziția cea mai favorabilă ; nu se dă 
suficientă atenție dezvoltării gîndirii 
tactice în vederea dejucării apără
rilor supraaglomerate etc.

Deci, factorii care împiedică for
marea și perfecționarea trasului la 
poartă sînt depistați în mod precis 
și acest lucru nu este numai pro
dusul discuției inițiate; ei n-au 
fost descoperiți în cadrul schimbului 
de opinii făcut recent, ci se cunosc 
de multă vreme.

Atunci, de ce nu se iau măsuri 
practice în pregătirea de zi cu zi a 
jucătorilor noștri ?

Răspunsul nu poate fi decît acela 
că în procesul de instruire unii an
trenori aplică încă multe metode gre
șite.

S-ar putea desprinde, din multitudi
nea deficiențelor semnalate, o verigă 
principală, care să scoată din impas 
pregătirea jucătorilor de fotbal pri
vind trasul la poartă ?

După părerea noastră, da. Șl acest 
lucru este foarte bine subliniat și mai 
ales explicat atît de antrenorul sovie
tic emerit B. Tirik, cît și de tovarășii 
Badea, D. Nicolae, Mîndru. De aseme
nea, cred că ar trebui să se subli
nieze și reflecția, cu mult miez me
todic, făcută de Constantin.

B. Tirik spune că trasul la poartă 
„trebuie să se desfășoare in condiții

de lipsă de timp și de B 
Această idee o găsim și Ia B 
au răspuns la anchetă. Badea B 
cițiile de tras la poartă se facB 
static, nu in mișcare, in conB 
joc sau apropiate. De aceea seB 
deprinderi care nu corespund B 
D. Nicolae : „caută mereu pocB 
bune, mai avantajoase" ; MindB 
portar, eu știu de acum B 
unora dintre înaintași nu B 
mingea intr-un anumit chip.B 
vor șuta"; Gh. Constantin : B 
rea adversă „se desfăcea" și B 
infiltram in „găurile" care <B 
Puteam șuta nestingheriți la ■

Cei amintiți mai sus vortB 
fond, despre necesitatea aB 
unei depline concordanțe a B 
pului deprinderii din procesîil ■ 
gătire, cu acela din cadrul col 
rilor. I

Această cerință nu se asigB 
respunzător in antrenamente, d 
unii antrenori nu dau dovadă 
ficientâ exigență față de ex 
jucătorilor. In locul unei mun< 
de răspundere, ce ar trebui 
solicitată de antrenori, ori de 
se exersează trasul la poartă, : 
rează jucătorilor execuții < 
fără diferite teme mobilizate; 
înflorituri nejustificate, numai 
ciorul mai abil etc. Un as 
climat de muncă este necores 
tor atît din punct de vedere i 
tiv cît și educativ.

Ce ar trebui să se întreprinc 
tru îmbunătățirea situației exi- 

După părerea noastră, ar tre 
se pună un accent mai mare 

1. îmbinarea judicioasă a e 
rii trasului la poartă din poziț 
tice sau mai ușoare (din mers 
gare ușoară, nestingheriți de 
sar) cu trasul din acțiuni pr< 
din combinații în 2—3 jucăto 
ale intregii înaintări, in cond



SERIA I

letalul Tîrgoviște-C.S.O. Galați 
I 0-0
■Un meci de fotbal nu trebuie ju- 
■at numai după perioadele de domi- 
■e ale echipelor", este remarca ■ută de un spectator la sfîrșitul aces-
■ joc disputat duminică în orașul iul 
■•Iova. Acel spectator avea perfectă 
■ptate. Intr-adevăr, Metalul a dominat
■ autoritate, „cu fundașii la centru**, 
■roape trei sferturi din meci. Cu toate 
■stea, ar părea de neînțeles, dar scorul 
■1 (0—-0) cu care s-a încheiat partida 
■e perfect echitabil. Să ne explicăm:
■ prima secundă a partidei, metal ur- 
fttii s-au năpustit în careul advers, au 
■cat orbește, încurcîndu-se între ei. 
■intașii Metalului au avut nenumărate 
■zii fie ratate de el (Iordache min. 2
■ 16, Bălăceanu min. 45, Chirlțâ și Cru
ft, ambii în aceeași fază din min. 56, 
■zăcu min. 65 și 85), fie destrămate
■ apărarea gălătenilor.
fc.S.O. Galați, fără să se Intimideze de 
■eastă... revărsare spre poarta sa, s-a 
■ărat supranumeric și organizat (deși 
■mai David a rămas în atac, el a fost
■ permanent pericol pentru poarta 
■goviștenilor datorită jocului său foarte 
Iresiv), contraatacînd foarte periculos, 
■a mai mare ocazie a avut-o în min.
■ Marcu iese din poartă, Militaru
I. S.O.) șutează în poarta goală, dar 
■mescu degajează. In traiectoria ei 
lingea îl lovește pe Prandea și se în- 
■arce înapoi spre poartă, dar ocolește 
Ira din dreapta ieșind în corner. Iată 
| ce rezultatul înregistrat este echitabil. 
■Arbitrul T. Burtan — București a con
ns excelent prima repriză, pentru ca I cea de a doua să greșească de cîteva li, lăsînd nesancționat un henț, în 
Ireul gălățenilor. Această greșeală a 
Ibitrului nu scuză cîtuși de puțin ati- I clin ea reprobabilă a cîtorva specia- 
Iri. Ar fi necesară ducerea unei mund 
I educație mai intensă în rîndul spec- 
Itcjpor din Tîrgoviște.
■METALUL : MARCU — TOMESCU, 
IraNDEA, Georgescu — Nițescu, Mi- 
■ilescu — Oteanu (Cazacu din min. 
I), Cruțiu, IORDACHE, Bălăceanu, Chi
nă.

DAN — Lupea, HULEA, STA- 
■ESc^J — DRAGOMIR (cel mal bun de 
U terWi), Fălcuțescu — Militaru, Gheor- 
he, DAVID, Matei, Voicu L 
I MIRCEA TUDORAN
I ȘTIINȚA GALAȚI — CARP AȚI SINAIA 
1—1). Localnicii au dominat tot timpul, 
teciul a fost de un nivel tehnic nesa- 
Isfăcător. Realizatori : Păun (min. 46) șl 
lătrașcu (min. 90) pentru Știința, res- 
lectiv Ologu (min. 60). (A. Schenkmann, 
bresp.).
II. M.U. MEDGIDIA — PRAHOVA PLO- 
EȘTI (3—0). Partidă de luptă, în care 
lazdele au acționat cu mai multă clari- 
kte, mal ales în repriza a n-a. Au în- 
pris Bucur (min. 15) și Datcu (min. 78 
fi 89) (R. Avram, coresp.)
[c.S.O. BRAILA — C.F.R. PAȘCANI 
1—2). 8.000 de spectatori din Brăila au 
pst deziluzionați de jocul prestat de 
Ichipa lor favorită, care a comis greșeli 
Qementare, în special în apărare. Fot
baliștii de la C.S.O. Brăila au dominat 
nsistent în repriza secundă, dar fără 
ezultat.
Oaspeții au făcut mai mult un Joc de 
părare, dar au contraatacat periculos. 
Lu jparcat : Coteț (min. 8) pentru C.S.O.»

Ia poartă**?
Lropiate și concrete de joc. Ponde
rea trebuie să cadă asupra celei de a 
Boua variante și aceasta, In special, 
lu toate înaintările echipelor de cate
goria A, B și tineret.
I 2. Planificarea în ciclul săptămînal 
Re antrenament a numărului și inten- 
lității repetărilor trasului la poartă 
pe procedee (cu capul, din void, drob, 
Rin întoarcere etc.) ținîndu-se seama 
li de posturile ce le ocupă jucătorii 
respectivi în înaintare.

Aceste execuții să se facă:
I a) în cadrul lecțiilor de antrena
ment cînd de obicei participă întreaga 
echipă, și mai ales

b) pe baza unei activități inde
pendente și Individuale. Asupra aces- 
iui aspect este necesar să insistăm 
puțin. înaintașii noștri, în timpul 11- 
)er, nu exersează (studiază) diferite 
procedee de tras la poartă deși ei 
:unosc că de exemplu Vava șl mulți

Concluzii la ancheta noastrâ
ilți înaintași pentru a-și perfecționa 
deprinderea stau și exersează — de 
nulte ori — diferite șuturi cîte 2 și 
3 ore pe zi. Munca individuală, 
la noi, este ca și inexistentă, totul 
se caută să se rezolve numai în lec
ția la care participă întreaga echipă. 
Or, acest lucru este imposibil. Trasul 
Ia poartă din voie, din foarfecă pe 
spate, din centrări, din diferite un
ghiuri, nu se poate repeta corespun
zător în lecțiile la care participă în
treaga echipă. Acest lucru trebuie să 
se facă independent și pe baza reco
mandărilor antrenorilor. înaintașii res
pectiv în cele 2 ore să îndeplinească 
de exemplu următoarele teme; după 
încălzire, va efectua: 40 lovituri li
bere de pe loc cu piciorul îndemî- 
natic; 25 lovituri libere cu piciorul 
neîndemînatic; 20 de lovituri cu 
Sprinturi de 10 m, cu poarta în față, 
dintre care 10 în partea dreaptă și 
respectiv 10 in partea stingă; 30 de

Cîteva jocuri de calitate, dar mai abundă intîlniriic 
de slab nivel tehnic in categoria B

respectiv Atanaslu (min. 16 șl 22). (N. 
Costin, coresp.). __ ,

FLACARA MORENI FORESTA FALr- 
Ticeni (2—1). Joc frumos, de bună fac
tură tehnică. Gazdele au avut Inițiativa 
în prima repriză, forțînd deschiderea 
scorului, dar portarul Forestei, Bogos 
a aparat totul ! Primii care înscriu sint 
tot fotbaliștii de la Flacăra, prin Bîrsan 
(min. 46) șl apoi prin Drăgan (min. 84). 
După ce ratează un 11 m prin Stanciu 
(min. 86), oaspeții reușesc Să reducă din 
handicap în min. 90. Autor : Barta. (R. 
S&vutescu, coresp.).

POIANA CIMPINA — FLAMURA RO
ȘIE TECUCI (1—0). Derbiul codașelor a 
demonstrat slaba pregătire a ambelor 
echipe. Localnicii puteau obține o vic
torie la scor, dar Mărculescu și Pantici 
au ratat multe ocazii favorabile. Unicul 
punct al partidei l-a Înscris Goran (min. 
47). (Eugen Stroe, coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — RAPID FOC
ȘANI (2—1). Gazdele au obținut o vic
torie meritată. Scorul nu oglindește fidel 
situația de pe teren. Ceahlăul a atacat 
continuu și a avut nu mai puțin de 7 
.bare“l In plus, portarul Rapidului. Dl- 
nulescu a dovedit o formă excelentă. 
Realizatori : Vintllă (min. 80), Bogdan 
(min. 81), respectiv Jugănaru (min. 85). 
(B. Nemțeanu, coresp.).

SERIA A ll-a
Un joc în care s-a urmărit doar 
rezultatul: C.S.M. Sibiu—C.S.M.

Reșița 1-0 (0-0)
SIBIU 4 (prin telefon de la trimisul 

nostru). — Publicul a părăsit terenul 

Fază din partida Știința București—Drubela Tr. Severin
Foto: V. Bageac

lovituri preluate din centrări pe sus; 
cite 20 de lovituri din alergare u- 
șoară, din unghiul lateral dreapta al 
porții. întocmirea unor asemenea pla
nuri sau a altora care ar prevedea 
procedee mai puține sau poate chiar 
numai unul, sînt deosebit de opor
tune, ele întăresc deprinderea, mă
resc încrederea în posibilitățile jucă
torului

3. îmbunătățirea pregătirii fizice 
multilaterale și specifice.

Trasul la poartă solicită din par
tea jucătorilor o mare capacitate de 
echilibru, forță, mobilitate, capaci
tate de frînare și puternică stabili
tate pe piciorul de sprijin, o mare 
mobilitate a gleznei, viteză de reac
ție și detentă musculară.

Toate acestea nu sint înăscute, ele 
trebuie educate prin exerciții speciale 
pregătitoare, uneori plictisitoare, dar 
la fel de importante ca însuși meca
nismul de bază al deprinderii.

Așadar, ne-am oprit mai mult 
asupra deprinderii propriu-zise 
a trasului la poartă. In continuare 
am dori să ne spunem părerea și asu

pra jocului supraaglomerat al apără
rilor care, după părerea tuturor par- 
ticipanților la discuții, reprezintă o 
serioasă piedică pentru eficiența tra
sului la poartă.

Se pare, și acest lucru ni-1 de
monstrează practica fotbalului mon
dial, că și în anii viitori pe linia de 
fund vor fi tot minimum 4 apără
tori. Și acest lucru are și o logică 
întemeiată. Echipele și-au dat seama 
că dispunerea a 3 jucători pe fund 
este riscantă, se poate trece mult 
prea ușor prin 3 oameni așezați la o 
apreciabilă distanță în metri.

Ce fac înaintările în fața acestui 
fapt nu mai reprezintă un secret. 
Practica ne arată că înaintările pot 
dejuca asemenea apărări în mai 
multe feluri. Dintre acestea enume
răm : șuturi puternice și precise de 
la distanță; combinații scurte de în
șelare a apărătorilor, urmate de 
țîșniri în plină viteză ale unor ata- 

din parcul „Sub arini" dezamăgit, 
deși a ciștigat echipa Sibiului. Și, pe 
bună dreptate i cele două echipe frun
tașe din categoria B, au jucat majo
ritatea timpului sub orice critică. Cele 
Cîteva faze spectaculoase din prima 
repriză, cind atacanții Sibiului au a- 
saltat poarta oaspeților, au fost ca 
niște picături față de apa mării. Am
bele formații au urmărit doar rezul
tatul i sibienii voiau victoria, iar oas
peții un rezultat de egalitate. Pentru 
atingerea acestui scop cei 20 de ju
cători de cîmp au recurs de nenumă
rate ori la acțiuni neregulamentare i 
faulturi, obstrucții ele.

Repriza 1 a aparținut, ca dominare 
teritorială, gazdelor. Acestea au ata
cat periculos, dar intervenția promptă 
a portarului Rusu. precum și nesigu
ranța înaintașilor sibieni au făcut ca 
scorul să rămină alb. Unicul gol al par
tidei a fost înscris de Văcaru, din lo
vitură de la 11 metri (min, 72 Apro II 
l-a faultat în careu pe Dembrovski). 
Arbitrul R. Sabău (Cluj) a avut o 
misiune grea în acest joc, în care s-au 
comis de ambele părți zeci de faulturi, 
dar, cu unele scăpări, el a făcut față.

C.SAL SIBIU: Buzatu — Ene, Fii- 
chiș, Ltrtsch — Mureșan, Recer—Dom- 

canți care să primească mingea prin
tre apărători și prin urmare pot să 
tragă 1a poartă nestingheriți (vezi 
meciul cu Spania) ; mărirea zonei de 
finalizare ; recurgerea la cît mai mul
te elemente de surpriză și acestea 
realizate mai ales prin contraatacuri 
efectuate în plină viteză.

Cu alte cuvinte, se pare că locul 
înaintașilor masivi și totodată mai 
înceți este luat de jucători cu o deo
sebită imaginație (Sivori, Kopa), iuți, 
cu un larg spirit de observație și 
orientare independentă, capabili să 
intuiască și să declanșeze acțiuni in 
momentele cele mai oportune, cînd 
apărarea poate fi depășită fără luptă 
corp la corp ci prin cit mai multe Și 
subtile strecurări. Din mijlocul tere
nului. prin pase de 10—15 m, înain
tașii pot fi puși în situația ca prin 
mingi „peste" sau „printre" să se 
infiltreze rapid spre poartă.

Să ne amintim de golul marcat de 
Haidu în finala Turneului UEFA. 
Acțiunea a dovedit că astăzi zona 
de finalizare nu mal Începe de la 
20—18—16 m de poarta adversă. Prin
tr-o pasă scurtă și surprinzător dată, 
el a fost pus într-o minunată ocazie 
ca de la aproape 50 m să se Îndrepte 
„glonț" spre poartă.

Echipele noastre încă abuzează de 
jocul lateral și în loc să aplice pro
cedeul „dă și du-te“ ele preferă să 
folosească „na-ți-o ție, dă-mi-o mie". 
Or, în aceste condiții, jocul e înce
tinit, apărătorii string rîndurile și 
atunci chiar dacă ajung la careul ad
vers, se găsesc in fața unu; zid de 
nepătruns, organizat. Părerea noas
tră este că acele echipe care nu acce
lerează jocul începind cu imediata 
intrare în jumătatea de teren a ad
versarului. rămîn falimentare. Ele 
vor fi lăudate că desfășoară un joc 
de cîmp bun, în schimb nu pot fina
liza și aceasta nu pentru că nu știu 
să tragă la poartă ci, datorită faptu
lui că nu li se va oferi posibilitatea 
să facă acest lucru.

Deci deprinderea, în sine, de a 
trage la poartă, nu are o valoare 
independentă, de sine stătătoare. Efi
ciența ei este determinată de acțiu
nile tactice care, în ultima analiză; 
permit sau nu efectuarea ei și aceasta 
pe cît posibil în mod nestingherit ca 
urmare a dejucării apărărilor prin 

brovschi, Văcaru, Baban (Onu), 
Cherciu, Dadeș.

C.S.M. REȘIȚA i Rusu — Apro I, 
Apro II, Budai — Bratu, Foaie — Pă- 
trașcu, Comisar, Varga (Gheorghe- 
vici), Sfîrlogea, Scînteie.

T. RABȘAN

Dinamo Obor-Metalul Buc. 2-0 
(1-0) Știința Buc.-Drubcta 

Tr. Severin 2-1 (1-0)

Echipele bucureștene din categoria 
secundă au, într-un fel, o soartă ne
dreaptă ’ trăind în umbra celor din 
primul campionat al țării, care acti
vează aci, se bucură mai puțin decît 
oriunde de aplauzele publicului, pen
tru realizările obținute pe terenul de 
fotbal. Ne gîndeam la aceste lucruri, 
sîmbătă seara pe stadionul Republicii, 
privind jocul formației oborene, în în- 
tîlnirea susținută cu metalurgiștii 
bucureșteni, la care asistau doar cî
teva mii de spectatori.

Dinamo Obor s-a comportat în a- 
ceastă partidă pește orice așteptări. 
Manevrînd cu abilitate balonul, păcă- 
lindu-și adversarii prin adevărate sui
te de fente și deplasări false, tinerii 
fotbaliști din Obor au cucerit o victo
rie meritată, la un scor care spune 
destul de puțin despre controlul total 
pe care aceștia l-au efectuat asupra 
jocului. O impresie deosebită a lăsat-o 
jocul sigur al apărării în frunte ca 
stoperul Szekely. La înaintași am ad
mirat dexteritatea și precizia aripii 
drepte, Pavel, precum și forța de șut 
a lui Feodoi și Stoenescu, care au și 
înscris golurile meciului în minutele 
58 și 19. De Ia Metalul ne-au plăcut 
Szabi și Coteț. Un cuvînt de laudă 
pentru toți jucătorii care, pe terenul 
alunecos, din cauza ploii care a căzut 
fără încetare, au practicat un joc ex
trem de corect. A arbitrat bine C. Ma
rin — București.

In celălalt joc al cuplajului s-au în- 
tîlnit două echipe codașe i Știința 
București și Drubeta Tr. Severin. Au 
cîștigat studenții printr-o lovitură de 
la 11 metri executată de Nertea în 
min. 93 (?!). Calitatea scăzută a par
tidei și rezultatul său au fost influen
țate de arbitrul constănțean Gh. Ma- 
nole, care a condus sub orice critică... 
înainte să se fi comis faultul, pentru 
care s-a acordat 11 m„ în min. 90. 
înaintașul bucureștean se afla într-o 

pase „peste*5 și „printre" urmate de 
șuturi din plină viteză și de multe 
ori pe spații libere foarte reduse.

Derutarea apărărilor adverse prin 
acțiuni cît mai surprinzătoare și în 
viteză cît mai mare mărește posibi
litatea de a finaliza nu numai prin 
șuturi spectaculoase ci și prin goluri 
marcate prin pasări efectuate din pli
nă viteză, pe lingă portar.

Pentru a ajunge în acest stadiu, an
trenorii mai au multe de făcut. In 
primul rînd, le-am recomanda să fo
losească mai creator din experiența 
ce o acumulează alte ramuri de sport 
ca handbalul în 7, baschetul, unde 
sportivii au ajuns la anumite stereo
tipuri tactice de bază, temeinic me
morate de jucători și care le permit 
acțiuni organizate și totodată și sur
prinzătoare.

In fotbal nu-i întîmplător faptul 
că se joacă „Ia îmbulzeală" și se 
trage la „întîmplare". Schemele tac
tice, repetate pentru a satisface mal 
multe variante de folosire nu au a- 
juns să fie aplicate, deocamdată, de
cît în loviturile de pe loc.

La loviturile peste zid, uneori la 
cernere se mai folosesc, deși rar, mici 
încercări de a acționa în doi și a- 
ceasta pentru a dezorienta adversarii. 
Este cazul ca aceste acțiuni să apară 
efectuate și în mișcare și mai ales, 
la înaintași în scopul destrămării pe 
de o parte a apărării adverse, iar pe 
de altă parte a creării posibilității 
ca unul sau altul dintre înaintași să 
se strecoare rapid prin apărare și să 
tragă la poartă.

In final, aș propune ca trasul la 
poartă să constituie o temă de cer
cetare a mai multor colective de an
trenori și metodiști care, lucrînd ex
perimental la cîteva din echipele 
noastre fruntașe, să fie capabili să 
vorbească despre „metodica învăță
rii și perfecționării trasului la poartă". 
Și acest lucru este foarte necesar, 
deoarece astăzi se emit multe ipo
teze, opinii, care însă în totalitatea 
lor nu sînt experimental verificate 
de practică. Or, in aceste condiții 
nici generalizarea teoretică nu este 
lipsită de deficiențe.

Prof. I. SICLOVAN 
directorul Institutului 
de Cultură Fizică 

flagrantă poziție de ofsaid. Celelalte 
goluri ale partidei au fost înscrise de 
Anescu in min. 35 pentru Știința și 
Cristescu în min. 70 pentru severi
neni.

Reprobăm atitudinile nesportive ale 
unora dintre jucătorii de la Știința 
(Spătaru, de ex.) și a antrenorului R. 
Ghiurițan, din minutele care au succe
dat sfîrșitul partidei.

P. VALENTIN

CHIMIA FAGARAȘ —C.S.O. CRA
IOVA (3—1). Partidă spectaculoasă în
cheiată cu victoria pe merit a localni
cilor, care în prima parte a jocului au 
atacat puternic, au pătruns in viteză 
în careul advers și au reușit să mar
cheze 3 goluri prin Filip (min. 4), Du
mitru (min. 12) și Tăbîrcă (min. 31). 
Craiovenii au înscris prin Anton (min. 
58). (S. Bucur — coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — DINAMO 
PITEȘTI (1-0). Gazdele au dominat 
mai mult (raport de cornere 7-1) și au 
atacat mai insistent poarta oaspeților. 
De remarcat că apărarea dinamovistă 
a comis o gravă greșeală care a per
mis brașovenilor să înscrie golul vic
toriei i în min. 65 Barbu a trimis gre
șit c minge „acasă" dind posibilita
tea lui Vatani să marcheze. Două mi
nute mai tîrziu Păun (Tractorul) a 
înscris un gol, după părerea noastră, 
valabil, anulat de arbitrul L. Kiss. In 
min. 87 Păun a fost eliminat de pe 
teren pentru lovirea intenționată a ad
versarului. (V. Secăreanu și P. Dumi
trescu — coresp.).

C.S.M. MEDIAȘ — PROGRESUL 
ALEXANDRIA (5—0). Dominare netă, 
scor categoric. Golurile au lost reali
zate de Ziegler (min 19 și 36), Feur- 
dean (min. 45) și Matei (min. 6Î și 
70). (Dan Vintllă — coresp.).

C.F.R. ROȘIORI — UNIREA RM. 
VILCEÂ (2—2). Meci de factură teh
nică modestă, în care localnicii s-au 
dovedit ceva mai buni și ar li meritat 
o victorie la limită. Ei au fost însă 
deficitari la capitolul pregătire fizică. 
Au înscris Dinu (min. 40) și Capatoș 
(min. 46) pentru C.F.R., Ghibea (min. 
5) și Stelian (min. 89) pentru Unirea. 
(Tr. Negulescu și Al. Popescu-coresp.)

SERIA A Hl-a
CRIȘUL ORADEA — ARIEȘUL TURDA 

1—1. Intîlnirea celor două fruntașe ale 
seriei s-a terminat cu un scor egal, e- 
chltabil. Localnicii au manifestat o for
mă slabă, decepționînd pe spectatori 
mal ales prin comportarea modestă a 
înaintării, care nu a știut decît rareori să 
creeze faze periculoase. Arieșul s-a 
remarcat printr-un joc ferm în apărare 
șl cîteva contraatacuri spectaculoase. Au 
înscris lacob (min. 9 din lovitură liberă 
de la 18 m) pentru Crișul și Moldovan 
(min. 75) pentru Arieșul. (M. Roxin și 
P. Lorincz-coresp).

RECOLTA CĂREI — C.S.M. CLUJ 
(2—2). După aspectul jocului Recolta ar 
fi meritat să ciștigc, ea avînd mai mult 
inițiativa decît formația adversă. Au 
marcat (min. 9 și 20) pentru Recolta, 
Treabă (min. 30) și Nedelcu (min. 65) 
pentru C.S.M. (Tr. Silaglii — coresp.).

UNIREA DEJ — VAGONUL ARAD 
(1—1). Meci de factură modestă, cu multe 
greșeli, singurul reviriment constituin- 
du-1 marcarea celor două goluri de către 
Torday (min. 2) pentru Unirea și Schwei- 
llnger (min. 5) pentru Vagonul. (A. Kon- 
drai — coresp.).

A.S.M.D. SATU MARE — JIUL PE- 
TRILA (0—0). Joc plăcut, desfășurat în
tr-un ritm susținut. Gazdele au atacat 
cu insistență majoritatea timpului ra- 
tînd ocazii bune in special prin Tiron 
șl Ferenczi iar oaspeții s-au apărat pe
rioade întregi, supranumeric. Raport de 
cornere 8—3 pentru A.S.M.D (M. Dumi- 
trascu — coresp.).

C.S.O. BAIA MARE - IND. SIRMEI 
CIMPIA TURZII (5—1). Băimărenil au 
practicat un joc de bună calitate, au 
construit atacuri în viteză și au șutat 
mult la poarta adversă, fapt care le-a 
șl adus o victorie la scor. Au marcat 
Raab (autogol. în min. 16), Drăgan (min. 
47). Soo (min. 65). Trifu (min. 71). Uj- 
vari (min. 75) pentru C.S.O. și Sandor 
(min. 67) pentru Ind. Sîrmei. (V. Săsă- 
ranu, coresp. reg.)

MUREȘUL TG. MUREȘ — A.S. CUGIR 
0—0. Med de slabă valoare. Echipa lo
cală a jucat fără însuflețire, in schimb 
oaspeții au luptat cu dîrzenie pentru 
obținerea unui rezultat cît mai bun. 
(V.' Kadar — coresp.).

C.F.R. ARAD — C.S.O. TIMIȘOARA 
(0—0). Partida a fost necorespunzătoare 
ca nivel tehnic. In plus, au abundat 
faulturile șl atitudinile nesportive în 
care s-au „evidențiat" Tolpai (C.S.O.) și 
Boroș (C.F.R.). In prima repriză jocul 
a fost egal în cea de-a doua timișorenii' 
au avut mai mult inițiativa.

ȘTIRI... ȘTIRI...
MIERCURI SI JOI „CUPLAJE" 

INTERESANTE PE STADIONUL 
REPUBLICII

După cum am mai anunțat, miercuri 
și joi Stadionul Republicii va găzdui in
teresante „cuplaje" fotbalistice. Este 
vorba de intîlnirile tinerilor jucători ta- 
lentați din cele trei serii ale categorici 
B și din campionatul orășenesc Bucu
rești.

Iată programul jocurilor: MIERCURI, 
ora 13,15: Oraș București — Seria I 
cat. B; ora 15: Seria a Il-a cat. B — 
Seria a IlI-a cat. B. JOI se vor întîlni 
intre ele echipele cîșligătoare și cele în
vinse în primele jocuri.

Această acțiune a federației, întreprin
să în scopul de a cunoaște elementele de 
perspectivă din categoriile inferioare, se 
va extinde și în regiuni.



Campionatul republican pe echipe

A C T r H A L
Sfirșit de stagiune în întrecerea 

luptătorilor...
în fruntea clasamentului general 

sînt trei echipe care pot aspira la 
titlu. In primul rînd Steaua. După 
o primăvară (tur) plină de emoții 
și ratări la limită, militarii s-au re
găsit și, toamna, în retur, au pro
dus surprize. Ei au pășit încet dar 
ferm spre fruntea clasamentului. Dar 
greutățile se înmulțesc pe măsură 
ce se apropie de țintă. în acest act 
final al întrecerii pe echipe ei au 
de infruntat formația Steagul roșu. 
Brașovenii s-au remarcat și ei, mai 
ales in partea a doua a campiona
tului, cînd au depășit pe dinamo- 
viști.

Partida dintre Steaua și Steagul 
roșu va decide campioana. Titlul va 
int-a tn posesia învingătorilor. Dacă 
cele două protagoniste încheie în
trecerea lor la egalitate, pe primul 
loc va ft:.. Dinamo.

Gțteva cuvinte despre sportivii 
clubului de pe șoseaua $tefan cel 
Mare. Cei de la „clasice" și-au în
deplinit pe jumătate misiunea. Ei 
sin: de pe acum campioni la acest 
stil. Ma< au trei înt'lniri care nu 
ridică probleme deosebite Deci, fe
licitări ' In schimb, ei au depus prea 
puț,ne eforturi ca să-și ajute colegii 
de la „libere". Ne revin în minte 
conf-iintările cu Steagul roșu și 
Steaua

O luptă lot atît de interesantă se 
dă șt între Metalul București. C.S.O.

Imagine de acum un an. Atunci Steaua a învins pe Steagul roșu Brașov cu 12—10, 
dar ultima a cucerit totuși titlul. Dar acum cum va fit... Foto: P. Romoșan

Galați și Unio Satu Mare pentru 
ocuparea locului IV in clasamentul 
general. Se pare că cele mai multe 
șanse le are Metalul București. Sur
prinzătoare ni s-a părut comportarea 
echipei reșițene în ultima vreme. 
Dacă echipa lor de „clasice* ocupă 
un loc fruntaș, cea de „libere* s-a 
încleștat de locul— XV1 A.S-M. Lu
goj, C.S.O. Timișoara și C.S.O. 
Arad — care nu au satisfăcut in
tegral dorințele suporterilor, vor a- 
vea prilejul să se reabiliteze In ul
tima etapă.

Ultima etapă a campionatului pe 
echipe 
tn sala

se va disputa la București
Floreasca. (O. B.)

Concurs cu 99tuș controlat44
Ca- 
din

Mnne seară, sala Dinamo din 
pitală va găzdui prima întrecere 
țară de lupte clasice și libere. Ia care 
se va aplica tușul controlat. Această 
competiție care se organizează cu sco
pul de a se stabili timpul necesar 
fixării unui adversar cu omoplații pe 
saltea se anunță deosebit de intere
santă. Neexistind pericolul autotușu- 
rilor tiecare sportiv va avea curajul 
să încerce executarea unor anumite 
procedee pe care in condițiile actua
lului regulament nu le-ar face. Acest 
lucru inseamnă : dinamism, spectacol 
și... multe surprize.

La lupte clasice se va concura la 
categoriile de 57 kg, 70 kg 87 kg. 
iar la lupte libere la categoriile de 
63 kg, 78 kg și 97 kg. Reamintim 
că F.R.L. și comisia orășenească de 
lupte vor decerna „Cupa 7 Noiem
brie" echipei ai cărei concurenți vor 
acumula cele mai multe puncte (sis
tem loc I«=6 pct., loc 11=5 pct etc.). 
Ziarul „Sportul popular" va oferi o 
frumoasă cupă echipei care va ob
ține cele mai numeroase tușuri. Cin- 
tarul oficial va avea loc intre orele 
17 și 18 iar competiția va începe la 
orele 18,30.

A început campionatul echipelor studențești

200 de studenți
(Urmare din pag. 1)

ore

Duminică dimineață s-au desfășurat 
primele meciuri din cadrul seriilor 
studențești ale campionatului Capi
talei. în general, partidele au fost 
disputate și ai plăcut publicului. 
Echipele au prezentat loturi nume
roase. alcătuite din elemente tinere 
care au practicat jocuri spectaculoase. 
S-a făcut resimțită, însă, lipsa de 
coeziune a formațiilor, fapt inerent 
începutului de campionat Prin com
portarea lor s au evidențiat echipele 
I.C.F., Institutul Pedagogic și Insti
tutul de Consuucții. de la categoria 
calificare și Universitatea, din cate-

goria L Iată rezultatele: categoria 
calificare : Inst Politehnic — I.S.E. 
49—39 (31—24), Inst Pedagogic — 
IM F I 54—47 (23—27). LOF. I - 
Inst Arhitectură 83—25 (41—11).
Inst Construcții — Universitatea I 
56—41 (26—23); categoria I: Inst. 
Agronomic - LC.F. III 60-51 (27 
—24). 1 C.F. II — Inst „Maxim
Gorki* 43—32 (17—19), I.P.GG. — 
Inst Arte 81—44 (48—18). Univer
sitatea II — I-M.F. II 55—35 (14— 
14).

CRISTIAN POPESCU-coresp.

participînd piuă acum doar ia 4—5 
de pregătire). Și, lucru demn de laudă, 
ei au fost conduși de cîrmaci dintre cei 
mai buni, pedagogi cu experiență de la 
care au avut ce auzi chiar Ia prima lor 
cursă oficială, asistenți ai catedrelor de 
educație fizică, maeștri ai sportului, 
membri ai lotului republican, antrenori 
cunoscuți, chiar secretarul federației: 
Anton Bălan, Ion Bulugioiu, M. Biltz, 
I. Sehovitz, I. Barbu etc. Startul a fost 
dat de asistentul Tudor Bompa, iar crai
nic a fost cunoscutul antrenor Nae Na- 
vasart. După cum se vede, competiției 
i-au fost date toate onorurile. De aceea, 
competitorii, mîndri de asemenea asis
tență, au luptat cu însuflețire pînă pe 
ultimii metri ai pistelor.

Canoistele cele mai bune s-au dovedit 
reprezentantele Facultății de educație fizi
ci a Institutului pedagogic de 3 ani.

Petre Simion (Steaua) a cîștigat 
„Cupa 7 Noiembrie” la ciclocros

Duminici dimineața s-a desfășurat 
in organizarea clubului sportiv Uni
rea concursul de ciclocros dotat eu 
trofeul .Cupa 7 Noiembrie". Și-au 
disputat intiietatea cei mai buni ci. 
ciocrosiști. care au făcut cu acest pri
lej o ultimă verificare înaintea fina
lei campionatului republican progra
mată pentru duminica viitoare.

Traseul, aies in împrejurimile stadio. 
nului Unirea din șoseaua Olteniței, 
deosebit de greu din cauza ploii care 
a căzut in ajun de concurs, a supus 
pe sportivi la mari eforturi. Cicliștii 
seniori s-au întrecut de-a lungul a 
patru ture. De Ia început s-a insta- 
lat în frunte Gheorghe Rădulescu ur
mat de aproape de ploieșteanul C. 
Ciobanu. Gh. Neagoe și C. Dumi
trescu. Turul doi aduce apariția in

plan al cursei a lui Petre 
Situația in grupul fruntași-

primul 
Simion.
lor se menține aceeași și in turul trei 
cînd spre sfirșit abandonează Q Du
mitrescu și Gh. Neagoe. Pe ultima 
parte a cursei asistăm la o luptă 
indîrjită care dă ciștig de cauză unui 
învingător neprevăzut: Petre Simion 
(Steaua) trece primul linia de sosire 
urmat în ordine 
(Olimpia) și A.

lată celelalte 
cat I: (3 ture): 
piaX juniori cat 
(S.S.E.J; biciclete 
Roibu (Voința); 
I. Niculescu (Metalul).

de Gh. Rădulescu 
Mitef (Voința), 
rezultate: juniori
M Takacs (Olim- 

a ll-a: R. Ca la gin 
de semicurse: M. 

biciclete de oraș:

D, TANASESCU-coresp.

Rezultatele „Cupei Știința"
Zilele trecute au luat sfirșit întrece

rile de tenis dotate cn .Cupa Știința*, 
la care au luat parte o serie dintre cei 
mai buni jucători din Capitală. La simpla 
bărbați, victoria a revenit lai Petre Măr- 
murea na (Steaua), care a arătat sigu
ranță ta lovituri și o predilecție deose
bită 
nice 
prin 
fileu
roleuri.

Constanță ta loviturile de pe linia 
fund a terenului a dovedit clștigătoarea 
probei de simplu feminin. Eleonora Ro- 
șianu (Steaua). Ea trebuie să continue

pentru executarea procedeelor teh- 
ofensive. El a reușit multe puncte

U 
ți

servicii puternice și incursiuni 
terminate deseori prin smeciuri

de

să lucreze pentru îmbunătățirea mijloa
celor tehnice ofensive, pentru însușirea 
loviturilor prin care să acumuleze puncte 
și nu să aștepte numai greșelile adversa 
relor.

Iată-rezultatele tehnice mai importan
te: simplu bărbafi, semifinale: Mărmu- 
reanu-Mita 6—2. 6—2, Bardan—Burciu 
6—0, 9—-7, finala : Mărmuroanu—Bar
dan 6—4, 6—4 ; simplu femei, semifi
nale : Eieonora Roșianti—Ecaterina Ilorșa 
3—6, 7—5, 6—1, Mariana Ciogolea— 
Fiorica Butoi 6—-1, 6—2, finala: Eleo
nora Roș ian u—Mariana 
6—3.

Ciogolea 6—2,

merita a fi evî- 
Stiința, a fost ți

PRONOSPORT O PRONOEXPRES • PRONOSPORT
• Chiar dacă printre rezultatele con

cursului Pronosport din 4 noiembrie 
a.c. nu figurează nici un *2“, nu Bd 
poate spune că a fost ușor să ai .două
sprezece exacte*. Intr-adevăr, numai 
faptul că patru dintre cele cinci .X*-uri 
sînt grupate (unul după altul) lasă încă 
de la prima vedere, părerea că avem 
de-a face cu un concurs .tare*.

Așa stînd lucrurile și știind că Ince- 
pînd eu această etapă la fiecare concurs 
Pronosport se oferă și Premiul Special,

din fond suplimentar. în valoare de 
50.000 let este de așteptat ca rezultatele 
omologării de vineri seara să ofere .sa
tisfacții- posesorilor de buletine cîștigă- 
toare.

Totodată, nu uitați că șl concursul nr. 
45 din 11 noiembrie a.c. beneficiază de 
premiul special in valoare de 50.000 lei, 
acordat din fond suplimentar.

Deci, atenție la completarea celui de 
al treisprezecelea pronostic (la meciul 
«Special**).

• După cum se știe, la tragerea Loto- 
Central din 5 octombrie a.c., I.S. Loto- 
Pronosport a acordat, SUPLIMENTAR, 
premii constind din EXCURSII PE DU
NĂRE. Cîștigătorii acestor excursii au 
petrecut, în cele 8 zile, clipe de neuitat 
care (după cum s-au exprimat mulți 
dintre ei) i-a satisfăcut mai mult decît 
un... premiu în bani.

Clișeul alăturat ii înfățișează pe par- 
ticipanții la excursie pe frumosul vas 
.Oltenița*.

★
O altă inițiativă care 

dențiată, tot a clubului 
organizarea cu cîtva timp în urmă a unul
concurs pentru copii între 8 și 14 ani. 
Au ieșit învingători Adriana Ioniță ți 
Viorel Sotiriu, iar cu acest prilej s-au 
mai remarcat și A. Iancu, Gh. Manolache, 
Tr. Bălan. R. Popescu, R. Bădin, A. 
Buttu, T. Șerban și Daniela Sotiriu, Stela 
Ioniță și Mihaela Noșa. Câștigătorilor ți 
celor evidențiați li s-au oferit frumoase 
premii,

CT. C.

• A trecut destul de mult timp de la 
ultimul concurs special Pronoexpres 
(din 10 octombrie). Cu toate acestea co
mentariile asupra premiilor acordate nu 
au contenit încă. Motivul? Trei premii 
cu 6 din 6 (dintre care două obținute 
de același cîștigător) și un premiu cu 
6 din 8. Participantul ION NISTOR din 
Constanța; a avut pe același buletin o 
variantă cu 6 din 6 la premiile în bani 
și o variantă cu 6 din 6 la premiile su
plimentare, obținînd astfel un important 
premiu în bani și respectiv, un autotu
rism „MOSKVICI". O performanță dem
nă de invidiat, dar mai ales de... imitat!
PREMIILE CONCURSULUI PRONOEX

PRES nr. 44 din 31 octombrie 1962

FOND DE PREMII 427.573 lei.

Categoria a n-a 7 variante a 7940 lei.
Categoria a IlI-a 39 variante a 1534 lei.
Categoria a IV-a 334 variante a 230 lei,
Categoria a V-a 1064 variante a 72 lei,
Categoria a Vl-a 5100 variante a 31 lei.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

Desigur nu-i o întîmplare. Să le cunoaș
tem : Ruxandra Dănescu, Rodica Vartan, 
Rodica Stănciulescu, Valeria Știrbo, Pe- 
trone-la Popa, Sidonia Șerbănescu, Meda
lia Omîrzac, Elena Marin, Mihaela Enes- 
cu. Nina Crăcea. Ele au avut cele mai 
tenace adversare în reprezentantele Facul
tății de matematici, grupele de studii 
466 și 467, paradoxal insuficient de... 
precise în lovituri, 
nata Universitate, 
Universitate.

Finala băieților, 
susținută... vocal (meritul fetelor care au 
vrut pesemne să alunge frigul prin căl
dura galeriilor) a dat cîștig de cauză 
Institutului Politehnic, care într-un finiș 
irezistibil a distanțat Ia 9/10 sec. barca 
Institutului de Construcții și a lăsat în 
urmă canoeie Institutului Pedagogic, ale 
Facultăților de energetică și matematică, 
învingătorii și-au „trîmbițat* victoria, ca 
și canoistele de la Pedagogie, salut în d 
publicul cu pagăile. Apoi, cu toții au 
aplaudat pe cei mai buni din clasamentul 
general pe institute cărora li s-au înmînat 
frumoase premii ta echipament sportiv. 
Ca și acum un an, pe primul Ioc s-a 
situat echipa masivă a Universității (Se 
spune că din pricina numeroaselor con
curente pe care le prezintă de 
Bravo lor !). S-au clasat apoi 
lele Pedagogic. Politehnic și 
strucții.

...Primul rînd de „boboci* ta 
pe care i-a prezentat centrul universitar 
din Capitală au fost înregistrați fa 
te. La primăvară, fa luna florilor — i/lr 
alte concursuri asemănătoare vor strînge 
la start și pe cei care s-au temut acum 
de rigorile toamnei. Pînă atunci ar fi 
bine să treacă cu toții și pe la bac. Doar 
acolo se poate vedea cît de consistentă 
este pasiunea pentru cantotaj...

Le-au urmat 
grupele 113

mai populată

Comhi- 
și 461

obicei. 
Institu

ite Con-
4

LOCATIIINE DE BILETE
Biletele pentru jocurile de fotbal 

div. B de miercuri 7 și joi 8.XI de 
pe stadionul Republicii, pentru jo
cul Rapid — Viitorul de simbătă 
10.XI de pe același stadion, precum 
și pentru cuplajul 
namo — Steaua șl 
de duminică 11.XI 
„23 August'1, se 
miercuri 7 noiembrie, la casele obi 
nuite.

fotbal-rugbi (Di- 
R.P.R. — Franța) 

de pe stadionul 
pun în vinza/N

BAZELE^j

in orice sezon

SEMENIC

Se organizează tabere pentru stu- 
denți, elevi și școlari. Condiții op
time de cazare și masă.

Informații la IGR Caransebeș, str. 
Vasile Roaită 2 (pentru Muntele Micf 
și IGO Reșița, str. Fintinilor 1 (pen
tru Semenic și Văliug).

TEATRUL DE STAT DE ESTRADĂ DEVA
: prezintă în turneu republican între 4 noiembrie — 28 decembrie 1962 

spectacolul î

„Șarjele revistei”
revistă tn 2 acte fi 28 tablouri

de
Bogdan Căuș — Mihai Maximilian

Muzica:— Nicolae Kirculescu Artist emerit. Laureat al premiului de stat ■ 
și V. Veselovscky. :

ț în localităfile: Hunedoara, Arad, Timișoara, Reșifa, Lugoj, Ofeltrl Roșu,
8 Tr. Severin, Tg. Jiu, Craiova, Caracal, Pitești, Tîrgovișfe, BUCU- '
8 REȘTI, Constanța, Brăila, Galafi, Tecuci, Bîrlad, lași. Piatra Neamf, :
§ Roman, Bacău, Focșani, Rm. Sărat, Buzău, Ploiești, Moroni, Cîmpina, :
8 Sinaia, St. Gheorghe. ■



O aniversare glorioasă
Au trecut 45 de ani din ziua cînd 

au răsunat salvele Aurorei, ves
tind lumii întregi nașterea pri- 

I mului stat socialist al muncitorilor șiI țăranilor. Cei 45 de arai ai puterii so-
I vietice reprezintă 45 de ani de victorii
I neîntrerupte ale oamenilor muncii din
I U.R.S.S. sub conducerea Partidului
I Comunist al Uniunii Sovietice, victo-
I rii repurtate in toate domeniile: în in-
I dustrie, în agricultură, pe tărîmul Vie-
I ții social-culturale.
I Mari succese au obținut în acest 
I timp și sportivii sovietici.

Chiar din primii ani ai puterii 4o- 
I vietice partidul comunist, in frunte' cu
I marele1 Lenin, a acordat cea mai se-*

rioasă. atenție dezvoltării culturii fi
zice și a sportului in rindul maselor 
populare. Astfel, in anul 1917, ime
diat după victoria Revoluției din Oc
tombrie, în chemarea secției sanitaro- 
medicale a Comisiei de stat pentru e- 
ducația poporului, se spunea că „noi 
trebuie să creăm pentru copii o ase- 

■■■ menea școală care să poată contribui 
la dezvoltarea armonioasă,--'midtila-te- 

A- rală a deprinderilor psihice și fizice 
ale tineretului studios". In decretele 
guvernului sovietic din anii războiu
lui civil o atenție permanentă se a- 

i^Mjrda pregătirii multilaterale (intre 
wB^oe și fizică)

ni lor, pentru apărarea cuceririlor po
porului.

Rezultatele dezvoltării cutturii fizice 
și sportului în U.R.S.S. au apărut in

mod evident încă înainte de începerea 
celui de al 11-lea război mondial. 
Dacă Rusia țaristă nu-si putea măsura 
forțele pe tărîm sportiv cu țări dez
voltate în acel timp din punct de ve
dere sportiv ca Anglia, Franța, Sue
dia, S.LJ.'A., iată că în anul 1939 nu
mărul oamenilor care practicau spor
tul ajunsese deja la 31000.000 (în 
1919 — 38.000), iar 44 de recorduri 
ale Uniunii Sovietice erau superioare 
recordurilor mondiale.

In anii Marelui 1 Război pentru A- 
părarea Patriei sportivii sovietici, ală
turi de întregul popor, ău luptat cu 
eroism pentru apărarea țării, dînd mi
nunate pilde de vitejie. După război, 
mișcarea de cultură fizică din U.R.S.S. 
a continuat să se dezvolte. îhtr-un ritm 
și mai susținut. Un roi excepțional de 
mare a avut Hotărîrea C.C. al Parti
dului Comunist al U.R.S.S. din 27 
decembrie 1948, care a trasat însem
nate sarcini privind dezvoltarea miș
cării sportive de mase, ridicarea nive
lului măiestriei sportive. Această Ho- 
tărire a stimulat dezvoltarea sportu
lui sovietic în anii următori, solii 
sportivi ai Uniunii Sovietice repur- 
tind importante succese in arena in
ternațională. Astfel. începind cu Jocu
rile Olimpice de ia Melbourne, spor
tivii sovietici dețin supremația în miș-

a muncitorilor și țara- carea sportivă mondială, cu fiecare 
an fiind tot mai mari succesele pe 
care ei le repurtează pe stadioanele 
lumii. E de ajuns, să arătăm că, in 
prezent, jumătate din recordurile mon
diale aparțin sportivilor sovieticii

Dar sportivii noștri iși aduc contri
buția nu numai la CTeșterea recorduri
lor mondiale, ci și la cauza întăririi 
prieteniei între popoare, intre partici- 
panții la întrecerile sportive interna
ționale.

Poporul sovietic are o tradiție fru
moasă : intimpinarea aniversării Ma
rii Revoluții Socialiste din Octombrie 
cu noi victorii in muncă, cu noi suc
cese. Sportivii din U.R.S.S. iși aduc 
aportul lor și în acest domeniu. In a- 
ceste zile ei raportează cu cinste re
purtarea unor succese strălucite ca: 
ocuparea locului I la campionâtele 
mondiale de volei (masculin), cuceri
rea a numeroase medalii de aur la 
campionatele mondiale de tir de ia 
Cairo, cucerirea titlului de campion 
mondial (individual și pe echipe) la 
campionatele mondiale de pentatlon 
modern. Și sint multe alte, succese re
purtate in ultimul timp de sportivii 
sovietici, închinate marii aniversări 

Poporul sovietic și sportivii săi 
traduc cu cinste in viață Programul 
P.C.U.S„ in care se arată că: „Oa
menii iși vor consacra in măsură tot 
mai mare timpul liber activității ob
ștești, vieții culturale, dezvoltării in
telectuale și fizice, creației tehnico- 
științifice și artistice. Cultura fizică și 
sportul vor pătrunde temeinic in Via

de toate zilele a oamenilor".Institutul „VoslokgltiprogaV din Saratov. 
Se antrenează fetele de la secfia de 

atletism

ța

ALEKSANDR S1ZONENKO

TÎNĂRUL DIN MAGNITOGORSK
Faceți cunoștință cu Viktor Lisițki. 

Are 23 de ani și este unul din
tre gim-naștii cu cele mai fru

moase perspective. L-am intilnit în 
sala de sport, la unul din ultimele an
trenamente din preajma intilniri: 
internaționale U.R.S.S.—Japonia.

A făcui cunoștință cu sportul prin 
intermediul sorei sale mai mari, Valea. 
Aceasta era o sportivă multilaterală. 
Ii plăcea insă cel mai mult gimnastica. 
Ea iși începea ziua de muncă cu gim
nastica de înviorare, adeseori prelun
gind-o zeci de minute in șir. Privindu- 
și sora, Vitea dorea de fiecare dată și 
se străduia să repete ceea ce făcea 
Valea.

Orașul Magnitogorsk, unde a crescut 
Viktor, este un mare centru industrial. 
Dueindu-se o dată la școală, Vitea i-a 
spus sorei: — Valea, vreau si practic 
gimnastica, te rog ajută-mă. — Ce fel 
de ajutor iți trebuie ție? l-a întrebat 
ea. — Vreau ca la sală să mă perfecțio
nez la birui, te rog ajută-mă. împre
ună, au amenajat cu forțe proprii o 
birnă si au mceput să exerseze.

Și e posibil ci tocmai această birnă 
rudimentară să fi constituit elementul 
care l-a atras in activitatea sportivă 
de performanți pe Viktor Lisițki

Anul 1958 aduce două satisfacții 
Unărului Viktor. El îndeplinește norma

de maestru al sportului și devine cam
pion de juniori al U.R.S.S. Primele 
pictorii sportive.

Și din nou antrenamente, antrena
mente, antrenamente...

— Vitea, declară antrenorul său 
Konstantin Sergheevici Karakașianț, 
este mai perseverent și. mai ambițios 
decit toți ceilalți, iar voința sa de a-și 
însuși un element nou este uneori pur 
și simplu uimitoare.

De pe acum incă este evident că 
Lisițki Va deveni in curind un maestru 
care va reprezenta cu cinste gimna
stica sovietică. Ochii experimentați ai 
specialiștilor observă 
o ușurință înnăscută, 
rate, Viktor execută 
mare amplitudine. O 
caracterului său este
caută căi ușoare, iar in toate combina
țiile sale se vede originalitatea.

Viktor Lisițki a obținut mari succese

in mișcările lui 
Lucrind la apa- 
exercițiile cu o 
particularitate a 
aceea că el nu

în competiții internaționale. In anul 
1960, la campionatele internaționale 
ale Rominiei el s-a clasat pe primul 
loc intr-o companie foarte valoroasă. 
De asemenea, in cadrul unor întreceri 
desfășurate in Uniunea Sovietică a 
ocupat locuri de frunte.

Absolvent al școlii medii din Mag
nitogorsk și apoi al Institutului peda
gogic din Moscova, Viktor Lisițki este 
in prezent ofițer al Armatei Sovietice, 
avind colegi de echipă gimnaști ca 
Kerdemelidi, Leontiev, Miligulo, ș.a. 
Cu astfel de tovarăși Viklor Li
sițki tși desăvirșește intr-un ritm rapid 
măiestria. Și desigur, in cadrul viitoa
relor competiții de gimnastică el ne 
va dezvălui neîndoios noi calități, ne
cunoscute nouă pină acum, care să-l 
consacre printre cei mai buni gimnaști 
ai lumii.

VLADIMIR NIJNICENKO 
maestru al sportului

Regina pistelor de schi

Cosmosul se supune celor puternici!
de 

do
tluențează asupra funcționării creieru
lui. respirației, circulației singelui și 
multe altele pun la încercare tăria 
omului. Și lumea întreagă cunoaște 
foarte bine că cosmonatiții sovietici au 
inv ins cu succes 
rului cosmic.

In paginile 
sport" numeroși 
dezbătut ki acest an problema rolului 
pe care îl are cultura fizică și sportul 
in pregătirea cosmonauților. Cu toții 
au remarcat că in obținerea unor de-

Zborul în Cosmos... Nu prea 
mult acesta era un vis, ceva de 
meniui fanteziei.

Dar iată că visul de veacuri al ome
nirii a devenit realitate; oamenii so
vietici au fost primii cuceritori ai lu
mii astrale. Zborurile navelor cosmice 
sovietice Vostok-1, 2, 3, 4 au uimii 
întreaga lume. Nu există om pe pă- 

V mint care să nu se fi entuziasmat de 
eroismul „fraților cerești" Iuri Gaga
rin, Gherman Titov, Andrian Nikolaev 
și Pavel Popovici.

Cine sint ei,-acești tineri eroi so- prinderi necesare zborului cosmic un 
rol important îl ocupă antrenamentul 
special, in care o mare atenție se a- 
cordă practicării sistematice a exerci- 
țiifor fizice și sportului.

Principalul lucru pentru cosmonaut 
îl constituie însă sănătatea. Zburătorul 
cosmic trebuie să aibă un sistem ner
vos sănătos, să reacționeze prompt în 
cele mai complicate situații. Fără în
doială, nu orice om sănătos poate fi 
cosmonaut. Un organism sănătos tre
buie acomodat pentru multele elemente 
surpriză ale Cosmosului. Astfel, in 
condițiile imponderabilității scade (e 
adevărat în mică măsură), presiunea 
singelui. La un organism puternic, an
trenat, acest fenomen nu produce per
turbări esențiale în munca inimii. A- 
cest organism suportă în mod satis
făcător trecerea de la starea de im
ponderabilitate la condițiile obișnuite 
pămintești, precum și suprasolicitările, 
in deosebi din timpul lansării navei 
cosmice.

Sportul contribuie in mare măsură 
la pregătirea organismului pentru con
dițiile neobișnuite în Cosmos. Și, fapt 
important, nu un singur sport, ci mul-

vletici ? Răspunsul vine firesc: sint 
oameni de un curaj fără margini, in- 
teligenți, fii ai marii patrii comuniste, 
care le-a deschis perspective pentru 
munca lor creatoare. Ei sînt oameni 
cu o minte ageră, puternici. Deși ti
neri, viața tor este bogată în 
fapte de seamă. Ei au putut să reali
zeze mult, pentru că au muncit mult. 
Iar o părticică din viața tor de toate 
zilele o constituie și sportul.

Cosmonauții sovietici sint sportivi 
excelenți, dezvoltați multilateral. Prac
ticarea gimnasticii și a atletismului, 
a natației și canotajului, a halterelor 
și jocurilor sportive, prietenia traini
că cu sportul le-au permis să devină 
sănătoși, oameni perfecti din punct de 
vedere fizic.

Era cunoscut de mult faptul că în 
timpul zborului în Cosmos omul este 

1 obligat să suporte unele influențe ale 
factorilor cosmici, pentru care el tre
buie să fie bine pregătit. Numai un 
organism puternic poate să învingă 
obstacolele ce se ivesc în timpul zbo
rurilor cosmice. Starea de impondera
bilitate, suprasolicitările mari care in-

toate obstacolele zbo-

ziarului „Sovietski 
oameni de știință au

te discipline sportive contribuie la a- 
ceasta : alergarea, schiurile, inotul. 
Jocurile sportive ajută cosmonauților 
să se acomodeze in diferite condiții 
ale zborului. înotul sub apă influen
țează dezvoltarea coordonării și re
glării respirației. O deosebit de mare 
importanță o are pregătirea fizică a 
cosmonauților pentru starea de impon
derabilitate. atunci cind nu mai acțio
nează legea gravității. Cu cit este mai 
mare rezistența cosmonautului, cu a- 
tit el suportă mai bine această stare 
neobișnuită.

Cosmonaut ii consacră mult timp 
antrenamentelor diferitelor organe și 
sisteme, în deosebi a aparatului vesti
bular. Zborurile cosmonauților noștri 
au arătat că practicarea regulată a 
sportului a asigurat acestora o mare 
vitalitate, bună dispoziție, o stare ge
nerală excelentă. A devenit evident că 
numai cu ajutorul unei pregătiri fizi
ce generale se poate realiza o func
ționare armonioasă a tuturor procese
lor care au loc in organismul omului 
în timpul zborului cosmic.

La ba2a pregătirii fizice a cosmo- 
nauțiloc sovietici stă sistemul de e- 
ducație fizică sovietic, fundamentat pe 
principiul multilateralității.

Curajul fără margini, pregătirea fi
zică excelentă, un calm de fier, tărie, 
un moral ridicat, devotamentul pentru 
marea cauză a comunismului au aju
tat modeștilor și simplilor oameni so
vietici Iuri Gagarin, Gherman Titov, 
Andrian Nikolaev și Pavel Popovici 
să săvirșească fapte de un eroism fără 
margini.

TATIANA NIKOLAEVNA 
SUMAROKOVA

Alevtina s-a împrietenit cu spor
tul mai de mult In cadrul școlii de 
meserii a practicat atletismul _ și, 
desigur, schiul, pe care l-a îndrăgit. 
Mai tîrziu. cînd școala a iost mu
tată din Moscova la Leningrad, ea 
a început să se antreneze in grupa 
lui Aleksei Bajenov, antrenorul care 
a pregătit pe campioanele mondiale. 
Dar succesul nu a venit dintr-o dată, 
întrecerea 
rimentate 
nici însă 
re care o 
altul, de la înfrîngeri la victorii.

Este greu să povestești despre 
toate starturile Alevtinei, cu amă
răciunile și bucuriile lor, cu primele 
succese, care au venit la fel de fi
resc cum vine ziua după noapte. 
Ea a devenit membră a echipei se
lecționate a , U.R.S.S., cucerind tit

lul de campioană a țării. Dar suc
cesul cel mai mare l-a obținut în 
1968 la campionatul mondial din 
orașul finlandez Lahti, cînd Alevtina 
Kolcina a devenit campioană a lu
mii.

Pentru fiecare, chiar și pentru 
cel mai vestit sportiv, drumul nu 
este întotdeauna presărat cu flori. 
Anul olimpic I960 i-a adus 
cinei — 
Squaw 
ei Pavel Kolcin. Dar Pavel s-a îm
bolnăvit chiar înaintea primului 
start, iar Alevtina, îngrijorată de 
starea sănătății soțului, a concurat 
cu mai puțin succes ca de obicei. A 
trecut însă un an-doi și numele Alev
tinei Kolcina a apărut din nou în 
paginile ziarelor sportive. In vede
rea campionatului mondial 1960, care 
urma să se desfășoare la Zakopane, 
ea s-a pregătit împreună cu soțul. 
Pavel spunea în secret prietenilor 
săi că uneori și lui îi era greu cînd 
pe pista de schi înaintea lui schia 
Alevtina. Chiar de la primele con
cursuri s-a văzut că Kolcina se află

într-o formă excelentă. Ea cîștiga 
detașat cursă după cursă, în fața 
unor adversare puternice.

Iată că a sosit și ziua 
de- la Zakopane. Proba 
este cîștigată de Alevtina 
re avantaj : cu peste 40 
întrec ut-o pe Liubova

cil sportivele mai expe- 
a fost grea. Dorința puter- 
era acea stea călăuzitoa- 
puria de la un concurs la

Kol- 
amarăciune. Ea a venit la 

Valley împreună cu soțul

starturilor 
de 5 km 

cu un ma- 
secunde a 
Baranova 

(Kozîreva) și cu aproape un minut 
— pe campioana olimpică a anu
lui 1960, Maria Gusakova. Cînd, 
peste două zile, schioarele au ieșit 
la startul probei de 10 km, nimeni 
nu se îndoia că medalia de aur va 
intra în colecția Kolcinei. Prono
sticurile s-au adeverit. Alevtina a 
fost din nou prima. Ca o încununare 
a triumfului, Alevtina Kolcina, M. 
Gusakova și L. Baranova au cîști- 
gat proba de ștafetă.

Trei medalii de aur din trei po
sibile. Acesta a fost bilanțul parti
cipării Alevtinei Kolcina la campio
natul țării din anul trecut. Oare toa
te acestea nu reprezintă realizarea 
năzuinței ? In curînd vine iarna. 
Dar schiorii sînt de mult în toiul 
pregătirilor. Și Alevtina se pregătește 
să întimpine iarna. Din nou ea se 
antrenează împreună cu soțul său.

Kolcina are acum un țel mult mai 
îndepărtat. Toate gîndurile sale se 
îndreaptă spre anul 1964. Și cînd 
la Innsbruck se va aprinde flacăra 
olimpică, iubitorii schiului vor ve
dea din nou pe traseul înzăpezit pe 
regina pistei de schi. Alevtina Kol
cina.

IGOP. NEMUHIN
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DIN ACTIVITATEA Ce am văzut la gimnaștii japonezi?
LA 5 NOIEMBRIE, selecționatele 

de baschet ale U.R.S.S. au plecat in 
S.U.A., unde vor întreprinde un tur
neu de 25 de zile. Sportivii sovietici 
var evolua in 7 mari orașe ameri
cane, printre care New York, Wa
shington și Denver. Echipa feminină 
a U.R.S.S. este aceeași care a ciști- 
gat anul 
pean de 
masculină 
bufanți in

menținut în aer timp de 6 ore și 31 
minute, performanță care este supe 
rioară cu o oră și 03 minute recor
dului mondial anterior ce aparținea 
din anul 1958 americanului Wiiard.

★

acesta campionatul euro- 
la Mulhouse. Din echipa 
fac parte și numeroși 
jocurile internaționale

de-

★

ediipete re
feminine și 
Moscova și

LA PEKIN au evoluat 
preaen.tative de baschet 
masculine ale orașelor 
Leningrad. Echipa Moscovei a dispus
de echipa de tineret a orașului Pe
kin cu 60:59 (masculin) și cu 59:58 
(feminin). Selecționata Leningradului 

de

CAMPIONATELE INTERNAȚIO
NALE DE GIMNASTICA ale R. D 
Germane, încheiate duminică la’ Ber
lin, au fost net dominate de concu- 
renții sovietici, care au terminat în
vingători atit la individual cit și pe 
echipe. In clasamentul masculin pri
mul loc a revenit Iui N. Miligulo cu 
56,50 puncte. La feminin, a cîștigat 
Irina *
grid Fost (R D.G.) s-a clasat pe 
locul «o. cu 39.20 puncte.

Pervuhina cu 39,30 puncte. în

(masculin) a învins selecționata 
tineret a orașului Pekin ou 74:66.

★

★

UN NOU RECORD MONDIAL 
aeromodeHsm a stabilit sportivul 
vîetic Nikolai Malikov, originar 
Riga. Aecomodelul lui, înzestrat 
un motoraș și dirijat prin radio.

de 
so
diu
cu 

s-a

CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
DE JUDO de la Dresda a fost câș
tigat de echipa U.R.S.S., 1 
R. S. Cehoslovacă. R. D. 
și R. P. Bulgaria. Judoiștij 
s-au clasat pe locul întâi 
cele trei categorii: Djgadze 
Karacriuk (mijlocie) și 
(grea).

urmată de 
Germană 
sovietici 
la toate 
(ușoară).

Ivaoițki

Takeshi 
mod deosebit

alt avut, de 
frumoasă, cu

Start in „Cupa campionilor europeni44 
la handbal masculin

— spariahus (R. P. indarâ) — Dinamo București
in turul 11 al competiției —

BUDAPESTA (Agerpres). — Primul daneză Skovbakken a întrecut după 
meci din cadrul celei de-a 4-a edi- prelungiri cu 28—27 formația Fram 
ții a „Cupei campionilor europeni" la Reykjavik, camp.oana 
handbal masculin s-a disp_ in 
orașul Tata, între echipa maghiară 
Spartakus și campioana Austriei, 
W. A. T. Atzgersdorf. Au învins 
handbaliștii maghiari cu 25—15 (12—8). 
In turul doi, Spartakus va juca la 
București, cu Dinamo.
’în „Cupa ct pionilor europeni" 

la handbal masculin au avut loc du
minică două întilniri. La Bruxelles 
Roc Flcmallois a învins cu 17—11 
echipa N.B.C. Dudelange din Lu
xemburg, iar la Copenhaga echipa

Valorosul gimnast japonez, Yukio Endo, executlnd un sprijin orizontal la inele 
Foto: V. Bageac 

ale oaspeților. In ce a constat „excep
ționalul" în exercițiile gimnaștilor ja
ponezi? Prin ce trebuie ei să constituie 
un exemplu pentru sportivii noștri ?

In primul rind ei au dezvoltat la un 
înalt nivel calitățile specifice gimnas
ticii, ca mobilitatea, forța, îndemînarea, 
o mare viteză de reacție.

Posesori în același timp ai unui 
mare bagaj de mișcări și ai unei teh
nici înalte, japonezii execută cu ampli
tudine și cu siguranță cele mai grele 
elemente din gimnastică. Datorită a- 
cestui fapt și datorită calităților fizice 
ei lucrează cu o extraordinară ușurință.

In privința compoziției exercițiilor, 
putem arăta că ele sînt lungi și cu
prind — mai ales — la unele aparate, 
ca bara și inele — tot ceea ce este 
mai greu și mai îndrăzneț în gimnas
tică. Combinațiile- sînt complexe, îm
binate armonios, pe baza unei fantezii

Evoluția gimnaștHor japonezi în Ca
pitală a fost așteptată cu un interes 
deosebit. Demonstrațiile sportivilor ja
ponezi și romîn: au avut două aspecte 
principale: pe de o parte ele au con
stituit un spectacol de o rară frumu
sețe, făcind o excelentă propagandă 
gimnasticii, iar pe de altă parte au 
oferit învățăminte prețioase 
sportivii și antrenorii noștri.

Valoroșii sportivi japonezi — 
ferim în primul rind la băieți 
s-au dezmințit Evoluția lor a
admirația unanimă. Aparatele de foto
grafiat și de filmat au înregistrat con
tinuu faze de mișcări și exerciții întregi

pentru

ne re- 
— nu 
stîrrrit

După turneul international de baschet din Capitală

BlNE-pcntru echipa de tineret,
N E s A T1 s TA ( Ă T o D—primei reprezentative

Mîine la Ploiești,
Petrolul—Leipzig

Mîine, la Ploiești, Petrolul va întil- 
ni în cadrul competiției fotbalistice 
„Cupa orașelor tîrguri" selecționata 
orașului Leipzig. După cum se știe 
în primul tur echipa din Ploiești a 
învins ?i „acasă" și în deplasare pe 
Spartak Brno, fn cazul că Petrolul 
va reuși să elimine și Selecționata 
Leipzigului se va calilica în sfertu
rile de finală.

mint la Timișoara:
ȘTIINȚA - SZEGED

Mîine va avea loc, pe stadionul C.S.O. 
din Timișoara, întîlnirea internațională 
amicală de fotbal dintre echipele Ști
ința și echipa maghiară Szeged, care 
activează în prima categorie a campio
natului maghiar și se află în prezent pe 
locul al. doilea în clasament. Cei mai 
buni jucători din formație sînt interul 
dreapta Nemeș (unul din jucătorii frun
tași pe lista golgeterilor) și extrema 
stingă Giiiec.

Turneul internațional de baschet 
masculin disputat în sala Dinamo și-a 
dovedit utilitatea, înlesnind stabilirea 
unor concluzii importante.

Să ne referim, în primul rind, la 
reprezentativa de tineret a țării noas
tre, considerată pe drept cuvint re
velația turneului. Tinerii noștri 
baschetbaliști, antrenați de prof. Gri- 
gore Costescu, ău luptat cu energie 
neobosită în toate meciurile, din pri
mul pînă in ultimul minut, fiind din 
acest punct de vedere un adevărat 
exemplu. Adăugind combativității lor 
o concepție modernă aplicată și în 
atac și în apărare (permanenta cir
culație a jucătorului și a balonului, 
folosirea blocajelor și a încrucișării 
lor, marcajul agresiv), tinerii noștri 
baschetbaliști au făcut față cu succes 
celor trei partide. Ei au pierdut la 
limită meciul cu prima noastră re
prezentativă, au întrecut echipa R.D. 
Germane și au cedat la mare luptă 
partida cu selecționata R.P.F. Iugo
slavia, în fața căreia au avut de 
suportat un evident handicap de înăl
țime. De altfel, tocmai media înăl
țimii constituie punctul nevralgic al 
echipei de tineret a R.P. Romine : 
1,87 m, față de 1,93 m a selecționatei 
B a R.P.F. Iugoslavia și 1,91 m cit 
au reprezentativele R.P. Romine și 
R.D. Germane. Normal ar fi fost, 
ținind seama de cerințele baschetului

PE SCURT

modem, ca media de înălțime a 
baschetbaliștilor noștri de perspectivă 
să fie superioară primei noastre e- 
chipe, care și așa nu se numără prin
tre cele mai „înalte" din Europa. Dar, 
acestea sînt condițiile de selecționare 
oferite de secțiile de baschet ale clu
burilor și asociațiilor sportive din țara 
noastră. Că se poate face mal mult 
în această privință, că antrenorii sec
țiilor pot selecționa și pregăti elemente 
cu talie mai înaltă, sîntem convinși. 
Pentru aceasta se cere, însă, mai 
multă preocupare, o activitate mai in
tensă și o selecționare mai atentă. 
Echipa de tineret trebuie să crească 
în valoare, dar și în înălțime.

In contrast vădit cu selecționata de 
tineret s-a prezentat prima noastră 
echipă care ne va reprezenta peste 
puțină vreme în dificilele întreceri 
ale Jocurilor Balcanice de la Istanbul. 
Evoluția nesatisfăcătoare, deși înche
iată cu rezultate favorabile, din me
ciurile cu R.P.R.-tineret și R.P.F. Iu
goslavia B, a fost „completată" de 
comportarea sub orice critică din par
tida cu selecționata R.D. Germane. 
Baschetbaliștii noștri fruntași au in
trat pe teren convinși că vor ciștiga 
cu ușurință și s-au comportat în con
secință. După cum scriam și în cro
nica întilnirii, apărarea, element pe 
care se pune mare accent în basche
tul modem, a fost străpunsă cu multă 
ușurință chiar și prin acțiuni indi
viduale. Kulik l-a depășit cu regu
laritate pe Albu, 
dat" sub panou.

Aci 
cientă 
fizică, 
cienta

iar Schulze a „zbur-

• Tinerii pugiliști din R. P. Polonă și 20 noiembrie la Varșovia și Byd- 
se pregătesc intens în vederea dublei gosez cu echipa de tineret a 
intjlniri pe care o vor susține la 18

ÎNȘTIINȚARE
Concursul de admitere la Insti

tutul de Cultură Fizică, seefia fără 
frecventă, va începe în ziua de 17 
noiembrie 1962. înscrierile la con- 

f cuirs se fac pînă în ziua de 15 no- 
j iembrie a.c. ora 20, la secsefaria- 
Itul Institutului.

Penrru orice informații în legă
tură cu condițiile de admitere și 
desfășurare a concursului, candi- 
dafii se vor adresa la I.C.F., sir. 
Maior Ene nr. 12, București, sau 
la consiliile regionale UCFS.

5
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R.P. 
Romîne. Antrenorul echipei, Felix Sz- 
tamm, a selecționat un lot de 25 de 
boxeri din rindul cărora se remarcă 
Gutman (cocoș), finalist al campio
natelor europene de la Belgrad, Z. 
Olech (muscă), Kulej (ușoară), A. 
Siodla (mijlocie) și T. Zegarlowski 
(grea).
• Intre 19 și 22 noiembrie, la Var

șovia se vor desfășura lucrările ce
lui de-al doilea congres internațional 
ai antrenorilor de atletism. Și-au a- 
nunțat participarea aproape 100 de 
antrenori străini și numeroși antre
nori din R.P. Polonă. Vor prezenta 
referate privind diferite probe atletice 
Korobkov (U.R.S.S.), Olenius (Fin
landa), Ion Soeter (R.P. Romînă), 
Steines (R.F. Germană), Koltay (R.P. 
Ungară), Moronczik . și Zabejowski 
(R.P. Polonă.

■

nu poate 
pregătire 
ci numai
mobilizare

fi vorba de insufi- 
tehnică, tactică sau 
și numai de insufi- 

a jucătorilor, de
autoîncrederea exagerată în forțele 
proprii, de un dezinteres condamnabil 
Pe care antrenorul Vasile Popescu nu 
a știut să-1 combată. Este vorba deci 
de elemente ale pregătirii morale și 
de voință, fără de care nu poate fi 
posibilă obținerea performanțelor 
înalte. Și, să nu uităm, acesta 
ultimul examen internațional 
tea Jocurilor Balcanice.

Componenții echipei noastre
z.entative sînt datori să privească au
tocritic comportarea lor din turneul 
de la București și prin seriozitatea 
ce o vor arăta în această ultimă pe
rioadă de pregătire să dovedească că 
sînt deciși să se reabiliteze.

a fost 
înain-

repre-

D. STANCULESCU

bogate. Surprinzătoare sînt trecerile 
bruște de la mișcările dinamice la cele 
statice (ex. inele, sol), care an un 
mare efect spectaculos. Să amintim 
numai cîteva elemente de mare valoare 
pe care le-am admirat: adler cu în
toarcere de 360 de grade, salturi duble 
la bară, gigantici cu treceri în sprijin 
orizontal și sprijin lateral la inele, 
stînd pe mîini, răsturnare înainte în 
echer la sărituri, salturi cu întoarceri 
de 360 de grade la sol etc. Gimnaștii 
japonezi Yukio Endo, Takashi Miteu- 
kuri, Haruhiro Yamashita, 
Kato au impresionat în 
la inele, bară, sol.

Gimnastele japoneze 
asemenea, o comportare
toate că nu se ridică încă la nivelul 
băieților. Mergînd pe aceeași linie a 
dezvoltării calităților fizice și a în
sușirii corecte a tehnicii, ele execută 
mișcările cu ușurință și amplitudine, la 
care se mai adaugă grația și expresi
vitatea, in special la Yasuko Furuya- 
ma, Țoshiko Shirasu și Taniko Naka
mura.

Tinerii noștri sportivi s-au prezentat 
onorabil, alături de gimnaștii japonezi, 
dînd dovadă că au posibilități de pro-< 
greș dacă vor munci și în continuare 
cu perseverență și conștiinciozitate, pe 
linia perfecționării tehnice și însușirii 
unui bagaj mai mare de mișcări,

Trebuie ca învățămintele aces
monstrații, atît sub aspectul tehnic 
propriu-zis cît și al disciplinei în mun
că, să fie aplicate de către noi în prac
tică în mod creator, printr-o activi
tate susținută, pentru ca acest rodnic 
schimb de experiență să nu rămînă 
fără rezultate.

Prof. NICOLAE VIERU
antrenor

TN CAMPIONATUL MAGHIAR... Salzburg — Sim-

Ujpesti Dozsa a obținut o nouă 
victorie categorică (4—0 cu Tata- 
banya) și continuă să conducă în cla
sament, fiind urmată de Szeged cu 
15 p. și Honved 13 p. Echipa Szeged 
care va evolua mîine la Timișoara 
în compania Științei a jucat dumi
nică la Dorog cu care a terminat la 
egalitate: 0—0. Honved a pierdut 
duminică la Gyor (cu 2—1) — re
zultat care constituie o surpriză, ca 
de altfel și rezultatul partidei Sal- 
gotarjan — Pecs 0—1. In rest re
zultatele sînt normale : 
Szombathely 2—1, Komlo 
varos 0—2 și Debrețin 
2—2

rezultate: Austria
mering 1—0, S. V. Linz — Wienner
Sport Klub 4—2, Austria Klagen^^ 
furt — Vienna 4—2, Admira '•
Schvecat 3.—1, L.A.S.K. — W.A.C.^ 
4—2

CAMPIONATUL ENGLEZ

REIMS ÎNVINSA LA

Vasas —
— Ferenc-
— M.T.K.

SCOR!

a campio- 
s-a desfă-

în etapa de duminică 
natului francez, derbiul 
șurat la Nice unde echipa locală a 
dispus cu 4—0 de Reims. Astfel, 
Nice a trecut pe primul loc cu 20 p. 
și o urmează Reims și Bordeaux cu 
cîte 19 p. Iată celelalte rezultate: 
Sedan — Marseille 4—0, Nancy — 
Montpelier 2—1, Stade Francais — 
Rennes 3—3, Rouen — Toulouse 
2—2, Nimes — Strasbourg 5—1,
Lens — Grenoble 2—0, Angers — 
Monaco 4—2, Lyon — Racing Paris
1— 1 și Bordeaux — Valanciennes
2— 2

Iată rezultatele ultimei etape: Tot
tenham — Leicester 4—0, B-lackbour- 
ne — Arsenal 5—5!, Manchester Uni
ted — Ippswich Town 5—3, Fulham 
— Aston Villa 2—1, Bromwich Al
bion — Blackpool 2—0, Burnley — 
Liverpool 2—1, Manchester City — 
Everton 1—1, Nottingham — Leyton
1— 1, Bolton — West Ham United
2- ^1, Wolverhampton — Sheffield 
Wednesday 2—2, Birmingham — 
Sheffield United 2—0. In clasament 
conduce Tottenham cu 24 p. urmată 
de Everton cu 23 p.

NORKOPING — CAMPIOANA 
A SUEDIEI

BOLOGNA IN REGRES

Fostul lider al campionatului ita
lian— Bologna a pierdut duminică la 
Roma cu 3—1, astfef îneît Juventus 
și Spăl au ajuns-o din urmă. Acum, 
Juventus, Spăl și Bologna sînt la 
egalitate de puncte: 12 p., fiind ur
mate de Internazionale cu 11 p. 
Aceasta din urmă a cîștigat cu 2—0 
în fața echipei Venezia. Alte rezul
tate : Atalanta — Torino 0—0, Fio
rentina — Genova 5—0, Juventus — 
Napoli 1—0, Modena — IMilan 2—2, 
Palermo — Mantova 1—0, Sampdo- 
ria — Catania 4—0, Spal — Lane- 
rossi 1—1.

RAPID VIENA AMENINȚĂ POZIȚIA 
LIDERULUI!

Scorul etapei din campionatul aus
triac a fost realizat de echipa Rapid 
Viena care a surclasat formația Wa
cker (Viena) : 8—0. Rapid (care to
talizează acum 14 p.) s-a apropiat 
la numai 2 puncte de liderul clasa
mentului, F. C. Austria. Acesta a 
dispus cu 2—1 de Grazer A. C. Alte

Recent s-a încheiat campionatul 
Suediei. Titlul de campioană a re
venit echipei Norkoping care și-a 
cîștigat astfel dreptul de a participa 
la viitoarea ediție a „Cupei campio
nilor europeni". In ultimele două 
etape, campionii au dispus cu 2—1 
în deplasare de Gotteborg și „acasă" 
de Degerfors (clasată pe locul Xi "V 
cu 4—0. Interesant de menționat că 
unui din cei mai buni jucători ai 
echipei este veteranul Lofgren In 
vîrstă de 39 de ani, care în ultima 
partidă de campionat a fost sărbă
torit cu mult entuziasm de spec
tatori.

Golgeterul campionatului a fost 
atacantul echipei Djurgarden, Skjold 
care a marcat 21 de goluri în 22 
de etape. Din prima categorie au 
retrogradat echipele Malmo și Ho- 
gadai, locul lor fiind luat de Land- 
skrona și Halmia.

Numărul spectatorilor la meciurile 
oficiale a fost destul de scăzut. Me
dia spectatorilor nu a depășit 11.000 
de meci. Recordul de spectatori a 
fost înregistrat la meciul Norkoping 
— Djurgarden (48.000). Iată poziția 
primelor clasate:

1.
2.
3.

Norkoping
Djurgarden
Gotteborg

• Valoroasa 
fotbal Dukla 
în cursul lunii 
în Grecia, 
și Japonia.

22
22
22

14 4 4 39:19
11 8 3 51:19
10 4 8 46:32

32
30
24

deechipă cehoslovacă
Praga va întreprinde 
decembrie un turneu 

R.A.U., India, Indonezia
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