
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-V A !
R.P. ROMÎNĂ — GRE

CIA, LA BASCHET 
MASCULIN

Reprezentativa mascu
lină de baschet a R. P. 
Romine va susține astă- 
seară, la Atena, o întâl
nire amicală cu repre
zentativa Greciei.

SPARTAK PLOVDIV LA 
PLOIEȘTI Șl CON

STANȚA

fotbal Spar- 
din prima 

campionatu- 
va susține

Echipa de 
tak Plovdiv, 
categorie a 
lui bulgar,
săptămîna aceasta două 
meciuri în țara noastră. 
Joi, Spartak va întâlni la 
Ploiești formația Petro
lului. In al doilea joc, 
Spartak Plovdiv va 
primi, sîmbătă la Con
stanța, replica echipei 
Farul.

DINAMOVISTELE 
BUCURE$TENE ÎN
VINGĂTOARE IN 

DERBIUL VOLEIU
LUI NOSTRU 

FEMININ

Ieri seară s-au disputat 
ultimele meciuri din cadrul 

. j^ampetiției de volei „Cupa 
Dinamo", la care au luat 
parte patru dintre echipele 
fruntașe bucureștene. Tro
feul, i-a revenit echipei Di
namo. care a dispus în 

„ liTiafă de Rapid cu 3—1 
(—12. 9, 12, 11). Pe locul 
trei s-a clasat Progresul 
în urma victoriei cu 3—1 
(—5, 11, 5, 12) asupra 
voleibalistelor de la Me
talul.

LA 26 NOIEMBRIE: 
„DINAMOVIADA" 

LA VOLEI

La 26 noiembrie va în
cepe la Sofia turneul mas
culin și feminin de volei 
„Dinamoviada" la care 
și-au anunțat participarea 
echipele cluburilor Dinamo 
Moscova, Dinamo Bucu
rești, Ruda Hvezda Praga, 
Dynamo Berlin, Dozsa Bu
dapesta, Gwardia Varșovia 
£1 Spartak Sofia.

Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P. Romînă
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Spartachiada de iama a tineretului
Pregătiri intense in REGIUNEA BRAȘOV...

Recent a avut loc la Brașov 
reorganizarea comisiei regio
nale pentru organizarea Spar
tachiadei de iarnă a tineretu
lui. Ținînd seamă de realiză
rile obținute în celelalte com
petiții de mase și, recent, în 
cadrul Spartachiadei de vară 
a tineretului și a „Cupei 
Agriculturii", la care au luat 
parte 200.000 de concurenți, 
precum și de posibilitățile exis
tente pentru dezvoltarea acti
vității sportive de mase, co
misia pentru organizarea Spar
tachiadei 
lui din

' intocmlt 
I suri.
I Planul 
| principal
I tense munci politico-organiza- 
( torice în vederea
( unui număr sporit 
) panți la faza I a 
( dei de iarnă a 
I Consiliile asociațiilor sportive

desfășoară o intensă muncă 
de pregătire și popularizare a 
competițiilor. încă din primele 
zile sute și sute de tineri au 

I venit să se înscrie la între
ceri. Datorită acestei afluențe 
de participanți se poate pre
vedea o creștere simțitoare a 
numărului concurenților care 
vor fi angrenați în regiunea 
Brașov la concursurile Spar
tachiadei de iarnă a tinere
tului. Astfel, raionul Sibiu s-a 
angajat să mobilizeze 25.000 de

I 
!

de iarnă a tineretu- 
regiunea Brașov și-a 
un vast plan de tnă-

prevede ca 
desfășurarea

obiectiv 
unei in-

mobilizării 
de partici- 
Spartachia- 
tineretului.

TE DE LA CONCURSUL REPUBLICAN

DE GIMNASTICĂ ARTISTICĂ

■ Mișcarea, muzica și cu- 
Bea au caracterizat con
sul de gimnastică artistică 
Bla sala Floreasca. Cu toate 
B întrecerile s-au prelungit 
» seara tirziu, spectatorii 
B rămas parcă țintuiți locu-
■ vrăjiți de această frumoasă 
Binare a sportului cu arta, 
■cretizată în grația și șu
tea gimnastelor, în zborul
■ al eșarfelor, in săltarea 
■ăușă a mingilor, in șerpui- 
I vioaie a panglicilor.
B Icefistele au dominat din 
li. Superioare la „impuse* șl 
L,libere", la individual și la 
famblu, ele au cucerit apre- 
trile unanime ale publicului 
I ceea ce este mai greu, și
■ drbitrelor. Zimbetul și su- 
■țea Mihaelei Filip-Solomo- 
», siguranța și amplitudinea 
lei Cătineanu sau ansamblul 
I steaguri albe ale celor șase 
Idente au stirnit aplauze la 
Ină deschisă.
I» Tinerețea a fost nota do- 
Inantă 
Ireceri. 
le nr. 
Icuțele
I impresionat nu numai prin 
|na lor pregătire, ci și prin 
Ista lor fragedă. Viitorul le 
| rezerva, desigur, încă multe 
Itisfacții...
• In privința fanteziei, gim- 

Istele de la Arad ar fi putut 
h premiul intii. Ca 
Kol, măciucile sau 
nu transformat în 
Istonnl in steag.
lor care au alcătuit
[le.
• „Nota zece pentru 
lit»“; toată lumea

vîrstă cu ea (10 ani) să se 
dedice gimnasticii.

• O singură nemulțumire: 
au fost prea puțini prezenți. 
Atit ca spectatori, cit și ca 
participanți. In tribune am fi 
vrut să vedem multe, multe 
eleve care cu siguranță ar fi 
îndrăgit această ramură spor
tivă frumoasă. Iar 
participantelor, la 
vrea să vedem, pe 
nastele cunoscute, 
echipe noi, poate 
poate de la ~ 
credem că nu 
drăzneți dacă 
dori prezența 
uzine 
sate. Gimnastica artistică este 
foarte puțin pretențioasă in 
privința mijloacelor materiale, 
în schimb educă simțul este
tic, dezvoltă mult fantezia 
creatoare, grația și expresivi
tatea mișcărilor.

in privința 
anul am 

lingă gim- 
mai multe 
de la Iași, 
Mureș...Tg.

sîntem prea 
printre ele 
formațiilor 

și întreprinderi, de

?i 
în- 
am 
din 

la

Sezonul sportiv pe gheață a început!

a acestor frumoase 
Elevele Școlii spor-

2 din București sau 
gimnaste de la Arad

prin mi- 
mingile 

panglici, 
Felicitări 

exerci-

micuța 
. - . a
l acord cu crainicul concursu- 
|i care a acordat această notă 
linei Goreac din Lugoj, pen- 
u demonstrația ei foarte reu- 
tă, în afară de concurs. O 
.splată meritată pentru Alina 

un îndemn pentru cei de o

Reîntîlnirea cu patinatorii 
fruntași a fost deosebit de fru
moasă. Mulți spectatori au ve
nit sîmbătă seara pe stadionul 
de iarnă pentru a urmări evo
luția lui Radu Ionian, Carol 
Hertl, Cristina Patraulea, Ro
xana Găbunea, Elena Moiș, 
Niculae Belu și a altor talen- 
tați patinatori care s-au 
duit, și au reușit, să 
o seară plăcută.

In fața publicului 
luat 24 de patinatori

le
stră- 
ofere

evo-

din 
au

puzderia de 
îndrăgit acest

au
artistici.

participanți, ca și raionul Sf. 
Gheorghe de altfel. Dintre clu
buri, la C.S.M. Sibiu se pre
vede o participare de peste 
30.000 tineri și tinere, la C.S.M. 
Mediaș 15.000, iar la cele 5 clu
buri din orașul Brașov de 
peste 80.000 de sportivi.

In decurs de cîteva zile, co
mitetele raionale și orășenești 
U.T.M. și consiliile raionale 
UCFS și ale cluburilor spor
tive vor face prelucrarea regu
lamentului Spartachiadei cu 
președinții asociațiilor sportive, 
prilej cu care vor fi expuse 
și propriile 
în vederea 
iarnă.

In planul
misiei regionale Brașov pen
tru organizarea Spartachiadei 
de iarnă a tineretului, este 
prevăzută pe lingă alte nu
meroase măsuri și acțiunea de 
amenajare și reamenajare prin 
folosirea i 
pîrtii de i 
turale, 4 
10 spații 
asemenea, 
chiadei vor fi folosite ca un 
bun prilej de consolidare or
ganizatorică a asociațiilor spor
tive, de îmbunătățire 
cii. Se preconizează 
rea a 20.000 de noi 
ai UCFS încă în faza 
trecerii.

Pentru realizarea obiective
lor propuse, comisia regională 
pentru 
dei de 
primi 
partea 
U.T.M.,

planuri de acțiune 
Spartachiadei de

de măsuri al co

resurselor locale a 3 
schi, 5 patinoare na- 
pollgoane de tir și 
pentru săniuțe. De 

, întrecerile Sparta-

a mun- 
înscrie- 
membri 
I a în-

organizarea Spartachia- 
iarnă a tineretului va 

un sprijin serios din 
Comitetului regional 
a Consiliului regional

(Continuare în pag. a 2-a)

Micuța Aurica Ion surprinsă in timpul exercifiului

selecționați 
copii care 
sport. Cei din promoția vîrst- 
nică (campionul țării noas* 
tre Radu Ionian a împlinit de- 
abia 20 de ani fiind cel mai 
„bătrîn“ patinator) ne-au fă
cut o plăcută surpriză. Elena 
Moiș, Imola Seivarth, Cren
guța Cumbari, Marcel Coma- 
nici, Carol Hertl și alții au 
reapărut cu un repertoriu nouj 
îmbogățit cu figuri și sărituri 
cu care acum un an ne impre
sionau numai patinatorii stră
ini veniți în turneu prin țara 
noastră. ' • —* ;

Profitând la un moment dat 
de faptul că antrenorul ceho
slovac Karel Vosatka — care a 
contribuit la alcătuirea progra
mului festiv — era mai liber( 
i-am cerut părerea 
portarea 1 
natori.

— Se < 
școală a 
Astă-seară 
tindu-se corect diferite figuri 
și sărituri dificile ceea ce de
notă că tinerii au lucrat se
rios in timpul verii pe... us
cat. De asemenea, la majori
tatea patinatorilor a existat

tinerilor
despre com- 
noștri pati-

că aveți &cunoaște 
patinajului artistic, 

i am văzut execu-

TK. IOANIȚESCU

(Continuare în pag. » 4-a)

In prima etapă a „Cupei de iarnă", la handbal în 7

Jocuri spectaculoase... și cîteva surprize
Sala Floreasca nu a fost 

„plină" sîmbătă după-amiază, 
cînd au avut loc primele în
tâlniri din cadrul etapei inau
gurale a „Capei de iarnă". Și 
cei care au lipsit au ce regre
ta...

Majoritatea partidelor au 
fost dinamice, fiecare echipă 
aruneînd în luptă aproape toa
te cunoștințele pe care le po
sedă, ceea ce a făcut ca spec
tatorii să asiste la multe 
faze spectaculoase. Spectacolele 
handbalistice de sîmbătă au a- 
vut și o notă de neprevăzut, 
patru din cele 6 partide dis
putate încheindu-se cu rezul
tate sau scoruri surprinzătoa
re. Primul a fost...

sa
ȘTIINȚA — PROGRESUL 

(f) 19—5 (6—0) ! încă din prima 
repriză s-a văzut clar că 
Știința este decisă să tranșeze 
în favoarea sa — anul acesta 
— rivalitatea cu handbalistele 
de la Progresul. Fostele cam
pioane au atacat rapid și va
riat, au pus un accent deose
bit pe contraatac, iar apărarea 
a avut o formă de zile mari. 
Despre Progresul ce putem

a meciului, cînd au luat d» 
altfel un avantaj hotărîtor, e- 
levii au avut în permanență: 
inițiativa. In atac, acțiunile 
subtile cu pivoții (în special) 
s-au dovedit destul de eficace 
și — atunci cînd a fost nevoie 
— școlarii au știut să șuteze 
precis și de la distanță.

ȘTIINȚA — DINAMO (M) 
19—19 (13—10). „Zestrea" acu* 
mulată de studenți în primai

Turneul internațional

de handbal in

Echipa R. P. Romine

7 de

învingătoare
MOSCOVA 19 (prin telefon 

de la trimisul nostru special). 
în Palatul Sporturilor de la Luj- 
nikl în prezența a 5.000 de 
spectatori, a început astăseară 
turneul internațional de hand
bal în 7, la care participă echi
pele masculine U. R. S. S., 
U.R.S.S.-tineret, R.S.F.S.R. și 
R. P. R.

După festivitatea de deschi- 
care a avut loc la ora 
(ora Moscovei), s-a dis- 
primul meci intre echi- 

U. R. S. S. și R.S.F.S.R.

dere,
18,30 
putat 
pele
După un început egal, echipa
R.S.F.S.R. a condus cu 2—0.
4—2 și 6—4. Spre sfîrșitul re-

I.R.Ș.

Denisa Berindei (I.C.F.) executind o spectaculoasă săritură în 
timpul exercifiului ei cu stegulețe.

Foto: T. Roibu

ia Moscova

In primul meci
formația U.R.S.S. a fo-prizei, 

losit cu succes contraatacul și 
a reușit să ia conducerea. După 
pauză, U.R.S.S. a dominat clar 
și a ciștigat la scor: 
(8-7).

In a doua partidă, s-au 
nit reprezentativa țării 
tre cu U.R.S.S.-tineret. In pri
ma repriză, echipa noastră a 
jucat timorat, făcând unele gre
șeli în apărare și a primit ast
fel cîteva goluri. In cea de a 
doua repriză, jucătorii noștri 
au imprimat un ritm viu jo
cului, au angajat deseori pi- 
voții, culegind aplauze la scenă 
deschisă, și au reușit să cîș- 
tige detașat partida. Scor fi
nal : 19—11, Ia pauză: 10—7.
Echipa R. P. R. a folosit pe 
următorii jucători :
Ivânescu 3, Moser
3, Bădulescu, Hnat 
I 3, Covaci, Oțeiea, 
3 Și Nodea.

21-10

intâl-
noas-

Redl - 
6, Schmidt 
1, Cosțache 
Costache II

CALIN ANTONESCU

Un nou contraatac al echipei Știința ți Carolina Cirligeanu înscria. 
(Fază din meciul Știința—Progresul).

Foto: V. Bageac

Echipa a rezistat cu 
vai o repriză, pentru 
pauză să facă pur și

spune ? 
chiu cu 
ca după 
simplu act de prezență. A fost 
clar pentru toată lumea că 
jucătoarele de la Progresul 
s-au prezentat fără o pregătire 
corespunzătoare.

C.S. ȘCOLAR — TITANII 
(m) 22-15 (15-6), „Favoriții"
publicului bucureștean nu-și 
dezmint calitățile în partidele 
pe care le susțin în sală. în
vinși în campionatul de cali
ficare de metalurgiști, repre
zentanții C.S.Ș. și-au luat cu 
prisosință revanșa, oferind a- 
desea faze de handbal modern. 
Imprimînd jocului un ritm 
viu, mai ales în prima parte

repriză n-a fost suficientă pen*- 
tru final. Dinamoviștii, cit

(Continuare fa pag. a 4-a)

O
A
m

Mîine, 
nouă etapă 
categoria A 
la rugbi

Simbâtă și duminică in capitală

R. P. ROMÎNĂ-FRANȚA
LA HOCHEI PE GHEAȚA

Reîntorși din turneul întreprins în R.S. Cehoslovacă, hoche- 
iștii noștri fruntași își continuă activitatea. La sfîrșitul aces
tei săptămîni, sîmbătă 24 și duminică 25 noiembrie, reprezen
tativa de hochei pe gheață a țării noastre va întâlni la 
București echipa reprezentativă a Franței. Cele două jocuri 
se vor disputa pe patinoarul artificial din parcul „23 Auguat".

Etapa de miercuri pare sS 
fie destul de echilibrată. Invin* 
gătorii sânt greu de anticipat; 
mai ales în partidele Știința. 
București—Metalul și Olimpia 
—Știința Petroșani. Motivul: 
fuga de coada clasamentului— 
In rest tot partide interesante.. 
Nu ne rămâne decit să așteptăth 
sfîrșitul jocurilor. Iată progra
mul etapei j Iași—C.S.M.S. «X 
Steaua; Cluj—Știința cu Grivița. 
Roșie; teren Unirea, ora 15— 
Unirea cu Dinamo ; teren Pro
gresul, ora 15—Progresul cu Ștfc* 
ința Timișoara; teren Olimpian. 
ora 15-Olimpia cu Știința Pe* 
troșeni; teren Tineretului IVț. 
ora 15—Știința București cu 
talul,



RAIDUL NOSTRU Însemnări despre o asociație sportivă frunt

BONA DIMINEAȚA!
HAIDEM EA ÎNVIORARE!

Cu cîțiva ani în urmă, gimnastica 
de înviorare (sau cum i se mai spu
ne, gimnastica de dimineață) și-a fă
cut primii prieteni printre elevii că
minelor școlilor profesionale de uce
nici. încet, încet, această activitate 
deosebit de utilă a început să fie 
practicată cu tot mai mult interes, 
cu vădită plăcere ajungînd chiar 
proporții de mase. Astăzi, aproape 
nu există școală de acest grad 
care gimnastica de înviorare să 
facă parte din programul cotidian 
elevilor.

Dezvoltarea gimnasticii de învio
rare, generalizarea ei, sînt condiționa
te însă de diferiți factori. Primul — 
felul cum se preocupă directorii de 
școli de angrenarea elevilor respec
tivi în această formă de activitate; 
al doilea — ajutorul organizațiilor 
U.T.M. în direcția mobilizării tutu
ror elevilor căminiști și, în sfîrșit 
— gradul de pricepere al profesorilor 
de educație fizică în alcătuirea unor 
programe 
ne referim 
pali...

In raidul 
prin cîteva 
propus să vedem în ce măsură s-a 
statornicit o 
amintiți mai 
roase există

cit mai atractive, 
doar la factorii

nostru întreprins 
școli bucureștene

Proiectantul București

la 
că 
în 
nu
al

Ca să 
princi-

recent 
ne-am

colaborare intre factorii 
sus, ce inițiative valo- 

în acest domeniu.
★

Ora 5,30... în toate cele 6 dormi
toare ale căminului școlii pro
fesionale „Tudor Vladimirescu" 

s-a dat deșteptarea. în clipele urmă
toare, aproape 100 de elevi țișnesc 
spre spălătoare. O jumătate de oră 
mai tîrziu, îi întîlnim în curtea in
terioară a căminului, la gimnastica 
de înviorare.

Instructorul care conduce progra
mul, deși de o vîrstă cu mulți din
tre elevi (se numește Teodor Moraru 
și este în anul III A 2), ne surprinde 
plăcut prin dezinvoltura cu care ex
plică și apoi execută exercițiile. In
tr-un interval de numai 10 minute, 
viitorii muncitori ai uzinelor „Tudor 
Vladimirescu" parcurg un număr 
foarte variat de exerciții. Unele se 
adresează elevilor care se speciali
zează în strungărie (mișcări de brațe 
cu răsuciri de trunchi și balans pe 
brațe pentru obținerea unei mai 

bune mobilități), altele, celor care au 
îndrăgit lăcătușeria (aplecări de 
trunchi combinate cu mișcări de 
brațe). Există în program și așa-nu- 
mite exerciții de legătură (denumi
rea are un caracter ad-hoc, bine 
înțeles) — genuflexiuni, sărituri ca 
mingea, rotări, balansări etc. care 
se adresează tuturor elevilor.

Varietatea exercițiilor face ca cele 
» minute ale programului să treacă

pe nesimțite. La 6,10 profesorul de 
serviciu (în ciuda insistențelor elevi
lor de a mai prelungi programul) 
anunță încetarea „reprizei":

— Pe mîine, băieți, la aceeași oră...
Coincidență plăcută: profesorul de 

serviciu (Ionel Isac) este și unul din
tre coautorii programelor de gim
nastică. împreună cu colegul său de 
la catedra de educație fizică, Ștefan 
Nobilescu, prof. Ionel Isac întocmeș

catedrei de educație fizică) se adre
sează mai ales viitorilor laminoriști 
aflați în majoritate printre căminiștii 
acestei școli.
| | n număr de 163 de elevi apar- 

! „Vul
can" stau aliniați pentru pro- 
în fiecare dimineață la ora 

în curtea școlii.
frumoase.

Un număr de 163 de elevi 
ținind școlii profesionale 

cfoll ol i i o + î nnnfri
gram,
5,30, 
zilele 
ploioasă sau rece,

Aceasta, în
Fiindcă pe vreme 

elevii căminiști

vrut să vorbim cu 
secretarul asociației 
la ora aceea era de

Dorința

mare cinste aci și campioni ca 
xandra Babi și Nicolae Donesc 
ș.a. sînt cunoseuți de către 
riații. In fiecare marți, la 
radioamplificare există o 
specială, ce popularizează 
obținute de către sportivii 
în cadrul competițiilor de 
în cele cu caracter de 
Da, de performanță,
mentele talentate, descoperite c| 
lejul competițiilor de mase, au 
tuit formații reprezentative ale 
ciației, care participă cu succes 
ferite competiții oficiale, 
echipele de volei 
baschet etc).

împreună cu cei 
consiliul asociației
răsfoit calendarul asociației sp 
întocmit cu grijă, ținînd sear 
condițiile concrete, de posibil

toți 
stal
ei

De fapt am fi 
Mircea Neagoe, 
Proiectantul, dar 
negăsit în tot I.S.C.A.S.-ul.
nu era dictată de simpatii personale 
ci de faptul concret că „documen
tele asociației — după cum îmi comu
nicase inginerul Coriolan Grozescu — 
se aflau închise la dinsul în birou".

Unul dintre colegii de lucru ai se
cretarului asociației ne-a oferit un 
scaun, precizîndu-ne că Mircea Nea
goe nu va întîrzia prea mult. După 
cîteva minute, a deschis ușa Liviu 
Cutcudache, figură cunoscută de pe 
poligoanele
face parte din consiliul 
Proiectantul și așteptîndu-1, împreună, 
pe Mircea Neagoe am aflat o seamă 
de lucruri interesante, în legătură 
cu activitatea sportivă a proiectanți- 
lor. Mai tîrziu a sosit și secretarul a-

suc 
aso 

mas
perfori 

pentru ci

iau parte lain special cei din anul I 
gimnastica de înviorare.

de tir. Liviu Cutcudache 
asociației

A u toți eleni

(Ex
băieți și fe

trei membi 
Prolectantu

2 cursuri populare tir. -v _
— In trimestrul II (mai) și trimestrul IV (octombrie) concurs indiviaua 

pe echipe, reprezentative de grupe sportive (15 trăgători + 5 trăgătoa
Primul concurs se va desfășura in cadrul Spartachiadei de vară a tinereții 
cel de al doilea = campionatul asociației.

Răspunde : tov. Liviu Cutcudache (din partea consiliului asociației) 
tov. Gheorghe Popescu (din partea secției).

VOLEI 1
tineretului : 
pe grupe sportive.

te, bilunar, programe cît mai atrac
tive și mai bogate în conținut.

în sturta discuție purtată, prof. 
Isac a ținut să sublinieze seriozita
tea cu care conducerea școlii (prin 
prof. Teodor Florescu) și comitetul 
U.T.M. privesc această activitate. 
Ceea ce, se înțelege, contribuie Ia 
succesul ei.

Cu un sfert de oră mai devre
me — adică la ora 5,45 — ele
vii de la școala profesională 

„23 August" sînt gata pentru progra
mul de înviorare. Instructor — unul 
dintre educatori, tov. Alexandru 
Tarsnigan. El este asistat aproape în 
mod obișnuit de profesorii de educa
ție fizică Jean Săvulescu și Felix 
Pascal, care urmăresc cu atenție 
felul cum sînt executate exercițiile.

Colaboratori prețioși — respon
sabilul de dormitor și organizatorii 
de grupă.

Programele, schimbate săptămînal 
(ele sînt elaborate tot de colectivul

de la „Vulcan" își desfășoară pro
gramul chiar în dormitor. Treaba 
merge destul de greu, pentru mo
ment datorită spațiului redus; dar, 
cu putină bunăvoință, activitatea 
poate fi rodnică. Cînd spunem aceas
ta, ne bizuim pe spiritul de iniția
tivă al profesorilor de educație fi
zică (Cornel Ncgulescu, Laura Ni
colae, Mariana Torni și Gh. Pandrea), 
ca și pe priceperea celor doi edu
catori, Ion Zărnescu și Aurel Cîm- 
peanu. împreună, ei se străduiesc să 
angreneze în această frumoasă și 
utilă activitate pe toți elevii, să-i de
prindă cu practicarea organizată a 
exercițiului fizic. Un fapt demn de 
subliniat: adeziunea profesorilor de 
cultură generală. Atunci cînd sînt 
de serviciu pe școală, ei supraveghea
ză îndeaproape 
melor. Cei mai 
recție — prof, 
lism științific).

Spartachiada de iarnă a tineretului

desfășurarea progra- 
zeloși în această di- 
Ileana Epolii (socia- 
Maria Rizescn (1. ro

mână), Ștefan Bucătaru (desen), 
cum și maiștrii Gh. Pîrvan, 
Lupnleț și Cornel Munteanu.

pre-
Ion

(Urmare din pag. 1)

•1 Sindicatelor, 
de învățămlnt 
regional și îndeosebi din partea ca
drelor tehnice ale UCFS, ale clubu
rilor și asociațiilor sportive.

din partea secției 
a Sfatului popular

C. GRUIA — coresp. regional

$i In RAIOMtiL SLATINA

Oamenii muncii din 
tina așteaptă cu multă 
ia startul în tradiționala competiție 
de mase. Spartachiada de iarnă a 
tineretului, care începe la 1 decem
brie. Sub îndrumarea comitetului 
raional de partid, comisia raională 
de organizare a Spartachiadei a luat 
toate măsurile pentru ca popularele 
întreceri ce se vor desfășura de-a 
lungul sezonului de iarnă să se 
bucure de un real succes, să fie 
într-adevăr un prilej de intensificare 
a activității sportive de mase. Pină 
în prezent a avut loc instruirea pre
ședinților asociațiilor sportive din ' 
oraș și raion precum și a comisiilor 
raionale pe ramură de sport. In pe
rioada care a mai rămas pînă la 
startul concursurilor se vor intensi
fica pregătirile, punîndu-se la punct 
pălile de sport, amenajîndu-se tere
nurile și asigurîndu-se echipamentul 
necesar întrecerilor.

In toate cele 62 de asociații spor
tive din raion care numără peste 
13.000 de membri UCFS există un in
teres crescînd pentru această nouă 
ediție a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului. In multe locuri magaziile 
sportive au fost îmbogățite substan
țial cu acest prilej. Astfel, la Avîn- 
tul Slatina au fost procurate tricouri, 
pantofi de tenis, palete de tenis de

raionul Sla- 
nerăbdare sâ

Spartachiada de vară a
01.V.62 — 0X.V1.62 faza .. _ „ _ ,
01.VI.62 — 1O.VI.62 faza pe asociații.

— Campionatul asociației :
01.IX.62 — 01.X.62 faza pe grupe sportive
01.X.62 — 15.X.62 faza pe asociații.
Participarea cu o echipă feminină și una masculină 

raional.

După calendarul clubului sportiv raional :

— Organizarea „Cupei Proiectantul" cu participarea a 6 
și 6 echipe masculine din cadrul institutelor de proiectare

— Lunile august, septembrie, octombrie ;

în camp io nd

echipe femiri 
din Canita’ă 

______ ,...o_____ , _______ , ___ organizarea unui centru 
tineret (copii) între 15.VI.62—31.VII.62, dimineața sub conducerea tov. Cod 
lia Protopopescu.

Răspunde : tov. Gh. Ursu (din partea consiliului asociației) 
Pătărșescu (din partea biroului secției).

ȘAH

— Campionatul asociației :
01.XI.62 — 10.XII.62 faza pe grupe sportive
10.XII.62 — 31.XU.62 faza pe asociație.

— Participarea la campionatul orășenesc și raional cu cite 
Răspunde : tov. Boris Hlevca (din

din partea secției).
partea asociației) și tov.

și tov. Li

o echipă. 1 
Hie Gheorj

-ț

masă și mingi în valoare de peste 
1.500 de lei, la G.A.S. Potcoava s-au 
achiziționat materiale sportive in va
loare de peste 1.700 lei. la AGRO 
Slatina au fost cumpărate materiale 
și echipament sportiv de peste 3.000 
lei etc.

Firește, activiștii consiliului raio
nal UCFS Slatina sint preocupați să 
organizeze în această perioadă para
lel cu Spartachiada de iarnă a tine
retului, obiectiv central, și alte în
treceri devenite tradiționale. Dintre 
acestea menționăm, in primul rind. 
ediția a doua a olimpiadei tracto
riștilor inițiată de asociația sportivă 
Tractorul Recea, „Cupa 18 Februarie" 
găzduită de asociația sportivă Piatra 
Olt ș. a. După cum se poate constata 
masele largi de iubitori ai sportului 
din raionul Slatina au in fața o atră
gătoare activitate competiționalâ.

CONSTANTIN DICU 
președintele consiliului raional 

UCFS-Slatina

s
T. BRADEJEANU

sociației însoțit de către „tehnic", 
Mircea Gheorghiu, și notițele din 
blocnotes au devenit mult mai bogate.

Asociația sportivă Proiectantul nu
mără 693 de membri UCFS, care ac
tivează in secțiile de atletism, volei, 
baschet, tenis de masă, șah, tenis de 
cimp, tir. schi, rugbi și turism.

Pe terenurile de baschet, de tenis, 
de volei, în sala de gimnastică, șah 
și tenis de masă se desfășoară în fie
care zi o bogată activitate. Campio
natul asociației sportive se află în

pe care le are asociația' acgșț 
ment este un îndreptar și o oj 
a rodnicei activități desfășurate 
Iată de ce, am considerat nec 
reproducerea unor „puncte" dii 
lendarul asociației Proiectantul, 
cument ce poate servi de exc 
și altor asociații. Aceasta cu ati 
mult cu cit cifrele și competiții! 
serate n-au rămas pe hîrtie ci ai 
transpuse în viață, cu succes.

VALENTIN PAUNES

Scuzele nu ajută la nimic!
Cîtrva sute de textili,te și textîiîșli 

intră zilnic pe porlile întreprinderii Bum
bacul din Timișoara. O filatură frumoa
sa. in care livretul, element predomi
nant. muncește cu rivni pentru realiza
rea san’ini'or de producție. Tinerele lex- 
tiliste (în fabrică lucrează aproape 700 
fentei) iubesc sportul și in fruntea co- 
IecBvuiui de munci al acestei întreprin
deri se afla de ani de zile maestra 
sportunil Irina Csik-Mga. nume bine
cunoscut cu puțin timp în urmă nu 
numai pe pistele de canotaj din țară, 
dar și pe cele de peste hotare. S-ar 
putea crede deci ca există toate condi
țiile pentru ca asociația sportivă Bum
bacul să aibă un cuvînt de spus în 
activitatea sportivă a orașului Timișoara. 
Lucrurile nu stau insă tocmai așa. In- 
»eaga asociație nu cuprinde decît 175 
âe membri ai UCFS iar dintre

50 sint
zi (!).

SC 
a-și

cu cotizația 
Iată de ce 

p linge că... 
desfășura 
poate fi

aceștia doar 
achitată la 
eondin’crea asociației 
nu are bani pentru 
activitatea. I>acă, bineînțeles, 
vorba de vreo activitate. Anul trecut, 
existau 5 
volei, tir, tenis de masă, popice și șah. 
Acum. tov. Teodor Lagăr, președintele 
asociației de-abia a reușit să ne dea 
câteva amănunte despre activitatea unei 
echipe de popice (și asta de băieți) 
care își trage undeva sufletul prin cla
samentul campionatului orășenesc, ca
tegoria a Il-a. In rest...

Ce s-a întimplat ? Oare tineretul de 
la Bumbacul nu mai este dornic să facă 
sport, să-și petreacă timpul liber pe un 
teren de volei sau handbal, de exemplu? 
Părerea noastră este că nu în această 
direcție trebuie căutate cauzele.

secții pe ramură de sport:

Asociație sportivă sătească cu activitate rodnică
Nu au trecut nici doi an- de cind 

în comuna Comurile de Jos s-a în
ființat asociația sportivă Recolta și 
putem constata că ea a ajuns — in 
acest timp relativ scurt — să se nu
mere printre asociațiile sătești frun
tașe din raionul. Ploiești. De bunul 
mers al activității sportive răspunde 
tov. Leon Lemnaru, directorul școlii 
din comună, președintele asociației. 
Consiliul asociației muncește ca un 
adevărat organ colectiv. Toți membrii 
săi au sarcini concrete, răspund de 
cîte o ramură sportivă și sint prezenți 
la toate acțiunile asociației.

Cej aproape 100 de membri UCFS

tru practicarea sportului. în cadrul 
asociației Recolta ee practică handba
lul, voleiul, fotbalul și șahul. Echipa 
de fotbal activează în 
raional și după 6 etape 
locui II din 12 echipe (4 
țigate și două nule).

Sportivii din Comurile 
prezenți in număr mare și la compe
tițiile de mase. Astfel, la întrecerile 
Spartachiadai de vară a tineretului au 
participat 50 de tineri, la marea între
cere a sportivilor de la sate, „Cupa 
Agriculturii", au luat startul 60, iar la 
ediția din acest an a crosului „Să în- 
timpinăm 7 Noiembrie" au concurat 50

campionatul 
se află pe 

meciuri cîș-

de Jos sânt

de fotbal și imul de volei, iar șahiștii 
practică sportul lor preferat într-o sală 
încăpătoare.

Printre sportivii cu care se mîndrește 
asociația se numără colectiviștii Vic
tor Dumitrache. Nicolae Alexandru, 
Nicolae Olaru ș.a.

La întrebarea noastră dacă asociația 
sportivă primește sprijinul cuveniț din 
partea organelor locale, tov. președinte 
Lemnaru ne-a răspuns afirmativ. 
„Primim un sprijin serios, a-tît moral 
cit și material atit de la sfatul popular 
comunal cit și de la gospodăria agri
colă colectivă „24 Ianuarie" (președinte 
tov. Gheorehe Alecu). ______________

Totul pornește de la nepăsarea I 
Itului asociafiei (să mai mire fapt! 
el nu s-a mai adunat în mod orei 
de la alegerea sa) față de orice fl 
activitate. „Scuza“ : „nimeni nu nel 
jind; nici organizația U.T.M., nici 
directoare* ! Că organizația Ci 
nu a sprijinit asociația sportivă J 
creșterea numărului de membri 11 
pentru atragerea tineretuhii p&- 11 
de sport este oarecum adevărat.l 
nare acest sprijin a fost solicitai 
încercat consiliul asociației sporti\| 
colaboreze cu organizația de I 
U.T.M. ? I

Este drept însă că tov. directoarl 
na Cșik-Niga a uitat că titlul I 
onoare pe care îl poartă este indisul 
legat de obligația elementară de I 
interesa mai mult de activitatea I 
tivă, ,d.e; a o sprijini eficient. Ca si 
mai vorb.îm de. datoria ei de a conta 
direct la dezvoltarea măcar a rai 
sportive în care a activat. I

Oricum însă, toate acestea nu a 
nici pe departe marile lipsuri de I 
se face vinovat în primul rind eoni 
asociației. Fără membri UCFS cu] 
tizația achitată la zi, fără un plai 
muncă și un calendar compel iționJ 
asociație sportivă este ca și inexistl 
Vinovat este, în același timp, și bl 
clubului sportiv orășenesc Timișl 
care controlează și îndrumă activii 
asociațiilor din oraș. In tot acești 
biroul C.S.O.T. nu a analizat nici ni 
o dată această situație necortspun^jJ 
și, bineînțeles, nu a luat nici un fel 
măsuri practice. j

„Scuze" pot exista cu duiumul. A 
timpul ca cei în cauză să le mai 
și să treacă la fapte. Pentru ace 
trebuie mai mult interes, o preoctr 
mai mare și, firește, pasiune pentru ,



S-au strîns
n Jurul mesei...

însă nu auzea și nu ve- 
prea grăbită, vrea să-i re- 
ai săi cit mai curind. Cite 
de povestit ?! A fost in os-

I— Heiii, Măriei Nu ne aștepți? 
I Mărie 
tea. Era 
fadă pe 
lu avea
feție, citeva zile, tocmai la colecti
viștii din comuna Piatra-sat, in re- 
1 lunea Argeș. Și ce bine s-a simțit! 
Erau mulți ! Tare mulți! Și de prin 
părțile Bărăganului, și de pe plaiu
rile oltene ți de prin așezările pito
rești și pline de farmec ale Argeșului 
fi, bineințeles, să nu uităm pe cei 
pe peste munți, hunedorenii cu care 
p mers și Mărie.

Se grăbea către 
si limpezi de toaim- 
Lă, prin fumul vio
let al dimineții s-e 
răreau pomii cu 
crengi dezgolite și 
pasele cu țiglă ro- 
lie din Mercurea. 
Clădirile cresc, devin din ce in ce mai 
nari... lată și ulița cunoscută. Mărie im
pinge încetișor poarta. Cițiva pași, 
arcă citeva trepte și iși așază pe 
pridvor 
Sint cu 
treburi.
unul și 
mesei.

casă. In zorii reci

neui pe masă. Pe fondul alb al 
șervețelului, cu litere de culoarea 
obrajilor îmbujorați, se putea citi: 
„Cupa Agriculturii", apoi mai jos 
„Piatra-sat 1962“. Intr-un colț, cu li
tere mai stingace care trădau primii 
pași in taina cusutului dar mai ales 
a scrisului, era trecut: „Cu drag 
oaspeților ! Succes în întreceri".

Privind chișchineul fiecare gindea 
in felul său. 
minte gazdele, 
jat, pe ele, in 
volei, cind au 
de pe dealurile 
dorencele aveau

noului an școlar, 
aștept să mă intil- 
cu copiii. Am dis- 
astăzi cu directoa- 

să mai

Din jurnalul unui profesor de educație fizică

Carnet de reporter

bagajele. Nu-i nimeni acasă, 
toții la gospodărie, de, cu 

Spre print, apar unul cite 
iată-i așezați, roată, in jurul

I Mărie povestea, doar umblase prin 
Ipărți puțin cunoscute, iar ceilalți o 
jascultau. Mama, a tăcut cit a tăcut, 
W1 le-a zis :

— Las’că povestiți pe urmă! Se 
răcește supa!

Au început să
Dar prima care a

mănince in tăcere.
luat cuvintul a fost

\totuși mama:
—- Fata mea, primitu-v-au bine 

gazdele voastre ?
Mărie a privit-o surprinsă. Cum 

poți pune o asemenea întrebare ? In 
loc de răspuns s-a ridicat de la 
masă și a început să caute ceva prin 
straițe. I s-a intimplat, cum ți se 
intimplă de obicei. Cind pui ceva 
bine, n-ai să-l găsești. Ceilalți, cu
rioși, au uitat să mănince și o pri
veau nedumeriți. In sfirșit, Mărie 
setase cu un aer victorios un chiș- 
chineu,_ Poate nu știți ce este un 
&ftșchineu ? E un șervețel mai mări
cel, cu diferite cusături frumoase pe 
el. Ceilalți au uitat să mănince și o 
priveau mirați. Mărie impinse la o 
parte farfuriile și a întins chișchi-

Măriei ii veneau in 
Ce le-a mai incura- 
intilnirea decisivă de 
întîlnit viticultoarele 
Drăgășanilor. Hune- 
o galerie parcă ar 
fi fost la ele acasă. 
Apoi, cind au în
vins, destul de greu 
ce-i drept, primele 
care le-au îmbră
țișat au fost gazdele 
lor, localnicele din 
Mărie 

gazda 
fete

Au ieșit

5 septembrie. Peste 
citeva zile încep cursu
rile 
Abia 
nesc 
cutat
rea școlii ca 
cumpărăm ceva material 
sportiv : citeva mingi, o 
plasă de volei și echi
pament pentru echipa 
reprezentativă de volei, 
l-am vorbit despre in
tențiile mele pentru a- 

cest an școlar. Mi s-a pă
rut interesantă ideea de 
a pune bazele unei noi 
secții: aceea de handbal 
in 7.

15 septembrie. Am fost 
foarte 
elevul
din clasa a Vil-a mi-a 
adus un frumos buchet 
de flori din partea mem
brilor cercului sportiv. 
Mai toată dimineața în 
jurul meu au roit copiii. 
Fiecare a avui să mă 
întrebe cite ceva. „Cind

emoționat, cînd 
Ciobanu Vasile

Piatra-sat. Seara, 
o discuție. Zicea 
cine: Vedeți ce
Foc nu alta!
toate le-au învins!“ Nici vecina nu 
s-a lăsat mai prejos : „Dar băiatul 
nostru ce cusur are ? I-a trîntit pe 
toți, și cînd s-o reîntoarce la 
S.M.T.-ul lui, de pe lingă București, 
cine o mai fi ca el ?“

Tata, o fire mai tăcută, a întins 
mina și a mingiiat ușor literele stin- 
gace.
Utit:

a surprins 
ei unei ve- 
avem noi ? 
primele. Pe

începem activitatea la 
cerc ?“, „Pe noi din 
clasa a V-a ne primiți 
să activăm?". Bineințeles 
că cel mai mult i-a fră
mântat pe toți reluarea 
întrecerilor interclase la 
volei. E o tradiție instau
rată de cițiva ani la noi 
in școală. Am intitulat-o 
campionatul școlii. Anul 
trecut învingători au ie
șit absolvenții clasei a 
Vil-a.

8 octombrie. Prima în
trecere, dintre clasele a 
VTI-a și a Vl-a B. Am
bele echipe s-au pregătit 
cu seriozitate. Mulți din
tre copii, printre care 
Vasile Scutaru, Mihai 
Ciobanu, Vasile Ștefan, 
Miron Dumitru și Gheor- 
ghe Toma, m-au rugat 
să vin la antrenamentele 
lor suplimentare. N-am 
putut să-i refuz. Am ve
nit și am văzut cu cită 
pasiune făceau încălzi
rea, sau puneau in prac
tică diverse scheme de

iată 
care 

de o 
ciști-jumătate, a 

limită echipa cla- 
VH-a. La sfirșit, 
Călugăriță, căpi- 

echipei clasei a 
„Ne

revanșa, să

— . ......... =

Intr-un tirziu n-a zis decit 
„Or avea belșug în casă!“

Fratele mai mare, care s-a reîn
tors nu de mult de la armată și care 
e mereu printre fruntașii gospodăriei, 
îl completă:

— Crezi că gospodăriile lor se lasă 
mai prejos decit ale noastre ? Da’ 
de unde !

Mama a tras insă o concluzie. A 
gindit ce-a gîndit și-a întrebat-o pe 
fata ei :

— Zi tu oare. Mărie, n-ai putea 
să chemi pe gazdele tale, de la 
Piatra-sat, pe cîteva zile la noi ?

Oprindu-se in pragul bucătă
riei, muncită de un gind de al ei, 
adăugă:

— Auzi tu ! Ce-ar fi dacă la anu’ 
ați chema pe sportivii ăia, ai voștri, 
și p-ai lor, să se întreacă pe la noi?! 
Nu de alta, da să-i ospețim și noi ! 
Ș-apoi cite n-ar avea de văzut pe me
leagurile noastre ?

TIBERIU BAN

„Schimb de
N-a fost de loc rea ideea tovarășilor 

din colegiul de antrenori de fotbal 
din Brașov, de a se organiza un schimb 
de experiență intre... mărimile fot
balului din regiunile Brașov și Ploiești. 
In ambele regiuni fotbalul este foarte 
răfpindit și apoi, cind e vorba de 
acest sport, probleme sint, slavă dom
nului !

Cînd a auzit ce vor brașovenii, tov. 
Velicu, metodistul consiliului regional 
UCFS Ploiești, și tov. Panovschi, secre
tarul colegiului de antrenori, n-au știut 
cum să-și exprime satisfacția:

— Vom face o treabă foarte bună! 
au spus ei. Și not zicem s-o facem 
cît mai repede. Știți ce propunem ? 
Acest schimb de experiență să aibă loc 
la noi, la Cimpina, pe ziua de 24 oc
tombrie. Sunteți de acord ?

— Sigur că da. Cu cît mai repede, 
cu atît mai bine ! Deci, pe 24 sîntem 
Ia dv. Noi vom căuta să aducem cît 
mai mulți specialiști, iar dv., ca gazde, 
nici nu mai încape îndoială că veți pu
tea face o mobilizare frumoasă...

Și au început pregătiri pe ambele..', 
fronturi. Ploieștenii au ajuns la con
cluzia că ar fi necesare și două refe
rate, care să fie expuse cu prilejul 
schimbului de experiență. Unul trebuia 
să-l țină colegiul din Brașov, iar celă
lalt urma să fie prezentat de gazde. 
In programul acestei consfătuiri a fost 
prevăzut și un meci de fotbal intre 
antrenorii și specialiștii celor două re-

experiență"
giuni. Nu de alta, dar ca să arate că 
sint tari nu numai in teorie, ci și in 
practică !

Și, zilele, cum știți, trec repede, ast
fel că, pe nesimțite, a venit și ziua de 
24, sorocită pentru schimbul de experi
ență dintre brașoveni și ploieșteni. Dis- 
de-dimineață, in fața Consiliului regi
onal UCFS Brasov era mare animație. 
Veniseră mai bine de 30 de cadre teh
nice din diferite colțuri ale regiunii, 
printre care puteau fi văzuți antrenorii 
GhiUing (Sibiu), Schmidt și Molnar 
(Mediaș), Lengheriu (Făgăraș) etc. In 
așteptarea plecării, antrenori cu vechi 
„state de serviciu" ca Ionescu Crum, 
Vladimir Grosaru etc. făceau un 
schimb de experiență ... preliminar cu 
antrenori tineri ca N. Proca, Gh. Mari
nescu, I. Hidișan, I, Vulcăneanu Și 
alții. Unii dintre ei nu s-au dat in lă
turi să suporte singuri spezele de de
plasare pînă la Brașov, in dorința de 
a fi și ei prezenți la această intere
santă Și utilă consfătuire.

De la Brașov la Cimpina nu e cale 
lungă. Dacă e nevoie, o străbați și cu 
piciorul. Cu autobuzul insă, drumul 
dacă durează două ore... La ora 11; 
oaspeții erau la Cimpina. Ei erau, dar 
nu erau...gazdele I Nimeni nu i-a aș
teptat, nimeni nu le-a dat binețe, iar 
tovarășii de la consiliul raional UCFS 
Cimpina au dat din umeri cind au auzit 
pentru ce veniseră brașovenii. Nu știau 
nimic despre acest schimb de experi
ență l

mișcare in teren. Eram 
curios să văd cine va 
învinge. De altfel acest 
lucru il așteptau și nu
meroșii suporteri prezenți 
la meci. Pronosticurile 
erau împărțite. Și 
că după un meci 
a durat mai bine 
oră și 
gat la 
sei a 
Vasile 
tanul
Vl-a B mi-a spus : 
luăm noi 
vedeți!“

20 octombrie. Astăzi 
am organizat lecția in
troductivă la handbal in 
7. Au venit mulți copii. 
Printre ei și cițiva din
tre voleibaliști. împreună 
cu cei inițiați am pregă
tit o scurtă demonstra
ție. Cele mai ineîntate 
s-au arătat fetele dintr-a 
V-a. Cred că de aici se 
poate forma scheletul 
viitoarei echipe feminine 
de handbal in 7 a școlii.

10 noiembrie. Alături 
de voleibaliști au intrat 
în acțiune și micii fot
baliști. Cu toții se pre
gătesc pentru intilnirile 
cu comunele învecinate, 
din primăvară. Anul tre
cut am susținut întreceri 
numai la fotbal. Echipa 
școlii din Dobreni am 
învins-o cu 2-1, iar în 
meciul cu echipa școlii 
din Negrilești am pier
dut cu același scor. Anul 
acesta insă, se vor orga
niza întreceri și la volei. 
Pentru aceasta trebuie 
să ne pregătim bine. E 
in joc doar onoarea 
școlii.

(însemnările din jur
nalul profesorului Mihai 
Humă 
8 ani 
cina, 
Neamț,
oprim însă aici...).

de la școala de 
din comuna Gîr- 
raionul Piatra 
continuă. Noi ne

Pt. conformitate
RADU BOGDAN

«XXXXXX»XXX»0<XXXXXXXXXXX30CKX)00000CXXXXOXXX»00000aa»CXj0000C>000000000C00000000d

Pînă cînd va cădea zăpada...
Apropierea sezonului de schi al 

anului 1963 a fost marcată cu două 
luni înaintea primului concurs pe 
zăpadă, de prezența schiorilor intr-o 
pasionantă întrecere pe... uscat.

Evenimentul s-a petrecut la Pre
deal, pe stadionul din localitate, unde 
s-au desfășurat probele tradiționalu
lui concurs de control al pregătirilor 
din timpul verii. Cele mai bune per
formanțe au fost înregistrate, binein
țeles, de seniori, dintre care frații 
Zangor au terminat invingători in 
aproape toate probele de alergări. 
Multipla campioană la fond Elena 
Tom-Zangor a alergat distanța de 
800 m cu 7 secunde mai puțin decit 
Dorina Nilă (2:44,0 față de 2:51,0), 
Alexandru Zangor a parcurs 3 000 m 
în 9:21,0, față de 9:30,0 cît a reali
zat Gh. Cincu, iar Ion Zangor s-a 
detașat dintre cei de la alpine, ob- 
ținînd 11,6 pe 100 m și 2:12,0 pe 
800 m. La ridicări in brațe, in 
schimb, Mihai Bucur a fost și in 
acest an cel mai bun, iar în cursa 
de 400 m a săritorilor de Ia tram

bulină. Gh. Frățilă și Florea Voinea 
au oferit o dispută pasionantă, în
cheiată cu victoria la limită a pri
mului.

In general, seniorii au dovedit că 
în timpul verii s-au străduit să-și 
îmbunătățească pregătirea fizică, ca
pitol atît de important în obținerea 
performanțelor în timpul iernii. Vite
za. rezistența, forța, detenta au fost 
principalele obiective ale antrenamen
telor. De remarcat că juniorii și co
piii au reușit să înregistreze cel mai 
mare număr de participant: : aproa
pe 200 ! Pentru un concurs de control 
pe uscat, cifra este impresionantă și 
ea reflectă atit preocuparea antreno
rilor de a asigura tinerilor schiori o 
pregătire metodică, cît și dorința con- 
curenților de a se antrena cu conștiin
ciozitate.

LA 6 IANUARIE, 
INAUGURAREA OFICIALĂ 

A SEZONULUI
Conform tradiției, inaugurarea ofi

cială a sezonului de schi se va face

4*

— Ban venit la Cimpina ! Ai noștri sini plecați la București. Așa că... și la 
revedere ! în ceea ce privește schimbul de experiență, vă vom comunica părerile 
noastre... prin poștă !!! Desen de S. Novac

Ce era de făcut ? Au chemat la 
telefon consiliul regional UCFS Plo
iești.

— Alo, Ploieștiul ? Consiliul regio
nal ? Știți, am venit pentru schimbul 
de experiență de la Cimpina, așa cum 
am aranjat...

— Nu vă supărați, dar nu știu ce 
să vă răspund. Eu Bint contabilul con
siliului regional. Am auzit și eu ceva 
despre acest schimb de experiență, dar, 
să vedeți, tov. Velicu, cu care ați vor
bit dv., nu mai este la noi. Avem un 
tovarăș nou, iar președintele și secre
tarul colegiului de antrenori, tov. Po
pescu, și respectiv Panovschi, sint ple
cați în... schimb de experiență la 
București. Ce, dv. nu știți ? La Bucu
rești e meci mare : joacă o selecționată 
divizionară cu reprezentativa olimpică 
a Cehoslovaciei...

Acum, lucrurile erau clare. Celor din 
Brașov nu le mai răminea altceva de 
făcut decit să se întoarcă acasă. Și așa

au făcut, caravana oprindu-se insă in 
drum, la Piriul rece, lingă Predeal, pen
tru a urmări la televizor partida de fot
bal de la București, la care plecaseră, 
in... schimb de experiență președintele 
și secretarul colegiului de antrenori din 
Ploiești...

Ce se poate spune despre toate 
acestea? Că unii tovarăși din consiliul 
regional UCFS Ploiești și cei din colegiul 
de antrenori preferă să se... distreze, 
decit să-și respecte angajamentele, că 
au dat pe... apa simbetei o treabă 
bună. Și dacă cei din Brașov 
n-au reușit să facă mult așteptatul 
schimb de experiență pentru care se 
pregătiseră și cheltuiseră și bani, in 
schimb au de-acuma... experiență in 
ceea ce privește seriozitatea tovarăși
lor lor din Ploiești...

JACK BERARIU 
VASILE GODESCU

(după o scrisoare primită de la co
respondentul nostru regional C. Gruia)

in prima duminică a anului, respec
tiv la 6 ianuarie 1963, pe pirtiile Pre
dealului. După acest concurs vor 
urma întreceri săptămînale, majori
tatea cu caracter republican, pro
gramate la Poiana Brașov, în Bu- 
cegi, la Rișnov, Fundata, !n Munții 
Semenicului, Parîngului, la Borșa, la 
Mogoșa și la Gheorghieni.

Pină la primele concursuri ale anu
lui viitor, schiorii mai au însă mult 
de lucru. înainte de căderea zăpezii 
ei își pot desăvîrși pregătirea fizică, 
pot organiza concursuri de slalom pe 
uscat, și, bineînțeles, trebuie să-și 
pună la punct echipamentul și ma
terialul. Ei pot contribui la curățirea, 
amenajarea și măsurarea pîrtiilor 
(cum au făcut schiorii din Sibiu și 
din Brașov), fapt care îi va ajuta 
mult la căderea zăpezii. Atunci ei 
vor avea posibilitate să treacă la 
antrenamente pe zăpadă încă din 
primele zile, fără să aștepte pină la 
depunerea unui strat mai gros, care 
să acopere pietrele și rădăcinile a- 
flate pe trasee.

De concursurile oficiale ne despart 
încă șapte săptămîni, dar acestea 
trebuie folosite din plin, pentru ca o 
dată cu primele întreceri pe zăpadă 
ce vor fi organizate pe plan local, 
să înceapă o cît mai bogată activi
tate de schi.

Abonati-vă
; LA PUBLICAȚIILE SPORTIVE

PE ANUL 1963
Ziarul SPORTUL POPULAR

— apare luni, marți, joi și sîm- 
bătă: pe 3 luni lei 12— pe 6 
luni lei 24 — pe un an lei 48.

Revista ilustrată SPORT
— apare bilunar: pe 3 luni lei 

15 — pe 6 luni lei 30 — pe un 
an lei 60.

Revista SPORT Șl TEHNICĂ

— apare lunar: pe 3 luni lei 9 
— pe 6 luni lei 18 — pe un an 
lei 36.

REVISTA DE ȘAH

— apare lunar: pe -3 luni Iei 
5,25 — pe 6 luni lei 10,50 — pe 
un an lei 21.

Revista
CULTURĂ FIZICA $1 SPORT

— «pare trimestrial: pe 6 luni 
lei 6 — pe un an lei 12.

Abonamentele se fac la foaie 
Oficiile P-T.T.R., la factorii poștali 
și la difuzorii voluntari din între
prinderi și instituții.
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După prima etapă a campionatului feminin
—= KgfcECTunia ——-
JOCURI SPECTACULOASE ȘI... CÎTEVA SURPR

CONSTATĂRI ȘI ÎNDRUMĂRI
Ediția 1962—1963 a ■ > h ■■■»

' lui republica® 4e kiiAn
n in a îim< pat
tatea lalibiAr *
diferente ■—* ^",r-
lapC ore 6*1 ‘ _ • 7* ”

«■»
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Itecwa* (3T_ 3^).
< «Jp • i*« __ O*spâa Bacan’s/i
**< (**% «c i’eăET* ^xțfF^yfî — V'oin-
g* W®4aa (19—15) în care, chiar dacă 
Mi Jm farwațu a condus la un mo- 
M->: dat la diferențe categorice, re- 
vohatcM a fost cunoscut de-abia în fi- 
jw'_ Desigur, la acest lucru a contribuit 
ți modificarea adusă sistemului de des
fășurare a campionatului, în care contra
ră toate rezultatele din serii și din 
turneul final, după care se stabilește 
clasamentul final.

0 altă constatare îmbucurătoare este 
aceea că unele echipe s-au prezentat 
cu un nivel de pregătire bun pentru a- 
cest început de campionat. Rapid, JCF, 
Știinfa București, Știința Cluj, Voința 
Oradea, au arătat că au folosit din plin 
perioada îndelungată de pregătire avută 
la dispoziție de la terminarea ediției 
1961—1962 a campionatului. Ne refe
rim, în special, la faptul că în jocul a- 
ccstor echipe s-a observat aplicarea reco
mandărilor date de F.R. Baschet, adică 
folosirea formelor active ale apărării om 
la om și utilizarea „zonei" doar în func
ție de anumite necesități temporare. Pro
movarea cu curaj a elementelor noi, tine
re (Cristina Moț oi de la ICF, Anca De- 
metre seu și Margareta Wagner de la Ști
ința Cluj, Liliana Vlăiescu și Sanda 
Clondescu de la Știința București, Kato 
Vogel de la Voința Brașov, Stela Miha* 
de la SSE Constanța) este o altă carac
teristică a etapei de duminică, îmbucură
toare, mai ales prin faptul că majori
tatea au talie ridicată, ceea ce le des
chide frumoase perspective. Bineînțeles, 
cu condiția să muncească intens, cu 
perseverență și conștiinciozitate.

Cu toate aceste constatări pozitive, 
nu putem fi mulțumiți de aspectul ge
neral al etapei inaugurale, în care une
le echipe au dovedit, prin slabul nivel 
al jocului prestat (Crișana Oradea, 
Știința Timișoara, Progresul și Voința 
București), că nu au privit cu suficientă 
seriozitate pregătirile în vederea acestei 
importante competiții. Dacă formații ca 
Știința Timișoara și Progresul București 
au scuza acestei comportări prin promo
varea masivă a unor jucătoare tinere, 
neexperimentate, Crișana Oradea și Voin
ța București nu pot avea nici măcar un 
pretext. Antrenorul Liviu Nagy a recu
noscut că jocul slab al echipei Crișana 
se da tore șt e volumului redus de muncă 
și numărului insuficient de antrenamente. 
Cît privește pe antrenorul Gheorghe Lă- 
zărescu, considerăm că greșește în orien
tarea și pregătirea echipei Voința, nu 
pune în valoare efectivul de care dis
pune. Astfel, apărarea este orientată 
spre folosirea în exclusivitate a „zonei" 
și aceasta de un scăzut nivel (insuficient 
de elastică, inactivă), iar presingul a 
fost utilizat formal, în ultimele 50 de 
secunde de joc, numai pentru a „respec
ta" indicațiile F.R. Baschet. Cît privește 
atacul, se observă lipsa de omogenitate 
și eficacitate. Regretabil este și faptul 
că nici în acest an nu am observat pre
zența pc teren a unor jucătoare tinere, 
de perspectivă, deși antrenorul echipei 
Voința București și-a luat angajament 
în fața Colegiului central dc antrenori că 
va promova baschetbalistele de pe banca 
Tezcrvelor în prima formație.

De altfel, în ceea ce privește indicația 
eu privire la aplicarea presingului, consi
derăm că și alte echipe sînt tributare

REZULTATELE CONCURSULUI

Sanda Dumitrescu (Știința Cluj) a trecut de Florica Tudor și aruncă la coș. 
(Fază din meciul Știința Cluj — I.C.F.).

Foto : St. Petrică

Este vorba de Știința Cluj, Știința Ti
mișoara ș.a.. care nu i-au folosit de loc 
sau au arătat că nu s-au pregătit pentru 
aplicarea lui.

Nu putem încheia aceste considerații 
asupra desfășurării primei etape a cam
pionatului feminin, fără a aminti de pre
zentarea nesatisfăcătoare a majorității 
arbitrilor. I. Krasznai, Fl. Andor, I. Pe- 
truțiu, Dan Chiriac ș.a. nu au avut ținu
ta vestimentară de arbitru completă și 
unii nici măcar ecusoanele de arbitri. 
Simțindu-se probabil vinovați, arbitrii 
nici nu au mai pretins antrenorilor să 
conducă echipele îmbrăca ți în ținută 
sportivă, așa cum prevede regulamentul 
internațional. Și, pentru că vorbim de 
arbitri, să amintim de două greșeli frec
vente în meciurile de duminică : sancțio

narea cu ușurință a lovirii mingii de pi
cior, chiar cînd nu creează un avantaj 
pentru echipa care a comis infracțiunea ; 
neacordarea a două aruncări libere în 
cazul greșelilor personale intenționate, 
indiferent de locul unde s-a produs in
fracțiunea.

Sperăm însă că cele semnalate în 
rîndurile de mai sus vor constitui un pri
lej de analiză pentru antrenori, jucătoare 
și arbitri, astfel ca în etapele următoare 
aceste lipsuri să fie remediate.

In plus, ele pot constitui un prilej de 
a le preveni pentru antrenorii echipelor 
masculine, care-și încep întrecerea la 
2 decembrie.

OCTAV DIMITRIU 
secretar general al F.R.B.

D. STANCULESCU

UNLlf CONSTATĂRI DUPĂ PRIMILE FINAIE...
o Ce a adus nou întrecerea pe echipe I • Comportări șl... 
comportări • Lupta devine tot mai sfrînsă ! • Ceva despre 

principalii pretendenfi la titlu

RE CICLOCROS DE DUN1N1CA
La sfîrșitul săptămîni s-a desfășu

rat pe un traseu situat în împreju
rimile stadionului Voința un concurs ' 
de ciclocros, organizat de clubul spor- ; 
tiv Gloria. Și-au disputat întîietatea 
o bună parte din specialiștii acestui 
gen de întreceri nrecum și un mare 
număr de tineri cicliști. Cea mai spec
taculoasă probă a fost a seniorilor, 
încheiată cu o meritată victorie a 
alergătorului Alexandru Hirju 
(Steaua).

In celelalte probe au ieșit învin
gători: Mircea Tacaci (Olimpia) la 
juniori cat. I, Dumitru Lascu (Uni
rea) la juniori cat. a Il-a și Marin 
Rob (Voința) la cat. bicicletelor de 
șemicurse.
___________ C. NICULESCU-coresp.

SPORTUL POPULAR 
J’ag. a l-a Jir. 4139 I

• Inaugurată cu probele de floretă 
fete și sabie, ediția actuală a finale
lor campionatului republican s-a 
bucurat de o participare mai largă, 
și de o valoare mai bună, decît pre
cedentele ediții. Mărirea numărului 
la șase echipe în fiecare finală a pri
lejuit firește, o luptă mai deschisă, 
un asalt mai susținut către primul 
loc. Totuși, ar fi de dorit ca la fi
nale să fie prezente echipe repre
zentative din mai multe orașe și re
giuni.

Ce a adus nou întrecerea pe 
echipe ? In principal — multe ele
mente tinere. Faptul trebuie subli
niat, fiindcă el dovedește o orien
tare sănătoasă. Numai așa se pot a- 
sigura rezervele primelor noastre 
„garnituri". S.S.E. Satu Mare ar 
constitui exemplul cel mai elocvent 
ca și Farul Constanța — ambele e- 
chipe fiind formate în mare majori
tate din elemente tinere.

® La capitolul „comportare" este 
de amintit, în primul rînd, dublul 
succes al scrimerilor de la Steaua. 
Echipele acestui club — pregătite de 
antrenorii A. Vilcea și C. Ciocirlie 
— au evoluat la o valoare constant 
bună( au manifestat omogenitate și 
putere de luptă. Incontestabil — atît 
la floretă fete cît și la sabie, clubul 
sportiv Steaua are cele mai bune 
echipe.

Progresul (la fete) a prezentat o 
echipă cu multe elemente de valoa
re (Vicol, Ene, Ștefănescu), dar care 
n-au reușit să se „regăsească" decît 
rareori în asalturile pe care le-au 
susținut. Este adevărat că în meciul- 
„cheie", cu Steaua, floretistele de 
la Progresul au avut momente cînd 
au dominat întrecerea de pe planșe, 
dar au intervenit și „căderi" (prea 
dese), care au întors rezultatul. Tot 
la floretă fete, semnalăm comporta
rea curajoasă a sportivelor de la 
Petrolul Ploiești. Ele au venit la fi
nală, după o serie de rezultate fru
moase în zone. Echipa tinde spre 
omogenizare, avînd alături de trăgă

toare experimentate (Cecilia Neagu- 
Diculescu) alte trei floretiste cu fru
moase posibilități: Magdalena Cora, 
Mira Crăciunescu și Drinel Welter. 
Fără să prezinte o valoare tehnică 
bine cristalizată, scrimerele de la 
Farul Constanța s-au prezentat în 
luptă cu mult elan. Oricum, promi
țător pentru viitoarele ediții ale cam
pionatului.

La sabie. Știința București n-a mai 
prezentat — ca altădată — un peri
col pentru echipa campioană. Handi
capată de aportul slab al lui L. Ro- 
honi, echipa s-a bazat în principal 
pe Tănase Mureșanu (de fapt, flore- 
tist). Necorespunzător au evoluat cei
lalți sabreri al Științei și în special 
Eugen Tnreu, de la care ne-am fi 
așteptat la mai mult. O surpriză : 
Crișana Oradea care s-a clasat îna
intea echipei C.S.M. Cluj. Explica
ția ? Sabrerii din Oradea au dove
dit mai multă gîndire tactică cu care 
și-au surprins deseori adversarii. Clu
jenii, cunoscuți ca specialiști în 
sabie — n-au „mers" la valoarea 
pe care s-a mizat, datorită în bună 
parte unor condiții obiective (fo
losind în ultima vreme o sală nepro- 
pice practicării scrimei). Ultimele 
clasate, Petrolul Ploiești și Stăruin
ța Timișoara, n-au reușit, în genere, 
să se ridice la valoarea celorlalte e- 
chipe finaliste.

• Un fapt pozitiv: se pare că di
ferența de valoare între unele cen
tre ale țării și orașul București este 
pe cale de dispariție, balanța va
lorică începînd să-și găsească un e- 
chiiibru... Afirmația noastră se ba
zează pe faptul că la floretă fete 
încep să se afirme centre ca: Satu 
Mare și Ploiești, iar la sabie — 
Oradea (care a realizat un salt ca
litativ demn de consemnat). Lucrul 
acesta nu trebuie să scape din vedere 
federației. Se impune să se acorde 
mai multă atenție și altor centre,

(Urmare din pag. 1)

o formație de rezervă, au fost mai 
deciși în partea a doua a jocului, au 
speculat fiecare greșeală comisă de 
adversari și nu a lipsit mult ca ei 
să termine chiar învingători. Știința 
a condus pînă în min. 51, cînd pe 
tabela de marcaj a apărut prima 
oară un rezultat egal. Apoi, dina- 
moviștii au condus cu 18—17 și 19— 
18, pentru ca în ultimul minut, cînd 
nimeni nu se mai aștepta, Jumate 
(ținut pînă atunci în mod inexpli
cabil pe banca rezervelor) să aducă 
studenților egalarea. Și, astfel, în- 
tr-un joc în care avea prima șansă, 
Știința a fost nevoită să se mulțu
mească doar cu un singur punct.

RAPID — STEAUA (m) 18—17
(9—10). Ambele echipe au luptat mult 
pentru victorie, iar scorul a indicat 
pe rind cînd avantajul feroviarilor (cu 
un lot mai omogen ca de obicei), cînd 
al militarilor. Militarii au fost lip
siți de 4 titulari. A cîștigat Rapidul,

dar tot atît de bine victoria d 
reveni și echipei Steaua. Și toi 
acest lucru a făcut ca întîlnirel 
fie urmărită cu „sufletul la g| 
de entuziaștii suporteri ai celor 1 
protagoniste. In prima repriză, r! 
a condus la un moment dat cu I 
și 7—3, dar la sfîrșitul ei Stl 
este cea care avea avantaj de 11 
După pauză, scorul devine egal 
min. 39 (12—12). Apoi fiecare ecj 
„punctează" pe rînd: Rapid cu 13 
și 14—13 iar Steaua cu 15—14 (1 
53). Finalul este pasionant. In 1 
58 feroviarii păreau că-și asigurai 
victoria (17—15), dar militarii ni 
spuseseră ultimul cuvînt. Un ml 
mai tîrziu tabela electrică ini 
pentru a 7-a oară scor egal (17—1 
Și numai un șut năpraznic al I 
Stoian a adus echipei din d 
Iești victoria în ultimele 40 de I 
cunde.

Alte rezultate: RAPID—CONFl 
ȚIA (f) 18—8 (11—3); UNIREA
VESTITORUL 12—11 (7—2). I

Sezonul sportiv pc gheață a încep
(Urmare din pag. 1)

concordanță intre muzică ți mișcă
rile pe care le-au executat cu de
zinvoltură, cu mare siguranță.

— Cred că dacă erau în concurs 
degajați. Fie-

Dar tot ade- 
prin demon-

nu mai evoluau atît de 
care avea puțin trac.

— Da, este adevărat, 
vărat este ți faptul că
strații te obișnuiești cu atmosfera 
concursurilor. Eu participam la con
cursuri demonstrative in fiecare sim- 
bătă ți duminică. Ața am prins în
credere in forțele mele. Ar fi in
dicat ca și dv. să organizați cit mai 
multe demonstrații.

Discuția noastră a fost întreruptă 
de apariția celor mai tineri „artiști 
ai gheții". Sandu Dragoș, Adina Cai- 
macan, Beatrice Huștiu și alți copii 
sub 10 ani și-au cucerit simpatia 
spectatorilor. O frumoasă primire i 
s-a făcut micii balerine cu părul 
blond, Aurica Ion, care ne-a îneîntat 
privirile cu mișcările ei grațioase. 
Copiii aceștia care cu puțin timp 
în urmă alunecau timizi pe gheață, 
acum dansează și execută sărituri 
spectaculoase.

La reușita programului desfășurat 
cu ocazia deschiderii oficiale a nou
lui sezon competițional au contribuit

și patinatorii 
hocheiști care 
monstrații la

de viteză și tin 
au făcut frumoase" 
lumina reflectoare

VEȘTI DIN PROVÎO
TG. MUREȘ. In secția clubJ 

sportiv orășenesc Mureșul se pre 
teec peste 30 de „viteziști" sub con< 
cerea antrenorului Carol Gall. In 
ceste zile ei fac antrenamente 
pregătire fizică, iar de 
dat ultimele norme din 
cursului de vară dotat 
patinatorului".

MIERCUREA CIUC.
I. Molnar pregătește pentru actud 
sezon 13 copii care vor participa 
campionatul republican de viteză.

TUȘNAD. Conducerea 6tațiunii 
luat o serie de măsuri pentru 
menajarea 
rățat lacul, 
rele și se 
sportivă.

CLUJ. Patinatorii artistici s| 
încadrați în secția clubului spor] 
muncitoresc, iar viteziștii activează! 
Știința. Antrenamentele pe. _ usl 
continuă cu intensitate în 
rea înghețului.

curînd și 
cadrul c 
cu „TnsiJ

Antren,

pistei de viteză. S-a 
se vor reamenaja ves1 
va mări in general b;

Vn moment din spectaculoasa intilnire dintre Tănase și Drimbă
Foto : T. Roibu

unde scrima începe să se afirme ca 
o ramură sportivă în plină ascensiu
ne (Constanța, Timișoara ș.a.).

> Cîteva cuvinte despre principalii 
concurenți. La floretă fete, Olga 
Szabo, în ciuda unor înfrîngeri supă
rătoare (la Ana Ene, mai ales) — a 
fost totuși cea mai bună trăgătoare. 
Ea confirmă încă o dată valoarea 
ei netă, scoțîndu-i în evidență, în 
egală măsură, măiestria, experiența și 
fantezia ei. Ea rămine, de departe, 
floretista nr. 1 a țării noastre. In 
ceea ce o privește pe Maria Viral, 
este greu — pentru moment — să 
formulăm o concluzie. Ea are evo
luții diferite — unele in care 
etalează din plin bogatul bagaj ce 
cunoștințe pe care îl ««. aBete 
în care este de nerecunoseut Na c _ 
va există in cazul ei carențe -z ca
pitolul „pregătire moral-voktr-ri ' '
Geta Sachelarie a cooatltM* • sar-

priză plăcută. Ea a dovedit că I 
muncit serios (în special și-a îmbl 
nătățit rezistența în regim de efori 
a lucrat cu multă acurateță, a „gîJ 
dit“ fiecare acțiune. Ocupînd locul îl 
(se pune întrebarea dacă n-a fol 
frustată de locul II, pentru că regii 
lamentar barajul cu Szabo și Viei 
nu s-a desfășurat decît pentru da 
semnarea titlului de campioană ! 1 
Sachelarie realizează una din cel 
mai bune performanțe personale.

In turneul sabrerilor D. Mustaț| 
s-a arătat a fi cel mai activ specia 
Lst ai probei. In imediata lui aprq 
piere L Drimbă (cu mai puțină perl 
= nai.taie față de evoluțiile anterioa 
r» ă O. Vintilă. combativ, dar lipsi 
insă de subtilitățile necesare luptei 
în momentele decisive.

ELENA DOBINCA 
TIBEKIU STAMA



in campionatul de tineret
Ca și în categoria A, în întrecerea 

echipelor de tineret duminică s-au dis
putat doar patru întîlniri, din care 
gazdele au cîștigat trei, iar una s-a 
terminat la egalitate. I^a fel ca și me
ciurile primelor garnituri...

VIITORUL — FARUL 3—0 (1—0). 
In ciuda terenului greoi, alunecos, care 
a influențat controlul balonului, ambele 

In luptă pentru balon. (Fază din meciul de tineret Viitorul—Farul Constanța, 
3—0).

echipe s-au străduit să facă un joc 
.frumos și au reușit în bună măsură. 
A cîștigat Viitorul pentru că și-a des
fășurat acțiunile pe un front larg, cu 
pătrunderi în adîncime și multe șuturi 
precise la poartă. Cele trei goluri an 
fost marcate de Nunueiller VI (min. 5 
și 90) — care a fost cel mai bun de 
pe teren — și Dumilriu I (min. 75, din 
11 m.). (A. Zamfirescu, coresp.).

PETROLUL — C.S.M.S. 1—1 (0—1). 
Cele două formații au practicat un fot
bal curat. Ele au avut pe rînd superio
ritatea. In prima, echipa din Iași a 
desfășurat acțiuni mai clare, concre- 
tîzmd una (în min. 13) prin Moicescu. 
In a doua, Petrolul a dominat mai mult 
și a egalat prin Asan (în min. 60). 
(C. lorduchescu și Gh. Apostolescu, co- 
rcsp.).

ST. ROȘU — U.T.A. 3—2 (1-1). 
Joc spectaculos. Victoria gazdelor este 
meritată. Ele au insistat mai mult în 

"'repriza a doua în acțiunile de poartă.
Au marcat : Selimesi (min. 58) și Da
mian (mm. 5 și 80), respectiv Pet- 
schowski (min. 6) și Franzen (min. 50). 
(Gh. Core odei, coresp.).

PROGRESUL — DINAMO BACĂU 
3—0 (1—0). — Echipele au luptat 
cu mult elan, pe un teren îmbibat cu 
apă, pentru a furniza un joc bun.

Clasamentele cupelor „Sportul
popular * și „Loto-Pronosport“
După 12 etape mai puțin aceea

incompletă, disputată duminica a-
ceasta, clasamentul Cupei Sportul
popular" (comportare sportivă) se
prezintă astfel:

1—3. Știința Cluj 4 puncte
Steagul roșu 4 puncte
U.T.A. 4 puncte

4. Petrolul 6 puncte
5—6. Minerul 7 puncte

Dinamo Bacău 7 puncte
7—8.. Știința Timiș. 9 puncte

Viitorul 9 puncte
9. Steaua 10 puncte

10. Farul 11 puncte
11. Progresul 13 puncte
12. Dinamo Buc. 20 puncte
13. Rapid 21 puncte
14. Crișana 23 puncte
15. C.S.M.S. 26 puncte

în „Cupa Loto-Pronosport“, care 
se atribuie echipei care va realiza 
cea mai mare diferență de goluri 
(între cele date și cele primite), si
tuația este următoarea după 13 etape: 

1. Petrolul
2. Farul
3. Viitorul

+13 goluri 
-j-10 goluri 
l+ 6 goluri

4—6. Dinamo Buc. + 5 goluri
C.S.M.S. l+ 5 goluri
Steaua + 5 goluri

7. Știința Timiș. + 3 goluri
8—9. Rapid + 1 gol

Progresul + 1 gol
10—11. Știința Cluj — 2 goluri

U.T.A. — 2 goluri
12. St. roșu — 3 goluri
13. Dinamo Bacău —10 goluri

14—15. Minerul —16 goluri
Crișana —16 goluri

Progresiv! a cîștigat pe merit, ca urma
re a unui joc mai bun și eficace. Scorul 
putea fi mai mare, dar portarul băcăoan, 
Bucur, a apărat excelent. In plus, două 
șuturi au nimerit bara, iar în alte ocazii 
Copil și Protopopescu au ratat copilă
rește. Au marcat: Sandu (min. 8 și 50) 
și Protopopescu (min. 65). (Gh. Ciora- 
nu, coresp.).

In urma acestor rezultate, clasamen
tul se prezintă astfel:
1. Rapid 12 7 3 2 30:15 17
2. Dinamo București

10 7 1 2 27:14 15
3. Crișana 11 5 4 2 23:18 14
4. Steaua 11 5 3 3 36:25 13
5. Știința CIi. 10 5 3 2 17:12 13
6. C.S.M.S. 11 5 3 3 27:22 13
7. Știința fimișoara

11 3 6 2 23:25 12
8. Progresul 12 5 1 6 22:21 11
9. Petrolul 12 4 3 5 19.21 11

10. St. roșu. 9 4 2 3 18:18 10
11. Dinamo Bacău

12 4 2 6 20:25 10
12. Viitorul 12 5 o" 7 23:31 10
13. Minerul 12 4 1 7 21:27 9
14. Farul 11 3 2 6 14:20 8
15. U.T.A. 12 0 2 10 12:38 2

In clasament au fost incluse și rezul
tatele meciurilor Viitorul—Minerul (6-2), 

și Viitorul—Știința Cluj (0—2), dispu
tate între timp.

Știri... re .J
JOI—O RESTANȚA 1N CATEGORIA A

In campionatul categoriei A sînt 
de disputat cîteva restanțe. Una din
tre ele, acea dintre Steagul roșu 
și Farul, a fost programată pentru 
joi 22 noiembrie la Brașov. Toate 
celelalte vor avea loc după 2 decem- 

' brie, deoarece nu mai sînt termene 
I libere (etapa a XlV-a se va desfă- 
ț șura la 28 noiembrie, iar a XV-a la 

2 decembrie). Unul din aceste me
ciuri, Dinamo București — St. roșu, 
se va juca la 9 decembrie.

Tot la 22 noiembrie va avea loc, 
după cum am anunțat, și ultima eta
pă a turului categoriei B. Cele două 
partide programate, cu acest prilej, 
în Capitală se vor disputa astfel:

Știința București — Unirea Rra. 
Vîlcea pe terenul Olimpia (CAM).

Dinamo Obor — Chimia Făgăraș 
pe stadionul Dinamo.

Toate jocurile vor începe la ora 
14.

Din campionatul de tineret au ră
mas de jucat două partide: St. roșu — 
Știința Cluj și C.S.M.S. — Farul. A- 
ceste întîlniri nu au fost încă re- 
programate

MECI AMICAL LA TIMIȘOARA

TIMIȘOARA (prin telefon). Nefiind 
programată duminică în categoria A, 
echipa Științei a susținut un joc 
amical în compania formației Șoi
mii din campionatul regional. Cu 
acest prilej, studenții au făcut un 
reușit antrenament. în care s-a ur
mărit realizarea unor teme tactice. 
De asemenea, în această întîlnire, 
Știința a folosit și cîteva elemente 
tinere ca Ganga și Mureșan. Partida 
s-a încheiat cu rezultatul de 9—0 
(4—0) în favoarea studenților. Puncte
le au fost înscrise de Igna (3), Mi- 
țaru (2), Bîtlan (2), Tănase și Cosma 
(autogol). (Al. Gross, coresp. reg.).

REZULTATE DIN CAMPIONATUL 
REPUBLICAN DE JUNIORI

SERIA I: Foresta Fălticeni >— 
C.S.M.S. Iași 2—2 (1—0), Moldova
Iași — Textila Buhuși 3—2 (0—0).

AGONIA „W“-ULUI (I)
In revista „France Foot-ball“ au 

fost publicate o serie de articole 
ale Iui Jacques Ferran, consacrate 
problemelor tacticii fotbalului in 
lumina experienței campionatului 
din Chile, la care autorul a parti
cipat în calitate de corespondent.

Recomandăm atenției cititorilor 
unul din aceste articole. Cîteva din 
părerile autorului au un caracter 
discutabil. Totuși, considerăm că ar
ticolul prezintă interes, dat fiind că 
atinge probleme actuale ale fotba
lului contemporan.

In ultimul timp este aproape im
posibil să citești o cronică de fotbal 
în care să nu figureze trei cifre : 
4+2,-|-4.

Desigur că asta vă irita puțin, de
oarece nu vreți ca sportul dv. prefe
rat să se transforme într-o formulă 
matematică. Ce este fotbalul pentru 
dv.? Un spectacol, o inepuizabilă 
sursă de emoții și o concentrare a 
pasiunilor. Dumneavoastră, dragi 
spectatori, căutați să știți și să a- 
flați totul despre echipele cunoscute, 
despre antrenorii cu renume. Urmă
riți cu entuziasm partidele de fotbal 
și considerați că sînteți în măsură 
să formați o selecționată ideală. Sin- 
teți gata chiar să vă asumați și o 
sarcină mai dificilă — reforma ho- 
tărîtă a fotbalului național, pentru 
a-i asigura o hegemonie mondială. In 
schimb, problemele tacticii vă plicti
sesc și chiar vă enervează. Bineîn
țeles, vă dați seama de faptul că a- 
ceste probleme există, dar ați fi 
preferat ca ele să nu existe. Sînteți 
gata să împărtășiți cu foarte multă 
plăcere cuvintele pe care Di Ste
fano mi le-a spus la campionatul 
mondial, in Chile : „Pe teren ai de-a 
face nu cu tactica, ci cu oamenii. 
Antrenorii sint cei care insistă asu
pra problemelor tacticii, asupra sis
temului de joc și a organizării lui, 
pentru a crea impresia că sint de 
ncinlocuit, iar cei din jur să creadă 
că ei sint cei care ciștigă meciu
rile...".

Di Stefano are dreptate, dar pînă 
la anumite limite. Antrenorii nu ciș
tigă meciurile, după cum generalii 
nu ciștigă bătăliile. Asta e o treabă 
a jucătorilor și a soldaților. De obi
cei un joc de fotbal se desfășoară 
nu la voia întîmplării. El se bazea
ză nu numai pe măiestria și inspi
rația executanților. Pentru fiecare

zultate...
SERIA A n-A : Progresul Bucu

rești — Flamura roșie Tecuci 7—0 
(3—o), S.S.E. Ploiești — Dinamo 
București 0—2 (0—2), Știința Galați — 
C.S.O. Galați 5—1 (2—1), Ancora
Galați — Unirea Pitești 3—1 (1—1), 
Prahova — C.S.O. Brăila 3—2.

SERIA A m-A: Carpați Sinaia — 
Poiana Cîmpina 3—4 (2—1), Tracto
rul Brașov — Flacăra Moreni 2—1 
(0—0), Steagul roșu Brașov — Pe
trolul Ploiești 1—1 (0—1). C.S.M. Si
biu — C.S.M. Mediaș 5—0 (0—0), Me
talul Sighișoara — Luceafărul Bra
șov 4—2 (3—2).

SERIA A IV-A: Viitorul Bucu
rești — C.S.S. București 5—2 (3—1).

SERIA A V-A: Unirea Rm. Vîl
cea — Steaua București 2—4 (0—4), 
C.F.R. Roșiori — C.S.O. Craiova 
1—2 (1—0), Metalul Tîrgoviște — 
Oltul Slatina 14—0 (4—0).

SERIA A VI-A: C.F.R. IRTA Arad— 
Ceramica Jimbolia 7—0 (2—0). U.T.A.— 
Drubeta Tr. Severin 15—0 (10—0),
C.S.M. Reșița — Vagonul Arad 2—1 
(2—0), C.S.O. Timișoara — Banatul 
Timișoara 3—1 (1—0). Progresul Ti
mișoara — Știința Timișoara 2—0 
(1—0).

SERIA A VH-A: A.S.M.D. Satu 
Mare — Recolta Cărei 1—0 (0—0), 
C.S.O. Baia Mare — Crișul Oradea 
3—0 (prin neprezentare).

SERIA A VIII-A: Voința Tg. Mu
reș — Siderurgistul Hunedoara, 1—0 
(0—0),Harghita Tg Mureș — A.S. 
Aiud 6—0 (4—0), Progresul Reghin — 
Mureșul Tg. Mureș 1—6.

LOCAȚIUNE DE BILETE

Biletele pentru meciul de fotbal 
R.P. Romînâ—Spania din 25X1 a. c., do 
pe stadionul ,,23 August", se vor difu
za începind de miercuri 21X1 prin clu
burile sportive și casele de bilete.

Pentru acest meci sînt valabile urmă
toarele carnete eliberate de Consiliul 
General UCFS : roșii și maro în pie
le, verzi în dermatin, albastre în der- 
matin .și gri în dermatin (cu ștampila 
„Fotbal"), precum și carnetele gri în 
dermatin ale maeștrilor emeriți și an
trenorilor emeriți ai sportului.

de JACQUES FERRAN

meci e nevoie de o pregătire tactică. 
Jucătorii au primit sarcini concrete. 
La început, cutare și cutare trebuie 
să ocupe anumite poziții (antrenorul 
arată asta cu degetul pe tablă), apoi 
urmează să se deplaseze în funcție 
de faze și de plasamentul adversa
rilor și partenerilor. Cutare jucător 
nu trebuie să se depărteze în nici 
un caz de postul său din apărare 
și să-și limiteze activitatea doar la 
pasarea mingii. Altuia i se inter
zice să-și părăsească omul sau i se 
cere să neutralizeze neapărat înain
tașul apărut în limitele zonei. Un 
alt jucător trebuie să evolueze alter
nativ cînd în rol de apărător, cînd 
în rol de înaintaș... Toate aceste sfa
turi ale antrenorului trebuie anali
zate cu luciditate, aprofundate și di
vizate în părți componente. Ele sînt 
cele care creează la urma urmelor 
schița de joc a echipei, ele îi de
termină arhitectura, lată de ce, în 
pregătirea echipei trebuie să se re

Răsfoind presa străină
curgă atît de des la tabla de de
monstrații. Iată de ce, pentru a în
fățișa grafic sistemul de joc al echi
pei respective, se recurge atît de des 
la litera „W“ sau la cifrele 4+2+4. 
Iată de ce fotbalul nu e numai un 
sport, un joc, un spectacol, o artă, 
ci și — într-o anumită măsură — 
algebră.

Orice antrenor alcătuiește pentru 
echipa sa un plan de jo. special, în 
care se răsfrîng personalitatea lui 
și concepțiile lui asupra fotbalului. 
Antrenorul trebuie să țină seama în 
primul rînd de calitățile și posibilită
țile jucătorilor săi, deoarece în caz 
contrar acesta va fi doar un plan 
pe hîrtie. Deseori tactica trebuie a- 
daptată în funcție de tactica adver
sarului. Dar asta nu e o lege. Unii 
antrenori, dimpotrivă, consideră că 
dacă tactica e justă, ea este vala
bilă pretutindeni și întotdeauna, iar 
dacă o schimbă în fiecare duminică, 
acest lucru nu va fi nici pe departe 
un mijloc ideal de perfecționare. In 
general, aceasta este o problemă in
teresantă care merită cercetări spe
ciale !

Așadar, se obișnuiește să se spună 
că orice echipă are o tactică spe
cială „a sa“. In realitate însă, as
tăzi deosebirile tactice sînt cu totul 
neînsemnate, aș putea spune chiar 
microscopice. Nimănui nu i-ar trece 
prin minte astăzi să pună în linia 
de atac șase jucători, limitîndu-și 
defensiva la doi apărători. Pe plan 
tactic, în întreaga lume fotbalul se 
dezvoltă uimitor de omogen. Dacă 
ajungeți intr-o anumită perioadă a 
sezonului la Moscova, la Londra sau 
la Buenos Aires, vă veți convinge 
cu ușurință că la majoritatea echi
pelor organizarea jocului este mai 
mult sau mai puțin asemănătoare.

Orice epocă importantă în fotbal 
se caracterizează printr-un sistem de 
joc folosit aproape pretutindeni in 
lume. Așa-zisele „sisteme personale" 
sînt doar o variantă a acestui sistem 

| general, aș spune universal.
Aproximativ între 1935 și 1958 în 

i fotbal a dominat sistemul „W“. Au 
' fost bineînțeles și excepții: de pildă 

„lacătul" elvețian, dar se poate a

O fază din jocul de juniori Viitorul—C.S.S., ciștigat de primii cil 5—2,
■ Foto: V. Bageac

firma că 98 la sută din fotbaliști a- 
cordau preferință principiilor „W“-u- 
lui.

De pildă, toate echipele au plasat 
în fața porții, în limitele suprafeții 
de pedeapsă, un jucător puternic, 
înalt, căruia i s-a încredințat sarcina 
de a nu-1 lăsa în zona porții pe 
înaintașul care încerca să pătrundă 
prin centru. Acest jucător era, în 
esență, un fundaș, ultimul dintre 
fundași. Noi cei de la „l’Equipe" și 
„France Foot-ball“ l-am numit de 
mult fundaș central (stoper) și ne-a 
bucurat foarte mult faptul că în 
unele țări (în special în Est) de pe 
spatele lui a fost scos nr. 5 acordat 
înainte mijlocașului centru, pentru a 
i se da nr. 3, care corespunde în
tocmai poziției lui — între nr. 2 —: 
fundașul dreapta, și nr. 4 — funda
șul stingă. Noi am fost întotdeauna 
convinși de faptul că orice revoluție 
tactică în fotbal trebuie să fie înso
țită inevitabil de o nouă terminolo
gie și de o nouă numerotare.

Fără să vrei îți pui întrebarea: 
ce au în vedere astăzi cei care con
tinuă să folosească expresia „centru 
half" ?

Un alt principiu imuabil al „W“- 
ului spunea : echipa este alcătuită din 
trei apărători — minimum, dar cînd ad
versarul atacă In 4, 5 sau chiar 6 
jucători, apărarea se întărește ime
diat (prin mijlocașii și interii re
trași) astfel îneît un număr egal de 
apărători să se opună înaintașilor. 
Această regulă, care înainte vreme 
era respectată cu strictețe (marcajul 
personal și individual și foarte strîns 
pe tot terenul sau cel puțin în pro
pria jumătate de teren), a căpătat în 
cele din urmă o oarecare elastici
tate (marcaj om la om numai în 
zonă), dar echilibrul dintre apărători 
și înaintași a continuat să fie piatra 
unghiulară a „W“-ului.

„W“-ul s-a transformat de-a lun
gul anilor, a devenit mai elastic. Asta 
s-a întîmplat pentru că înaintașii, 
în special, au căutat căi noi, cu a- 
jutorul cărora să poată infringe apă
rarea. La rîndul său, apărarea a 
reacționat mecanic prin întărirea 
continuă a rîndurilor sale. Din pru
dență, fundașii au început să ceară 
ajutorul mijlocașilor, iar aceștia pe 
cel al interilor. Nu intenționez să țin 
o conferință despre istoria fotbalului 
dar, vorbind pe scurt, se poate afir
ma că „W“-ul s-a transformat și a 
degenerat atît de mult îneît într-o 
bună zi a încetat să mai existe la 
una din echipe. Care este această 
echipă, e mai puțin important, dar 
se știe că brazilienii sînt primii 
care, înainte și în timpul campionatu
lui mondial din 1958, au demonstrat 
un sistem de joc care indiferent de 
toate părerile preconcepute luate la 
un loc, nu poate fi numit „W“. De 
ce? Pentru simplul motiv că în locul 
celor trei fundași — minimum, bra
zilienii au plasat patru fundași — mi
nimum : doi pe margini (ca la ,,W“) 
și doi în centru. încă de pe vremea 
„W“-ului s-a simțit nevoia de a 
crea postul stoperului. 4-|-2ț-|-4 (e în 
sfîrșit timpul să spunem lucrurilor 
pe nume) consideră necesară intro
ducerea a doi fundași centrali. Din 
acest moment, 4+2+4 s-a transfor
mat intr-un sistem logic și bine fun
damentat tactic, atît în apărare cit 
și în atac. Succesul acestei noutăți 
a fost uimitor și în decurs de cițiva 
ani el a cucerit întreaga lume.



Concursuri... rezultate... ÎN R. D. GERMANĂ
CLUJ. O frumoasă întrecere a pri

lejuit-o întîlnirea dintre Clubul sportiv 
școlar Cluj și Școala sportivă de elevi, 
Oradea. La juniori, victoria a revenit 
a vieților orădcni cu 155 p (față de 88) 
dar la juniori II, au cîștigat clujenii 
cu 119 p (față de 94). De remarcat că 
atleții din Cluj nu au participat la 
probele de ștafetă, ceea ce le-a atras 
pierderea unui mare număr de puncte. 
Iată cîteva din cele mai bune lezulta- 
tc: JUNIORI I: 100 m 5. Oszlats 
11,8. 200 m S. Szabo 23,8, înălțime 
J. Paulai, 1,75 m, triplusalt S. Dincă 
13,50 m. JUNIOARE 1: 100 m E. Me. 
szaros 14,0 (vînt din față), lungime 
C. Toma 4.85 m., înălțime C. Toma
l, 44 m. JUNIORI II: 300 m L. I>- 
canovici 41,0. greutate I. Theil 12,12
m, disc L. Kato 40,71 m. JUNIOARE 
II : 80 m M. Korossi 11,4. înălțime 
1,40 m; greutate J. Nagy 11,59 m. 
(Petre Năgy, coresp.).

BISTRIȚA. Zilele trecute, în orașul 
Bistrița s-a desfășurat un concurs de 
verificare a tinerilor atleți de la SSE 
A participat un mare număr de atleți. 
Dintre rezultate : 60 m M. Belivacă 7.3, 
20& m M. Pop și M. Belivacă 24.9, 
800 m l. Bilegan 2:24,4 (I. Bralcu, 
cores/}.).

CODLF.A. Recent, în orășelul de la 
poalele Măgurei a avut loc un concurs 
de atletism rezervat pionierilor. Pro
gramul întrecerilor a cuprins patru pro
be. Au participat aproape 100 de pio
nieri. Iată și cîteva rezultate: fete ca- 
tcg. 11—12 ani : 50 m Ana Pripiș 8.2. 
lungime Rita Micskes 3,72; categ. 13— 
14 ani: 60 m Renale Klutsch 9,0. 
înălțime Marcela Pripiș 1,23 m : tetrat- 
Ion Renale Klutsch 294 p. (record școlar 
al orașului Cod lesa) ; băieți 11—12 ani: 
lungime Dumitru Lupu 4,12 m ; înălți
me Dumitru Lupa 1.16 m; categ. 13— 
14 ani : lungime Liviu Opriș 4.72 m. 
(C. Gruia, coresp. reg.).

TIMIȘOARA. — Faza regională a 
campionatului republican de cros pe 
echipe a cunoscut un frumos succes.

Campionatul studențesc 
pe echipe 

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI PE 
PRIMUL LOC IN CLASAMENTUL 

GENERAL
întrecerile de atletism din cadrul 

campionatului studențesc pe echipe 
au continuat cu desfășurarea etape- j 
lor a Il-a și a III-a. La sfîrșitul I 
celor trei etape, in clasamentul ge
neral pe echipe primul loc a fost 
ocupat de reprezentativa Universi- 
tații (de a cărei pregătire s-au ocu- , 
pat Alexandru Bizim, Lucian Zoi- * 1 2 3 4 
can și Ștefan Ursu). Inițiativa comi
siei sportive a centrului universitar 
București, care a organizat in cele 
mai bune cohdițiuni acest concurs, 
poate constitui un model și pentru 
celelalte centre universitare din țară. 
Returul acestei competiții se va des
fășura in primăvară. Iată cele mai 
bune rezultate înregistrate in etapa 
a Il-a și a III-a. FETE, 200 m plat:

REȘIȚA 18 (prin telefon). — Sîm- 
bătă și duminică, sala sporturilor din 
localitate a găzduit finala campiona
tului republican de lupte clasice Ju
niori.

Iată primii trei clasați : cat. 49 kg 
— 1. Gh. Stoiciu (Buc.), 2. P. Cernea 
(Timiș.), 3. I. Stoica (Huned.); cat. 
52 kg — 1. L Baciu (Buc.), 2. C. Ma
nea (Buc.), 3. C. Chirică (Timiș.);
cat. 55 kg — 1. Gr. Drăncioiu (Buc.), 

grea: Gh. Mincu (D.O.) 372,5 kg. — 
Marian Băncilă (Rapid) 255 kg.

In urma acestui rezultat clasamentul 
categoriei A se prezintă astfel:

1. Dinamo Obor
2. Steaua
3. Olimpia
4. Rapid

în . categoria B s-au întîlnit I.C.F. și 
Mătasea populară. Echipa studenților a 
obținut victoria (5-—2) cu toate că a 
prezentat o formație incompletă. (De ce 
oare nu are I.C.F. halterofili de catego
ria semigrea și grea ?). Cea mai bună 
performanță a obținut-o Emil Rațiu care, 
la categoria mijlocie, a realizat 360 kg. 
Iată rezultatele în ordinea categoriilor: 
Radu Constantin (1CF) 192,5 kg și Tu
dor Nica (M.P.) 185 kg.; T. Lăcătuș 
(ICF) 202,5 kg. și Ion Mitroi (M.P.) 
200 kg. : Dumitru Marian (ICF) șî I. 
Roman (M.P.) 202,5 kg. ; II. Hirt (ICF) 
270 kg. și Vasi-le Mihai (M.P.) 200 kg.; 
Emil Rațiu (ICF) 360 kg. și Ștefan Co
mănescu (M.P.) 250 kg. ; Valeria Cos
ciug 260 kg. și G. Tăbîrcea 285 kg. 
aambii de la Mătasea populară au obținut 
victoria în lipsa adversarilor.

în această categorie, clasamentul se 
prezintă astfel : 1. ICF, 2. Mătasea 
Populară, 3. Sirena.

clasat Alexandru Voicu, în vîrstă de 
16 ani. De menționat progresul con
tinuu al sportivilor Stoianov I și II, 
Ovari, Kadar, Nicolau Lenart ș.a.

PAUL RADVANYI-coresp.

Cu prilejul ultimului concurs hal
terofilii orădeni au obținut un remar
cabil succes : 17 recorduri regionale 
(9 la junioi și 8 la seniori). Iată-le : 
La juniori : Anton Hochteil în cadrul 
categoriei pană : 77,5 kg. la împins, 90 
kg. la aruncat și 227,5 kg. la total; 
Laszlo Bothyan Ia categoria ușoară 
87,5 kg. la împins și 217,5 kg. la arun
cat. Iosif Lowinger la categoria semi- 
mijlocie : 75 kg. la împins, 75 kg. la 
smuls și 242,5 kg. la total. La cate
goria semimijlocie : T. Ritzman 92,5 
kg. la aruncat. La seniori : Iosif Ba
las, la categoria cocoș : 77,5 kg. la 
împins. Dumitru Leich la categoria 
pană 82,5 kg la împins, 85 kg la smuls, 
110 kg. la aruncat, și 277,5 kg. la to
tal. Augustin Culici, la ' categoria 
grea : 117,5 kg. la împins, 127,5 kg. la 
aruncat și 342,5 kg. la total.

ALEXANDRU JILAU-coresp.

1. Aurica Pcpovici (Inst. Constr.) 23.6 
sec. ; 800 m plat: Rodica Stanciu 
(Universitatea) 2:42.0; lungime: E. 
Potoroa.ă (I.C.F.) 5.40 disc: Ildico 
Szabo (I.C.F.) 38,17 m ; suliță: Sa
bina Stoica (I.C.F.) 36,19 m ; greu
tate : 1. Cristina Gurău (I.C.F.) 10.98 m;
2. Doina Timiș (Inst. Pedagogic)
10,38 m ; Ștafeta 3 X 800 m : 1. Uni
versitatea 8:51,4 ; 2. Inst. Agronomic 
9:19,4 ; 3. I.S.E. 9:50,0. BĂIEȚI. 
200 m plat : Bernd Gale (I.M.F.) 23.8 
sec. ; 800 m plat : C. Paghidas (I.C.F.) 
1:58,5 ; 2. C. Tatu (Inst. Politehnic) 
1:58,7; 400 m.g.: 1. Gh. Țăruș (Inst. 
Politehnic) 60,2 sec. ; înălțime : Al. 
Spiridon (I.C.F.) 1,90 m lungime : j 
I. Cătănescu (Inst. Constr.) 6,92 m ; 
disc : C. Stancu (Inst. Politehnic) 
39,50 m ; 3000 m plat: V. Jirja (Univ.) 
9:28,0 ; 2. Al. Nicu (I.S.E.) 9:32.5 ; 
greutate: Em. Velciu (Inst. Polit.) ■ 
12,93 m ; 2. L. Stănișteanu (Inst.
Constr.) 12,12 m ; suliță : Wolf Socol 
(I.C.F.) 62,22 m ; 2. Zoltan Toth
(I.C.F.) 54.87 m ; ciocan: R. Vlaicu 
(Univ.) 44,30 m ; 2. N. Bancu (Inst. 
Pedag.) 41,30 m ; 4 X 400 m : 1. Inst. 
Constr. 3:53,0; 2. Inst. Politehnic 
3:54,0; 3. Universitatea 3:54,8.
La sfîrșitul turului, clasamentul ge
neral pe echipe reprezentative de 
institute are următoarea configura
ție: 1. Universitatea 409 puncte ; 2. 
I.S.E. 342,5 p.; 3. Inst. Construcții 278 
p. ; 4. Inst. Politehnic 233 p. ; 5. 
I.M.F. 191 p. ; 6. Inst. Agronomic 
181 p.

GHEORGHE CIORANU — coresp.

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a jjr. 4139 I

Iată rezultatele tehnice : JUNIOARE:
1. C.S.O. Timișoara 9 p, 2. C.S. Ba
natul 18 p, 3. Șc. M. 5 Arad 28 p. In
dividual : 1. Ana Cimponeriu (C.S.
Banatul), 2. Felicia Negru (C.S.O. Ti
miș.), 3. Areta Pascu (C.S.O. Timiș.) 
JUNIORI : 1. C.S. Banatul 10 p, 2. 
C.S.O. Reșița 37 p, 3. Politehnica Ti
mișoara 63 p. Individual : 1. C. Perju 
(C.S. Banatul), 2. M. Bota (C.S. Ba
natul), 3. D. Săvescu (C.S. Banatul). 
SENIOARE : 1. Știința Timișoara 6 p, 
Individual : 1. Gerda Ziegler (Știința),
2. Rozalia Kolof (Știința), 3. Viorica 
Filimon (Știința). SENIORI: 1. C.S.O. 
Reșița 31 p, 2. U.T.A. 50 p, 3. Poli
tehnica Timișoara 52 p. Individual : 
1. V. Popa (C.S.O. Timiș.), 2. I. Da
vid (C.S.O. Timiș.), 3. Gh. Barbu 
(C.S.O. Reșița). (Emil Grozescu și 
Liviu Micșan, coresp.).

SIGHIȘOARA. — In localitate s-a 
desfășurat cea de a doua ediție a 
„Cupei Carpați" la atletism. Au fost 
prezenți peste 100 de atleți și atlete 
din Brașov, Sf. Gheorghe Făgăraș, 
Mediaș, raionul Sibiu și Sighișoara. 
O bună comportare au avut-o spor
tivii din localitate care au ocupat 
primul loc in clasamentul general. 
Iată cele mai bune rezultate : FETE: 
100 m Ecaterina Vitaly os (Brașov) 
13.6, 400 m Ileana Zimbrea (Sf. 
Gheorghe) 70.4. disc Erika Miiller 
(Sighișoara) 27.82 m. greutate Ileana 
Itoafă (Brașov) 9,23 m. BĂIEȚI : 
100 m I. Bucur (Mediaș) 11,8, 400 m 
Mircea Purenciu (Sighișoara) 57,5, 
1.500 m Helge Hugel (Făgăraș) 4:45,6, 
înălțime : Eugen Ivan (Brașov) 1,70 m. 
In clasamentul general, echipele s-au 
clasat astfel : 1. Sighișoara 62 p, 2. 
Brașov 57 p, 3. Sf. Gheorghe 52 p, 
4. Făgăraș 42 p, 5. Mediaș 40 p, 6. 
r. Sibiu 14 p. (C. Moldovan, coresp.).

—-----------j;iji —

Dinamo Obor a cîștigat campionatul Capitalei
» I.C.F. PE PRIMUL LOC ÎN CATEGORIA B. • GH. MINCU 
Șl C. CHELEMEN AU OBȚINUT NOI RECORDURI LA JUNIORI

Ultimi etapă a campionatului Capi
talei a programat sîmbătă două întîl
niri hota ut oare pentru desemnarea cam- 
pionilor la categoria A și categoria B. 

în categoria A s-au întîlnit Dinamo 
Obor și Rapid. După o luptă pasionantă 
victoria a revenit echipei Dinamo 
Obor cu scorul de 4—3. Cu acest pri
lej au fost obținute și două recorduri 
republicane de juniori : Cornel Chele- 
men 142,5 kg. la „aruncat" în cadrul 
categoriei semigrea și Gh. Mincu, 372,5 
kg. la total, Ia categoria grea.

Pentru rezultatele meritorii și pentru 
dirzenia cu care și-au apărat șansele 
trebuie evidenția ți Alexandru Toma, Gh. 
yioldoreanu și bineînțeles cei doi re
cordmani (de la Dinamo Obor), V. Gru
ia și Gh. Teleman (Rapid) Iată rezul- 
îate’e :

Cat. cocoș: Ion Ba-lmău (Rapid) 267,5 
kg. — Ștefan Georgescu (D.O.) 72,5 kg; 
•'at. pană: Alexandru Toma (D.O.) 
30..5 kg. — Ion Petercan (Rapid) 0 kg. 
Cat. ușoară : Mihai Gruia (Rapid) 272,5 
kg. — Petre Roșea (D.O.) 255 kg.; 
cat semi mijlocie : Gh. Mobdovetanu 
(D.O.) 332.5 kg. — Gh. Teleman (Ra
pid) 275 kg.; cal. mijlocie: V. Io- 
nescu (Rapid) 290 kg. — Dragomir 
Xăstase 262.5 kg.; cat. semigrea: 
Comei Chelemen (D.O.) 357,5 kg. —• 
Grigore Tofan (Rapid) 320 kg.; cat

Concursuri-la Timișoara, Cluj și oradea
Recent înființată, secția de haltere 

a asociației sportive Politehnica din 
Timișoara desfășoară o frumoasă ac
tivitate, sub conducerea prof. Mihai 
Lăzăreanu și Gh. Popa. Secția are 
47 de sportivi legitimați care se an
trenează de 4 ori pe săptămînă. Din
tre elementele talentate cităm pe C 
Bulgaru, care a obținut un nou re
cord regional la smuls în cadrul cate
goriei pană, Liviu Soflete, Arpad Szat- 
tler, Gelu Căpraru, Liviu Popa etc. 
De curînd halterofili de la Politehnica 
au participat la faza regională a cam
pionatului republican pe echipe, ocu- 
pînd locul al III-lea.

AUREL ARNAUTU-coresp.

In cadrul unui concurs rezervat 
sportivilor de categoria a Il-a și a III-a 
care a avut loc la Cluj s-au înregis
trat rezultate bune. La categoria u- 
șoară, Iosif Zilahi a obținut două re
corduri regionale de juniori : 92,5 kg. 
la „împins" și 280 kg. la total. In 
cadrul aceleiași categorii s-au remar
cat tinerii Cacoveanu și Kilyen. La 
categoria mijlocie pe primul loc s-a

Ln ultim antrenament. M. Cristea încearcă un „șurub" dar D. Pîrvulescu, atent, 
il evită.

FINALA JUNIORILOR

3 2 1 12: 9 4
3 2 1 11:10 4
3 12 10:11 2
3 1 2 9:12 2

Foto: P. Romoșan

2. C. Corneanu (Galați), 3. P. Coman 
(Brașov); cat. 59 kg — 1. V. Tudose 
(Buc.), 2. Alex. Marmara (Buc.), 3. 
N. Sava (Galați); cat. 63 kg — 1. A. 
Toth (Brașov), 2. L. Buha (Buc.), 3. 
C. Comănescu (Pitești); cat. 68 kg —
1. I. Gabor (Galați), 2. N. Ene (Plo
iești), 3. FI. Ene (Buc.); cat. 73 kg —
1. Anton Fischer (Lugoj), 2. D. Ba- 
calu (Tulcea), 3. G. Szabo (Brașov); 
cat. 79 kg — 1. F. Ciorcilă (Buc.), 2. 
N. Neguț (Buc.), 3. M. Neagu (Si
naia); cat. 85 kg — 1. V. Fodorpataki 
(Cluj), 2. A. Teodoroiu (Buc.), 3. A. 
Condratov (Tulcea); cai. grea — 1. 
H. Weindorfer (Reșița), 2. M. Roth 
(Brașov), 3. St. Coordoneanu (Galați).

Pronosport • Pronoexpres • Pronosport
JOI : CONCURS SUPLIMENTAR 

PRONOSPORT

Cu ocazia disputării ultimei etape 
din turul campionatului categoriei B 
de fotbal, Loto-Pronosport organizea
ză joi, 22 noiembrie, un concurs su
plimentar Pronosport. Programul a- 
cestui concurs suplimentar este deo
sebit de important, deoarece se a- 
cordă premiul special în valoare de 
50.000 lei pentru variantele cu 12 + 1 
rezultate.

Ultima zi pentru depunerea bule
tinelor la concursul suplimentar Pro
nosport de joi 22 noiembrie este mii- 
ne, miercuri 21 noiembrie, pină la 
ora 24.

Depunerea buletinelor cîștigătoare 
cu 12 + 1, 12, 11 și 10 rezultate exacte, 
se face pină luni, 26 noiembrie ora 13.

Iată programul concursului supli
mentar : Categoria 1 8 variante ; Categoria a 

Il-a 313 variante a 25 lei flecare.
Tragerea la sorți a autoturismului 

SKODA la care participă cele 8 varian
te de la categoria I va avea loc 
miercuri 21 decembrie 1962.

Rubrică redactată de Loto-Prono
sport.

I. Jiul — Industria Sirmei
C. Turzii B

II. Ceahlăul P. Neamț -- Știința
Galați B

III. C.F.R. Pașcani — Poiana
Cîmpina B

IV. Rapid Focșani — Flacăra
Moreni B

V. Metalul Tîrgoviște -- C.S.O.
Brăila B

VI. Tractorul Brașov —■ C.F.R.
Roșiori B

VII. Dinamo Obor — Chimia Fă-
găraș B

VIII. Dinamo Pitești — C.S.O.
Craiova B

IX. Arieșul Turda — Recolta
Cărei B

X. C.S.M. Cluj — Mureșul Tg.
Mureș B

XI. C.S.O. Timișoara — Vagonul
Arad B

XII. Crișul — A.S.M. D. Satu
Mare B

ULTIMELE ZILE LA CONCURSUL 
SPECIAL SPORTEXPRES

Marele concurs Sportexpres atri
buie nu mai puțin de 70.362 premii 
în obiecte și bani în valoare totală 
de 4.500.000 lei. In fruntea premiilor 
găsim :

— autoturisme Moskvici
— excursii în U.R.S.S. prin O.N.T. 

Carpați
— motociclete

precum și : scutere, aragazuri cu bu
telie, mașini de cusut, aparate de ra

Toate competițiile interne rezervai© 
seniorilor au luat sfîrșit. Calendarul in- 
ternațional mai cuprinde însă două con
fruntări : turneul internațional de la 
Belgrad, organizat de FILA, pentru fi
xarea regulilor la „tușul controlat" și 
turneul formației Steaua în R.D.G.

De aceea, luptătorii de la Steaua și-au 
continuat tot timpul pregătirile. Antreno
rii Vascul Popovici ș: Gheorghe Șuteu 
au avut mai mult de .jeru ca orieînd. 
Ei au condus antrenamentele unui lot 
numeros. Printre cei care arătau cea mai 
bună dispoziție se afla și campionul o- 
limpic, Dumitru Pîrvulescu, campionul 
republican și fostul campion balcanic 
Marin Cristea și campionul republican 
Iosif Moca. Un accent deosebit a fost 
acordat atacului prin surprindere. Cu
noscând bine valoarea viitorilor adver
sari — luptătorii de la Vorwărts Rostocls 
— militarii nu au neglijat nici lupta la 
marginea saltelei și nici apărarea elastică 
din care se pot pomi contraatacuri ful
gerătoare.

Stînd de vorbă cu campionul olimpic 
Dumitru Pîrvulescu, acesta ne-a spus 1 
„Turneul nostru din R.D.G. se anunți 
dificil. Intilnim una din formațiile frun
tașe ale acestui sport, din țara prietenă. 
In perioada Intre 21—26 noiembrie vom 
susține două întîlniri. Prima confruntare^ 
va avea loc la Rostock, cu Vorwărts, 
iar a doua tntr-o localitate, deocamdată 
nefixată. Sperăm să avem o comportare 
cit mai frumoasă*.

Formația Steaua va deplasa următorul 
lot: Gh. Tăpciloagă, D. Pîrvulescu, Ma
rin Cristea, P. Cîrciumaru, Iosif Moca, 
Petre Stroie, Pavel Nicolae și Nicolae 
Martinescu.

In vederea acestor întîlniri sportivii 
militari vor părăsi țara astăzi dimineață, 
îndreptîndu-se spre Berlin.

OTTO BENKO

dio cu tranzistori, mașini de spălat 
rufe, ceasornice etc.

Posesorii biletelor Sportexpres pot 
participa și la atribuirea premiilor 
suplimentare acordate din fond spe
cial participanților la concursul Pro^*. 
noexpres de mîine 21 noiembrie la* 
care se atribuie gratuit un autoturism 
Skoda și importante premii în bani^

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 46 

DIN 14 NOIEMBRIE 1S62

Categorfia I 2 variante a 27.673 lei ; 
Categoria a Il-a 5 variante a 11.991 lei; 
Categoria a III-a 30 variante a 2.152 Iei ; 
Categoria a IV-a 293 variante a 2*3 Iei ; 
Categoria a V-a 1045 variante a 79 lei ; 
Categoria a Vl-a 5.203 variante a 22 lei.

Premiile de Categoria I au rost ob
ținute de : Moldovan Ștefan din Cluj și 
Balaie Marin di a Brăila pe buletin a- 
bonament.

EXTRAGEREA SUPLIMENTARĂ PEN
TRU POSESORII DE BILETE SPORT

EXPRES :

Sp. C.S.M. Sibiu — Metalul Bucu
rești B

Fotografia de mai sus vă prezintă pe 
participantul IOAN MARIUȚ din Zalău, 
str. Crișana nr. 33, care a înregistrat 
un succes remarcabil obținlnd pe un 
buletin combinat (colectiv), excepționalul 
premiu de 117.898 lei la concursul 
Pronosport din 11 noiembrie a.c. Suma 
totală a fost realizată astfel: 50.000 lei 
premiu special, 50.000 lei premiu de 
categoria I, 17.898 lei premii de coleg, 

a II-a și a III-a.



Priza tenis, priza toc 
sau pregătirea superioară? Grivița Roșie și-a consolidat porția de lider in clasament

în apărare. Deci, există N
de a practica un jock _ . , , . . ... ._
toate compartimentele. S .In nndunle de mat jos publicăm 

priza tenis pot acționa/ateva amănunte in legătură cu me- 
x ciurile de duminica :

9 RAPIDUL A ELIMINAT PE PETROLUL PITEȘTI DIN CURSA PENTRU PROMOVARE
stingă poate fi executată după bunul 
plac, fie decisivă sau ajutătoare in 
ofensivă, fie 
posibilitatea 
complet pe
Jucătorii cu
cu dezinvoltură atit in apărare — cu 
mingi razante — sau cu atacuri Ș*\STF*irA 
contraatacuri fulgerătoare care pot >S5lEAL 
surprinde deseori adversarii (cu priza 
toc) pe picior greșit. însușirea și fo
losirea unei game variate de procedee 
tehnice presupune desigur și efectua
rea unei pregătiri complexe, susținute \ primit 
și metodice, adică un volum sporit del 
muncă. Dar pentru atingerea unor 
performanțe răsunătoare pe plan in-l 
ternațional, nu trebuie precupețit nici 
un efort, nici o

Avantajele pe
soft sau sendvici 
efecte multiple

DISCUȚII

Succesele jucătorilor de tenis de 
masă chinezi și japonezi din ulti
mii ani au ridicat in fața tehnicieni
lor de pretutindeni o serie de pro
bleme foarte importante și variate 
cum ar fi maniera de joc, compozi
ția cu care sint acoperite paletele, 
viteza de execuție și de repetiție a 
loviturilor, mobilitatea în general și 
modul de ținere a paletei-priza toc 
și cea tenis, europeană sau „ortodoxă", 
cum i se mai zice.

Datorită unor calități fizice native 
larg dezvoltate pe parcurs, jucătorii 
chinezi și japonezi execută loviturile 
cu mare ușurință și rapiditate, fiind 
mereu în atac sau contraatac. Apoi, 
ei reușesc să folosească la maximum 
avantajele paletelor 
în obținerea unor 
imprimate mingii, 
căreia îi dau și o 
viteză mai mare. 
Chinezii realizează 
chiar un plus de 
viteză în circulația
mingii prin executarea mai directă 
a procedeelor tehnice ofensive. Spor
tivii chinezi și japonezi adaugă 
calitățile enumerate și faptul 
majoritatea lor utilizează un 
propriu de a ține paleta, priza 
Deoarece cu priza toc mingea 
lovită numai cu o singură parte, pa
leta este acoperită doar pe o față, 
deci este mai puțin grea și prin ur
mare mai ușor de minuit. Jucătorii 
chinezi au adus și aici o inovație. Ei 
folosesc 
de fixă) 
au mari 
ultimul 
prealabilă a adversarului 
ția loviturii. Ca urmare a acestei 
prize, chinezii incep să dea lovitu
rilor din stingă un caracter mai pro
nunțat spre decisiv și nu numai unui 
auxiliar. In sfirșit, un lucru însemnat 
pentru jucătorii cu priza toc este 
și acela că ei antrenează un număr 
redus de procedee tehnice in compa
rație cu cei care folosesc priza 
Deci, automatizarea loviturilor 
poate face mult mai repede.

Față de victoriile din ultimii 
ale jucătorilor chinezi și japonezi, se 
pune întrebarea firească : cum poate 
fi stăvilit acest asalt, ce mijloace 
de contracarare sint posibile pentru 
jucătorii europeni sau pentru cei care 
folosesc priza tenis ? Astfel de posi
bilități există și o serie de rezultate 
favorabile obținute pînă acum de 
posesorii prizei tenis nu fac decit sâ 
confirme afirmația noastră. Să nu 
uităm, de pildă, că deținătoarea tit
lului suprem din 1956, japoneza 
Tommi Okawa. a utilizat priza tenis. 
La fel și campionul Japoniei din ur
mă cu 2—3 ani. Goro Shibutani. De 
asemenea, la campionatele mondiale 
de la Pekin (1960) jucători ca Sido, 
Peterfi, Alser. Hrbud, Harrison. Ma
na Alexandru, Eva Foldi. Șarolta 
Lukacs, cuplul campioanelor lumii 
Maria Alexandru — Geta Pitică au

la 
că 

mod 
toc. 
este

o priză mai mobilă (nu atit 
ca japonezii și de aceea ei 
posibilități de a schimba in 
moment — fără sesizarea 

direc-

tenis.
se

ani

înregistrat victorii clare asupra unor 
sportivi renumiți, adevârați ași in 
minuirea paletei cu priza toc cum 
sînt campionul mondial Ciuan Tze- 
tun. Iun-Kuo-tuan. Murakami. Hos- 
hino, Ogimura. Kimura, Matșuzaki. 
Ciuan-Cia-fu, Hu-Ke-min la simplu 
și Matsuzaki-Itoh, Hu Ke-min-Van 
Sien și Ciu Ciun-hui — Sun Mei-in 
la dublu. Ca sâ nu mai vorbim de 
alte succese realizate în diferite com
petiții' de Andreadis. Ella Constanti- 
nescu. Negulescu. Vogrinc. Exemple 
edificatoare in acest sens ni le oferă 
și rezultatele din ediția 1962 a cam
pionatelor R.P. Chineze. Titlul la 
dublu femei a revenit Iui Cen Min-ci 
(16 ani) și Lin Si-men (18 ani), am
bele cu priza tenis. Ciuan Tze-tun. 
primul jucător de pe glob, a fost 
eliminat — producînd cea mai mare 
surpriză — în sferturi de finală de 
Van Ciuan-iao, care folosind priza 
tenis a combinat perfect o splendidă 
apărare cu o nouă tactică ofensivă. 
Apoi, Kuo Ciun-kun, cu aceeași pri
ză, a învins pe Cian Sie-lin, semifi- 
nalist al campionatelor mondiale de 
la Pekin. Revista franceză de specia
litate „Tennis de Table" (Nr. 169), 
e de părere în legătură cu campio
natele R. P. Chineze, că aceste în- 

ț treceri au marcat un nou progres al 
jucătorilor care utilizează priza tenis: 
jumătate din semifinalistele de Ia 
femei și 3 din cei 4 semifinaliști la 
bărbați folosesc această priză. Iată 
prin urmare că jucătorii pregătiți 
multilateral și folosind bine priza 
tenis pot aspira la performanțe supe
rioare.

Priza tenis asigură celor care o 
utilizează posibilități mai bune de a 
acoperi tot spațiul de joc. Mingea

ȘTIINȚA BUCUREȘTI
33-8 (9-8)

O echipă în mare vervă de joc — 
Steaua

bălău, Preda (Steaua), Leonte, Cu- 
dov și Roibu (Știința). Arbitrul N. 
Fulea a condus bine un meci în care 
a avut o misiune ușoară, cele două 
echipe practicînd un joc caracterizat 
prin corectitudine.

VALENTIN HOSSU

și o alta, care In 8 minute a
15 puncte — Știința... Tradiția

picătură de energie.1 
care le au jucătorii, 

cu priza tenis pot 
compensa handi
capul produs de 
faptul că paletele 
acoperite pe ambe
le părți sint ceva) 

întotdeauna perfectmai grele și nu 
centrate. Aceste neajunsuri pot fi în-( 
lăturate prin antrenamente intense 
de obișnuire și printr-o mai bună 
selecție in confecționarea și alegerea 
paletelor cele mai bine echilibrate.' 
Paralel cu corectarea și automatiza
rea in executarea mai rapidă a lovi
turilor. sportivii vor trebui să lucreze 
cu sirguință și pentru imbunătățireal 
permanentă a pregătirii fizice multi
laterale, specifice și mai ales a vi-( 
tezei de deplasare.

In concluzie, indiferent de compo
ziția cu care sint acoperite paletele, 
sau priza folosită, jucătoarele și ju
cătorii care vor să țină pasul, tre
buie să-și lărgească mereu bagajul 
de cunoștințe tehnice, tactice și de 
pregătire fizică. Pentru aceasta, așal 
cum am mai spus, este necesară o 
pregătire metodică, îndelungată, in-( 
ventivitate, fantezie și inițiativă. Ca 
să nu mai vorbim că in noile condiții 
jucătoarele și jucătorii au nevoie și 
de o putere superioară 
trare, stăpinire de sine 
controlul mingii cerind 
tate mai , dezvoltată ca 
Numai acei sportivi, fie 
nezi. romini, japonezi.

de concen- 
și de luptă, 
o sensibili-' 
pînă acum, 
că sînt chi- 
unguri, ce-(

hoslovaci, suedezi, iugoslavi etc., cu 
o pregătire superioară, cunoscînd| 
toate „secretele" acestui sport și a- 
daptind continuu jocul la noile ce
rințe,- vor reuși să înregistreze per-, 
formanțe de valoare 
cătoarele și jucătorii 
de masă au dovedit 
rinduri că au aceste
un antrenament adecvat ei vor putea’ 
— sîntem convinși — să urce și în 
viitor cele mai înalte trepte ale ie
rarhiei mondiale în disciplina lor 
favorită.

ridicată. Și ju- 
noștri de tenis i 
în nenumărate 
posibilități. Cu

cu această ocazie) dintr-o lovitură 
de picior căzută.

N. TAUTU, coresp.

8 In urma etapei de duminică —
a XVIII-a — iată cum arată clasa-
mentul la zi :

1. Grivița Roșie 18 15 1 2 200: 57 49
2. Steaua 18 13 3 2 163: 44 47
3. Dinamo 18 10 6 2 144: 55 44
4. Progresul 17 9 3 5 94: 59 38
5 . Știința Petroșeni 17 7 6 4 92: 72 37

6. Unirea 18 6 5 7 83: 76 35
7. Știința Cluj 18 6 5 7 97: 94 35
8. C.S.M.S. Iași 18 4 8 6 100: 80 34
9. Știința Timișoara 18 6 3 9 84:140 33

10. Metalul 18 3 3 12 56: 97 27
11. Știința București 18 2 5 11 59:159 27
12. Olimpia 18 2 0 16 44:283 21

• IAȘI (prin telefon). Ieșenii și-au 
impus superioritatea în mod evident 
de-abia în ultima parte a meciului 
cu Olimpia. Pînă atunci, rugbiștii de 
la C.S.M.S. nu au reușit să concreti
zeze din cauza numeroaselor greșeli 
tehnice. Au marcat : Stoian (o lovi
tură de pedeapsă și o încercare), Gî- 
dei și Hu(anu (cite o încercare). A 
transformat de două ori Matevschi.

loc pri-

TINERETIIFINALA

6-0 (0-0) în favoarea bucu- 
Jocul a fost disputat pe 
iar scorul a fost realizat 
care a înscris două încer-

avut 
promovarea

★

Duminică, la Răcari,

GH. VASILIU, coresp.

DEMIAX și
Văzuți de

tăindu-și drum ușor spre 
Științei. Ciobănel și Penciu 
buni de pe teren) au mar- 
mai multe puncte — 21. La

STANESCU
Neagu Rădulescu

• TIMIȘOARA (prin telefon). Jo
cul dintre studenții timișoreni și Uni
rea — terminat la egalitate : 6-6 — a 
fost spectaculos. S-au remarcat Ce- 
lea, Naca, Cumpănaș (Știința Timiș.), 
Moromete și Teofilovici, de la bucu- 
reșteni.

AL. GROSS, coresp. reg.

• PETROȘENI (prin telefon). In- 
tilnirea dintre Știința Petroșeni și 
Știința Cluj a fost foarte disputată, 
mai ales pe înaintare. Antimoianu a 
transformat două lovituri de pedeap
să pentru gazde, iar pentru clujeni 
a înscris Gherasim (care a reintrat

a
mul joc de baraj pentru 
în A între Rapid București și Petro
lul Pitești. Partida s-a terminat cu 
scorul de 
reștenilor. 
înaintare, 
de Florea 
cari.

La 25 noiembrie, pentru promova
rea în categoria A, Rapid București 
va întilni echipa Farul Constanța (jo
cul se va disputa la Medgidia) iar 
Minerul Lupeni pe Rulmentul Birlad 
(partida va avea loc la București), 
învingătorii vor juca în 1963 în pri
ma categorie a țării.

partidelor frumoase dintre cele două 
.formații nu s-a dezmințit nici acum, 
numai că de data aceasta Știința a 
„încasat" prea multe puncte. Studen
ții au arătat o bună concepție de 
joc, dar s-au dovedit „restanțieri" la 
'capitolul pregătire fizică. De aseme
nea, placajul a fost foarte... subțire, 
militarii 
buturile 
.(cei mai 
cat cele
realizarea scorului au mai contribuit: 
Ionescu. Nanu Rada. Bărbătău și 
Niea (toți cite o încercare). Remar- 

CONSTAM1N COM XR\I SCHI? cari speciale: Penciu, Ciobănel, Băr-

PROGRAMUL CAMPIONATELOR REPUBLICANE
PE ANUL 1962-1963

— FEMININ —

TURUL

ETAPA I — 2S NOIEMBRIE 1H2. Se- 
ria I : Dinamo București—Voința Bucu
rești; Comb. Poligrafic București—Farul 
Constanța; Partizanul roșu Brașov — 
Progresul București; C.S.O. Craiova — 
Știința Cluj. Seria a U-a : Metalul Bucu- 

i rești—Rapid București : C.S.M. Cluj — 
Știința București; C.S.M. Sibiu—Olim
pia Brașov ; Voința Miercurea Ciuc — 
C.S.O. Timișoara.

ETAPA A U-A — 2 DECEMBRIE 1962. 
Seria I : Progresul București — C.P. 
București. Știința Cluj — Voința Bucu
rești, Farul Constanța — Dinamo Bucu
rești ; C.S.O. Craiova — Partizanul roșu 
Brașov. Seria a H-a : Rapid București— 
C.S.O. Timișoara; Știința București — 
Voința Miercurea Ciuc ; Metalul Bucu
rești — C.S.M. Sibiu; Olimpia Brașov— 
C.S.M; Cluj.

ETAPA A IU-A — 9 DECEMBRIE 1962. 
Seria I: Dinamo București — Progresul 
București: Comb. Polig. București — 
C.SiO. Craiova ; Voința București—Fa
rul- Constanța ; Partizanul roșu Bra
șov — Știința Cluj. Seria a n-a : C.S.M. 
Sibiu—Rapid București ; C.S.M. Cluj — 
Metalul București: Voința Miercurea 
Ciuc — Olimpia Brașov ; C.S.O. Timi
șoara — Știința București.

ETAPA a IV-A — 16 DECEMBRIE 1962. 
Seria I : Progresul București — Voința 
București ; C.S.O. Craiova — Dinamo 
București; Partizanul roșu Brașov — 
C.P. București ; Știința Cluj — Farul 
Constanța. Seria a Il-a : Rapid Bucu
rești— Știința București ; Metalul Bucu
rești—Voința Miercurea Ciuc ; Olimpia 
Brașov—G-.9.0. Timișoara ; C.S.M. Si- 

- biu — C.S.M. Cluj.’
Eir AP A A V-A — 23 DECEMBRIE 1962. 

Seria I : Comb. Poligrafic București — 
Știința Cluj; Dinamo București — Parti- 

| zanul roșu Brașov ; Voința București— 
l C.S.O. Craiova ; Farul Constanta—Pro

gresul Buc. Seria a Il-a : Știința Buc.— 
Olimpia Brașov ; C.S.M. Cluj — Rapid

ETAPA A VI-A — '<• DECEMBRIE 1962. 
Seria I : Comb. Poligrafic București — 
Dinamo București ; Știința Cluj — Pro
gresul București ; Partizanul roșu Bra
șov — Voința București ; C.S.O. Craio
va — Farul Constanța. Seria a II-a : 
Metalul București — Știința București; 
Rapid București — Olimpia Brașov ; 
C.S.M. Sibiu—C.S.O. Timișoara ; C.S.M. 
Cluj—Voința Miercurea Ciuc.

ETAPA A VII-A — 6 IANUARIE 1963. 
Seria I : Voința București—C.P. Bucu
rești ; Progresul București — C.S.O. 
Craiova ; Dinamo București — Știința 
Cluj ; Farul Constanța — Partizanul 
roșu Brașov. Seria a n-a : Știința Bucu
rești — C.S.M. Sibiu ; Voința Miercu
rea Ciuc — Ranid București ; Olimpia 
Brașov — Metalul București ; C.S.O. Ti
mișoara — C.S.M. Cluj.

Primele echipe sînt gazde.
Etapele returului se vor juca la da

tele de : 10 martie. 17 martie. 24 mar
tie. 31 martie. 7 aprilie, 14 aprilie și 21 
aprilie 1963.

— MASCULIN —

TURUL

ETAPA 1 — 25 NOIEMBRIE 1962. Se
ria I : Progresul București — Steaua 
București ; Știința Galați — Rapid Bucu
rești : C.S.O. Baia Mare — Știința Cluj; 
C.S.M. Cluj — C.S.M.S, Iași. Seria a 
D-a : Știința Timișoara—Dinamo Bucu
rești; Tractorul Brașov — Olimpia Bucu
rești ; Dinamo Orașul Dr. P. Groza — 
Fulgerul Suceava ; Farul Constanța — 
Petrolul Ploiești.

ETAPA A II-A — 2 DECEMBRIE 1962, 
Seria I : Steaua București—C.S.M. Cluj; 
C.S.O. Baia Mare — Progresul Bucu
rești ; Știința Cluj — , Rapid București.; 
C.S.M.S. Iași—Știința Galați. Seria & 
n-a : Olimpia București — Farul Con
stanța ; Fulgerul Suceava — Dinamo 
București ; Petrolul Ploiești — Știința 
Timișoara ; Dinamo Orașul Dr. P. Gro- 
za - Traduml Brasov.

Cluj : Rapid București — C.S.M.S. Iași; 
C.S.M. Cluj — C.S.O. Baia Mare: Știin
ța Galați— Steaua București. Seria a 
Il-a : Dinamo București — Petrolul Plo
iești ; Știința Timișoara—Olimpia Bucu
rești ; Tractorul Brașov — Fulgerul Su
ceava ; Farul Constanța — Dinamo Ora
șul Dr. P. Groza.

ETAPA A IV-A — 16 DECEMBRIE 1962. 
Seria I : Steaua București — Rapid 
București ; Progresul București—C.S.M. 
Cluj ; Știința Cluj — C.S.M.S. Iași : 
C.S.O. Baia Mare — Știința Galați. Seria a 
It-a : Olimpia București—Dinamo Bucu
rești ; Fulgerul Suceava — Petrolul • 
Ploiești ; Dinamo Orașul Dr. P. Groza— 
Știința Timișoara ; Tractorul Brașov — •. 
Farul Constanța.

ETAPA A V-A — 23 DECEMBRIE 1»: 
Seria I : Rapid București — C.S.O. Baia : 
Mare ; Știința Galați — Progresul Bucu
rești ; C.S.M.S. Iași — Steaua București; 
C.S.M. Cluj — Știința Cluj. Seria a U-a: 
Dinamo București — Dinamo Orașul 
Dr. P. Groza ; Petrolul Ploiești — Olim
pia București ; Făcui Corista nța — Ful
gerul Suceava ; Știința Timișoara — 
Tractorul Brașov.

ETAPA A VI-A — 30 DECEMBRIE 1962. 
Seria I : Progresul București — Rapid • 
București ; Știința Cluj — Steaua Bucu- i 
rești ; C.S.M. Cluj — Știința Galați ; i 
C.S.O. Baia Mare — C.S.M.S. Iași. Se- ! 
ria a n-a : Fulgerul Suceava — Olim
pia București ; Tractorul Brașov — Di- | 
namo București ; Dinamo Orașul Dr. i 
P. Groza — Petrolul Ploiești ; Farul ! 
Constanta — Știința Timișoara.

ETAPA A Vil-a — 6 IANUARIE 19G3. ! 
Seria I : .Rapid București—C.S.M. Cluj ; 
Steaua București — C.S.O. Baia Mare ; 
C.S.M.S. Iași — Progresul București ; 
Stiinta Galați — Știința Cluj. Seria a 
Il-a : Dinam,o București —..Farul Con
stanță ; Olimpia București — Dinamo 
Orașul Dr. P. Groza ; Știința Timișoa
ra — Fulgerul Suceava ; Petrolul Plo
iești — Tractorul Brașov.

Primele echipe sint gazde.
Etapele returului se vor juca la da

tele de ; 10 martie. 17 martie. 24 mar-

In finala campionatului de juniori 
C.S. Școlar București a învins cu 3-0 
pe Grivița Roșie. Tinerețea și pa
siunea și-au dat mina duminică pe 
stadionul Tineretului. Și de ați ști, 
dragi iubitori ai sportului cu balonul 
oval care ați lipsit de la această fi
nală, ce frumoasă a fost partida. Cei 
de la C.S.Ș. au fost mai buni, mai 
siguri. Grivițenii motivează eșecul 
lor prin lipsa lui Marinescu, funda
șul titular. Dar parcă cu o floare se 
face... primăvară ? Așa e pe terenul 
de sport : cîștigă cel mai bun. Mun
ciți mai mult la anul și poate veți fi 
voi primii. Un singur lucru ne-a de
ranjat în această disputată finală ■ 
fluierul lui Titi Ionescu. Parcă prea 
mult și-a spus... cuvîntul.

Era să încheiem. Dar ne-am adus 
aminte. E vorba de loviturile de pe
deapsă. Au fost destule, dar tinerii 
noștri rugbiști le-au ratat. Oare an
trenorii au uitat acest capitol ? Poa
te că în finala de duminică scorul 
putea fi altul dacă pe teren ar fi 
existat transformer!. Nu ? Și acum, 
la muncă antrenori și juniori. Aș
teptăm la anul o finală și mal reu
șită. Iată în încheiere formația cam
pioană pe anul 1962 : M. Marin—N. 
Neagu, Z. Preotu, V. Mirza, Al. Flo
rea — Al. Cristache, St. Rădulescu— 
N. Pășelan, Em. Belu, Gh. Mandu— 
C. Ristea, Gh. Crisiea—St. Ionescu, 
M. Alexandrescu, T. Roșu. încerca
rea a fost marcată de Gh. Mandu.

N. BARBAUTEAN

----- ,, --------- - f -.. ...... :

In fotografie: echipa C. S. Școlarul 
București, campioană pe anul 1962^ la 

juniori



Intre 5 14 aprilie la Praga

CAMPIONATELE MONDIALE DE TENIS DE MASA

Hl

Din activitatea organizațiilor sportive muncitorești

T. U. L F
Viitoarele campionate mondiale de 

tenis de masă se vor desfășura între 

5 și 14 aprilie în noul palat al spor
turilor din Praga. Competiția pe echipe 
va avea loc între 5 și 9 aprilie, iar tur-

14 aprilie, 
înregistra 

participare 
Numai

De pe terenurile de rugbi

neele individuale între 10 și 
Mondialele de la Praga vor 
probabil cea mai numeroasă 
din istoria acestei competiții,
pînă acum s-au înscris 32 de țări, prin
tre care R.P. Chineză, Japonia, V.R.S.S., 
Anglia, R.P. Ungară, R. P. Romtnă, 
Ghana, Australia. Noua Zeelandă, Pa
kistan, Equador, Elveția, Franța.

In orașul Dublin s-a disputat 
restanță de rugbi dintre echipele 
idei și a Țării Galilor contînd 
,,Turneul celor cinci națiuni" 
anului trecut. Jocul s-a încheiat 
rezultat de egalitate : 3—3.

meciul 
Irlan- 

pentru 
ediția 
cu un

Nou record mondial

la natație

★

Peste 10.000 de spectatori au urmării 
în orașul Leeds meciul internațional de 
rugbi XIII dintre selecționatele Angliei 
și Franței. Rugbiștii englezi au domina* 

majoritatea timpului terminînd victorioși 
cu scorul de 18—6 (8—6).

PERTH 18
unui concurs
in piscina de la Perth echipa feminină 
a Australiei a stabilit un nou record 
al lumii în proba de ștafetă 4XH0 
yarzi mixt, realizînd timpul de 
4:48.8. Echipa a fost alcătuită din Ruy- 
grok. Mc. Gill, Sergeant și Fraser. 
Vechiul record era de 4:50,1 și apar
ținea echipei R. D. Germane.

(Agerpres). Cu prilejul 
de natație desfășurat

NOUTATI DIN TENIS
■ Titlul de campion de tenis al 

Australiei a revenit în acest an lui Roy 
Emerson care l-a învins în finală cu 

6—4 ; 6—4 ; 6—2 pe juniorul New
combe. De remarcat că Newcombe l-a 
eliminat în sferturile de finală pe Rod 
Laver. La simplu feminin titlul a fost 
cîștigat de Margaret Smith.

la Santiago de Chile. In finală Sukova 
a dispus cu 6—3 ; 6-—2 de cunoscuta 
jucătoare Ilenne Schurman (Africa de 
•sud). La masculin Dieter Fcklebe 

cu 7—5 ; 6—0 ;
(Venezuela).

(R.F.G.) l-a învins
6—4 pe Pimenthal

■ Campioana cehoslovacă de tenis 
Vera Sukova a repurtat o remarcabilă 
victorie internațională cîștigînd proba 
de simplu a campionatelor desfășurate

scorul de
* tenis a 

la Tokio 
proba de 

suedezii

5—0 a cîștigat e- 
Suediei întîlnirea 
cu echipa Japo- 
dublu, ultima a 

Uit Schmidt—

■ Cu f 
chipa de 
disputată 
niei. In 
meciului, 
Thomas Halberg au învins cu 6-3, 
10-8 perechea Isighuro—Fujii.

Anul 1962 poate fi considerat pen
tru sportul finlandez ca un an care 
a consemnat un eveniment impor
tant. Nu este însă vorba de vreun 
record mondial oarecare, ci de un 
lucru și mai însemnat: a fost resta
bilită colaborarea dintre organiza
țiile TUL și SVUL. Fără îndoială, 
acest eveniment trebuie consemnat 
ca atare deoarece el va influența 
favorabil întreaga dezvoltare a spor
tului finlandez în anii viitori. După 
cum se știe, în anul 1959 organi
zația sportivă muncitorească TUL 
a fost nevoită să anuleze acorduri
le încheiate cu organizația SVUL ca 
urmare a faptului că la anumite 
discipline sportive membrii organiza
ției TUL nu aveau dreptul la antre
namente și chiar la participarea în 
unele competiții internaționale.

In primăvara acestui an, din iniția
tiva TUL, au început tratative cu 
mai multe organizații membre ale 
SVUL, pentru restabilirea colabo
rării. Iar tratativele purtate s-au 
încheiat prin ajungerea la un acord. 
Mai întîi s-a stabilit acordul cu fe
derația de haltere. Acest acord ga
rantează federației precum și orga
nizației TUL dreptul la activitate 
fără amestecul uneia din părți. A- 
ceasta înseamnă că sportivii orga
nizației TUL își vor putea desfășura 
pe viitor activitatea competițională 
internă și internațională ca și în 
trecut. Acorduri asemănătoare s-au 
încheiat la toate disciplinele spor
tive. In ce privește jocurile sportive 
(baschet, hochei pe gheață, basebal 
finlandez) colaborarea cuprinde toa
te fazele competițiilor interne. De 
subliniat faptul că la aceste discipli
ne se organizează campionate ale 
TUL.

Colaborarea dintre TUL și SVUL 
are în vedere nu numai organizarea 
campionatelor Finlandei, ci și unele

întîlniri interțări, campionate inter
naționale, Jocuri Olimpice etc.

Restabilirea colaborării dintre or
ganizațiile sportive TUL și SVUL 
constituie o mare victorie pentru 
sportul finlandez și pentru organi
zația TUL. Acordurile încheiate sînt 
destul de avantajoase pentru mem
brii organizației TUL, aceștia avînd 
asigurată pentru viitor o activitate 
proprie. In al doilea rînd, sportivii 
de performanță din organizația TUL 
vor avea 
la întîlniri 
etc.

• Turneul final al celui de-al 
30-lea campionat de șah al U.R.S.S. 
va începe la 21 noiembrie la Erevan. 
La turneu participă campionul unio
nal Boris Spasski, fostul campion 
mondial Mihail Tal, marii maeștri 
Victor Korcinoi, Mark Taimanov, Rat
mir Holmov, Leonid Stein, maestrul 
internațional Alexei Suetin, Vladas 
Mikenas, Lev Aronin, precum și în
vingătorii grupelor semifinale. Arbi
trul principal al campionatului va fi 
marele maestru Alexandr Kotov.

posibilitatea să participe 
interțări, Jocuri Olimpice

• în preliminariile 
pionilor europeni" la 
lin, echipa elvețiană 
Ziirich a învins cu 
olandeză Operație 5
turul următor, Grasshoppers va juca 
cu Rukomet Zagreb,

„ Cupei cam- 
handbal mascu-

Grasshoppers 
12—7 formația 
Amsterdam. In

PENTRU 1963 — ACTIVITATE 
SUSȚINUTA

FOTBAL PE GLOB
SPARTAK MOSCOVA, NOUA 

CAMPIOANĂ A U.R-S.S.
ț 

a 
al 

Uniunii Sovietice pe anul 1962. După 
o luptă interesantă, victoria a reve
nit popularei echipe moscovite Spar

tak, czre a intrat în posesia titlului 
‘'îndeosebi datorită rezultatelor bune 
înregistrate în turneul final. Noii 
campioni au cîștigat în ultima etapă 
cu 2—0 la Kiev în fața dinamoviști- 
Ior. foștii campioni. Alte rezultate : 
Dinamo Moscova — S.K.A. Rostov 
1—1, Dinamo Tbilisi — T.S.K.A. 0—1, 
Moldova Chișinău — Torpedo 5—1, 
Neftianik — Zenit 1—1. In clasa
ment: Spartak Moscova 32 p„ Dina
mo Moscova 29, Dinamo Tbilisi 28, 
Ț.S.K.A. 26, Dinamo Kiev 25, Pah- 
takor 23, Torpedo și Șahtior — cite 
22, S.K.A, Rostov 17, Neftianik 
Zenit 14, Moldova 11.

Cu jocurile disputate duminică, 
luat sfîrșit campionatul de fotbal

Salzburg a obținut victoria cu 2—1 
în fața formației Grazer A.K., 
Scwechat a învins S.V.S. Linz 
3—1.

iar 
cu

PARTIZAN Șl DINAMO ZAGREB 
LA EGALITATE DE PUNCTE

Dinamo Zagreb a egalat pe Parti
zan în fruntea clasamentului. Ea a 
obținut duminică o prețioasă victo
rie in deplasare: 2—1 cu Novisad, 
totalizînd 16 puncte. Pe locul 
află Partizan, care a terminat 1 
cis (1—1) cu Sarajevo, tot cu 
dar cu un golaveraj mai bun 
Dinamo Zagreb. Echipa Hajduk 
a pierdut, cu I—5 la Radnicki 
iar Velej a cîștigat la Belgrad 
fața formației O.F.K. cu 1—0. 
rezultate: Sloboda — Rjeka 1—0, 
ducinost — Vojvodina 1—0, Steaua 
roșie — Jelezniciar 3—0.

I se 
nede- 
16 p. 
decît 
Split
Niș, 

în
Alte
Bu-

surpriză a furnizat-o Everton, care 
a fost învinsă cu 3—2 de Blackburn. 
Tottenham, care multă vreme a fost 
în fruntea clasamentului, a făcut 
meci nul (1—1) cu Sheffield Wednes
day. Iată celelalte rezultate: Aston 
Villa — Burnley 2—1, Blackpool — 
Bolton 3—1, Birmingham — Ipswich 
5—1, Liverpool — Leyton 5—0, Man
chester City — Leicester 1—1, Not
tingham — Arsenal 3—0, West Ham— 
Fulham 2—2, Manchester United — 
Wolverhampton 3—2.

REIMS DIN NOU IN FRUNTE

15, BARCELONA 
MADRID

ÎNVINSA, real 
MECI NUL

NICI O SCHIMBARE 
IN CAMPIONATUL MAGHIAR

Etapa a XH-a a campionatului ma
ghiar nu a adus nici o schimbare în 
fruntea clasamentului. Ujpesti Dozsa, 
deși a făcut doar meci nul (0—0 cu 
Pecs pe teren propriu), se află în 
frunte cu 18 p., urmată de Szeged 
16 p. și Honved 15 p. Szeged a termi
nat la egalitate: 0—0 cu Komlo, iar 
Honved a dispus cu 4—1 de Dorog 
în deplasare. Celelalte rezultate: 
Ferencvaros — Salgotarjan 3—2, Ta- 
tabanya — Vasas 1—1, MTK — Gyor 
2—1, Szombathely — Debrețin 0—1.

AUSTRIA VIENA SE DISTANȚEAZĂ

Atletico Madrid și Real Madrid au 
terminat la egalitate: 1—1 în etapa 
de duminică a campionatului spaniol. 
Foștii campioni continuă 
să conducă în clasament, 
avînd un avans 
punct față de 
lid. Urmează 
(14 p.), Atletico 
și Valencia 13 
rezultate: 
che 6—1, 
Coruna 3—1, Valencia
— Malaga 2—0, Sevilla
— Barcelona 1—0, Sa- 
ragosa — Betis 2—1, A- 
tletico Bilbao — Cordo
ba 2—1, Osasuna — Ma- 
lorca 2—1.

După frumoasa performanță din 
CCE obținută miercuri seara, Reims 
a făcut din nou o partidă bună. In 
campionat ea a dispus de Lens cu 
3—1, trecînd în fruntea clasamentu
lui cu 21 p. la egalitate cu Bordeaux. 
Etapa de duminică nu a fost scutită 
de surprize: Stade Francais a pier
dut pe teren propriu (0—3 cu An
gers), iar Strasbourg a pierdut „a- 
casă" cu același scor în fața forma
ției din Lyon. O înfrîngere catego
rică a suferit și Racing la Valencien
nes (0—4). Alte rezultate: Toulouse— 
Nancy 2—0, Rouen — Sedan 2—1, 
Grenoble — Nimes 0—0, Rennes 
Nice 3—1.

Austria Viena continuă să se afle 
în fruntea clasamentului, cu 18 p, 
cu patru puncte mai mult decît ur
mătoarele clasate, Rapid și L.A.S.K. 
în etapa de duminică Austria Viena 
a dispus cu 2—1 de Austria Klagen
furt. Simmering a cîștigat cu 4—1 
în fața formației W.S.K., Austria

«

de un 
Vallado- 

Oviedo 
Madrid 

p. 1 
Oviedo — 
Valladolid

3—1,

TOTTENHAM 
$1 EVERTON 

LA EGALITATE

Pentru anul viitor în activitatea 
organizației TUL sînt prevăzute trei 
mari evenimente. Mai întîi, este vor
ba de Congresul Uniunii muncito
rești, care va avea loc în luna ia
nuarie la Helsinki. El va stabili di
rectivele pentru următorii patru ani 
și va alege organele de conducere, 
între 8 și 10 martie, în orășelul Ka
jaani din nordul Finlandei, se va 
desfășura cea de a VIII-a ediție a 
Jocurilor de iarnă, iar în zilele de 
7 și 9 iunie, la Helsinki, va fi or
ganizată cea de 
Uniunii". Acest 
fi precedat de 
tive organizate 
volei, box, lupte, haltere, 
turistică, natație, atletism etc. Fina
lele acestor întreceri vor avea loc 
în orașul Helsinki, pe stadionul 
olimpic, și ele vor fi transmise prin 
radio, televiziune și vor fi filmate.

Tot pentru anul viitor este prevă
zut Congresul organizației sportive 
muncitorești TUL. El va avea loc în 
capitala Finlandei, 
a avut loc

• Continuîndu-și turneul în Ja
ponia, echipele de tenis de masă ale 
R. P. Chineze au evoluat în orașul 
Yokohama, întîlnind două reprezen
tative locale. In ambele meciuri vic
toria a revenit oaspeților: la mas
culin scorul a fost de 4—3, iar- la 
feminin 4—1. O excelentă impresie^ — 
a lăsat campionul mondial Ciuan 
Tze-tun care a învins cu 21—15; 21— 
17 pe Segawa. Li Fu-iun l-a întrecut 
cu 21—12 ; 21—14 pe Tanaka.

X

PENTRU

a Vl-ă ediție a „Zilei 
ultim eveniment va 
mari întreceri spor- 

la fotbal, baschet, 
orientare

Ultimul congres 
la Helsinki, în anul 1927.

MĂRIREA NUMĂRULUI 
DE MEMBRI

sarcinile organizației TUL
cu

din
anul 1963 este și aceea
la sporirea numărului mem- 

In acest scop, în luna martie

• Pe patinoarul Bislet din Oslo 
s-a disputat întîlnirea internațională 
de hochei pe gheață dintre echipele 
Norvegiei și Finlandei. Au cîștigat 
hocheiștii norvegieni cu 4—3 (3—1 ; 
1—1 ; 0—1). Reprezentativele de ho
chei pe gheață ale Norvegiei și Fin
landei s-au întilnit la Oslo in meci 
revanșă. De data aceasta victoria a 
revenit hocheiștilor finlandezi cu 5-0 
(2-0, 1-0, 2-0).

Una 
pentru 
privire 
brilor. 
a anului viitor va începe o campanie 
pentru primirea de 
fel ca la sfîrșitul 
mărul membrilor 
să depășească cifra 
nul care se încheie curînd sportivii 
organizației TUL au realizat peste 
100 de recorduri ale Uniunii. O parte 
dintre acestea sînt recorduri fin
landeze și nordice.

Linia directoare a organizației 
sportive muncitorești TUL este aceea 
ca și pe viitor să dezvolte și 
consolideze interesul pentru sport 
rîndurile maselor largi de oameni 
muncii.

• La Los Angeles, tînărul boxer 
negru de categorie „grea" Casius 
Clay l-a învins prin K.O., in rundul 
4, pe fostul campion mondial Archie 
Moore. Clay, ciștigător al medaliei 
olimpice de aur de la Roma, este u» 
vîrstă de 20 ani. El a susținut pini 
în prezent 16 întîlniri profesioniste, 
repurtînd tot atîtea victorii.

noi membri, ast- 
anului viitor nu- 
organizației TUL
de 300.000. In a-

Voleibaliști
Ț.S.K.A. MOSCOVA A 
TURNEUL ARMATELOR

să 
în 
ai

• La Geneva s-a disputat 
de baschet masculin pentru 
campionilor europeni" dintre 
le Soade Geneva și Alemania
Chapelle. Oaspeții au terminat 
vingători cu scorul de 60-49 (27-18).

meciul 
„Cupa 

echipe- 
Aix la 

în-

• Primul concurs de patinaj ar
tistic al sezonului se desfășoară la 
Berlin și reunește sportivi din 
U.R.S.S., R.S. Cehoslovacă, R.P. Po
lonă, R.P. Ungară și R.D. Germană. 
După figurile impuse conduce Ralf 
Borgart (R.D.G.) urmat de Ujlaki 
(R.P.U.) și Meskov (U.R.S.S.).

romini peste hotare
CÎȘTIGAT 
PRIETENE

de la co-
HRIS-

SOFIA 18 (prin telefon 
respondentul nostru TOMA 
TOV). Desfășurat timp de mai multe 
zile la Sofia, turneul internațional 
de volei rezervat echipelor armate
lor prietene a luat sfîrșit cu victo
ria formației Ț.S.K.A. Moscova, care 
a învins sîmbătă în meciul decisiv 
cu 3—0 pe Dukla Praga (10, 11, 12).

Spartak Moscova, una din cele mai populare echipe de fotbal din Uniunea Sovietică, a reușit 
in acest an să cucerească prețiosul titlu de campioană a U.R.S.S. în fotografie: Echipa 

Spartak Moscova

Steaua București a întîlnit în penul
tima zi pe Honved Budapesta. Vo
leibaliștii romîni au jucat mai bine 
decît în celelalte partide și puțin a 
lipsit ca ei să termine învingători. 
Honved a obținut victoria cu scorul 
de 3—2 (15—12, 15—12, 11—15, 3—15, 
15—10). Alte rezultate: Ț.D.N.A. — 
Botev Plovdiv 3—1 (sîmbătă); Bo
tev Plovdiv — Honved 3—2 (dumi
nică). în ultimul meci susținut în 
cadrul turneului echipa Steaua a ce
dat formației cehoslovace Dukla cu 
1—3. Jucătorii romîni ar fi putut 
obține un rezultat mai bun, însă 
după setul III ei au dat vădite sem
ne de oboseală: Dukla — Steaua 
3—1 (15—13, 10—15, 15—12, 15—3).

Campionatul englez a 
programat sîmbătă eta
pa a 18-a. Cea mai mare
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TURNEUL STUDENȚESC 
DE LA PRAGA

Turneul internațional studențesc 
de volei de la Praga s-a încheiat 
aseară. După ce 
Poloniei cu 3—2, 
tre a pierdut cu 
baliștilor bulgari.
Cehoslovacia — U.R.S.S. 3—2, 
nia — U.R.S.S. 3—1, Cehoslovacia — 
Bulgaria 3—1. In urma acestor re
zultate clasamentul final se prezintă 
astfel: 1. Cehoslovacia 3 v. 2. Ro- 
mînia 2 v. 3. Polonia 2 v. 4. U.R.S.S. 
2 v. 5. Bulgaria 1 v.

a întrecut echipa 
echipa țării noas-

2—3 în fața volei- 
Iată alte rezultate: 

U.R.S.S. 3—2, Polo-
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