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r>ț onsiderăm că întîlni- 
I , rile anuale, devenite 

tradiționale, între rug- 
Iștii romini și cei francezi 
■prezintă un important mij- 
Ic de apropiere între spor
irii celor două țări, de dez- 
lltare a legăturilor de prie- 
niie. De asemenea, ele sub- 
niază aprecierea și stima 
Iciprocă care există între 
federațiile noastre, între 
■gbiștii francezi și romini. 
■Interesul deosebit pe care 
I stîrnește această nouă în- 
Inire între reprezentativa 
lastră și naționala Franței 

rîndurile iubitorilor 
fe sport din țara noastră, 
|t și in cele ale amatori- 
Ir de rugbi din Franța este 
Igitim. Nu trebuie uitat că 
Uottimii patru ani echipa 
pînței a cîștigat de 4 ori 
lonsccutiv „Turneul celor 5 
Lațiuni”, invingînd Anglia, 
Icoția, Țara Galilor și Ir- 
|nda, a repurtat numeroa- 
l alte victorii, dar n-a pu- 
■t să adauge palmaresului 
lu nici o victorie asupra 
Irmației noastre. După cum 
l știe, la București fran- 
rzii au fost întrecnți cu 
—5 iar Ia Bayonne rezul- 
Itul a fost egal: 5—5.
Am fost conducătorul e- 

kipei romîne care a în- 
lr.it formația Franței in 
eciul de Ia Bayonne. Com- 
priarea rugbiștilor noștri 
fost atunci la nivelul în- 

rederii acordate și apre- 
er^c făcute în presa de 
>ec(alitate franceză au ară- 
X-dM^^ziayonne, echipa 
pa: a jucat excelent, a
[cut dovada unei puteri de 
iptă și a unei voințe splen- 
Ide.
Avem toată Încrederea că, 

isuflețiți de dorința de a 
! afirma, mobilizindu-se 
;a cum adesea au știut s-o 
ică, rugbiștii romini ne vor 
sprezenta cu cinste și în 
itiinirea de miine, că 
ipta cu toate forțele 
entru culorile sportive 
atriei noastre.

vor
lor
ale

*

4

Mai intii săptăminile, apoi zilele, și iată că acum nu- 
mărăm cu nerăbdare ceasurile ce ne mai despart de marea 
partidă pe care o vom urmări din tribunele stadionului 
„23 August*, încurajindu-i frenetic pe rugbiștii noștri de-a 
lungul celor 80 de minute, în care ei vor încerca să^obțină 
in fața „XV-lui“ francez cea de a doua victorie din istoria 
întilnirilor de rugbi dintre cele două țări. Firesc, ne revin 
în minte imaginile emoționante care au urmat după acel 
minunat 11—5 realizat de echipa noastră — pe același sta
dion — cu doi ani în urmă, intr-o zi memorabilă, „ziua de 
glorie* a rugbiului romînesc, așa cum au numit-o ziariștii 
francezi prezenți la București. Atunci, pentru prima oară în 
jocurile cu sportivii romini, rugbiștii francezi părăseau 
învinși terenul pe care intilniseră o formație omogenă, de 
certă valoare, cu o extraordinară putere de luptă. A urmat 
dramatica partidă de la 
5—5 care n-a adus fran
cezilor revanșa mult aș
teptată. Fără îndoială că 
vor încerca s-o obțină 
acum, la București. Oas
peții, de patru ori con
secutiv ' - - *“
„Turneul celor 5 națiuni' 
au deplasat la București 
cea mai 
mație pe 
selecționa

învingători în
1*

puternică for- 
care o puteau 

specialiștii
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francezi, o echipă care 
cuprinde multe nume 
consacrate în rugbiul 
mondial: frații Andre și 
Guy Boniface, Pierre 
Lacroix, Amedee Dome- 
nech, Michel Crauste, 
Bernard Mommejat și 
alții.

Presa a consemnat de
seori, în ultima vreme 
intensele pregătiri pe 
care cele două echipe 
le-au făcut in vederea 
meciului de mîine, (care 
va începe la ora 15), co- 
mentind pe larg evolu
țiile selecționabililor. La 
această oră, antrenorii 
au stabilit formațiile 
care vor apare mîine in 
fața publicului bucureș- 
tean, oprindu-se desigur 
Ia cei mai în formă din
tre jucători Rămîne 
acum doar să așteptăm 
...fluierul arbitrului bel
gian Teddy Lacroix.

Rugbiștii romini sint 
hotăriți să confirme pro-
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Bayonne, încheiată cu scorul de

și DEMI.4.V

La 1 decembrie, start în Spartachiada
de iarnă a tineretului

D. CALLIMACHI 
D. GIBLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

Sus: IONESCU
Jos: CRAVSTE și DO.MENECH

Văzu ți de NEAGU RADULESCU

Masele largi de iubi
tori ai sportului din țara 
noastră vor putea să se 
prezinte peste citeva zile 
la startul tradiționalei 
competiții populare — 
SPARTACHIADA DE 
IARNA A TINERETU
LUI. De la 1 decembrie 
și pină la 10 februarie 
1963 în asociațiile sporti
ve de Ia orașe și sate se 
va desfășura etapa de 
mase a acestei întreceri. 
Organele UCFS și con
siliile asociațiilor sporti
ve, în strînsă colaborare 
eu organele și organiza
țiile U.T.M., se vor stră
dui să creeze tineretu
lui cele mai bune con
diții de participare pen
tru ca actuala ediție a 
Spartachiadei de iarnă 
a tineretului să-și aducă 
contribuția la îndepli
nirea sarcinii trasate de 
partid mișcării sportive, 
aceea de a atrage in

ÎNCEPE 0 NOUĂ 
COMPETIȚIE 

DE MASE

practicarea sportului ma
se tot mai largi de oa
meni ai muncii, între
gul tineret.

In perioada care a 
mai rămas pină la 1 de
cembrie consiliile asocia
țiilor sportive vor des
fășura o intensă acti
vitate de organizare 
a întrecerilor, de pre
gătire a materialului 
și echipamentului nece
sar participanților la 
concursuri. De aseme
nea, vor fi programate 
antrenamente pentru pre
gătirea viitorilor partici
pant! astfel ca întrece
rile să se bucure de un 
nivel tehnic cit mai ri-

dicat. Antrenorii, tehni
cienii și sportivii frun
tași din asociații și clu
buri sportive vor îndru
ma pe participanți, vor 
contribui cu cunoștințele 
lor la pregătirea acesto
ra. In 
lor ei 
atenție 
renților 
ta elemente 
care să 1 
mate spre 
ramură de sport. Orga
nele și organizațiile spor
tive au datoria să se 
ocupe cu și mai multă 
perseverență ca, în pe
rioada întrecerilor Spar
tachiadei de iarnă a

timpul întreceri- 
vor urmări cu 
evoluția concu- 
pentru a depis- 

s talentate, 
fie îndru- 
sccțiile pe

Azi și mîine
’l Bogat și valoros program fotbalistic

• ETAPĂ ECHILIBRATĂ ÎN CATEGORIA A • AZI PE STA
DIONUL REPUBLICII: RAPID—VIITORUL ȘI MECIUL 
INTERNAȚIONAL PROGRESUL—SZEGED O MÎINE. DINAMO 

BUCUREȘTI—STEAUA, PE STADIONUL „23 AUGUST"STADIONUL „23 AUGUST"
Amatorilor de fotbal le 

stă în față un sfirșit de 
•ăptămînă deosebit de bo
gat : o etapă com pieli de 
categoria 
goriei B 
tului de 
echipelor
meci internațional.

A, etapele cate- 
și ale campiona- 
juniori, întUnirile 
de tineret și un

Instantanee de la „preliminariile" 
finalei Cupei orașu ui București44

la atletism

F oarte interesant este 
programul dm Capitali, de 
cane merită sl ne ocupăm 
în mod special, deoarece 
el Cuprinde două pasionante

de sport din Capitală. A- 
ceastâ întiiiire este progra
mată azi. cu începere de 
la ora 15. pe Stadionul 
Republicii, și este aștepLa-

victorie care 
în lupta di- 

pnmul Ioc, 
actualul lider

Azi și mîine, la fotbal
SIMBATA

Stadionul Republicii, ora 15: Rapid — Viitorul 
(cat. A) ; ora 17 : Progresul — Szeged (meci amical 
internațional).

Stadionul ' 
(tineret).

Stadionul 
(tineret).

Dinamo, ora 15 î Dinamo — Steaua
Ciulești, ora 13 : Rapid — Viitorul

să obțină o 
să-i mențină 
recii pentru 
mai ales că
(Farul Constanta! joacă 
mîine în deplasare. In for
mația feroviară își vor face 
apariția Oaon, Macri, Dun
ga. Ia rîndui lor, tinerii 
jucători de la Viitorul — 
ale căror ultime evoluții 
n-au fost satisfăcătoare — 
vor căuta 
numeroșilor 
zanti că au 
învățăminte 
care li s-au 
ultimele
știu să găsească 
spre poartă. Reintrarea lui 
Ghergheli, Popescu și pro
babil — Haidu va contri. 
bui, desigur la întărirea 
forței ofensive a echipei.

sS dovedească 
lor simpati- 

știat si tragă 
din criticile 
adus după

meciuri ei— că 
drumulDUMINICA

Joi dimineață, 
Dinamo*... Sute 

elevi din școlile 
pitalri sint prezenți 
împreună cu profeso- 

. rit lor la „prelimina
riile* finalei „Cupei 

lișului București*. Peste tot mare 
[mație. Se întocmesc listele de par- 
iipanți, se anunță primele serii la aler- 

chemați la gropile de sări- 
■i primii concurenți. Ce să urmărești 
ii intii? Pretutindeni, același interes, 
îeași dispută aprigă. Ne oprim la li- 
i de start, acolo de unde vor pleca 
rinterii la 60 și 80 m.

pe 
de 

Ca-

Un pocnet de pistol și fetele au țlșnit 
din blocstarturi. Lupta este strînsă. 
Concurentele, încurajate de public, im
primă cursei un Btempo“ de veritabilă 
finală. Ultimii 20 de metri.. Din grupul 
compact al atletelor se detașează impe
tuos o elevă zveltă, care, ca o săgeată, 
trece prima linia de sosire. Acele cro- 
nometrelor s au oprit: 9,4 secunde!

Ne apropiem de câștigătoare. O feli
cităm împreună cu ceilalți.

— Sinteți de la școala medie nr. 20— 
De unde știți ? ne igspunde eleva. 
Păi nu striga, galeria „hai

(Continuare in pag. a 3-a)

.23 August”, ora 13 : Dinamo — Steaua
Dinamo, teren I. ora 9.15 : Dinamo —

Stadionul
(cat. A).

Stadionul
Ancora Galați (camp, rep. juniori); ora 11: Dina- i 
mo Obor — CFR Roșiori (cat. B). Teren H. ora ! 
9,15 : Dinamo Obor — S.S.E. nr. 1 București j 
(camp. rep. Juniori). I

Teren Olimpia, ora 10 : Știința — C.S.M. Sibiu ; 
(cat. B). [

Parcul „23 August”, teren n. ora 11.30 : Metalul ■ 
— Viitorul (camp. rep. juniori). Teren IV, ora 9.45: 5
S.S.E. nr. 2 — știința București (camp. rep. 
Juniori).

Teren C.P.B. 1, ora 11.30 :
Voința București (camp. rep.

Stadionul Steaua I, ora 11 :
Caracal (câmp. rep. juniori).

(Continuare in pag-a 5-a)

C.S.S. București — 
juniori).
Steaua — Progresul

ooooa.90000000000000000

tan|i ai cluburilor Dina- fete.

Start tntr-una din seriile „preliminariilor* desfășurate pe stadionul Dmamo, 
tn cadrul „Cupei orașului București*

Foto: Gh. StioM

Intîlniri între echipele bu- 
cureștenc (Rapid—Viitorul 
și Dinamo—Steaua), pre
cum și în t lini rea interna
țională Progresul—Szeged.

Jocul Rapid—Viitorul
deschide programul atracti
velor întreceri sportive pe 
care au ocazia să le vizio
neze azi și mîine iubitorii

tă cu un interes justificat: 
rapidiștîi, ca și tinerii lor 
parteneri de întrecere, 
practică un fotbal specta
culos, cu bune execuții teh
nice individuale, care plac 
publicului. învinși dumini
ca trecută la 
torii feroviari

reabiliteze

Arad, jucă- 
vor căuta să 
și, totodată,

ÎNTRECERI. DE CĂLĂRIE
cadrul manifesta

țiilor sportive care vor 
avea loc duminică 11

mo. Steaua și Știința. 
Astfel, în pauza meciu
lui de fotbal Steaua —

noiembrie pe stadionul Dinamo va avea loc
„23 August* vor avea proba de „cuplu", iar
loc și citeva demonstra- înaintea meciului de
♦H de călărie la care rugbi R.P. Romînă —
vor participa reprezen- Franța o probă de șta-

(Continuare în pag. a 2-a)

O mtervenție spectaculoa. 
și mai ales... utilă

Foto: V. Bageac

UN EXPERIMENT FOARTE REUȘIT

Peste 400 de copii 
intr-un singur concurs!
încă din anul trecut, 

cercul pedagogic ai pro
fesorilor de educație fi
zică din Capitală și-a 
propus sa urmărească — 
în cadrul unui experi
ment — felul în care 
elevii manifestă .interes 
față de practicarea or- 
ganizata. a exercițiului 
fizic, încă din primii ani 
de școală.

Experimentul a fost 
inaugurat luna 1 
prin organizarea 
concurs atletic, 
ticiparea 
clasele a 
cursul a depășit 
așteptările: peste 
elevi s-au prezentat la 
starturile diferitelor pro
be desfășurate pe sta
dionul Tineretului.

Rezultatele obținute a- 
tunri au determinat pe 
organizatori să extindă

cu 
elevilor 

IV-a.

trecută, 
unui 
par- 
din 

Con- 
toate 

300 de

experimentul, invitînd 
la un concurs atletic si
milar, elevi și mai micit 
din clasele a IlI-a. Eve
nimentul s-a petrecut 
joi după-amiază la sala 
Floreasca II și el a do
vedit cit de inspirată a 
fast inițiativa. în acest 
sens, cifra de 432 de 
partiripanți (se conta 
doar pe 160...) vorbește 
de la sine de interesul 
manifestat de micii a- 
tleți bucureșteni. 400 de 
miri concurențl — pen
tru prima oară în „viața 
ei*; sala Floreasca n a 
găzduit atieți de o vir
ată atât de fragedă 1 — 
și de două ori pe atiția 
susținători (mămici șt 
tătici, bunici și buni
cuțe...).

T. BRADEȚEANU 
(Canftimuuv in pag. • 6-«)



La încheierea unui bogat sezon LA 1 DECEMBRIE, START IN SPARTACHI

de activitate în competițiile de mase (I) DE IARNĂ A TINERETULUI!
’ Conferința pe țară a Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport a trasat ca 
sarcină organelor și organizațiilor 
sportive să pună în centrul activității 
lor: intensificarea muncii de cu
prindere a maselor largi de oameni 
ai muncii, a întregului tineret de la 
orașe și sate în practicarea organizaiă 
fi sistematică a exercițiilor fizice și 
sportului, ineepind încă din anii pre
mergători școlii, potrivit cu vîrsta și 
dorințele fiecăruia

dență de desfășurarea întrecerilor 
Spartachiadei de vară a tineretului, 
este și acela că a crescut simțitor 
numărul de tineri concurenți la unele 
discipline sportive mai importante 
cum sînt atletismul și gimnastica. A- 
nul acesta, peste 600.000 de tineri au 
luat parte Ia diferite concursuri de at
letism organizate in cadrul Sparta
chiadei de vară și aproape 350.000 de 
concurenți și-au disputat intîietatea în 
întreceri de gimnastică.

sport constituite și afiliate la fede-l 
rații. Aceste rezultate care trebuie săz 
marcheze desfășurarea unei competiții Y ....
de mase au o mare importanță pentru ^tineretului, să ia ființă noi 
că activitatea sportivă de mase are\?* secții pe ramură de sport, 
și rolul de a genera talente, de a f legitimați acei sportivi care 
asigura sportului de performanță unydeȘ°

(Urmare din pag. 1)

echipe 
să fie 
dove- 

aptitudini, să fie înregistrate 
permanent izvor de cadre tinere. Și^n0*'e recorduri ale. asociației, eomu- 
legătura dintre sportul de mase și *“■“” "
cel de performanță — firească în sis-i 
temui nostru de educație fizică —

O pasionantă întrecere de volei în Java pe Capitală a Spartachiadei de vară 
a tineretului

In această direcție Hotârirea Con
ferinței pe țară precizează că „Spar- 
tachiadele, crosurile populare, faza 
de mase a campionatelor republicane 
fi alte întreceri sportive de mase tre
buie să devină mijloace eficiente de 
atragere a oamenilor muncii pe tere
nurile de sport". Consiliul General 
UCFS, consiliile regionale, raionale și 
ale cluburilor sportive, precum și nu
meroșii activiști obștești ai cluburi
lor și asociațiilor sportive din întreaga 
țară au muncit intens pentru a înde
plini importantele 
cării sportive de

Sub conducerea 
zațiilor de partid 
dicatelor, organizațiilor U.T.M. și al 
altor organizații obștești și de stat, 
asociațiile și cluburile sportive au 
reușit să-și îmbunătățească simțitor 
munca, angrenînd în desfășurarea în
trecerilor de mase tot mai mulți con- 
curențt

Agricul- 
întreceri 
Asocia- 
primind

sarcini trasate miș- 
Conferința pe țară, 
organelor și organi- 
și cu sprijinul sin-

BOGATA PARTICIPARE 
LA ÎNTRECERILE DE MASE!

dePrincipalele întreceri sportive 
mase — Spartachiada de vară a tine
retului, „Cupa Agriculturii", tradițio
nalele crosuri de mase, campionatel- 
pe asociații și campionatele republi
cane școlare — s-au bucurat anul a- 
cesta de o mai bună organizare și 
popularizare, fapt care a determinai 
ca la startul întrecerilor să se pre
zinte 7.000.000 de concurenți, cu 
3.000.000 mai mult decît anul trecut.

Spartachiada de vară a tineretului. 
Întrecere devenită tradițională in ac
tivitatea sportivă de mase din țara 
noastră, a cunoscut în actuala ediție 
un succes deosebit. Aceasta datorită 
faptului că organele și organizațiile 
UCFS au acordat o mai mare atenție 
organizării competiției. Consiliile re
gionale și raionale UCFS au spriji
nit intens asociațiile sportive de 
la orașe și sate. Activiștii acestor 
organe s-au deplasat mai des pe teren 
fi au dat un ajutor efectiv in organi
zarea întrecerilor. Consiliile asocia
țiilor sportive au colaborat mal strins 
cu organizațiile U.T.M. la mobilizarea 
concurenților și au obținut astfel im
portante succese de participare. In 
multe regiuni și raioane întrecerile 
din cadrul Spartachiadei de vară au 
reunit la startul diferitelor competiții 
un număr mai mare de concurenți 
decît in edițiile precedente, fapt care 
a contribuit ca cifra totală a partici- 
panților la Spartachiada de vară a 
tineretului să se ridice la aproape 
2.500.000, ceea ce reprezintă un serios 
progres dacă ținem seama că la edi
ția de anul trecut a Concursului cul- 
tural-sportiv al tineretului au luat 
parte 1.135.000 de tineri și tinere.

Un lucru îmbucurător, scos în evi-

Rezuitate la fel de frumoase s-au 
obținut și în cadrul „Cupei 
turii", care a programat 
Ia 13 discipline sportive, 
țiile sportive de la sate,
un larg sprijin din partea organiza
țiilor de partid și a celor U.T.M., 
precum și din partea consiliilor raio
nale și regionale UCFS au asigurat 
întrecerilor o frumoasă organizare, 
contribuind la popularizarea unor dis
cipline sportive in rândurile tinere
tului de la sate. In această direcție 
trebuie subliniată munca pe care au 
depus-o activiștii sportivi (instructori, 
profesori de educație fizică, arbitri) 
trimiși de consiliile raionale sau regio
nale UCFS să ajute asociațiile sporti
ve în organizarea și desfășurarea în
trecerilor. Toate acestea, ca și intensa 
acțiune de popularizare a diferitelor 
competiții organizate in.cadrul „Cupei 
Agriculturii*, au făcut ca peste 
1.000.000 de tineri și tinere din asociați
ile sportive sătești, să participe la en
tuziaste și frumoase concursuri.

Crosurile de mase, campionatele a- 
sociațiilor sportive și campionatele re
publicane școlare au constituit, de 
asemenea, importante mijloace de a- 
tragere a unui mare număr de oameni 
ai muncii, a tineretului de la orașe 
și sate in practicarea sportului. Nu
mai Ia crosul de tnase „Să intimpinăm 
1 Mai" au participat anul acesta peste 
1.900.000 de concurenți, iar la campio
natele republicane școlare 250.000 de 
elevi și eleve și-au disputat intiieta- 
tea cu prilejul fazelor pe clase și 
școală.

PRIN SPORTUL DE MASE 
LA CEL DE PERFORMANȚA

pe

la 
ai 
in 
in 
de

Frumoasele rezultate de participare 
cu care s-au încheiat principalele 
competiții de mase dir. actualul sezon 
au contribuit la consolidarea asociații
lor sportive de la orașe și sate, 
creșterea numărului de oameni 
muncii angrenați in mod organizat 
diferite competiții sportive. Dar, 
etapa actuală, activitatea sportivă
mase nu mai poate fi privită doar 
prin prisma succesului de participare.

Este îmbucurător faptul că, de la o 
ediție la alta, crește numărul partici- 
panților, insă la analiza întrecerilor 
sportive de mase trebuie să ținem 
seama — ca elemente principale— și 
de numărul sportivilor legitimați și cla
sificați cu acest prilej, de numărul re
cordurilor asociației, comunei, raionu
lui sau regiunii, doborite în timpul în
trecerilor, de numărul echipelor înfiin
țate, de numărul secțiilor pe ramură de

in original concurs de orientare turistică 
în pădurea Snagov

Comisia de turism și catedra de 
educație fizică a Institutului Poli
tehnic București organizează mîine 
un interesant concurs de orientare 
turistică în pădurea Snagov. La a- 
eeastă întrecere participă reprezen
tative de studenți din institutele de 
invățămint superior ale Capitalei,
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cele mai multe echipe fiind prezen
tate de Institutul Politehnic. Con
cursul este inedit datorită faptului că 
în afară de orientarea propriu-zisă, 
participanții vor trebui să traverseze 
in ambarcații populare lacul Snagov. 
Competiția este dotată cu frumoase 
premii în obiecte. Plecarea concuren
țelor spre pădurea Snagov se va face 
mîine dimineață la ora 7,15, din curtea 
Institutului Politehnic.

nei, orașului, raionului, regiunii sau 
chiar ale țării, realizate de către par- 
ticipanți. Acelor sportivi care au in

se materializează tocmai în astfel def^epUnit. prin performanțele realizate, 
rezultate. Anul acesta, în primul se-J 
mestru, au fost obținute 30.000 deS 
norme de clasificare, ceea ce repre-Y 
zintă un progres. Numărul secțiilor C 
afiliate la federații a crescut și eL f 
Se poate spune că organele și organi-V 
zațiile sportive se preocupă mal intensa 
de aceste probleme, că urmăresc cui 
mai multă perseverență evoluția par-Z 
ticipanților la competițiile de mase,\ 
indrumindu-i pe cei care dovedesc ( 
aptitudini spre secțiile pe ramură dej 
sport De pildă, în regiunea București,C 
cu prilejul Spartachiadei de vară a S 
tineretului, au fost înființate aproape C 
100 de secții noi pe ramură de sport/ 
și au fost legitimați peste 800 de I 
sportivi. In același timp, peste l.OOOz 
de sportivi au obținut norme de cla-Y 
sificare la diferite discipline sportive. J 
Iată deci că, numai intr-o singurăx 
competiție de mase, au putut fi ob- / 
ținute rezultate bune in ceea ce pri-^ 
vește legătura dintre sportul de mase S 
și cel de performanță. Z

Aceste realizări sint însă sporadice./ 
In unele regiuni munca nu are încăl 
continuitate, iar metodele bune intre-Z 
buințate de unele organe și organi-1 
zații sportive nu sint generalizate. Z Așa cum am amintit, actuala edi- 
Muiwa OMfișurață in această direcție\țje a Spartachiadei de iarnă a tine- 
de activiștii consiliilor regionale, raio-f retului va incepe la 1 decembrie, lată 
nale Și ale cluburilor sportive, de an-\wura programul complet de desfășo- 
trenoru, profesorii de educație fizicăx rare a concursurilor :
și tehnicienii sportivi nu se ridică la x Etapa I, pe asociații sportive: 
nițelul sarcimior trasate de Confe-Zț decembrie 1962 — 10 februarie 1963 ; 
rința pe țară a UCFS și analizarea / . TT , . ...
temeimeă a acestor lipsuri poate crea(etapa a U’a’ pe gr.upe de asoclațn 
premisele unei îmbunătățiri a activi-) sportive : 11 februarie — 10 martie; 
lății ce se desfășoară in acest do-ț etapa a IlI-a, pe raioane: 11 martie 
meniu. y— 25 martie ; regiunile Suceava, Plo

norme de clasificare li se vor întocmi 
de îndată forme și li se va acorda 

, clasificarea in mod festiv.
SPARTACHIADA DE IARNA A 

TINERETULUI trebuie să constituie 
prin munca desfășurată de '.organele 
și organizațiile sportive și îndeosebi 
a largului activ obștesc, o nouă' con
tribuție la dezvoltarea activității spor
tive de masș din țața nnșțstrp.

IN PROGRAM : tREI feAMlifel ' 
SPORTIVE NOI

1 Actuala ediție a Spartaehiadei de 
iarnă a tineretului programează anul 
acesta întreceri la 11 ramuri spor
tive : gimnastică, patinaj, șah, să
niuțe, schi, tenis de masă, tir, cros, 
^concursuri de orientare turistică (bă
ieți și fete), trîntă și haltere. După* 
cum se vede au apărut trei noi ra
muri sportive în desfășurarea com
petiției : tir, cros și turism. în acest 
'fel s-a mărit posibilitatea de cuprin
dere a oamenilor muncii in desfășu
rarea concursurilor.

DATELE DE DESFĂȘURARE

iești, Bacău, Brașov, Maramurt 
Mureș-Autonomă Maghiară, H 
ra și Banat vor organiza într 
31 .martie etapa regională la

Așadar, prima etapă va di 
bine de 70 de zile. Este și fire 
tru că aceasta este cea mai 
tantă etapă a competiției, eta 
va angrena mase largi de oai 
muncii iiț desfășurarea intri 
Asociațiile sportive de la o 
Sate, au însă sarcina să fol 
din. plin .această perioadă și 
gânizeze încă Qin primele zilt 
ceri, pentru a putea crea pos 
cjt mai largi de cuprindere i 
Ciițsirj a tuturor iubitorilor sp

DESPRE PARTICIPANT 
j LA ÎNTRECERI

. Cqmpețiția este deschisă 
oamenilor muncii de la orașe 
ța săniuțe participarea este 
de la virsța de 10 ani, la pat 
la 13 ani, la trintă și haltere 
16 ani, iar la celelalte ramur 
live de la 14 ani. In întrec 
sint admiși acei sportivi care 
ținut clasificare sportivă, in 
de șah. Sportivii care au cla 
la șah pot participa la toate c 
ramuri sportive. De aserng 
etapa regională de schi sînt 
și sportivii care au categoria 
de clasificare. Regulamentul de 
șurare a Spartachiadei de iarn 
neretului precizează că un eo 
nu poate participa la mai tț 
două ramuri sportive.

★
1 decembrie este deci data 

în asociațiile sportive de la o 
sate va începe din plin act 
din sezonul de iarnă. Sute 
de tineri și tinere de pe înti 
prinsul țării se vor avînta i 
moașele întreceri pe care le 
mează Spartachiada de iarnă 
retului. URAM TUTUROR PA 
PANȚILOR SUCCES DEPLIN 
TRECERE 1

Gimnastica de înviorare
(Exerciții cu cordonul)

Ex. 1. — Ținîad cordonul de ia ca
pete, alergare pe loc sau în jurul came
rei eu ridicarea brațelor deasupra capu
lui și coborirea lor repetată.

Ex. 2. — Stînd cu cordonul ținut de 
la capete cu brațele jos : ridicarea bra
țelor în sus cu cordonul deasupra capu
lui și ridicare pe vîrfuri (1—2), cobo- 
rîrea brațelor și a călcîielor (3—4). Se 
repetă de 4—6 ori.

Ex 3. — Aceeași 
îndoirea unui picior și 
cordon, apoi 
in continuare

trecerea 
ridicarea

poziție inițială: 
trecerea iui peste 
celuilalt picior; 

și trecerea cordo-

□ului 
față.

peste cap și coborî rea brațelor în 
Se repetă de 6—o ori.

Ex. 4. — Stînd cu picioarele depărta
te, cu cordonul ținut deasupra capului 
cu bra|ele întinse: îndoirea laterală a 
trunchiului spre stingă (1—2), revenire 
(3—4), îndoirea spre dreapta (5—6), 
revenire (7—8). Se execută de 6—8 ori 
în fiecare parte.

Ex. 5-7. — Stînd cu picioarele depăr
tate, cu cordonul ținut de la capete, cu 
brațele în jos: aplecarea trunchiului la 
orizontală cu ducerea brațelor întinse 
deasupra capului (1—2), îndreptarea 
trunchiului cu coborîrea brațelor (3—4). 
Se execută de 4—6 ori.

PREGĂTIRI PENTRU SEZONUL
IN ASOCIAȚIILE DIN

SPORTIV DE
GHEORGHIENI

IARNA

Asociațiile sportive din Gheorghieni 
sînt pe terminate cu pregătirile pen
tru sezonul de iarnă. In secțiile de 
sporturi specifice iernii (hochei, pati
naj și schi) pregătirile au început de 
fapt, încă atunci 
metrului era cu 
Gheorghieni, in 
octombrie s-a

cind mercurul termo- 
mult peste zero. (La 
primele zile ale lui 
inregistrat deja o

temperatură scăzută, in unele nopți 
chiar minus 6 gr.). Hocheiștii din cele 
trei echipe, Progresul (în campiona
tul republican, faza regională), în
frățirea (de pe lingă școala medie) 
și Voința (juniori) au jplabticat toată 
vara sporturi ajutătoare-; hochei pe 
iarbă, fotbal, cros și diverse probe 
atletice. In ultimul tifhp, hocheiștii 
de la Progresul au 
mentele specifice și 
conducerea pucului 
exerciții se fac pe 
tablă de metal
toate asociațiile sportive s-au revi
zuit și completat materialele și echi
pamentele necesare pentru practica
rea schiului, hocheiului și patinajului. 
In vecinătatea terenului de fotbal se 
amenajează prin muncă voluntară un 
nou patinoar. Astfel, orașul Gheor
ghieni va avea în iarna aceasta două 
patinoare. Vechiul patinoar va fi folo
sit de echipele de hochei de juniori 
și de patinatori (începători).

de

început antrena- 
așume lovirea și 
cu crosa. Aceste 
o platformă de 
circa 20 m.p. In

trei pîrtii de schiCele 
jurimile orașului au fost 
li s-au adus unele îmbunătățiri — 
au fost lărgite virajele. Și anul acesta 
va funcționa la Gheorghieni școala 
sportivă de elevi la schi. La cursuri 
vor participa tineri 
sportive ale orașului 
cit și avansați.

Din păcate, schiorii 
urrftj hocheiștilor în ceea ce privește 
pregătirile pe... uscat. Consiliul raio
nal UCFS și comisia raională de schi 
nu s-au fixat încă asupra tehnicieni
lor care vor funcționa ca antrenori de 
schi la aceste cursuri.

La fel, au rămas in urmă cu pre
gătirile și schiorii din Valea Strîmbă, 
o comună de lîngă Gheorghieni, 

cunoscută pentru intensa activi
tate de schi ce se desfășura aci la 
anii trecuți. Pîrtia și trambulina 
de sărituri nu au fost încă curățate, 
amenajate. Tovarășii din consiliul aso
ciației sportive (președinte Alexandru 
Fodor) spun că mai au timp...

O vie activitate va fi în iarna a- 
ceasta și în alte ramuri sportive. In 
sala de gimnastică de la Școala 
profesională de construcții se vor or
ganiza competiții locale de baschet, 
volei, tenis de masă și handbal în 7.

din împre- 
curățate și

din asociațiile 
atît începători

sînt cu mult în

LADISLAU RAR DA — coresp.



(CURSURI DEMONSTRATIVE. DAR CIT MAI BINE ORGANIZATE...
I consemnat lapidar, zilele tre- 
Iprezența celor 19 atleți ai lotu- 
Ipublican pe stadionul din Hu- 
Ira. Evenimentul comportă insă 
I comentarii atît pentru elemen- 
lu principal, NOUL, cit și pen- 
lezultatele care nu s-au înscris 
lie de arbitraj dar au rămas ca 
■minte prețioase pentru atletis- 
hunedorean și, bineințeles, pen- 
bderația de specialitate.
liativa — care a cunoscut un 
B apreciabil — urmărea, deci, 
rganizarea unui concurs IN 
t (deși s-ar putea vorbi și des- 
Importanța acestor concursuri 
hstrative în pregătirea atlejilor 
I perioadă în care, altă dată a. 
I considerau complet încheiat 
Iul în aer liber), ci, în primul 
I popularizarea atletismului și, cu 

prilej, îndrumarea concretă, 
Ică, pe teren, a muncii secțiilor 
trenorilor de atletism. Și, dacă 

[im doar frumoasele rezultate 
ate de atle{ii fruntași Bizim, 
teu, Astafei, Crețu, Ducu sau 
Ion, prezența în tribunele sta- 
lui a peste 3.000 de spectatori 
au ținut să nu „scape" nici 
din probele concursului, sălile 

I în care au avut loc vizionările 
Ime sportive (în sala Teatrului, 
bala profesională, la clubul mi- 
r din Ghelar, la școala medie 

Vlaicu din Orăștie, Ia cercul 
din Hunedoara etc.) reiese 

pe efectul propagandistic, inte. 
I deosebit stîrnit de acest mult 
lat eveniment atletic în orașul 
krgiștilor.
hui ar fi fost însă realizat 
I pe jumătate dacă totul s-ar fi 

STANTANEE DE LA „PRELIMINARIILE” FINALEI
I „CUPEI ORAȘULUI BUCUREȘTI”

(Urmare din pag. 1) scandau 1 „Haide Florina, să fii tot

În jurul unui „satisfăcător” loc IV

limitat la concursul demonstrativ și 
la organizarea galei de filme sporti
ve. Dar. nu aveau oare acum acti
viștii federației cel mai bun prilej 
de a cunoaște aspectele de bază ale 
atletismului hunedorean, de a sprijini 
munca antrenorilor și instructorilor 
de atletism din acest important cen. 
tru muncitoresc ? Este bine că in 
ceasurile cînd stadionul hunedorean 
găzduia alte competiții, activiștii fe
derației s-au dus in secțiile de atle
tism, au participat la antrenamente, 
la întrecerile de cros, au ajutat cu 
competență la alcătuirea calendarului 
competițiilor atletice pentru anul vii
tor. Firește, discuțiile purtate, ana.

Inițiative și metode

liza activității atletice, au prilejuit 
și alte observații importante. In re. 
giunea Hunedoara există multe cadre 
tinere, talentate (I. Drăgan. V. Nis- 
tor, B. Albrecht, Gh. Zakreș), o 
bază materială corespunzătoare (un 
stadion excelent, săli de gimnastică, 
terenuri în toate școlile, echipament 
suficient) precum și 9 profesori cu 
specializarea atletism și antrenori pri- 
cepuți. In ceea ce privește interesul 
pentru această disciplină sportivă 
este suficient de arătat că în cadrul 
Combinatului siderurgic există sute 
de tineri și tinere care doresc să prac
tice atletismul.

Sînt rezultate frumoase dar nu pe 
măsura posibilităților și a cerințelor 
actuale. Și, iată de ce. Comisia re
gională nu activează (nici cu prilejul

pnma r
Modestă, Florina Nedelcu ne măr

turisește :
— Nu știu dacă mă voi număra 

printre campioane. De un lucru sini 
insă sigură: am devenit o pasionată 
a atletismului. „Cupa orașului Bucu
rești* 1* ne-a făcut să îndrăgim și mai 
mult sportul, să trăim clipe de neui
tat. Spun aceasta in numele tuturor 
celor peste 1.000 de elevi și eleve 
de la „Gheorghe Șincai“ care s-au 
prezentat la startul acestei frumoase 
competiții rezervată școlarilor.

[0“ ?... Ați mers frumos. Șî dacă 
tnică, la finală, repetați cursa, 
k campioană a „Cupei orașului 
Ireyti" va fi...
pVorina Nedelcu — completează 
pvă aflată in apropierea noastră. 
Credeți ?... ne privesc întrebători 
pehi migdalați, negri ca tăciu- 

Apoi după o pauză : finala îmi 
pufte emoții. Vor participa cele 
bune alergătoare din București, 
că^ste foarte greu...
I..S8 scoți un 9 la sport, cind 
[ , «c 10 ia învățătură ? — intre- 
noi.

țrrina Nedelcu s-a Înroșit ca un 
r. Continuăm :
b știm tot de la galerie. Băieții 
fi despre asta vorbeau. Știi cum

[te dintre ideile și aprecierile re- 
[are la jocul băieților în primele 

articole de reveniri după „mon- 
‘ servesc de asemenea discuției pe 
inea comportării echipei noastre 
bine. După cum, relatările trans- 

de la Moscova după fiecare meci 
burează oarecum sarcina. Trecind 
bzolvarea ei, să subliniem din ca- 
ocului și o dată în plus nota pro- 

contrastantă dintre meritoria ți- 
| moral-volitivă și de combativitate 
fmației noastre feminine și cea ne- 
[ă a echipei masculine care ne-a 
rzentat în întrecerile de la Mos-

■ CRITICA AJUTA !

■eibalistele au repetat intr-adevăr 
frrneul final din capitala Uniunii 
frtice numeroase dintre erorile 
■ce și tactice notate de noi înaintea 
frionatului lumii. In schimb însă, 
I jucătoarele și-au binemeritat fe
brile pentru felul cum au luptat, 
fru ardoarea cu care au apărat cu- 
fr țțtriei, împotriva tuturor adver- 
|or pe care le-au întâlnit. Este clar 
■dușul rece" al înfrângerilor din tur- 
I de verificare de la București și 
frile provocate de acele înfrângeri 
I atins scopul.
■tica ajută. Și cît de mult încă ! 
lazul de față, considerăm că ea le-a 
frt în mod sensibil sportivelor noa- 
I să se mobilizeze într-un apreciabil 
I de voință, mulțumită căruia —
■ locul IV obținut — echipa s-a pu- 
Imenține în plutonul fruntaș al va
lor mondiale. Elogii deci, încă o 
I, comportării pline de oombativi- 
I a echipei feminine !
[tul are însă...

I ...LIMITE

n limite desigur și posibilitățile com- 
Lității, pe care n-o recomandăm 
Ir... pînă-n pînzele albe. Spiritul de 
|ă, e drept, poate reduce efectele 
Ir scăderi de ordin tehnic și tactic, 
nu le poate anula și în mod nor- 
nici nu îți poate aduce, singur el, 

bria. (Spre exemplu, meciul cu Ce- 
lovacia, în care, ca și în celelalte, 
le au luptat cu strășnicie. Desfășu
ra întâlnirii, se știe, a fost viciată 
[arbitru în defavoarea noastră. Dar 
angerea, pe care spiritul de luptă 
fost în stare s-o evite, nu arbitra

ri e-a hotărît-o, ci pînă la urmă tot 
■a-Oâentul și mișcarea în teren defec
ase; lăsînd foarte vulnerabile goluri 
fundul propriei suprafețe de joc; 

posturile 1 și 5, rămase descoperite, 
ație similară în celălalt meci pier

I-am urat tinerei sportive locul ; 
întâi la fir.ala de miine, care va în- j 
semna, fără îndoială, un nou și fru- I 
mos succes al sportului școlar din j 
Capitală.

dut, cu echipa Bulgariei, în care arbi
trajul nu ne-a defavorizat de loc, insă 
în decursul căruia multe puncte au fost 
pierdute tot de apărare și din pricina 
dublajelor prost executate). Aceasta pe 
de o parte.

Pe de altă parte, o jucătoare, oricît 
de bună ar fi ea, nu poate duce totuși 
la infinit în spate o echipă. Pentru că 
și rezistența are limite... Absentă din 
echipă în competiția de verificare de la 
București, Doina Ivânescu și^a făcut 
— în revanșă — serios simțită prezența 
în confruntarea de la Moscova. In în
tregul turneu final, echipa noastră s-a 
bizuit, în organizarea și valorificarea 
jocului său, îndeosebi pe aportul Doi
nei Ivânescu. Căpitana echipei a rezol
vat marea majoritate a atacurilor cind 
era în linia întâi, unde lipsa i-a. fost 
întotdeauna observată — cu consecințe 
pe tabela de marcaj — atunci cînd ro
tația o aducea în linia de fund. Căci 
decalajul de valoare și deci de randa
ment între ea și restul jucătoarelor este 
prea mare, astfel incit atacul suferă.

O PRIMA ÎNTREBARE

Experiența, eficacitatea Doinei Ivă- 
nescu și modul inteligent în care a fi
nalizat ea aproape toate acțiunile ofen
sive ale echipei au avut o contribuție 
esențială la concretizarea spiritului de 
luptă al reprezentativei. Insă, participînd 
1a pregătire, plecînd la campionate, ju- 
cînd acolo tot timpul fără a fi în pleni
tudinea capacităților sale fizice și nepă
răsind decît foarte rar terenul în cele 
șase zile de concurs, era cu neputință 
ca eforturile făcute în felul acesta să 
nu-și spună odată și odată cuvin tul. 
Și, firesc, l-au spus. Din fericire, doar 
în meciul ultim, cu echipa R. P. Bul
garia, meci care însă avea să decidă 
necucerirea locului III în clasamentul 
final. Doina Ivânescu acționând cris
pat, mișeîndu-se cu dificultate șl cu vi
zibilă durere la efort, se poate spune 
că am jucat fără ea. ...Sau cu ea, dar, 
și cu greșelile făcute de ea, în apărare 
mai ales, iar în atac fără randament 
util, din cauza stării sale fizice anor
male, ea rămînînd totuși îndelung în 
joc. Și am pierdut. Cu tot aplombul ma
jor — din această partidă numai — al 
celei de-a doua trăgătoare principale, 
Lia Vanea.

Așadar, echipa noastră reprezentativă 
se bazează astăzi într-o asemenea mă
sură pe o jucătoare, îneît aceasta, chiar 
și atunci cînd e suferindă apare ca fiind 
de neînlocuit, absența ei trebuind plă
tită cu multe puncte. Cum s-a ajuns la 
această situație, va trebui desigur ana
lizat mai în profunzime. Este prima 
dintre întrebările la care credem că

concursului demonstrativ nu s-a prea 
„omorît" cu munca), asociațiile spor
tive — cu excepția „Corvinului" nu 
sprijină dezvoltarea atletismului iar 
in școli, in ciuda interesului manifes
tat de cei mai muiți directori, profe
sorii de educație fizică muncesc încă 
slab. Activitatea competițională este 
săracă și tocmai de aceea concursu
rile de atletism nu atrag încă masa 
tinerilor din Hunedoara.

Iată citeva constatări care vor 
ajuta, fără îndoială, munca federa
ției de specialitate. Să amintim însă 
că este vorba despre primul concurs 
demonstrativ, de o inițiativă care în j 
viitor va cunoaște desigur succese j 
mult mai frumoase. Pentru aceasta, | 
este însă nevoie ca federația să ca- | 
ute să asigure o cît mai bogată par- I 
ticipare a atleților fruntași iar orga- 

regionale UCFS și comisiile lo. 
„„.„de atletism să se preocupe de o 
cît mai bună organizare a acestor 
concursuri demonstrative și nu așa I 
cum s-a intîmplat la Hunedoara unde 
numeroșii spectatori aproape că nu 
știau ce se petrece pe stadion deoa
rece nu exista un mijloc de comuni
care a rezultatelor, a desfășurării 
probelor etc. iar rezultatele la înăl
țime erau scrise cu creta de antreno. 
rul federal pe o... lopată înfiptă in 
gazon! Asemenea deficiențe nu tre
buie să se mai repete.

Este bine că federația de atletism 
nu s-a „oprit" o dată cu organizarea 
concursului demonstrativ de la Hu
nedoara și că această importantă ac. 
țiune menită să popularizeze larg 
atletismul este continuată. Conside- ; 
răm că, invățind din întrecerile de la 
Hunedoara, federația și comisiile re
gionale de atletism vor acorda tot 
mai multă atenție organizării viitoa
relor concursuri demonstrative și vor 
folosi zilele petrecute împreună -i 
pentru rezolvarea celor mai acute 
probleme ale atletismului din diferite 
regiuni ale țării. Se va răspunde j 
astfel uneia dintre cele mai impor- i 
tante sarcini trasate de recenta 
Consfătuire pe țară a federației de 
atletism.

Miine, o serie de componenți ai 
fotului republican vor participa la un 
concurs demonstrativ organizat la 
Bacău iar in săptăminile care ur
mează. alți atleți fruntași se vor în
trece pe pistele stadioanelor din Iași 
și Craiova.

D. G.

Curs pentru arbitrii bucureșteni
Comisia orășenească București de I 

atletism, organizează un curs de ar- ; 
bitri cu începere de la 15 noiem
brie. înscrierile se fac la comisia de , 
atletism, in str. N. Filipescu nr. 21- 
23, miercuri între orele 17,30 și 20,00. ■

se cuvine a li se cere să răspundă celor 
doi antrenori ai reprezentativei, Gh. 
Constantinescu și prof. Gh. Bodes cu. 
Dar mai ales lui Gh. Constantinescu, an
trenorul principal al lotului, care se 
ocupă de ani de zile de echipa feminină 
și este cel dinții dator să cea lămuriri 
in privința muncii de selecție și creștere 
a cadrelor naționalei.

A doua întrebare va decurge din dis
cuția de mai jos, în legătură cu...

CONDUCEREA TEHNICA DE PE 
MARGINE

Efectuată — ca și la echipa masculină
— mai mult de unul singur de către 
antrenorul principal, conducerea tehnică 
este, după părerea noastră, vinovata 
nr. 1 pentru înfrângerea din meciul cu 
Bulgaria și ratarea locului III. Condu
cerii tehnice (in general haotică, nu 
numai în acea partidă, neorientînd cu 
schimbări oportune lăudabilele strădanii 
ale jucătoarelor și pe deasupra transmi- 
țîndu-le acestora propria sa nervozitate), 
considerăm că trebuie să i se reproșeze 
în special :

— prosternarea în fața valorii unei ju
cătoare, Doina Ivânescu, iar ca urmare
— întrebuințarea abuzivă a acesteia, 
fără o rostuită dozare a efortului, pină 
la epuizare, fiind păstrată uneori în te
ren doar ca un fel de... balon de oxi
gen moral pentru echipă și în chip de 
sperietoare pentru advesare; în general:

— exagerata prețuire a unora dintre 
jucătoare, în detrimentul altora și așa
dar în dezavantajul echipei, ca o con
secință a orizontului îngust, de club. 
Se bucură astfel de încredere în mod 
deosebit sportivele cu care antrenorul 
principal lucrează în afara lotului, la e- 
chipa de club de care se ocupă, Dina
mo București. Dintre acestea, după 
Doina Ivânescu, în primul rînd Lia Va
nea și Viorica Herișanu, care de aseme
nea sînt ținute prea mult în teren, ade
seori nejustificat, în ciuda greșelilor pe 
care le comit ; concomitent:

— condamnabila subapreciere și utili
zarea fără destulă încredere, mai mult 
formal, a celor trei elemente tinere, 
pregătite ca trăgătoare și bine verificate 
ca atare, cu perspective, dar și cu posi
bilități superioare activității impuse lor 
a o desfășura mai mult pe tușă: Ileana 
Enculescu, Daniela Golimas și Domnica 
Costîc. Aceasta din urmă, ajunsă la 
un moment dat în linia de la fileu 
lingă Lia Vanea, a fost scoasă din teren 
și înlocuită cu... Viorica Herișanu. In 
sfîrșit :

— insuficienta folosire și a altor ju
cătoare care, dotate cu o bună mișcare 
în teren (Sonia Colceriu — mai cu 
seamă — și Alexandrina Berezeanu), ar

Se apropie
La 25 noiembrie, cele mai bune e- 

chipe masculine și feminine de volei 
din țară sînt chemate din nou pe 
terenurile de joc : începe o nouă edi
ție a campionatelor republicane. Iată 
mai jos citeva din relatările cores
pondenților noștri privind aspecte din 
pregătirile echipelor :

FORMAȚIA FEMININĂ
C.S.M. SIBIU...

...și-a reluat antrenamentele de la 
începutul lunii septembrie. Jucătoa
rele au muncit cu multă convingere 
pentru corectarea lipsurilor constatate 
în campionatul trecut. Lotul echipei, 
antrenat de prof. Gh. Bodescu, a su
ferit unele modificări. Astfel, în for
mație apar jucătoarele Maria Crișan 
și Maria Turturescu, precum și tine
rele Felicia Vulcu și Mariana Mitea 
absolvente ale școlii de meserii. Din 
Iot mai fac parte Livia Pavel, Grete 
Kiss, Ileana Lăzăruț, Viorica Mirion, 
Silvia Nălbitoru, Erna Stoica, Irina 
Welther, Mioara Fenichiu etc.

MIRCEA VLADOIANU-coresp.

O PREZENȚĂ NOUA IN CATEGORIA 
A: FULGERUL SUCEAVA

Echipa masculină Fulgerul Suceava, 
antrenată de dr. Traian Căldare, a 
reușit anul acesta ca, printr-o pre
gătire corespunzătoare, să realizeze un 
vis mai vechi al iubitorilor voleiului 
din Suceava : promovarea în campio
natul republican. Aceasta, ca urmare 
a celor peste 130 de antrenamente 
făcute în aer liber și in sală. Echipa 
a devenit campioană a regiunii, apoi 
s-a calificat pentru turneul final al 
campionatului de calificare. Prezen- 
tindu-se bine pregătită, a obținut pro
movarea mult dorită.

Este un merit al componenților a- 
cestei echipe care au alăturat pregă
tirii tehnico-tactice, o mare putere de 
luptă și o voință demnă de toată 
lauda.

C. ALEXA-coresp. reg.

Dispută la fileu între Lia Vanea și Ruth

fi trebuit introduse mai des în linia a 
doua, unde s-a greșit cel mai mult, la
cune însemnate vădind și Lia Vanea, și 
Elisabeta Goloșie, și Viorica Herișanu.

Am încheiat în felul acesta enumera
rea celor mai importante dintre scăde
rile conducerii tehnice, citeva din ex
plicațiile faptului că echipa noastră 
feminina n-a revenit de la „mondiale" 
cu locul HI, ci cu locul IV.

UN „NESATISFACATOR" LOC IV...

Satisfăcător, desigur, dar numai dacă 
judecăm în funcție de felul... nesatis
făcător în care a fost pregătită echipa.

Satisfăcător, e adevărat, dar numai 
dacă ne gîndim — și scuzăm — că se
lecția pentru lotul reprezentativei, în
cepută cu mult în urmă și asupra căreia 
cu o lună înaintea „mondialelor" nu se 
mai putea interveni, a fost făcută cu 
mari abateri de la anumite principii de 
bază, precumpănitoare în stabilirea ie
rarhiei pe plan mondial.

In fine, locul IV ne va apărea mal 
ales nesatisfăcător știind că el a con
stituit (împreună cu locul V) obiectivul 
pe care și l-au propus să-l~ atingă la 
„mondiale" cu echipa noastră feminină 
antrenorii și organele federale. Cum s-ar 
spune, planul a fost îndeplinit — toată 
lumea să fie mulțumită! Da, dar nu-i 
chiar așa... Pentru că de bună seamă, 
gîndind astfel puteam pleca la campio
natul mondial fixîndu-ne ca obiectiv 
chiar locul... VI sau VII ! Ar fi consti
tuit o plapumă mal caldă și planul ar 
fi apărut ca fiind și mai lesne înde
plinit...

Se știe că la ultima dispută pentru 
titlul mondial la care a participat 
(Paris 1956), reprezentativa noastră fe
minină a terminat pe locul II, după vo
leibalistele sovietice, echipei acestora 
nefiindu-i atunci aproape cu nimic in
ferioară. Știm de asemenea cu toții că 
pregătirea pentru viitorul campionat 

campionatul...
IN ORAȘUL OR. PETRU GROZA

In vederea campionatului republi
can, echipa locală de volei Dinamo 
și-a început antrenamentele sub con
ducerea antrenorului Orășeanu. Au 
fost susținute mai multe meciuri de 
verificare, printre care și două partide 
în compania proaspetei promovate 
C.S.O. Baia Mare, ambele încheiate 
cu același scor : 3—0 pentru Dinamo. 
Cu toate acestea, calitatea jocului 
prestat de dinamoviști nu a fost la 
înălțimea cerințelor.

Au fost folosite următoarele for
mații : DINAMO : Adamovici, Gorno- 
viceanu, Mărcușan, Moruț, Sîrbu, Sta- 
rinski, Zamolo ; C.S.O. : Agîrbiceanu, 
Bădica, Perneș, Conda, Covaci, Pop 
Sabin, Szakacs, Zaharescu.

MIHAI DOMIȚIAN — coresp.

Azi, primele jocuri
din cadrul „Cupei Dinamo**

la volei feminin
Apropierea începerii campionatelor 

republicane de volei se face simțită 
în Capitală prin, organizarea unei 
competiții feminine dotată cu „CU
PA DINAMO44. La invitația organi
zatorilor, și-au anunțat participarea 
echipele feminine Dinamo, Rapid, 
MetdLul și Progresul.

Prima etapă a competiției are loc 
azi în sala Dinamo, cu începere de 
la ora 17,30, programul fiind : Ra
pid — Progresul, Diruamo — Metalul. 
Viitoarele etape: joi 15 noiembrie, 
ora 17 : Rapid — Metalul, Dinamo — 
Progresul; simbătă 17 noiembrie, ora 
17: Progresul — Metalul și Rapid 
— Dinamo.

Kam (R.P.R.—R.D.G. 3—0)
Foto: P. Romoșan

mondial se cade a începe în prima zi 
după terminarea unei ediții și că tot 
atunci se fixează obiectivele procesului 
de m st ruire-an trena merit și locul vizat 
în clasament. Nu în ultima clipă, în 
funcție de... cum bați tu pasul pe 
loc și progresează alții ! Deci, în no
iembrie 1960 trebuia făcut aceasta 
după campionatul de la Rio de Janeiro, 
după apariția la mondiale și a echipei 
japoneze, cu majoritatea elementelor 
tehnico-tactice adăugate de ea în joc și 
în calcularea noului raport de forțe.

Așa stînd lucrurile și restimulînă me
moria cu privire la locul n din 1956, să 
ne fie îngăduită întrebarea : conform 
cărei legi a evoluției și-a propus con
ducerea tehnică a echipei noastre femi
nine ca obiectiv — și i s-a acceptat de 
către federație — obținerea la campio
natul mondial din acest an a locului 
IV sau V? De ce — ținînd se înțelege 
oont de valoarea și de problematica spe
cială a formației japoneze — n-a fost 
vizat de la bun început, din 1960, locul 
II sau cel mult locul IH? Și, pentru a- 
ceasta, de ce nu s-a întreprins — întâi 
și întîi de către antrenorul principal al 
echipei — o susținută și curajoasă ac
țiune de descoperire, de selecție, de for
mare și de promovare cu încredere a 
elementelor tinere, dăruite cu talent șl 
cu însușirile cerute de voleiul modem? 
Izvorul acestor elemente a secat oare 
o dată cu jucătoarele care fac astăzi 
parte din lot ?

Iată cele mai de seamă dintre între
bările pe care socotim că e bine să ni 
le sugereze „satisfăcătorul44 loc IV de 
la recentul campionat mondial feminin.

CONSTANTIN FAUR

'sportul popular
Nr. 4133 * Mr
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(Urmare din pag. 1)

greșul realizat in ultimii ani, prestigiul 
c-ucerit pe plan international. Trebuie 
să recunoaștem că misiunea lor nu 
este de loc ușoară. Echipa noastră a 
făcut însă deseori dovada unei pregă
tiri temeinice, a unei puteri de luptă 
deosebite. Este ceea ce așteptăm și 
mîine de la jucătorii noștri cărora 
Ie dorim, din toată inima, SUCCES 1

VA PREZENTAM OASPEȚII—

Și acum, cîteva rînduri despre cele 
două formații, despre jucătorii pe 
care-i veți vedea miine pe stadionul 
„23 August". Mai întîi, despre oas
peți. Dintr-un început, ca o observa
ție de ansamblu impresionează pal
maresul care i-a fixat pe francezi în 
ultimii ani temeinic pe primul plan 
al rugbiului continental. Succesele 
repetate asupra rugbiștilor britanici — 
„profesorii" rugbiului modern — au 
creat francezilor o mare faimă în 
lumea balonului oval. Cu această 
„carte de vizită", naționala Franței 
se prezintă în fața publicului bucu- 
reștean dornică să presteze un joc la 
nivelul prestigiului de care se bucură.

Pentru aceasta, selecționerii fran
cezi s-au oprit asupra unei formații 
puternice, echilibrate, în care s-a ur
mărit îmbinarea experienței unor ve
chi internaționali, cu elanul și talentul

unor tinere speranțe cum ar fi funda
șul Jean Pierre Razat, aripa Michel 
Arino, mijlocașul Guy Camberabero 
și înaintașii Francis Mas și Maurice 
Lira. Din ansamblul valoric al for-

mînesc. Sînt cunoscute succesele fru
moase repurtate de reprezentanții noș
tri în compania rugbiștilor francezi sau 
italieni ca și victoriile consecutive în 
cele patru ediții ale „Cupei Păcii".

DECLARAȚII...
Prof. N. PÂDUKEANU, antrenorul 

lotului : „Cunosc /ourte bine valoarea 
adversarilor noștri de miine și tocmai 
de aceea cred că orice meci cu Franța 
este foarte greu. Va fi, oare, cel de 
miine mai greu decît celelalte ?

Am multă hicrcdere in echipă și în 
special în linia de trei sfert uri*.

VIOREL MORARU — căpitanul e- 
chipei reprezentative : „Vrem să arătăm 
că echipa noastră s-a ridicat în ultima 
vreme la nivelul celor mai valoroase 
formații din lume. în compania jucăto
rilor francezi vom căuta să oferim spec
tatorilor faze interesante care să scoată 
în evidență frumusețea rugbiului, a 
acestui sport pe care, fără îndoială, îl 
vor practica tot mai mulți tineri din 
țara noastră.

Firește, di scutind despre un joc cu 
puternica formație a Franței, pronos
ticurile sînt haxardante. Indiferent de 
rezultat, cred că rugbiul din țările 
noastre — și rugbiul in general — are 
mult de d ști gat".

ALEXANDRU PENCIU: „în vederea 
acestei partide toți componcnții lotului 
au căutat să se pregătească cit mai 
bine, cu multă conștiinciozitate Aceasta, 
cu atît mai mult cu cît noi știm — și 
ne bucurăm — că francezii nu mai con
sideră astăzi rugbiul romi nesc drept 
o... surpriză, ci ca o valoare certă pe 
plan internațional. Sini fericit că pot 
juca și în această partidă cu Franța și 
doresc foarte mult să-mi aduc aportul 
la realizarea do către echipa noastră a 
unui joc cit mai bun".

GHEORGHE DROBOTA : „Joc pen
tru a doua oară împotriva rugbiștilor 
francezi și fn vederea acestui meci nc-am 
pregătit cu toată seriozitatea și exigența 
cerută de antrenori. Știu că francezii 
prezintă o echipă puternică iar adversa
rul meu direct, experimentatul Dome- 
nech, are o forță deosebită de joc și 
tocmai de aceea voi căuta să depun 
toate eforturile pentru a fi cît mai folo
sitor echipei*.

PALMARES 1962

Murrayfield Franța — Scoția 11-3 
Paris Franța — Anglia 13-0
Cardiff Franța — Țara Galilor 0-3 
Paris Franța — Irlanda 11-0
Brescia Franța — Italia 6-3

PALMARES 1962

piotrkow Romînia—Cehoslovacia 11-6 
Sledlce Romînia—R. D. Germană 25-5 
Zyrardow Romînia — Polonia 26-6 
București Romînia — Italia 14—6

mației franceze se detașează în pri
mul rînd „trio-ul“ echipei campioane 
Agen, condus de căpitanul „XV-lui“ 
Franței, experimentatul Pierre Lacroix 
și completat de fundașul Razat — un 
redutabil atacant — și de Arino, o 
aripă renumită prin marea ei eficaci
tate. Alături de ei se impun desigur 
frații Boniface — nelipsiți din forma
ția Franței în ultimii ani — excelentul 
pilier Amedee Dcmenech și conducă
torul pachetului de înaintași, bine cu
noscutul internațional Michel Cranste.

Iată, de altfel, cum va arăta for
mația probabilă a Franței:

RAZAT (157 — ARINO (14), G. 
BONIFACE (13), A. BONIFACE 
(12), GACHASSIN (11) — CAMBE
RABERO (10), LACROIX (9) —
GENSANNE (7). ROMERO (8), 
CRAUSTE (6) — LIRA (5). MOM- 
MEJAT (4) — MAS (3). LAUDO- 
UAR (2), DOMENECH (1).

...ȘI ECHIPA NOASTRĂ

De fapt, „XV-le“ nostru reprezen
tativ este cunoscut de marele public, 
prezent ori de cîte ori se dispută în
tâlniri decisive fie în campionat, fie 
pe plan internațional. Este și firesc 
acest interes, deoarece rugbiștii ro- 
mini au cîștigat — datorită creșterii 
continue a calității jocului și a puterii 
lor de luptă — multe simpatii și un 
prestigiu bine conturat în sportul ro-

Sînt rezultate ce vorbesc de la sine 
despre maturizarea echipei noastre 
care, îmbunătățindu-și jocul an de an, 
a ajuns — alături de francezi — în 
fruntea ierarhiei rugbiului european.

Pentru jocul de mîine, spre a ob
ține un randament maxim, selecțio
nerii noștri au păstrat, în linii mari, 
„XV-le“ care i-a întrecut pe francezi 
la București în 1960 (11—5) și a reali
zat, un an mai tîrziu, un meritoriu 
rezultat de egalitate la Bayonne (5—5).

In formația noastră, îi vom regăsi, 
așadar, pe maeștrii emeriți ai spor
tului Viorel Moraru și Alexandru 
Penciu, pe experimentații Alexandru 
Teofilovici, Rene Chiriac, Costel Stă- 
nescu, și Mircea Rusu, pe mai tinerii 
dar nu mai puțin consacrații Radu 
Demian, Mihai Wusek, Ion Sava, Va
leria Irimescu. Alături de ei, alte va
lori certe : In primul rînd. Paul Cio
bănel, apoi Alexandru Ionescu, Va- 
sile Rusu, Gh. Drobotă și debutantul 
in partidele cu Franța, Cristache 
Preda.

Iată-i pe cei 15 jucători care mîine 
vor îmbrăca — după toate probabili
tățile — tricourile naționalei noastre :

PENCIU (15) — SA VA (14), WUSEK 
(12), IRIMESCU (13), CIOBĂNEL (11) 
— CHIRIAC (10), STANESCU (9) — 
M. RUSU (8), DEMIAN (7), MORARU 
(6) — V. RUSU (5), PREDA (4) — 
DROBOTA (3), IONESCU (2), TEOFI
LOVICI (1).

Ciclocrosul pune numeroase probleme parlicipanților, printre care și 
a unor adevărate... escalade I

™— —~~ ★ ir ———■
Finala campionatului republican de cicl
Mîine dimineață, la ora 10, se va 

da startul în ultima competiție ciclis- 
tă oficială din acest an : finala cam
pionatului republican de ciclocros. Pe 
traseul din împrejurimile G.A.S. Ro
șia vor evolua specialiști ai probei, 
alergători calificați în fazele prelimi
narii. Printre participanți se numără 
și campionii din ultimii doi ani Con
stantin Baciu (Steaua) și Constantin 
Dumitrescu (Olimpia București). De 
asemenea, vor fi prezenți alergători 
valoroși din Brașov, Ploiești, Timi

șoara, Cluj, București etc. î 
se vor desfășura pe un tra: 
dentat și vor măsura 24 km 
și 15 km (juniori). Iată lista 
nilor pe ultimii ani :

1950 : Martie Ștefănescu 
rin Niculescu ; 1952 : Iulian C 
1953 : Iulian Gociman : 1954 
Gociman ; 1955 : Ion Moran 
Ion Moraru ; 1957 : Consta: 
mitrescu ; 1958 : Matei Karum 
Mihai Voinescu; 1960 : C
Baciu ; 1961 : Constantin Qu

ASISTÎND LA INTILNIREA DE BOX ANGLIA -U

XV-le francez a
Ieri după-amiazâ un avion al 

TAROM-ului a depus pe pista de be
ton a aeroportului internațional Bă- 
neasa echipa de rugbi a Franței. De 
dala aceasta sportivii francezi sint în
soțiți de însuși președintele federației 
de rugbi din Franța, dl. Jean Delbert, 
care este, in același timp și președin
tele F.I.R.A. (Federația Internațională 
de Rugbi Amator). Din delegația oas
peților fac parte 19 rugbiști (15 titu
lari și 4 rezerve). Au sosit de aseme
nea numeroși gazetari de la marile 
ziare franceze, precum și un grup de 
turiști — mărturie a marelui interes 
pe care-1 suscită in lumea rugbiului 
intilnirea Romînia — Franța.

Chiar pe aeroport am cules primele 
impresii, primele declarații :

JEAN DELBERT — „Echipa Fran
ței este redutabilă, iar valoarea ei 
pe plan internațional unanim recu
noscută. Dar și formația Rominiei s-a 
impus în ultimul timp. De aceea, mă 
aștept la o partidă interesantă în 
care, firește, va învinge cel mai bun".

PIERRE LACROIX (căpitanul echi
pei Franței) — „Va fi un meci greu, 

, chiar foarte greu. Ne vom strădui să 
corespundem. Am deplină încredere 
in echipa mea, întinerită".

HENRI GARCIA (gazetar, șeful ru
bricii de rugbi a ziarului parizian 
l'Equipe) — „Față de anul trecut,

ACTUALITĂȚI...
• Astăzi și miine, in diferite cen

tre ale țării, se desfășoară ultima 
i etapă a campionatului republican de 
| calificare. Jocurile sint programate 
| astfel: seria l grupa A — Aeronau- 
I tioa — lnst. Constr., Tineretului II, 
! ora 10; Politehnica — I.P.G.G., Ti- 
; neretului IV, ora 10,30; Rapid — 

Arhitectura, Giulești ora 11; Dinamo 
II — Universitatea, Dinamo II, ora 

I 9 ; Dinamo — Victoria-Colorantul, 
; Veseliei, ora 11; seria I grupa B '. 
i Grivița Roșie II — C.P.B. (simbătă), 
I Parcul Copilului om 15; Sirena — 
I Progresul II, Tineretului II, ora 
I 8.30; Gloria — Petrolul Pitești. Glo- 
■ ria ora 11,30; seria a Il-a: Metalul 
i Buzău — C.S.O. Brăila (simbătă), 
j Petrolul Ploiești — Cimentul Medgidia 
’ (simbătă), U.S.A.S. Năvodari — Pro

gresul R. Sărat, Tineretului II ora 
11,30; Precizia S acele — Farul Con
stanța ; seria a III-a: Ceahlăul P. 
Neamț — Constructorul Iași, Ancora

Galați — A.S. Tecuci, Dinamo Bacău 
— Rulmentul Birlad (simbătă); seria 
a IV-a: Electroputere Craiova — 
C.S.M. Sibiu (simbătă), C.S.O. Timi
șoara — Minerul Lupeni, Drubeta 
T. Severin — Minerul Vulcan, Meta
lul Reșița — Chimica Tirnăveni.

★
• Miine, pe stadionul Tineretului 

la ora 9, se va disputa jocul din
tre clubul sportiv școlar București 
și Constructorul Ploiești, iar pe sta
dionul din Parcul Copilului, la aceeași 
oră, partida dintre Grivița Roșie și 
Clubul sportiv școlar Cluj. Jocurile 
se desfășoară in cadrul turneului 
final al campionatului republican de 
juniori.

'A-
• Tot miine, pe stadionul Olimpia 

(ora 10) va avea loc și finala Cupei 
7 Noiembrie, la care au participat 
echipele bucureștene din categoria 
A. Ultimul joc al competiției se va 
disputa intre Progresul și Olimpia.

sosit in Capitală
echipa Franței este schimbată în pro
porție de 50%. Cred însă că avem 
de-a face cu cea mai bună garnitură 
posibilă. Va impresiona, mai ales, ca
reul de atacanți: Camberabero — 
Guy și Andre Boniface — Razat. Dacă 
terenul va fi uscat și înaintarea le 
va furniza baloane, atunci mă aștept 
la un meci mare. Echipa Franței pre
zintă cea mai bună pereche de centri 
din ultimii zece ani, căreia i s-ar 
putea compara doar perechea Mar
tine — M. Prat. Cunoscînd totodată, 
valoarea romînilor, pe care i-am vă
zut adesea jucind și, apreciindu-le 
deosebitele calități în apărare, mă 
aștept la o confruntare dirză, plină 
de inedit".

AMEDEE DOMENECH (cel mai 
vechi internațional din echipă — 49 
de selecții) —• „Despre meciul de du
minică ?... Deocamdată nu vă pot 
spune nimic. Nu l-am văzut încă. Vă 
aștept seara, după joc, în cabină...".

TEDDY LACROIX (arbitrul întîl- 
nirii — Belgia) — „Ii cunosc pe rug
biștii romini din 1958, cînd am arbi
trat la București un turneu al echi
pei galeze Swansea. încă de atunci 
am apreciat deosebitele calități ale 
sportivilor dumneavoastră. între timp 
ei au progresat. De aceea mă aștept 
pentru duminică la o partidă fru
moasă, la un joc deschis și corect. 
Sint îndreptățit să cred acestea deoa
rece se vor înfrunta două formații 
de o foarte înaltă clasă. Este ceea ce 
convine, de fapt, unui arbitru care 
întotdeauna conduce cu. plăcere pe 
aceia care cunosc jocul și, implicit, 
regulamentul. Firește, francezii au o 
echipă redutabilă, dar romînii, cu un 
Moraru și un Penciu în echipă, nu le 
sînt cu nimic mai prejos".

P. P. Pomină-
R.D. Germană (tineret)

Mîine se va disputa și intilnirea 
de rugbi dintre reprezentativele de 
tineret ale R.P. Romine și R. D. Ger
mane, partidă așteptată cu interes 
deosebit.

Echipa noastră va fi alcătuită din 
următorul lot care a plecat ieri în 
R. D. Germană : Nedelcu, Balcan, 
Rahtopol, Dragomir, Nica, Giugiuc, 
Pilă, Iliescu, Moromete, Moldoveanu, 
Stoica, Goga, Vanghele, Iatan, Baciu, 
Niculescu și Coravu.

Cu doi ani în urmă, pugiliștii en
glezi au evoluat la Moscova, pe sta
dionul Lujniki și au fost învinși de 
către boxerii sovietici cu 7—3. De 
aceea, ei s-au pregătit în mod deose
bit pentru intilnirea revanșă care a 
avut loc în sala Wembley din Lon
dra. în ciuda faptului că prețul bi
letelor de intrare a fost foarte ridi
cat (1—3 lire) și că posturile de radio- 
televiziune transmiteau aproape în 
întregime întilnirea, majoritatea locu
rilor din sala Wembley au fost ocu
pate.

Așteptîndunse la o ripostă puter
nică din partea reprezentativei en
gleze, sovieticii au deplasat la Lon
dra o echipă formată din adevărate 
valarj pugilistice: doi campioni olim
pici (Grigoriev și Safronov), trei 
campioni europeni (Tuminș, Lagutin 
și Abramov), trei campioni ai 
U.R.S.S. (Nikanorov, Popencenko și 
Pozniak) și numai doi debutanți în 
întâlniri internaționale (Goneerevski 
și Ageev). Vîrsta medie a acestei 
echipe: 23,8 ani.

Echipa Angliei, In vîrstă medie 
de 22,4 ani a cuprins un singur par
ticipant la „europenele" de la Bel
grad : Peter Benneyworth. Cei mai 
mulți dintre pugiliștii englezi care 
au boxat la Belgrad, printre care și 
campionul european Taylor, au tre
cut la profesionism, slăbind astfel 
formația de amatori a Angliei.

Meciurile au fost de un înalt nivel 
tehnic, victoriile obținîndu-se numai 
după o luptă foarte strînsă. (scor 
final : 8—2 pentru U.R.S.S.). Intere
sant de remarcat faptul că la Londra 
— ca și în Scoția la Glasgow în 
meciul Scoția — R.P.R. — partidele

nu s-au desfășurat în ordii 
goriilor.

Cele mai disputate parii 
furnizat Grigoriev și Bem 
Smith și Tuminș. Grigoriev ; 
victoria în special datorită l 
de dreapta aplicate prin su 
în repriza a doua și a treia 
a dovedit calități exception, 
șind să-și depășească net ac 
O mare surpriză o constitui 
englezului Billy WLscn Tt
pionului olimpic Sa‘- — 
din acest meci este însă <L 
Considerăm interesant să 
cîteva cuvinte despre tactic» 
de Wilson. Este vorba despt 
„startului fulgerător", adoț 
boxerii englezi și scoțieni. Ir 
stă aceasta ? Iată, de pildă, ci 
Wilson. Chiar după primul 
gong l-a atacat pe Safronov 
fulgerătoare și de lungă dur 
prinzindu-1 și obligîndu-1 p 
să se apere cu ambele b 
sfirșitul reprizei însă, obosi 
ziul pierdea mai mult decît

Am mai remarcat că stihii 
tă al pugiliștilor englezi, i 
de boxul profesionist, este 
de dificil pentru multe echi 
toare din Europa. Sint într 
eschivele laterale largi (une 
culoase, cu capul), loviturile 
zătoare și extrem de pute 
dreapta, diverse trucuri în 
aproape etc.

Din echipa engleză ne-ai 
cel mai mult boxerii Bern 
Wilson, Whelan și Metthews

prof. A. VU 
antrenor I. CH

--------------------------------------------------------------------------------

Echipele finaliste ale celei de a Il-a i 
a campionatului republican

Stadionul din Buzău găzduiește astăzi 
și mîine întrecerile finale al campio
natului republican de oină La care își 
dispută întîietatea cele mai bune echipe 
din tară, calificate din etapele prece
dente. In total sînt programate 20 de 
meciuri ; se dispută sistem turneu, tur 
și retur. Dar, să vedem care sînt echi
pele finaliste.

Avîntul-Frasin, campioana regiunii Su
ceava, este condusă de maestrul spor
tului Ion Munteanu și cuprinde o serie 
de jucători rutinati, cu o activitate 
competițională mai îndelungată. Această 
formație a reușit să elimine din co-mpe- 
t' tie campioanele regiunilor Cluj și 
Mureș-Autonomă Maghiară. A doua e- 
chipă finalistă, Biruința-Gherăiești, reg.

Bacău este, de asemenea, alcăl 
tr-un lot de jucători valoroși, 
cu centrul mijlocaș Eugen Co 
trecut, formația din Gherăiești 
locul 2 la finala pe țară a < 
tului. 0 altă echipă care se 
cu o frumoasă carte de vizita 
nerul-Săsar, reg. Maramureș, 
formație întâlnim pe maeștrii 
Viorel Băl in și Petre Șulea. Ex 
norilor din Săsar are în palma: 
victorii asupra camp’oan«\-r 
București, Bacău, Suceava «i R 
în fine, a 4-a finalistă este - 
binatului Poligrafic Bucur , 
toarea campionatului pe an

L. >



NOTE,
ATACUL CU CORPUL 

NU-I ÎNTOTDEAUNA NEREGULA
MENTAR

în ultimul timp, jocurile de cam
pionat au subliniat tendința majori
tății arbitrilor de a interveni și sanc
ționa pe acei Jucători care în luptă 
pentru balon folosesc corpul, forța 
fizică. Desigur că nu este vorba de 
atacurile incorecte pentru intrarea în 
posesia mingii. Folosirea corpului în
tr-un mod neregulamentar (a sări 
asupra adversarului, a-1 îmbrînci etc.), 
cu intenția vădită de a-și crea ast
fel în mod ilicit un avantaj, con
stituie o abatere care trebuie pena
lizată, indiferent în ce parte a te
renului s-ar produce (în cîmp sau în 
careu). Ne referim însă, la cazurile 
de atacuri corecte, cu intenția de a se 
juca exclusiv balonul. în fond, fot
balul pretinde nu numai calități teh
nice și tactice, ci și fizice. El pune 
pe jucători deseori în situația de a 
face apel la resursele 
tru a păstra balonul, 
ciștiga. Făcînd acest 
corect, fără intenția
prevederile regulamentare, jucătorul 
nu poate fi sancționat de arbitru.

Or, de multe ori, arbitru — fără 
să facă vreo diferență între atacul 
corect și cel ineorect — intervin acor- 
dînd lovituri libere. Așa se explică 
de ce atunci cînd se ciocnesc doi ju- 

altul

fizice fie pen- 
fie pentru a-1 
lucru in mod 
de a încălca

cători, unul mai puternic și

11
pe primul, deși în această 
nu a fost nimic incorect, ci 

o diferență de greutate, de

mai slab dezvoltat, șl — normal — 
cade cel mai slab, arbitrul îl pena
lizează 
acțiune 
numai 
forță.

In acest fel, arbitrii — care nu fac 
deosebire între folosirea corectă și 
incorectă a corpului — aduc un deser- 
viciu fotbalului. In primul rînd obiș
nuiesc pe jucători cu o anumită ma
nieră de arbitraj și atunci cînd el 
evoluează în meciuri internaționale 
arbitrate de străini se găsesc în dez
avantaj și față de adversari și față 
de... arbitri. în al doilea rînd, arbi
trii noștri îi fac pe acei 
dotați cu 
valorifice 
corect.

Este o
și colegiul lor central trebuie să re
flecteze foarte serios și — mai ales 
— pe care trebuie s-o rezolve in 
folosul fotbalului.

Printre persoanele care se aflau In 
cabină am notat mai multi membri 
ai secțiilor de fotbal ale celor două 
echipe. Aceștia s-au angrenat in dis
cuții neprincipiale. Ba mai mult, re. 
prezentanții echipei timișorene i-au 
cerut socoteală arbitrului pentru două 
ofsaiduri semnalate, care ar fi favo. 
rizat echipa gazdă. Un asemenea 
gest, în afara faptului că este ne
sportiv influențează negativ arbitra
jul. Pentru a evita asemenea cazuri 
echipele organizatoare sint obligate 
să asigure un control riguros în ca
bina arbitrilor.

Bogat și valoros program fotbalistic
(Urmare din pag. 1)

fotbaliști 
calități fizice, să nu și le 
în joc, repetăm, în mod

problemă la care arbitrii

CE CAUTA IN CABINA ARBITRI
LOR?

In afara delegaților de echipe 
(care completează foile de arbitraj 
înainte de meci) și a delegatului fe
deral nimeni nu are ce căuta în ca. 
bina arbitrilor. Duminică la Arad 
însă în pauza meciului dintre C.F.R. 
I.R.TA. Arad și C.S.O. Timișoara, 
in

ir

• Săptâmina aceasta s-a dispu
tat la Turda o interesantă competiție 

7 Noiembrie" — organi-

echipele: Știința Cluj,

— „Cupa 
zată de consiliul UCFS Cluj. Au 
participat
C.S.M. Cluj, Arie șui Turda și Ind.
Sîrmei C. Turcii. In primele partide 
s-au înregistrat rezultatele:

Arie șui—Ind. Sîrmei 3-0 ;
CS.M. Cluj—Știința 4-3.
In finală, care s-a desfășurat 

miercuri, CS.M. a întrecut pe Arie
țul Turda eu 3-2 Cl-0). Au marcat: 
Don și Băluțiu (2), respectiv Pirvu 
și Bozdog. (I. Pataki, coresp.).

In
pe . .
mește replica formației maghiare de pri
ma categorie Szeged, care — după cum 
ne-au declarat oaspeții — vine 
Capitală animată de dorința de a 
reabilita, de a arăta că Tezultatul 

■ miercuri de la Timișoara nu reflectă
loarea reală a acestei echipe, fruntașă 
în campionatul țării

„Derbiul etapei" îl 
miine dintre Dinamo 
partidă se dispută 
August", cu începere de la ora 13, în 
deschidere la meciul de mgbi R. P. Ro- 
mină—Franța. Meciul Dinamo—Steaua
nu mai are nevoie de prezentare. Aceste 
două valoroase echipe, care cuprind în 
formație numeroși jucători mult apre- 
eiați de publicul amator de fotbal, pot 
oferi miine o întîinire de calitate. Și 
nu ac îndoim că, preocupmdu-se de joc, 
de calitatea fotbalului practicat și mai 
puțin de miza întâlnirii, ele pot presta 
un joc care să satisfacă pe susținătorii 
lor și pe toți cei care vor lua loc 
mîine în tribunele stadionului. De notat 
ci Dinamo și Steaua vor alinia forma- 

j țiile complete.
Dintre jocurile programate în provin- 

, cie, reținem în primul rînd pe cel de la 
: Bacău unde Dinamo (învingător dumi- 
’ nică cu 3—0) primește vizita Petrolu- 
; lui Ploiești. Cu explicabil interes este 
j așteptată și partida de la Iași unde 
1 CJ5.M.S., performera etapei precedente, 
I___________________________________________

continuarea programului de azi, de 
Stadionul Republicii, Progresul pri-

în
se 
de 

va-

vecine.
constituie jocul de 
și Steaua. Această 
pe Stadionul „23

întâlnește pe Farul Constanța, 
clasamentului. "
U.T.A. face ca 
Arad, cu Știința 
din punctele de 
meci important „ ___ ,_____
ceil de la Lupeni, unde Minerul va căuta 
să-și îmbunătățească situația, în jocul 
cu Steagul roșu. In sfîrșit, la Oradea, 
un meci deschis oricărui rezultat: Cri- 
șana—Știința Timișoara.

După cum se vede, o etapă foarte 
echilibrată, cu partide atractive, impor
tante pentru clasament. Sperăm că fot
baliștii noștri fruntași se vor ridica la 
nivelul cerințelor și vor oferi publicului 
jocuri frumoase, disputate într-o atmos
feră de deplină sportivitate.

liderul 
Revenirea de formă a 
și meciul său de la 

Cluj, să constituie unul 
atracție ale etapei. Un 
pentru clasament este

ȘTIRI, REZULTATE
• Joi au continuat întilnirile din

tre selecționatele celor trei serii din 
campionatul categoriei B și a orașu
lui București. In meciul învingăto
rilor din prima zi (echipa seriei a 
Il-a a învins reprezentativa seriei I 
cu scorul de 3-1 (2-0). In cel de al 
doilea joc, echipa seriei a IlI-a a 
întrecut selecționata orașului Bucu
rești cu scorul de 7-1 (6-1).

Cu această ocazie am văzut 
luînd o serie de tineri talentați, 
s-au impus în ultimul timp în 

campionat și am revăzut 
jucători cu state de ser- 
vechi, care și-au confirmat 
Din selecționata seriei a

evo
care 
par-

--------------------------------------------------— —

tidele de 
pe cîțiva 
viciu mai 
calitățile.
Il-a o bună impresie au lăsat Mo- 
canu (Chimia Făgăraș), Niculescu 
(fundaș la Progresul Alexandria), 
Niculescu (portar la Dinamo Obor), 
Comisar și Sfirlogea (ambii de la 
C.S.M. Reșița). Din echipa seriei I 
ne-au plăcut Călin (I.M.U. Medgidia). 
Dragomir (C.S.O. Galați). Cei 
buni din formația seriei a IlI-a au 
fost Ivan (Arieșul Turda), Banii 
(C.S.M. Cluj), Chivu (Vagonul Arad), 
Fodor (C.S.O. Timișoara) și Drăgan 
(C.S.M. Baia Mare), iar din repre
zentativa orașului București s-au re
marcat Mofoc și Părpăneață.

Această inițiativă a federației de 
specialitate de a organiza meciuri 
între selecționate formate cu jucă
tori din echipe de categorie Infe
rioară e bine venită. Ele dau posibi
litatea de a cunoaște noi elemente 
valoroase, de perspectivă.

O Jucătorii Steagului roșu 
pregătirile pentru jocul 
susținînd un joc „în 
echipa de tineret. Formația 

întâlnirea cu Minerul nu a 
fost alcătuită, însă este probabil să 
nu joace Nagy și Meszaros, care au 
fost accidentați și nu sînt resta
biliți. (C. Gruia, coresp. reg.).'

discuție

cabina arbitrilor a intrat oricine.

Trasul la poartă
Ainnou

In legătură cu problema trasului la 
poartă i 
fotbalul 
părerea

care este mereu actuală în 
nostru — publicăm mai jos 
unui cititor, M. Biner:

mine, realizarea unei măies- 
arta finalizării este condițio-

După 
tril in 
nată de personalitatea jucătorului și 
a antrenorului. Aceasta înseamnă, in 
fond, că o bună tehnică in trasul la 
poartă se poate obține numai ținîn- 
du-se seamă de calitățile și particu
laritățile jucătorului și de felul în
drumărilor pe care Ie primește. Șutul 
la poartă este o deprindere tehnică 
specifică personalității fiecărui jucă
tor, dar care se poate ciștiga numai 
în cadrul colectivului, al unui antre
nament organizat.

Să ne oprim in primul rînd la pro- 
b’emele ridicate de arta finalizării, 
din punctul de vedere ai jucătorului.

Ceea ce caracterizează majoritatea 
jucătorilor noștri este incapacitatea 
lor de a trage cu ambele picioare. 
Această deficiență am putea-o numi 
,,asimetrie funcțională". Cei mai mulți 
jucători trag numai cu piciorul drept. 
Aceasta are consecințe deosebit de 
importante asupra posibilităților de 
finalizare ale jucătorilor. Mai întîi, 
această lacună provoacă o întîrziere 
a execuției, solicită un surplus de 
mișcări și de energie, pentru că jucă
torul trebuie să-și treacă mingea de 
pe un picior pe altul. Toate acestea 
sint în avantajul adversarului, care 
are astfel timp să-și organizeze apă
rarea.

O altă problemă care se pune în 
legătură cu pregătirea tehnică a ju
cătorului este raportul dintre acesta 
și minge. Cei mai mulți sint tentați 
să lovească mingea într-un singur 
punct. Este adevărat că șutul cu spi- 
țul sau ristul sint cele mai puternice, 
dar nu și cele mai precise. Siguranța 
și precizia șutului sint mai mari dacă 
mingea va fi lovită — după părerea 
mea — pe o porțiune mai mare din 
suprafața ei (în două sau mai multe 
puncte). Din acest punct de vedere 
șutul cu latul este mult mai precis 
decît eel eu spițul, lucru care — 
cred —• no mai are nevoie de demon
strație.'

La deficiențele jucătorilor în ce pri
vește trasul la poartă, contribuie și 
lipsa de încredere în propriile lor 
forțe, ceea ce provoacă ezitări, stări 
emotive, cu influență directă asupra 
preciziei șutului. Nu de puține ori se 
manifestă și teama de răspundere. A- 
ceasta îi face pe unii jucători să în
târzie trasul la poartă, să recurgă Ia 
pase inutile, cu care să ...paseze răs
punderea unui alt jucător.

înlăturarea deficiențelor amintite
este condiționată de o bună îndru-

mare in antrenament. Din păcate insă, 
în această privință, după părerea mea, 
mai sint multe de făcut. Un exemplu 
concludent. La majoritatea antrena
mentelor jucătorului ii este oferită 
mingea, pentru șut, din față, o pri
mește cum se spune „pe tavă*. Or, 
un astfel de antrenament nu-1 pune 
pe jucător în situații concrete de joc, 
cînd mingea îi vine din diferite di
recții și în diferite poziții, uneori din 
lateral, alteori din spate chiar. Mij
loacele de antrenament sint. deci, ne
corespunzătoare și am impresia că nu 
se ține seamă de principiul elementar 
„de la ușor la greu“ și nu se folosesc 
mijloace complexe și moderne, ca 
.poarta variabilă", de pildă. Prin ase
menea mijloace, care dau posibilita
tea unei rapide și continui puneri in 
joc a mingii, se pot cnltiva reflexele 
la înaintași și portari. In general, in 
pregătirea jucătorilor nu se ține sea
ma de faptul că antrenamentele tre
buie astfel organizate incit să cores
pundă reacțiilor posibile ale adver
sarilor.

Cu aceasta am intrat, de fapt, in 
discutarea problemelor legate de 
munca antrenorului. Acesta este ce) 
care stabilește modul de pregătire și 
îndrumare a jucătorului. Sint destul 
de mulți, însă, antrenorii care pornesc 
de la o premisă greșită — socotesc 
eu — clasificind jucătorii după talent. 
Dar, oricît de talentat ar fi un fotba
list, trasul la poartă precis este o de
prindere care se formează numai prin 
antrenamente bine concepute și re
petate.

Multe din exerciții au un caracter 
static. Jucătorul nu este pus in situa
ția de a exersa în mișcare, in situații 
posibile intr-un meci. Ritmul repetă
rilor este necorespunzător, lăsind timp 
liber și înaintașului și portarului și 
acest interval între șuturi nu contri
buie la automatizarea execuțiilor. A- 
ceastă automatizare nu trebuie înțe
leasă ca dăunătoare personalității ju
cătorului. Dimpotrivă, ea are ca scop 
declanșarea unor reacții prompte, e- 
nergice și precise cu care organismul 
jucătorului este deprins să răspundă 
la o situație dată.

In general, părerea mea este că 
modul cum se desfășoară pregătirea 
jucătorilor, din acest punct de vedere, 
este necorespunzător, nu face pe ju
cător să execute cu interes și plăcere 
mijloacele de antrenament. Și mă gîn- 
dese că n-ar fi rău de loc să se alcă
tuiască în cadrul colegiului central al 
antrenorilor o comisie de specialiști 
cu scopul de a găsi cele mai bune 
metode și mijloace de îmbunătățire a 
trasului Ia poartă. O asemenea iniția
tivă ar da, după mine, rezultate bune 
pentru pregătirea tehnică a jucători
lor noștri.

Aproape întotdeauna tntilnirile — deveni te tradiționale dintre Dinamo
București și Steaua au oferit spectacole de bună calitate. Sperăm că și in 
partida de miine cele două formafii fruntașe tor practica un foc care să 
satisfacă publicul spectator. In fotografie: o fază dintr-un meci de campionat, 

intre aceste echipe, disputat anul trecut

încheiat 
Lupeni, 
Iie“, cu 
pentru

și-au 
de la 
fami-
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UN CONCURS PRONOSPORT CU FRUMOASE PREMII ÎN PERSPECTIVĂ
Participanta la Pronosport au posi

bilitatea să beneficieze miine de im
portantele avantaje care fac concursu
rile mult mai interesante 
tractive.

Este vorba de premiul 
valoare de 50.000 lei, care 
săptămînal la concursurile 
sport din fond suplimentar și care 
nu afectează fondul de premii de la 
categoriile I, II și

Premiul special 
acordă variantelor 
pronosticuri exacte 
ciuri plus meciul 
cind la concursurile Pronosport nu 
vor exista variante premiate la vre
una din categoriile I, II, III, sumele 
se reportează la aceeași categorie a 
concursului următor.

și mai a-

special în 
se acordă 

Prono-

III.
de 50.000 lei se 
care au indicat 
la cele 12 me- 

special. In cazul

PREMII SUPLIMENTARE POSE
SORILOR DE BILETE 

SPORTEXPRES CARE PARTICIPA 
LA CONCURSURILE PRONOEXPRES 

DIN 14, 21 ȘI 28 NOIEMBRIE

Participanților la concursurile Pro
noexpres din 14, 21 și 28 noiembrie, 
posesori de bilete Sportexpres, li se 
atribuie 3 autoturisme „Skoda“ și im
portante premii în bani pe baza unei 
extrageri suplimentare.

Aceste premii suplimentare sint a- 
cordate din fond special.

De reținut că biletele Sportexpres 
care participă la aceste concursuri 
Pronoexpres, indiferent dacă sint sau

rămîn valabile pen- 
concursului special

la concursul special

nu cîștigătoare 
tru tragerea 
SPORTEXPRES.

Reamintim că
Pronoexpres din 10 octombrie s-au 
înregistrat 3 variante cîștigătoare cu 
6 din 6. Participantul Ion Nistor din 
Constanța a avut două dintre aceste 
variante pe un singur buletin, obți- 
nînd un autoturism și un important 
premiu în bani ! Participați și dv. 
la concursul Pronoexpres de miercuri 
14 noiembrie la care se atribuie im
portante premii suplimentare 
cipanților la concurs, posesori 
lete SPORTEXPRES.

parti
de bi-

PROGRAMUL CONCURSULUI
NOSPORT Nr. 46 
din 18 noiembrie 1962Etapa

PRO-

Craiova—Dinamo Obor 
B)

XII. Mantova—Spăl (camp.' italian). 
SP. Lanerossi—Atalanta (camp, ita

lian)

PRONOSPORT
Rezultatele omologării primului con

curs (din 4.XI.1962) la care se atribuie 
premiul special de 50.000 lei.

Premiul special (12+1) : 4 variante x 
12.500 Iei ; Categ. I (12 rezultate) 6 va
riante x 9.324 lei; Categ. II (11 rezul
tate) 148,80 variante x 451 lei ; Categ. 
III (10 rezultate) 1744,20 variante x 57 
lei.

Premiul special a fost obținut de : 
Dome Gavril din Cluj, str. Horia nr. 26, 
2 variante cu 12+1 și 2 variante cate
goria I în valoare totală de 43.648 lei.

Malal Grigore din Cluj, str. 23 August 
nr. 17 și Dordea Nicolaie din Hunedoa
ra, orașul Muncitoresc, bloc 35.

I. cso
(cat.

II. Viitorul—Farul (cat. A)
III. Steagul roșu—UTA (cat. A)
IV. Rapid—Crișana (cat. A)

V. Petrolul—CSMS Iași (cat. A)
VI. Unirea Dej—Crișul Oradea 

(cat. B)
FI. roșie Tecuci—Prahova Plo
iești (cat. B)
IMU Medgidia—Metalul Tîrgo- 
viște (cat. B)
Unirea Rm. Vîlcea—CSM Re
șița (cat. B)
Juventus—Milan (camp, italian) 
Inter—Sampdoria (camp, ita
lian)

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto-Central din 9 noiem

brie 1962, au fost extrase din urnă 
mătoarele numere :

15 57 50

VII.

VIII.

IX.

X.
XI.

PREMIUL
PREMIUL
PREMIUL

SPECIAL A :
SPECIAL B :
SPECIAL C :

17 4 16 37

ur.

58 12 52

58 4 57
12 50 16
15 17 37

; 701.871 leiFOND DE PREMII
Tragerea următoare va avea loc vineri 

16 noiembrie 1962 la Tecuci.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.



Săbrcrii au încheiat seria „zonelor 
desfășurate

CAMPIONATUL REPUBLICAN PE ECHIPE

H WIThlF 
MIEIiKi&IEM ?

în țară Cine va fi campioană ?
Cu concursurile de sabie de ia. Ti- 

mișoara și Satu Mare au luat sfirșit 
ultimele „zone* ale returului cam- 
pionatului republican (dintre cele 
programate în (ară).

La Timișoara și-au dat întâlnire 
sabrerii din Constanța, Craiova, 
Ploiești, Lugoj și din localitate. La 
concursul pe echipe, trăgătorii de la 
Petrolul Ploiești (Spînu, Popov, Viș- 
nevschi, Raican) au ocupat locul 1, 
după asalturi de o mare frumusețe. 
După „petroliști" s-au clasat, in or
dine, echipele Stăruința Timișoara, 
A.S.M. Lugoj, C.S.O. Craiova și Farul 
Constanța.

Și în întrecerea individuală, vic
toria a revenit — in mod surprinză
tor — unui sportiv de ta Petroiul 
Ploiești, Ion Lăudoiu, oare a terminat 
neînvins turneul (7 victorii). în tia- 
samentui final, ciștigătonM atonei’ 
a fost urmat de J. CSsogor (Stăruința

Timișoara) cu 5 v. și 
(Petrolul PI.) cu 4 v.

La Satu Mare, echipa 
C.S.M. Cluj (Z. Rohoni, 
I. Santo, I. Szantai, C.

Th. Spînu

MNASTICR ;

TOATA ATENȚIA
URGANIZARII ETAPEI REGIONALE

de sabie a 
I. Ghilezan, 
Peterfi) n-a 

avut, în general, probleme în lupta 
pentru primul loc. Clujenii s-au pre
zentat cu o formație omogenă, bine 
pusă la punct. Pe locul 2, echipa 
Crișana Oradea.

în turneul individual, Z. Rohoni, 
manifestând o formă excelentă, a 
ocupat locul 1, cu 7 victorii. E5 a 
fost urmat de: L. Papp (Crișana 
Oradea) cu 5 v și L Szantai (C.S.M. 
Cluj) cu 3 v.

Tn legătură cu „zona" de la Satu 
atare trebuie consemnat un caz deo
sebit de grav de indisciplină oferit 
de trăgătorul Ekneric Aruș. Socotin- 
du-ee calificat direct in finala pe 
țară (in urma punctajului realizat in 
tur și a victoriilor din preliminariile 
returului), Aruș s-a... retras din tur
neul primilor 8 trăgători ai concursu
lui ! ? Federația va trebui să analî- 
reze acest caz. mergtod ptnâ ta anu
larea punctajului obținut de 
Ia preiimenarute „sonet*.

comportare a luptă- 
Anul trecut ei au 

clasamentul general, 
singure întîlniri. „în 
- ne-au spus ei —

AZI
GIMNASTICA : Sala 

F.R.G. (fostă Recolta) 
de la ora 16 : întreceri 
în cadrul etapei orășe
nești a campionatului 
republican pe echipe.

LUPTE ; Sala Floreas
ca, de la ora 10 : cam
pionatul republican pe 
echipe.

T.

Aruș

ST.

A CAMPIONATULUI REPUBLICAN
PE ECHIPE

Astăzi și mi ine in leită tar* se 
desfășoară etapa regională a cam
pionatului republican de gimnastică 
pe echipe. Aceste întreceri aa • im
portanță deosebită. Ele aa toc la scwrt 
timp după Consfătuire* pe țarii a 
F.K.G., care a luat • aerie de aiuri 
însemnate, pe linia dezvettării cali
tative a acestei discipline sportive. 
Concursurile din cadrai acestei etape 
regionale vor oferi un prilej dcaacbăt 
antrenorilor și secțiilor de gimaarrieă 
să dovedească că aa înțeles p a piară 
în practică sarcinile ee to re via pe 
linia îmbunătățirii acestei activități.

Consiliile regionale UCFS și caaă- 
siile de gimnastică trebaăe să acorde 
o atenție deosebită bunei desfășurări 
a întrecerilor, asigurinde-te an ca
dru corespunzător. Delegarea arbitri
lor constituie, de asemenea, a proble 
mă importantă. .Arbitrajul abâeeiiv, 
exigent și imparțial, este a randițar 
esențială și Jeterminaaiă ia tasta *- 
preciere a valorii sportivilor.

La competiții vor fi pe zenți dele
gați din partea F-B-G. care vor ar
mări modul organizării arc itwi cât 
și nivelul de pregătire al git- 
lor, pentru a asigura o participare 
valoroasă 
2MI. 1962.

Sperăm 
pionatului 
constitui un moment de cotitură pe 
linia îmbunătățirii activității de gim
nastică și a creșterii performanțelor 
în această disciplină sportivă.

1—2

pentru 
bun în

complet

Sala Floreasca va găzdui azi și 
miine ultima etapă a campionatului 
republican de lupte pe echipe. în cen
trul atenției stă intîlnirea dintre 
campioana țării, Steagul roșu, și frun
tașa clasamentului Steaua București. 
Stînd de vorbă cu antrenorii clubu
lui Steaua, Vascul Popovici și Gh. 
Șuteu, aceștia ne-au spus că speră 
într-o frumoasă 
torilor militari, 
ratat titlul, in 
din cauza unei 
această ediție •
sportivii sint mai bine pregătiți și vor 
să obțină atît titlul la general cit și 
la lupte libere".

După cum ne anunță coresponden
tul nostru din Brașov, C. Gruia, bra
șovenii s-au pregătit cu foarte mare 
atenție. Antrenorul Ion Mureșan a 
declarat : _Atit Steaua cit și Steagul 
roșu sint formații de valoare apro
piată. Credem că impreună cu ei vom 
oferi o adevărată finală in care să 
na fie neglijată nici latura tehnică, 
nici eea a spectacolului sportiv. Fi
rește, luptătorii noștri se vor stră
dui să mențină titlul cucerit anul tre
cut

întîlnirile de simbătă și duminică 
ce se vor desfășura in sala Floreasca

Programul turului campionatului 
republican icminin

ETAPA A IV-A 9 DECEMBRIE 
SERIA I

Voința—Rapid 
Progresul—Unirea 
Crișana—Știința București 
S.S.E.—Știința Timișoara

SERIA A D-A
Voința București—l.C.F. 
Mureșul—Voința Oradea 
Știința—Olimpia
Voința Tg. Mureș—C.S.M.S.

ETAPA A V-A 16 DECEMBRIE
SERIA I

Rapid—Unirea
Știința București—Progresul 
Știinta Timisoara—Crișana 
Voința—S-S.E.

SERIA A Il-A
I.C.F.—Voința Oradea 
Olimpia—Mureșul 
C.S.M.S.—Știința 
Voința București—Voința Tg. Mureș

ETAPA A VI-A 23 DECEMBBIE 
SERIA I

S.S.E.—Rapid 
Unirea—Știința 
Progresul—știința Timișoara 
Crișana—Voința

SERLA A H-A
Voința Tg. Mureș—LC.F.
Voința Oradea—Olimpia 
Mureșul—C.S.M.S.
Știința—Voința București

ETAPA A VH-A 30 DECEMBRIE
SERIA I

Știința București—Rapid 
Unirea—știința Timișoara 
Progresul—Voința 
Crișana—S.S.E.

SERIA A H-A
Olimpia—I.C.F.
Voința Oradea—C.S.M.S.
Mureșul—Voința București 
Știința—Voința Tg. Mureș

București

in afara 
ocuparea 
cele trei

al celor

I vor fi deosebit de interesante. Ne 
gîndim — în afară de intîlnirea din
tre Steaua București și Steagul roșu 
— la cea dintre Metalul București și 
C.S.O. Galați, și la cea dintre Unio 
Satu Mare și C.S.O. Reșița, 
celorlalte întîlniri 
unui loc cit mai 
clasamente.

Iată programul
patru grupe : simbătă, grupa a IlI-a : 
Vulturul Tulcea, Metalul București, 
C.S.O. Galați și A.S.M. Lugoj ; gru
pa a TV-a (București, sala Floreas- 
ca) : Steaua București, Rulmentul 
Brașov, Steagul roșu Brașov șl C.S.M. 
Cluj ; duminică, grupa I : Progresul 
București, C.S.O. Arad, C.S.O. Timi
șoara și C.S.O. 
Il-a :

Craiova; grupa a 
C.S.O. Baia Mare, Unio Satu 

Mare, Dinamo București 
Reșița.

întîlnirile vor avea loc 
saltele, două pentru lupte 
două pentru lupte libere.

și C.S.O.

O inițiativă care
se cere repetată

TURIȘTI SI EXCURSIONIST! !
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rugby 
fotbal 
(con-

S-au pus in vînzare la casele obiș
nuite biletele pentru jocurile de fot
bal de pe stadionul Republicii Rapid 
—Viitorul și Progresul — Szeged, 
precum și pentru cuplajul fotbal- 
rugbi (Dinamo — Steaua și R.P. Ro
mână — Franța) de duminică ‘ 
de pe stadionul „23 August".

PENIKU odihna Si SPORT CABANELE Si 
PIRTiiLE DE SCHi DIN MASiVii FĂGĂRAȘ 
CiBiN Și LOTRU VĂ OFERĂ CONDiTiî 
OPTiME DE CAZARE Si MASĂ LA PRETURi 
CONVENABiLE

ÎNTREPRINDEREA BALNEOCLIMATERICĂ

PĂLTINIȘ - SIBIU
Sțf -iburței 1 TeP 37123715

Se aduce la cunoștință că patinoa
rul artificial din parcul „23 August* 
este pus la dispoziția publicului pa
tinator după următorul program : 
Joi între orele 17—19 
simbătă între orele 17—19 
duminică intre orele 10—13 și 15—17

Pentru amatori se găsesc de În
chiriat ghete cu patine.

Locațiune de bilete

""întreprinderea" stat?un;lor climaterice
PREDEAL

Iu>"u*șcl

INFORMAȚII' ȘICOIBRACTE MN'ȚARă Șl I ft I.S.C. PREDEAL- nTOW .j

GIRBOVAfc?— ---------r- - -----------
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Pentru jocul internațional de 
R.P.R. — Franța și jocul de 
Steaua — Dinamo București 
tind pentru campionatul categoriei 
A) care vor avea loc duminică 11 
noiembrie a.c. pe stadionul „23 Au
gust" sînt valabile următoarele cate
gorii de legitimații :

— roșii și mărim în piele la 
buna I, sectorul 0

— verzi in dermatin însoțite de 
legații, la masa presei

— albastre în dermatin, verzi__
dermatin, gris in dermatin ale maeș
trilor emeriți ai sportului și antreno
rilor emeriti, gris in dermatin cu 
ștampila „Rugbi" sau „Fotbal", ar
bitrii și antrenorii de rugbi și fot
bal, bej în dermatin eliberate de 
UCFS Oraș București și Regiunea 
București (numai cele care sînt va
labile la toate manifestațiile sportive 
și cele cu ștampila „Fotbal" sau 
„Rugbi") ia tribuna I, sectoarele 1 
și 46.

I FOTBAL : ««-tonul
Republicii ; ora 15 : 
Rapid—Viitorul, cate
goria A ; ora 17 î Pro
gresul—Szeged (meci 
amical international).

Stadionul Dinamo, 
ora 15 : Dinamo—Steaua
(tineret). Stadionul Gini ești ora 13 : Ra
pid—Viitorul (tineret).

MILNE
RUGBI : Stadionul „23 

August", ora 15 : RO- 
MINIA—FRANȚA.

VOLEI: sala Dinamo 
de Ia ora 17,30 :Rapid- 
Progresul și Dinamo— 
Metalul (meciuri femini
ne in cadrul „Cupei 
Dinamo").

pe patru 
clasice și

la mijlocul acestei săptămîniPe 
am asistat la o interesantă și origi
nală competiție de lupte clasice și 
libere. Este vorba de concursul cu 
tuș controlat, organizat de F.R.L., co
misia orășenească de lupte și ziarul 
„Sportul popular".

Primele impresii au fost acelea că 
sportivii sînt neobișnuiți ca în de
cursul unui procedeu să aibă voie 
să atingă cu spatele salteaua și să 
nu fie fluierați „tuș". Pe măsură însă 
ce evoluau perechile, atît sportivii cit 
și arbitrii se obișnuiau cu această 
noutate. Să nu uităm că numai acela 
care stă cu omoplații lipiți de saltea 
timp de 3 secunde este declarat în
vins la tuș.

Sportivii de la
Dinamo, Steaua, 
Iul, precum și de 
Rapid și Unirea 
spectatori care au avut curiozitatea 
să asiste la această competiție, ce 
s-a desfășurat in sala 
str. Ion Vidu, întîlniri 
pline de dinamism.

Sugerăm pe această 
rea în viitorul apropiat a cit mai 
multor întîlniri de acest gen. Ele vor 
place datorită numărului mare de 
procedee și mai ales a răsturnărilor 
de situații ce se ivesc în decursul 
unui meci. Trofeul oferit de ziarul 
„Sportul popular" a fost cucerit de 
către sportivii de la Progresul.

LUPTE : Sala Floreas
ca de la ora 10 : cam
pionatul republican pe 
echipe.

GIMNASTICA î 
F.R.G. (fostă Recolta), 
de la ora 8 ; întreceri 
in cadrul etapei orășe
nești a campionatului 
republican

HANDBAL : Sala Flo
reasca, ora 18: Sel. di
vizionară A—Sol. divi
zionară B 
București— 
Budapesta

cluburile 
Progresul 
la secțiile 
au oferit

fruntașe 
și Meta- 
de lupte 
puținilor

de sport din 
interesante ș

cale organiza-

pe echipe

orașului

de Cui-

sta-aio - 
de la 
„Cuped

ATLETISM : 
nul Republicii, 
ora 9 : finalele 

București*

BOX : Casa
tură a Tineretului ra
ionul T. Vladimirescu 
(str. Turturele nr. 11, 
tramvaie 4, 19): finala 
„Cupei școlarului" .

I 
*

I
J
4

9 FOTBAL : Stadionul
August-, ora 13: 

D inamo—Steaua (cate- 
goria A) ; Stadionul 
Dinamo I, ora 9,15 : Di- 
namo—Ancora Galați 

(câmp. rep. juniori), ora 11 : Dina
mo Obor—.C.F.R. Roșiori (categoria

B) ; Stadionul Dinamo, teren II, ora 
9,15 : Dinamo Obor—S.S.E. Nr. 1 (camp, 
rep. juniori) ; Teren Olimpia, ora 10 : 
Știința—C.S.M. Sibiu (categoria B) ; 
Parcul „23 August*, teren n, ora 113®: 
Metalul-Viitorul (tâmp. rep. juniori), Te
ren. IV, ora 9,45 : S.S.E. Nr. 2 — Ști
ința București (camp. rep. juniori).

Turneu studențesc în Capitală
Secția de șah a clubului Știința Bu

curești a luat o frumoasă inițiativă 
pentru popularizarea acestei discipline 
sportive în rîndurile studeințimii. La 
Casa de cultură a studenților „Grtgore 
Preoteasa" din Calea Plevnei a început 
un interesant turneu cu participarea a 
16 jucători de categorii superioare. 
Dintre participanți, remarcăm prezența

fostului campion republican Florin 
Gheorghiu, care la Olimpiada de la 
Varna a obținut norma de maestru in
ternațional, precum și a maeștrilor 
V. Urseanu, M. Pavlov și V. Georgescu, 

întrecerile au loc în fiecare dumi
nică dimineața, iar în zilele de 
miercuri și joi, seara.

Peste 400 de copii într-un singur concurs!
(Urmare din pag. 1)

A fost un concuns foarte reușit, 
alcătuit după normele de control ce
rute de Ministerul învățământului 
prin programa analitică a claselor 
respective.

Succesul acestui prim experiment 
a dat aripi organizatorilor, care se 
gîndesc la lărgirea lui, prin cuprin
derea și a altor ramuri sportive, în 
primul rind a 
nerea 
spus, 
piilor

Iată 
claselor a IlI-a. SĂRITURI (lungi
me). Fete: 1. Livia Dumitru (Șc. 4) 
— 3,60 m ; 2. Elena Hinescu (Șc. 
111) — 3,30 m; 3. Sonperi David 
(Șc. 151) - 3,10 m. Băieți: 1. Pavel 
Gheorghiu (Șc. 150) — 3,70 m ; 2—3. 
Teodor Ciupitu (Șc. 111) și Gh. Mo-

gimnasticii. Transpu- 
a proiectului — altfel 
concurs adresat co- 
sfîrșitui acestei luni.

in viață 
un nou 
— către 
și primii clasați în concursul

codeanu (Șc. 5) — 3,40 m. ALER
GARE (30 m). Fete: 1. Rodica Istra- 
tte (Șc. 32) — 5,8; 2—3 Mairioara Ili- 
nescu (Șc. 5). și Georgeta Zegheru 
(Șc. 150) — 5,9. Băieți:
Arbănaș (Șc. 151), Sorin Popa (Șc. 
32) și Al. “ “ ~ —
RUNCĂRI
Fete; 1.
21 m; 2.
— 20 m;
— 19,50 m. Băieți: 
(Șc. 172) - 38 m; 2.
— 37 m; 3. Paul 
150) - 36 m.

N.R. Pe cînd acțiuni asemănătoare 
și în alte centre ale țării, la Timi- 

Brașov și 
posibilități 
întreceri 
ar putea 
plecare în organizarea

1—3. Sorin

Vadda (Șc. 32)
CU MINGEA

Maria Curtis (Șc. 50)
Maria Cîmpeanu

3. Marcela

- 5,3. A- 
DE OINĂ

(Șc. 32) 
(Șc. 32) 
Teodor 
(Șc. 10)

Onisei
1. AL 
V. Ilie
Gheorghiu (Șc.

Iași de pildă, 
de organizare, 
experimentale, 
să constituie

șoara, Cluj, 
unde există
Astfel de 
generalizate, 
punctul de 
unor concursuri atletice prin cores
pondență.



SPOR TUL Șl SCENA
Ne spunea nu de 

mult actorul Iurie Da
rie, că sportul, pe lingă 
satisfacțiile personale pe 

le oferă, face 
din „arsenalul” 
cunoștințe profe-

care 1 
parte 
său de 
sionale.

„N-aș 
ne-a spus ei, că 
din cele mai 
roiuri ale mele, acela al 
fotbalistului djn filmul 
„Băieții ndșin^, mi 
încredințat numai fiind- 

cunoșteam- fotbalul. ,i șise

vrea să afirm, 
unul 

plăcute

pentru sport a persona
jului, caracterul 
curajul pe care 
dat practicarea 
lui.

„Sînt convins 
cest actor știe să joace 
fotbal! mi-a spus ar
bitrul la terminarea 
spectacolului.

M-am interesat a doua 
zi.

dîrz și 
i le-au 
sportu-

ca a-

mă ;

Intr-adevăr, actorul 
Herdan jucase, fot- 
dar cu ani in ur- 
în ultimul timp pa
pe terenul de sport

ține duelul din actul I 
al operetei 
primul 
retei a 
scrima.

Apoi 
un rol 
mele 
realizarea filmului 
dor Vladimirescu”, 
se turnează în momentul 
de față, a fost nevoie 
de zeci de figuranți care 
să cunoască la perfecție 
călăria. Iar majoritatea 
protagoniștilor, printre

„Bocaccio*, 
cintăreț al ope- 
trebuit să învețe

călărla, care are 
important In fil- 
istorice. Pentru

.Tu- 
care

s
Iftag-azut

SpOZiUL

Cit durează o partidă de 2a

O scenă din opereta „Bocaccio", pe care tenorul Ion Dacian a interpretat-o 
cu multă dexteritate... sportivă

Acesta 
gulitor 
actor, 
știam

mi
ca... 

că

de 
cu- 

Și 
în-

n-ar fi fost 
pentru mine 
Dar faptul 

să mă „descurc*
bine pe teren mi-a aju
tat mult la redarea ro
lului, 
greu, 
ticat 
acest 
timpul repetițiilor 
adevărat... 
taș. Si vă rog să 
credefi că n-a fost ne
voie de nici 
trucaj chiar 
țele in care trebuia să 
dovedesc o 
dexteritate sportivă*.

La Teatrul de stat 
din Bîrlad am asistat, 
împreună cu un arbitru 
de rugbi venit să con
ducă un 
tate, ia 
„Centrul
rit
Dan
rolul titular, rol dificil 
deoarece numai din fe
lul de a se purta sau 
din modul de-a ține in 
mină o minge de fot
bal, spectatorii trebuiau 
să înțeleagă pasiunea

Ar fi fost foarte 
dacă n-aș fi prac- 
cu vreme inainte 
sport, să devin in 

un 
centru înain- 

mă

un fel de 
in secven-

oarecare

meci în locali- 
premiera piesei 
înaintaș a mu- 
zori”. Actorulîn

Herdan interpreta

numai în calitate 
spectator. Regizorul 
noștea acest lucru 
in planul repetițiilor
scrisese la loc de cinste 
antrenamentul sportiv. 
Mai mult încă: pentru 
a-șj însuși la perfecție 
roiul, actorul 
timp de câteva luni in
tr-o echipă de fotbal din 
raion.

Dar nu numai fotba
lul este prezent în pie
sele de teatru. Dacă 
fi să analizăm care 
sportul numărul unu 
spectacolelor cred că 
ieși învingătoare scrima. 
Rar există piesă clasică 
în care să nu se pe
treacă cel puțin un... 
duel. Atît de frecvente 
sînt duelurile pe scenă, 
incit a fost nevoie să 
se angajeze un maestru 
de scrimă care să mon
teze aceste scene. Un 
exemplu, din multe. îl 
constituie artistul eme
rit Ion Dacian, pasionat 
gimnast și înotător, dar 
care nu cunoaștea scri
ma. Pentru a putea sus-

să 
De 
și-a

Bar- 
de- 
alt- 
mai

calitate

a jucat

ar 
e 

a!
ar

care și actorul Geo 
ton, au trebuit 
vină... călăreți, 
fel. Geo Barton 
dovedit această
cu timp în urmă, tn alt 
film romînesc, „Moara 
cu noroc”.

Am dat numai câteva 
exemple din multele care 
există. Ele arată că din 
bagajul pregătirii profe
sionale a tinerilor actori 
nu trebuie să lipsească 
învățarea și practicarea 
a cît mai multe ramuri 
sportive.

U M
SEMN DE RECUNOAȘ

TERE

Munteanu de Du- 
Munteanu ? Nu 

Intr-o încurcătură 
de mare s-au gă- 
cei care au fost 
la campionatele

La întrebarea de unde 
are atita certitudine, ea 
a răspuns zimbind:

— Păi, Roland s-a năs
cut cu o jumătate de mi
nut inainte lui Christer !

DECLARAȚIA LUI 
LISTON

autorul TRAIAN CIO- 
ROIANU din comuna 
Birca, regiunea Oltenia, 
ne întreabă:
„Cit este timpul de 
gindire la șah". Bineîn
țeles la o partidă ofi
cială, fiindcă la una a- 
micală, el este, de obi
cei, nelimitat, durînd 
pină cind partenerul... 
începe să dea semne de 
nerăbdare. („Hai, dom’le. 
nu mai muți ?“).

La partidele de con
curs se prevăd — după 
regulamentul internațio
nal — 2 ore și " 
te pentru 40 de 
Bineînțeles că 
dintre adversari 
ber să-și „gospodăreas
că*

jumăta- 
mutări. 
fiecare 
este li-

cum dorește, și 
cum crede de cuvință, 
timpul. Adică, poate 
gîndi — să zicem — 2 
ore și 29 de minute la 
prima mutare, cu con
diția să le facă pe cele
lalte 39 in restul de 60 
de secunde. Ceea ce, 
probabil, că n-ar reuși...

Limitarea timpului de 
gindire a 
o altă 
frecventă 
șah ist 
ori în 
za de
număr 
pentru

Furat de complicațiile de 
pe tablă, șahistul uită 
de ceas și se pomenește 
că
aproape de ora... 
țală”.

Evident, pentru a nu 
depăși timpul de gin
dire (ceea ce duce la 
pierderea partidei) jucă
torul face mutările ful
gerător, fără să mai gîn- 
dească. puțind comite 
grave greșeli. Reschews- 
ki, Benkd, Korcinoi, la 
noi in țară Seimeanu, 
Botez, Pușcașu sânt ve
ritabili „campioni” ai 
crizei de timp. Un „ti
tlu” care i-a costat des
tule puncte...

Nu totdeauna 
de gindire la șah 
limitat. In veacul 
de pildă, chiar și 
tide de concurs

gîndea... după voie. Mai 
tîrziu, 
re al 

săgețile sînt . foarte surat
nisip, 
jucător, 
criză de timp, a împins 
.involuntar” cu cotul 

spart clepsidra, 
sînt ale trecutu-

.fa-

timpul 
a fost 
trecut, 
la par- 
fiecare

dat naștere la 
noțiune foarte 
in vocabularul 
prezentă dese- 

,cri-
(Și 
concursuri), 
timp”! Adică un 
mic de minute, 

multe mutări.

timpul de gîndi- 
șahiștilor s-a mă-
cu... ceasuri de 
Se spune că un 

aflat în mare

n- 
și... a 
Astea 
lui...

Vom 
fara 
(2'/„ ore pentru 
mutări) se utilizează 
muri mai rapide de 
in concursuri de 
mică importanță: 2 
pentru 36 de mutări, sau 
chiar 2 ore .pentru 40 
de mutări, cu controlul 
timpului la 4 ore

preciza că în a- 
sistemului clasic

40 de 
rit- 
joc 

mai 
ore

In patru rin duri
„Of“-ul unui supor

ter rapidist după jo
cul de la Arad™

Mă incintă, zău, în 
jocuri, 

Să văd cite-un „schimb 
de locuri", 

Dar nu-mi place, evident, 
Cind se face-n...

clasament 1

Halterofilul Fiți Ba
laș a stabilit un nou 
record 
juniori

mondial de 
la „aruncat”.

SANDU MARIAN

E ora etnd bătruiul soare
A prins tn zare să coboare.
Eu, așezat la o fereastră.
Atras de chiote și zvon
Privesc de-un ceas spre strada noastră 
Ajunsă astăzi... stadion.

Prin frunze veștede ce pică 
Purtate de un vtnt ușor 

minge saltă, se ridică 
iat-o iar pornind tn zbor.
jurul ei voinici de-o șchioapă 
urmăresc, sportivi sadea ! 
aprig meci acuma joacă

Rapidul*... de pe strada mea.

O 
Și 
în
O 
în

îi recunosc dintr-o privire 
Georgescu, Dinu șl Motroc 
Așa tși spun cu-nsuflefire 
Și tot ca ei stnt azi In joc. 
£a un atac pe partea dreaptă 
Un puști primește mingea și 
C-o foarfecă a tras la poartă 
Cum /-a văzut pe... „reea Macri*. 
Un altui n-a putut să maree

Căci s-a pornit să facă „flțe* 
Dorea pesemne să-l remarce 
Arbitrul oacheș... cu codite !

însă deodaf pe neștiute 
S-a-atunecat tot „stadionul* 
Cu frunze din înalt căzute 
Acoperit e șl „gazonul* 
O mamă și-a strigat atletul 
Să-și facă tema la romtnă 
Și adversarii, cu încetul. 
Pornesc pe stradă mtnă-n mină.

Cum picuri mari prind să se cearnă 
Și plin de nori de-acum e cerul
Ei au decis — căci vine iarna —
Să schimbe mingea cu... echerul.
Dar au ținut să hotărască
(Aceasta fiind doar prima manșă) 
Că-i necesar să se-ntllnească
La primăvară-n... meci revanșă

Fiți Balaș, 
Pe
Și

se vorbește, 
fau supărat

,răzbunat";
(firește I):

concurs l-a... aruncat!

record
s-a „■

ION COZMIN

Progresul-Alexan- 
dria continuă să ocu
pe locul 13 în seria 
a II-a a categoriei B.

Pierde meciurile toate 
Și in clasament e „jos", 
Insă are-o calitate : 
Nu e... superstițios !

„Cupa de toam- 
la tir s-au ob- 

rezultate slabe.

spre casă, 
spectatorii 

fără echivocuri :
„E necesar ca 

trăgătorii 
pic... 
focuri" !

Plecind

Gindirâ

Să fie luați un
„in

II puteți deosebi pe 
Anton 
mitru 
prea ! 
la fel 
sit și 
arbitri
școlare de atletism ale 
orașului Stockholm. Ge
menii Persson semănau, 
vorba aceea, ca două 
picături de apă !

Concurind la săritura 
in lungime, cei doi ge
meni au obținut același 
rezultat: 7,10 m, ceea
ce i-a pus într-atît pe 
ginduri pe arbitri, incit 
unul dintre ei a afirmat 
că nu poate fi vorba de 
doi gemeni, ci de una și 
aceeași persoană.

Lucrurile s-au lămurit 
cind s-a alergat proba de 
100 m, cind cei doi frați 
au concurat unul lingă 
altul, terminind cursa în 
11,2 secunde. Unul dintre 
ei a ciștigat totuși cu un 
piept. Dar... care ?
' Problema a rezolvat-o 
mama Persson, care 
nise in acel moment 
stadion.

— Cel mai rapid 
poate să fie 
land !

ve-
pe

nu
decît Ro

Intorcindu-se la Phila
delphia, după victoria re
purtată asupra lui Floyd 
Patterson, Sonny Liston 
a fost așteptat pe aero
port de o asistentă 
meroasă, dornică 
vadă in persoană pe 
campion mondial de 
la toate categoriile.

— „Nu pot să vă spun 
decît un lucru — s-a 
adresat Liston mulțimii, 
la coborired lui din a- 
vion — voi rămîne același 
Sonny Liston care am 
fost și pină acum...”

Cunosclnd ...anteceden
tele lui Liston, cei pre- 
zenți au început să 
facă... fețe-fețe, așteptind 
totodată, intr-o adincă 
tăcere, ce va urma... Și 
Liston a continuat:

— ...„Mă refer la fap
tul că... nu voi deveni 
ingimfat și îmi voi aju
ta prietenii și de-aci 
inainte !

I. CHIVU V. D. POPA

Penciu își fine adversarii In...
Clenciu

Moraru... culcă balonul 
Desene de Al.

-NANI

NANIii...
NANI,

POȘTA
MAGAZIN
ȘTEFAN IULIAN, FE

TEȘTI, — Meciul de fotbal 
Anglia — Ungaria, care 
avea să aducă prima înfrân
gere a naționalei engleze pe 
teren propriu, s-a disputat 
la 25 noiembrie 1953. Scor: 
6—3 pentru Ungaria. Re
vanșa acestui meci, dispu
tată la 23 mai 1954, la Buda
pesta, s-a încheiat cu o vic
torie și mai categorică a 
fotbaliștilor maghiari : 7—1.

IOAN URSU, COMUNA 
ANDRIEȘENI. — Ami reți
nut din „cîntecelG" trimise, 
pe cele preferate de r Mine
rul : „DE TI-AR SPUNE 
POARTA ȚA!", C.S.M.3. :
„TRANDAFIR DE LA MOL
DOVA”, Farul : „CIND TE 
SCOLI DIMINEAȚA", Di
namo Bacău: „SPUNE-MI 
CE SA FAC ?“, Viitorul : 
CIND ERAM COPII ODA- 
TA...“.

PAUL LU CHIAN, BUCU
REȘTI. — 1) Burdujenii au 
avut echipă de fotbal în 
categoria B (FI. roșie). In 
„A", nu. Altfel, mai putea 
sta cineva de vorbă cu cel 
din Burdujeni ?... — 2) 
Cea mai bună performanță 
obținută de un ciclist ro- 
mîn în „Cursa Păcii"? Lo
cul II : C. Dumitrescu, e- 
diția 1955. Marin Niculescu 
s-a. clasat al doilea în „Tu
rul Poloniei", iar în „Cursa 
Păcii" a cîștigat o etapă

MIRCEA RADULESCU, 
FOCȘANI. — Ne-a plăcut 
epigrama dv. :

In meciul Steaua — 
C.S.M.S., încheiat cu re
zultatul de 2—2, stoperul 
echipei ieșene, Moțoc, a 
avut o comportare meri
torie.
Unul ce-a ținut cu Steaua, 
A strigat atunci pe loc :
— „Pentru punctul ce ni-1

luară.
Noi vrem... capul lui

Motoc !
IONEL GREU, TURDA și 

ION SEIMEANU. COMU
NA SACUL. — Ene III, 
din echipa de tineret a 
lui Dinamo București, este 
fratele lui Ene II (Gheor- 
ghe), centrul atacant al 
primei formații dinamo- 
viste. Cel mai tînâr... Ene 
(Ene... IV). cel de la Me- ■ 
talul București, este tra
tele fostului înaintaș de 
la Dinamo București, Ene 
Alexandru (Ene I). Spe
răm că n-am încurcat nu
mărătoarea '

NICOLAt AIEDELEANU, 
CONSTANȚA. — Progresul 
București și Farul Con
stanța au promovat în a- 
celași an în categoria A; 
în 1954. Progresul se cla
sase pe primul loc în se
ria I a categoriei B (37 de 
puncte față de cele 30 ale 
Progresului Sibiu), iar Fa
rul (pe atunci se numea 
Locomotiva P.C.A.) a ob
ținut calificarea, între- 
cînd-o la „finiș", în seria 
a II-a, pe Dinamo Bacău : 
38 față de 35 de puncte. 
In 1955, ambele echipe au 
debutat deci în categoria 
A. Dar, în vreme ce Pro
gresul a reușit o perfor
manță neașteptat de bună
— locul m, după Dinamo 
București și Petrolul Plo
iești — Farul s-a înapoiat 
în ,B“. Dar de cîte ori 
n-a făcut Farul drumul 
acesta... dus si întors?...

MODESTO FANCIOTTI, 
BUCUREȘTI. — 1) Gabriel 
Racsi, de la Steaua, a îm
plinit la 1 noiembrie 24 
de ard. Este originar din 
Oradea. A debutat la Me
talul Oradea, de unde 
a trecut la Industria Sîr- 
mei Cîmpia Turzii și 
apoi ia Steaua. Alte amă
nunte? Marile sale pasiuni 
sînt fotbalul și... fetita sa, 
care are „aproape" o ju
mătate de an!. — 2) Mihai 
Raica s-a retras din acti
vitatea atletică.

DINU VICTOR, TIMIȘOA
RA. — Fotbalistul brazilian 
Va va a jucat cîtva timp 
la echipa spaniolă Atletico 
Madrid. Aceasta s-a întîm- 
plat în anul 1959.

CORNEL CIMPEANU, VI- 
ȘEUL DE SUS. — 1) Ju
cătorul de tenis de masă 
Radu Negul eseu are 22 de 
ani și este student la me
dicină. — 2) Ion Alexan- 
drescu, fostul centru a- 
tacant al echipei Steaua, 
nu mai joacă fotbal. El 
antrenează acum echipa 
T.U.G. din campionatul o- 
rașului , București. Și A- 
polzan antrenează o echi
pă din campionatul orășe
nesc: Confecția. — 3) In 
ediția 1948—1949 a campio
natului de fotbal, Media
șul a avut echipă în cate
goria A. Ea se numea Gaz 
Metan. Echipa s-a clasat 
pe ultimul loc și a re
trogradat.

[ON POȘTAȘU



AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE INTERNAȚIONALI
DE TENIS DE MASĂ ALE IUGOSLAVIEI

e în concordantă cu spiritul olimpic • Dawn Fraser,
performera mondială a natafici icin ininc • „Generalul"

i$i preia postul

Sfîrșitul
coincide

1962
im-Sfîrșitul anului sportiv 

coincide cu anularea unei 
portante competiții internațio

nale : este vorba, după cum se știe, 
de campionatele de baschet ce ur
mau să se desfășoare la Manilla, 
in Filipine. Această hotărire a Fede
rației internaționale de baschet a fost 
determinată de politica discriminato
rie a guvernului filipinez, care a re
fuzat reprezentativei Iugoslaviei vi
zele de intrare. Fără indoială, situa
ția creată lovește in interesele miș
cării sportive internaționale, găsind 
majoritatea echipelor reprezentative 
in plină perioadă de pregătire in ve
derea 
insă, 
lume 
fiind 
ritul 
care 
ționale să organizeze campionate mon
diale și europene numai in acele țări 
care asigură participarea la întreceri 
a tuturor sportivilor, firi «ici n fel 
de discriminare, „Nici un fel de con
cesie „războtuiui rece" in sport" — iezi 
care trebuie si fie lozinca tuturor 
federațiilor internaționale, mai ales 
acum cind au rămas mai puțin de dzi 
ani pină la Jocurile Olimpice de la 
Tokio. Acestora, ca și tuturor compe
tițiilor internaționale trebuie să li se 
asigure un cadru corespunzător de 
desfășurare, elimin:.ndu-se eu de și vi r- 
șire politica discriminatorie. s „răz
boiului rece" de pe terenurile de 
sport.

Anularea unor întreceri, mai ales, 
a unor campionate mondiale fi tsro 
pene, nu constituie insă deci» o ju
mătate de măsură impotrira aeelors 
care torpilează și subminează activi
tatea sportivă mondială. Se impune 
sancționarea celor vinovați. pentmi ea 
pe viitor 
țiuni să 
minatorii

—eșecului.

„mondialelor". In același timp, 
iubitorii de sport din întreaga 
salută hotărirea F.I.B.A., ea 

in deplină concordanță eu spi- 
olimpic, cu o hotărire a C.I.O. 
recomanda federațiilor interna-

adepf:: unor «c-
timtă cd practicile discri- 
sini sortite de la tncepat

O performanță de-a dreptul senza
țională a adus din nou în aten
ția opiniei publice sportive 

mondiale pe înotătorii australieni : 
prima femeie a parcurs „suta de me
tri" sub 1 minut !

Cu 40 de ani in urmă, la 9 iulie 
1922, Johnny Weissmuller (celebrul 
Tarzan) depășea, pentru prima oară 
în istorie, granița celor 60 de secun
de. Iar acum, autoarea acestei ex
cepționale performanțe este o femeie, 
australianca Datr-i Fra.ser, recordmană 
a lumii din 1956 și dublă campioană 
olimpică in 1956 și 1960. Luind star
tul la 23 octombrie intr-o probă de 
110 yarzi liber (100.65 m). Fraser a 
fost cronometrată in 60 de secunde. 
Cinci zile mai tirziu. cei prezenți in 
tribunele piscinei olimpice (cu apă 
dulce) din Melbourne erau martorii 
unui nou rezultat senzațional : la 
sfirșitul celor două lungimi de ba
zin (tot 110 yarzi) 
treior arătau

Cine este 
toane care a 
piu natația

acele cronome- 
pentru Fraser 59.9 sec! 
această celebră inotă- 

revoltiționat pur și sim- 
feminină ? Născută la 

Brisbane in 1938. Dawn (Aurora) Fra
ser măsoară 1.68 m și are 60 de kg. 
O figură luminoasă. veșnic surâză
toare. eu un pâr negru de culoarea 
abanosului. Și-a făcut apariția în ac
tivitatea cocnpetițională in 1954, la 16 
ani cind a înotat 100 m în 1:07,0 ! 
Afund, ea a atras atenția antreno
rului australian Franck Guthrie, care 
Pe vremea aceea se ocupa și de pre
gătirile Lorrainei Crapp, suverană in
contestabilă a natației feminine din 
acea vreme.

Și disputa celor două mari talente 
a început— In 1955. Dawn ciștigă pri
mul titlu de campioană a Australiei 
la 220 y liber cu 2:29,7. Dar Crapp 
nu și-a 
ceputul 
nu mai 
male Ck 
aceluiași an, Fraser o învinge pe dis-

tanța de 110 y, corectînd cu o zeci
me și recordul mondial al olandezei 
Van Ouden (1:04,6). Replica Lorrai- 
nei este promptă : noi recorduri mon
diale cu 1:03,2 și 1:02,1. La Melbourne, 
însă, titlul olimpic revine Dawnei 
Fraser cu 1:02,0 — începutul unei 
serii de recorduri mondiale. In 1958 
ea coboară consecutiv recordul la 
1:01,5; 1:01,4 și 1:01,2, iar în 1960, 
cind Dawn avea să cucerească a doua 
medalie olimpică de aur la Roma, 
recordul ei ajunsese la 1:00,2. La 22 
de ani, australianca (funcționară într-o 
întreprindere din Sidney) devenise o 
celebritate. Ziariștii afirmau că ea 
poate fi întrecută intr-o cursă de 
100 m doar dacă... se îneacă! Mai 
rămăsese sâ-și îndeplinească ultimul 
vis: depășirea graniței celor 60 de 
secunde.

In 1961 a făcut mai multe încer
cări, dar nici una încununată de suc
ces. Se părea că marea campioană 
nu mai are posibilități de a-și atinge 
obiectivul propus, 
sese Ia 24 de ani, 
rii recordmani ai 
depene amintirile.
a reușit ȘL credem, ea nu și-a spus 
încă ultimul cuvint. Iar în încheiere 
încă un amănunt care ni se 
interesant : Dawn Fraser și-a 
apariția in sport ca jucătoare de 
gâsindu-și insă pină 
sacrarea pe pista de

mai ales că ajun- 
virstă la care ma- 
Iumii încep să-și— 

Și totuși, Fraser

la urmă 
apă.

pare 
făcut 
tenis, 
con-

reprezentativei

spus ultimul cuvint și la în- 
lui 1956 înscrie in palmares 
puțin de 14 recorduri mon- 
Totuși. in luna februarie a

Ploaie de goluri, Joi, la florcasca

RAPID BUCUREȘTI A ÎNVINS FĂRĂ EMOȚII 
PE GOLDBERGER BUDAPESTA

upă insuccesul 
engleze in Chile, urmat de de
misia cunoscutului antrenor 

Winterbottom, in Anglia s-a ridicat
în mod imperios problema remanie
rii echipei și desemnării unui nou 
antrenor, care să reînvie faima fot
balului insular. Și iată că, recent, 
a devenit cunoscut numele aceluia 
căruia îi revine sarcina de a se o- 
cupa de echipa reprezentativă en
gleză : Alf Ramsey, figură cunoscută 
in mișcarea fotbalistică din Anglia. 
Mulți ani fundaș dreapta la Totten
ham, in numeroase rînduri component 
și căpitan al selecționatei Angliei, 
jucător activ in cele mai bune for
mații engleze pină la virsta de a- 
proape 40 de ani, în prezent antre
nor ai echipei Ippswich Town (pe 
care a dus-o intr-un timp extrem de 
scurt din liga a IlI-a pină la titlul 
de campioană). AU Ramsey este, 
poate, la ora actuală cea mai popu
lară figură a fotbalului englez. Toc
mai de aceea cercurile sportive din 
Anglia 
mi rea 
aprilie 
prelua
torii de 
neralul** 
in timp 
ajungind 
fac și ei speranțe 
viitoarele succese ale team-ului en
glez. Primul examen de antrenor al 
selecționatei engleze va fi susținut de 
Ramsey anul viitor, cu prilejul în- 
tîlnirii Franța—Anglia din cadrul 
„Cupei Europei* interțări.

satisfacție nu- 
așteaptă luna 

cind el iși va 
misiune. Iubi-

20-13 (12-7)

an primit cu 
lui Ramsey și 
a anului 1963, 
de fapt noua

fotbal, care îl numesc „ge- 
(a debutat în „națională**, 
ce era sergent in armată, 
apoi căpitanul echipei), iși 

în ce privește

BELGRAD 8 (Agerpres). —
Joi Ia Skoplje au început campio

natele internaționale de tenis de 
masă ale Iugoslaviei la care parti, 
cipă sportivi din Austria, Belgia, 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
Anglia, R. P. Romînă, Franța, R. P. 
Ungară, R D. Germană, R. F. Ger
mană, R.'A.U., R. P. Polonă, Suedia 
și Iugoslavia. In prima probă a zi
lei, competiția masculină pe echipe, 
reprezentativa R. P. Romine a obți
nut două victorii, calificîndu-se în 
semifinale. După ce a învins cu 3—0 
echipa Franței, echipa romînă a ju
cat in sferturile de finală cu repre
zentativa Suediei, de care a dispus 
cu 3—1. O deosebită impresie a lă
sat tînărul Dorin Giurgiucă, care l-a 
învins cu 21—15; 21—15 pe Alser. 
Alte rezultate ale partidei: Larson — 
Negulescu 2—0; Negulescu, Rethi — 
Larson, Alser 2—0; Negulescu — Al. 
ser 2—1. R. P. Ungară a eliminat 
cu 3—1 R. P. Polonă, iar R. S. Ce
hoslovacă a învins cu 3—1 echipa 
R. F. Germane.

în semifinalele competiției mascu
line pe echipe din cadrul campiona
telor internaționale de tenis de masă 
ale Iugoslaviei de la Skoplje, echipa 
R. P. Ungare a învins cu 3—1 e-

chipa R. P. Romîne. Tînărul jucător 
romîn Dorin Giurgiucă a obținut o 
surprinzătoare victorie cu 2—1 (21— 
19; 19—21; 21—17)1 asupra cunoscu
tului campion Zoltan Berczik. în cea
laltă semifinală, R. S'. Cehoslovacă a 
dispus cu 3—2 de echipa Iugoslaviei. 
Andreadis a cîștigat meciurile cu 
Hrbud și Markovici.

Vineri dimineață au început în
trecerile din cadrul probelor de du
blu. Iată primele rezultate: dublu 
bărbați, turul I: Giurgiucă, Iasvic 
(R.P.R., Iugoslavia) — Paliluski, 
Piintevski (Iugoslavia) 3—0, Negu
lescu, Rethi (R.P.R.) — Pirtar, Gam- 
bisch (Franța) 3—1, Alser, Lersson 
(Suedia) — Giurgiucă, Iasvic 3—0, 
turul III: Pieuse, Lemke (R.D.G.) — 
Negulescu, Rethi 3—1; dublu femei, 
turul I: Alexandru, Pitică (R.P.R.) — 
Dauphin, Gomolla (R.F.G.) 3—0,
Bell, Lanterman (Anglia, R.F.G.) — 
Constantinescu, Poor (R.P.R., R.P.U.) 
3—1; dublu mixt, turul I: Alexan
dru, Negulescu (R.P.R.) — Rolland, 
Rolland (Belgia) 3—I, Kunz, Lemke 
(R.D.G.) — Pitică, Rethi (R.P.R.) 
3—I. Competiția continuă sîmbătă 
și duminică.

Astă-seară, la Belgrad,

IUGOSLAVIA-ROMÎNIA LA BOX
Astă-seară, la Belgrad, reprezentativa 

de box a țârii noastre va întîlni în- 
tr-un med revanșă puternica echipă a 
R.P.F. Iugoslavia. Se știe că ultima 
confruntare dintre cei mai valoroși 
boxeri romîni și iugoslavi a avut loc 
în septembrie X958, la București, și s-a 
terminat nedecis : 10-10. Din echipa pe 
care am prezentat-o atunci, în intîlnirea 
din seara aceasta au mai rămas doar 
Puiu, Gheorghiu, Mihalic și Mariuțan. 
In rest, elemente tinere care s-au 
impus puternic in ultimii ani.

Antrenorul Ion Chiriac va urca astă- 
seară pe ringul din Belgrad, următorul 
„zece* : Ciucă, Puiu, Gheorghiu, Dinu, 
Mihalic, Anton, Low, Monea, Nicolau 
și Maritțțan.

Boxerii noștri au efectuat ultima 
parte a pregătirilor la Timișoara, de 
unde ieri dimineață au luat trenul spre 
Belgrad. O dată cu echipa au plecat 
în capitala Iugoslaviei arbitrii M. Stă- 
nescu și C. Chiriac. Intîlnirea Iugo- 
slavia-Romînia va avea ca oficial neu
tru pe arbitrul bulgar Stoicev.

FOTBAL PE GLOB

Medul de joi seara dintre Rapid 
București și Goidberger Budapesta a 
«ost pentru campioanele noastre o 
bună verificare înaintea startului in 
„Cupa Campionilor Europeni".

Bucurester.ceie au obținut o vic
torie comodă, la un scor destul de 
rar întilnit intr-o partidă feminină: 
20-13 (12-7)-

Pentru atacul bucureștean desigur 
o notă bună. Intr-o apreciabilă dis
poziție de joc, fiecare componentă 
a „7-lui“ giuleștean a dovedit preocu
pare pentru o circulație rapidă, cu 
evitarea driblingului inutil. Ca și in 
alte dăți cind a avut in față o echipă 
lentă, Rapidul a folosit adesea 
traa tacul. plecările explozive 
'Măriei Constantinescu și Elenei 
deșiu aducind echipei 7 goiuri.

Pentru apărarea feroviară, 
schimb, cu indulgență un calif 
satisfăcător. Jucătoarele s-au r 
mai încet ca de obicei la semicerc, au 
ieșit greu la „omul cu mingea** și 
s-au lăsat uneori surprinse de ac
țiunile simple ale adversarelor. In 
schimb, Irina Hector — după o pe
rioadă de convalescență — și-a făcut 
o reintrare promițătoare, „scoțind* 
printre alte! și un „7 metri*.

Arbitrul 
dus corect 
RAPID: Hanek (Hector) — Boțan 
8, Constantinescu 4, Oțelea 2, Du
mitrescu 2, Roth 1, Hedeșiu 3, Co- 
șug. Alexe, Dincă; GOLDBERGER : 
Major — Szendi 5, Cserhaty 4, Urban, 
Beregszaszi. Nagy 1, Ignacz 2, Czako. 
Horvath 1, Mirzigoth.

con- 
ale 

He-

in

(Buc.) a con-Gh. Popescu 
următoarele formații :

Hanek

CONST. MACOVEI 
ADRIAN VASILIU

• Numeroase meciuri de fotbal s-an 
disputat miercuri în cadrai diferitelor 
competiții continentale. In afara meciului 
Petrolul-sd. Leipzig au avut loc alte 
trei întîlniri pentru „Cupa orașelor tîr- 
guri**. Pe teren propriu, A.S. Roma a 
surclasat cu 10—1 (5—0) formația turca 
Altay Izmir. Patru din cele 10 goluri 
au fost înscrise de argentinianul Man- 
fredini. OFK Beograd a dispus cu 5—1 
(2—0) de echipa irlandeză Portdown, 
in timp ce Dinamo Zagreb a învins cu 
2—1 (2—0) pe Saint Gilloise din Bel
gia.

In „Cupa cupelor*, Atletico Madrid 
a dispus cu 1—0 de formația Hibernians 
Malta, iar în optimile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni*, Dukla 
Praga a terminat la egalitate . 0—0 cu 
echipa daneză Ejsberg (meciul s-a dis
putat Ia Copenhaga).

• In campionatul inter-britanic la 
fotbal echipa Scoției a dispus eu 5—1
(1—1) de echipa Irlandei de nord 4

• Reprezentativele de fotbal (plai la_ -
23 ani) ale Angliei și Belgiei s-au ta- 
tîlnit într-un meci amical desfășurat la 
Plymouth. Gazdele au obținut victoria
cu scorul de 6—1 (5—1).

• Mîine se dispută două meciuri in
ternaționale între reprezentative de țări: 
Ia Paris, echipa Franței întîlnește se
lecționata R. P. Ungare, iar la Viena 
are loc partida Austria-Italia.

ÎN JURUL MANTINELEI

Corespondentul nostru din Viena ne relatează despre;

Sltuația financiară grea a cluburilor austriece

Goldberger Budapesta 
joacă azi la Ploiești

in 
va

7 feminin 
întîlni as-

șl mîine, din nou in București
Echipa de handbal 

Goldberger Budapesta, 
tăzi după-amiază la Ploiești forma
ția locală S.S.E., iar mîine, handba
listele maghiare vor juca din nou cu 
Rapid București, de la ora 19,15, în 
sala Floreasca. în deschiderea jocu
lui de duminică (ara 18) : Selecționata 
divizonară A — Selecționata divizio
nară B (masculin).

Daci în urmă cu doi ani fotbalul 
austriac furniza numeroși jucători echi
pelor d:n alte țări, în prezent, trăsă
tura principală a fodsalului austriac 
este aceea ci un număr tot mai mare 
de echipe din prima categorie solicită 
aportul vedetelor surăine. Importul de 
fotbaliști străini a creat în Austria o 
situație cu totul nouă în comparație cu 
trecutul.

Spiritul afacerist, care a pus stăpinire 
pe mulți dintre conducătorii cluburilor 
austriece, a fost principalul element 
care a determinat un import masiv de 
fotbaliști străini (din R.F.G., Brazilia, 
Turcia, Iugoslavia etc.). Calificarea în- 
tr.-o etapă superioară a unor competiții 
internaționale ca „Cupa campionilor eu
ropeni*. „Cupa cupelor*, „Cupa orașelor 
tîrguri*, promite întotdeauna încasări 
mari și acest fapt intensifică goana 
după vedete străine, care să atragă 
mulți spectatori în tribunele stadioane
lor.

Asupra fotbalului austriac își exercită 
tot mai mult influența fotbalul din Ger
mania occidentală, cu aspectele sale ne
gative, legate îndeosebi de profesio
nismul pur care domnește în liga supe
rioară a R. F. Germane. De altfel, după 
exemplul R. F. Germane și în Austria 
se examinează in ultimul timp posibili
tatea introducerii unui profesionism de
plin. în acest scop a și fost desemnată, 
în tăcere însă, o comisie alcătuită din

reprezentanți ai cluburilor din prima di
vizie. Primele rezultate ale discuțiilor 
preliminare în aceasta chestiune sînt 
însă negative. Austriei îi lipsesc marile 
orașe industriale de care dispune Ger
mania occidentală, Italia sau Franța, 
care asigură un număr corespunzător de 
spectatori. Pe lingă aceasta mai e de 
subliniat faptul că în Austria impozitele, 
sînt mult prea ridicate. 56 la sută din 
încasări se plătesc de regulă ca taxe 
și este dar. că din cele 44 procente ră
mase nu se poate întreține o echipă pur 
profesionistă. Neliotărirea cluburilor în 
ceea ce privește introducerea profesionis
mului mai este legată încă și de o altă 
chestiune, și anume sistemul Toto. In 
prezent, cluburile de fotbal austriece pri
mesc 36 la sută din încasările Toto. In 
cazul trecerii la profesionism, ele ar tre
bui să renunțe la acest unic izvor sigur 
de venituri.

Situația grea a cluburilor Iși mai are 
explicația și în aceea că fiecare are un 
numeros personal plătit (secretari, antre
nori, manageri etc.), că nu fiecare club 
posedă terenuri proprii, iar acele duhuri 
care dispun de terenuri sînt datoare și 
trebuie să cheltuiască sume imense de 
bani pentru întreținerea lor.

Federația de fotbal austriacă are ta 
subordine peste 1.300 de asociații spor
tive de amatori. Se înțelege de la sins 
că în cadrul acestora problemele finan
ciare sînt și mai dificile. Dacă ne refe-

rim numai la achiziționarea articolelor 
de sport avem o imagine grăitoare asu
pra situației grele în care activează 
asociațiile de amatori. In comparație cu 
perioada de acum 5—6 ani, prețurile 
articolelor sportive s-au dubla*., iar pre
țurile biletelor de intrare — destul de 
piperate — nu pot acoperi totuși dificul
tățile financiare ale asociațiilor.

Nici celelalte discipline sportive nu se 
pot mîndri eu o situație financiară mai 
bună. Dimpotrivă, la unele sporturi ea 
este chiar mult mai proastă. Aproape 
catastrofală este situația în orașele mari 
unde lipsesc cu desăvîrșire terenurile de 
sport, aparatele de gimnastică și alte 
aparate strict necesare practicării spor
tului. în sfîrșit, aș vrea să mai dau un 
singur exemplu, care ilustrează în mod 
grăitor situația existentă în sportul aus
triac. In urmă cu 12 ani a fost creată 
la Viena o secție medico-sportivă și de 
cercetări. Din păcate, însă, un număr 
mult prea mic de sportivi au fost supuși 
controlului medico-științific. Menționăm, 
de asemenea, că în Austria nu 
există un institut superior pentru 
pregătirea profesorilor de sport și că 
cei care găsesc totuși curajul de a se 
dedica meseriei de profesor de sport 
învață după o programă de Invățămînt 
care datează de... 50 de ani.

KARL LECHNER
redactor la ziarul „Volksstimme*

NOI 1NTILNIRI
ALE HOCHEIȘT1LOR ROMÎNI 

IN R. S. CEHOSLOVACA

Selecționata de hochei pe gheața a 
țării noastre, care se află în turneu în 
R. S. Cehoslovacă, a susținut alte două 
partide în orașele Trszebicz $i Pardu
bice. In localitatea Trszebicz hocheiftii 
romîni au evoluat în compania echipei 
locale Spartak, obținînd victoria cu sco
rul de 6—3 (2—0, 2—2. 2—1). Joi, 
la Pardubice, selecționata de hochei pe 
gheață a țării noastre a întîlnit o puter
nică reprezentativă regională. Hocheiș- 
rii cehoslovaci au cîștigat cu scorul de 
6—5 (2—0, 3—0, 1—5). Pentru echipa 
romînă golurile au fost înscrise de Gh. 
Szabo (2), I. Szabo, Ferentz și Făgăraș

ECIIIPA de hochei pe gheață a 
U.R.S.S. a susținut în noul Palat al 
Sporturilor din Moscova primul meci 
de verificare înaintea turneului din Ca
nada. Partenerul de antrenament al re
prezentativei a fost selecționata secundă. 
A cîștigat prima echipă cu 2—0 (0—0; 
1—0 ; 1—0) prin punctele marcate de 
Iurzinov și Loktev.

DESFĂȘURAT la Kattowîce, în pre
zența a peste 10.000 de spectatori, me
ciul internațional de hochei pe gheață 
dintre echipele R. P. Polone și R. D. 
Germane s-a încheiat cu uri rezultat de 
egalitate : 3—3 (2—0; 0—2; 1—1). 
Au marcat pentru gazde Ogurczik, Ma- 
nowski, Viljczck, iar pentru oaspeți 
Plotka (2) Și Cisze

AL DOILEA joc dintre echipele R. P. 
Polone și R. D. Germane, disputat la 
Lodz. s a terminat cu scorul de 2—0 
(1—0 ; 0—0 ; 1—0) în favoarea ho-
chei.știlor polonezi. Cei mai buni jucă
tori ai gazdelor au fost Horski și Ku- 
rek. De la oaspeți s-a remarcat portarul 
Girze.
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