
ANUL XVIII -Nr, 4149

PROLETARI DIN TOATE

8 pagini 25 baniSlmbătă 8 decembrie 1962 ★*

ine va juca în Aurul doi ?

'rgan al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P. Romînă

„C. C. E.“ la handbal in 7 feminin
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Rapid București șl Spartacus Budap esta se intîlnesc a doua oară, astă -seară, 
In sala Floreasca

în sala 
la ora 
BUCU-

Cupei cam- 
europeni" la 

în 7 feminin, 
are un caracter 
ea urmînd să

sosirea echipei 
antrenorul Na- 
(fostu! portar 

Ujpest Dozsa)

Astă-seară, 
Floreasca, de 
19,30, RAPID 
REȘTI și SPARTACUS
BUDAPESTA se vor în- 
tîlni pentru a doua oară 
în cadrul 
pionilor 
handbal 
Partida 
decisiv,
desemneze echipa ce va 
juca în turul II al com
petiției cu campioana 
R.P.F. Iugoslavia, Loko
motiv Zagreb.

Ieri, la 
maghiare, 
dori Pal 
al lui
ne-a declarat că prima 
șansă aparține, desigur, 
formației Rapid. „Hand
balistele bueureștene joa
că mai rapid, sînt foarte 
bnne cunoscătoare ale 
acestui joc și, in plus, 
au de data aceasta a- 
vantajul terenului pro
priu. Noi ne vom stră
dui să lăsăm o impresie 
cit mai bană și să con
tribuim la realizarea u- 
nui spectacol plăcut*'.

Din declarația prof. 
Gabriel Zugrăvescu, an-

trenorul campioanelor 
noastre, am dedus că 
rapidistele sînt decise să 
aibă o comportare bună 
și... să înscrie cît mai 
multe goluri. Pentru 
meciul de azi, cele două 
formații vor folosi ur
mătoarele jucătoare :

RAPID : Hector (Ha- 
nek) — C. Dumitrescu, 
M. Constantinescn, Bo- 
țan, Oțelea, Roth, An- 
done, Hedeșin, Coșug, 
Alexe ; SPARTACUS : 
Pasztor (Stiller) — Fe- 
kete, M. Balogh, Zsibri- 
ta, Hobenreich, Kovacs, 
Orban, Jakobsen, Na- 
dori, Beres, Becsi. (Ju
cătoarele subliniate au 
făcut parte din echipele 
reprezentative). Arbitrul 
întîlnirii este Eduard 
Pardubski (R. S. Ceho
slovacă).

de masă este 
dintre 
cunosc

Tenisul 
unul dintre sporturile
care cunosc o mare
popularitate in rindurile 
parlicipanților la Sparta- 
chiada de 
retului. In 
aspect de 
ția făcută 
nele Geta 
ria Alexandru in 
panta unor sportivi 
asociației Flacăra 
din Capitală.

iarnă a tine- 
fotografie, un 
la demonstra- 

de campioa- 
Pitică și Ma- 

com- 
ai 

roșie

Printr-o muncă intensă vom obține 
rezultate superioare

r
TINERI Șl TINERE!

Participafi în nu
măr cit mai mare 
la frumoasele între
ceri sportive ale 

SPARTACHIADEI 
DE IARNĂ 

A TINERETULUI. J

Pregătirea și organi
zarea în bune condițiuni 
a întrecerilor din cadrul 
actualei ediții a Sparta- 
chidei de iarnă a tinere
tului au constituit pentru 
organele și organizațiile 
sportive din regiunea 
noastră un obiectiv im
portant. In munca desfă
șurată cu acest prilej am 
colaborat strîns cu orga
nele Și organizațiile 
U.T.M. de la care am 
primit un sprijin eficace, 
împreună am întocmit 
un plan de acțiune care 
a prevăzut în amănunt 
toate sarcinile legate de

I. PREDOVICI
consiliului

UCFS Brașov
președintele 
regional

obiectivelor 
(cuprinderea

realizarea 
propuse 
unui număr cit mai mare

Miiney ultima etapă a campionatului de rugbi
■7 tapa de miine — care încheie cea mai mare competiție internă — 

va da prilejnl să vedem care sînt locurile definitive ocupate de < 
12 echipe în clasamentul campionatului categoriei A de rugbi.

- ne 
de cele

Numeroși, tineri din re
giunea Brașov vor avea 
ocazia tn această iarnă să 
zboare pe schi, aidoma 
sportivului din Imaginea 
noastră. Acest prilej le 
va fi oferit de către tn- 
trecerlle Spartachiadei de 
iarnă a tineretului.

MARIA CONST ANT1NESCU
^ăzută de Neagu Rădulescu

La B triad (terenul din 
Iași a fost suspendat două 
etape) CS.MLS. lași va 
kitlni Unirea București In- 
tr-o partidă echilibrați. 

Tot In țară se vor disputa 
și jocurile: Știința Timi
șoara—Olimpia (timișorenii

sînt, desigur, favoriți) și 
Știința Cluj—Progresul.

Pe terenurile bueureștene 
vor evolua mîine șase echi
pe, dintre care două lupta 
pentru titlu (Grivița Roșie 
și Steaua).

De fapt, studenții bucu- 
reștea: nu mai au nici o

de retro- 
cazul n- 

supra Gri viței 
ceea ce nu ni se 

— și a înfrîn- 
dui de către 
ția echipei Me-

Handbalistele de la Spartacus Budapesta, la citeea 
momente după sosirea lor în Capitală

■V
CARNET DE REPORTER

C. S. M. Cluj în semifinalele „C.C.L“ 
la tenis de masă

VIAȚA
Finala pe țară a campiona

tului UCECOM pe anul 1962...
Toată lumea s-a mirat tind 

a apărut pe arena Petrolul 
din Ploiești. Și avea de ce. 
Pe „timpul11 de lansare a bi
lei întilnești de obicei oameni 
maturi, iar fata care se pre
gătește să doboare grămada 
de popice, nu pare să aibă 
mai mult de 14—15 ani...

— Ce frumos lansează bila! 
exclamă cunoscuta jucătoare 
ploieșteancă Valeria Popescu

Intr-adevăr, această fată cu 
fața oacheșă și cu părul ne
gru ca tăciunele, împletit tn 
codițe la capătul cărora flu
turau două funde albe, are un 
stil spectaculos, face mișcări 
a jt de precise, de parcă ar fi 
o jucătoare experimentată. 
Cind a avut timp să capete 
asemenea deprinderi ? După ce 
a terminat de tras cele 100 
bile mixte am stat de vorbă 
cu ea.

NOUA
— Cum al îndrăgit acest 

sport ?
— Arena fabricii de geamuri 

se afli lingă casa noastră.

TR. IOANIȚESCU

(Continuare In pag. a 3-a)

VARȘOVIA 6 (prin te
lefon). Miercuri seara tn 
sala de sport a Palatului 
Culturii din capitala R.P. 
Polone a avut loc tatilnirea 
de tenis de masl dintre 
echipele campioane G.S.M. 
Cluj și Sparta Varșovia, 
contînd pentru sferturile 
de finală ale «Cupei cam
pionilor europeni*.  După 
mtreceri spectaculoase și 
disputate cu dirzenie, vic
toria a fost cucerit! de ju
cătorii rommi eu scorul 
de 5—2. Cel mai bine s-a 
comportat campionul nos
tru de juniori Dorin Giur- 
giucă, care nu a pierdut 
nici un set.

Iată rezultatele tehn'ce : 
C.S.M. Clu j—Sparta Var
șovia 5—2 : Negulescu— 
Calinski 2—0 (16, 14), 
Giurgiucă—Kusinski 2—0 
(11, 13), Cobirzan—Ros
ian 2—1 (15, —18, 18), 
Negulescu—Kusinski 1—

(—21, II, —19), Coblrzan 
—Galinski 1—2 (—19, 13, 
—19), Giurgiucă—Roslan 
2—0 (17, 12). Cobiman— 
Kusinski 2—1 (—19. 6, 
13).

In urma acestui rezultat, 
formația GLS.M. Cluj »-» 
calificat pentru semifinalela 
competiției unde va primi 
replica învingătoarei parti
dei Partizan Belgrad—Lo
komotiv Leipzig.

• • • •

șansă de a scăpa 
gradare. Chiar în 
aci victorii
Roșii
pane posibil 
gerii Meu! 
Dinamo, poz 
Laiul rămme mai bună de
oarece jocul Știința Buc. 
—Metalul a fost omologat 

în urma contesuțici 
făcute de mctalurgiști — 
ca rezultatul de 3—0 pen
tru Metalul.

Steaua va tatCni formați» 
studenților din Pet roșeai
— adversari destul de in 
comozi pentru orice echipă
— dar credem că rug- 
biștii militari nu vor scăpa 
prilejul unei victorii nea
părat necesare in lupU 
pentru titlu.

Este, deci, vorba de o 
etapă interesantă, de un 
„final" spectaculos pe care 
dorim să-l aplaudăm nu 
numai pentru calitatea 
jocurilor ei și pentru ati
tudinea sportivă a jucăto
rilor de la care așteptăm 
o comportare frumoasă.

• • • • ------------

EXCURSII IN MUNȚI

de oameni ai muncii in 
desfășurarea întrecerilor, 
organizarea competițiilor 
la un nivel cit mai inalt 
si depistarea elementelor 
talentate pentru a fi în
dreptate către secțiile pe 
ramură de sport ale aso
ciațiilor și cluburilor 
sportive), sarcini care au 
fost repartizate judicios 
activiștilor noștri.

Ținînd seama de fap
tul că Spartachiada de 
iarnă a tineretului este 
principala competiție 
sportivă a acestui sezon 
am acordat o atenție 
deosebită intensificării 
activității asociațiilor 
sportive, eșalonării între
cerilor pe întreaga peri
oadă, astfel ca ele să 
cuprindă într-o activitate 
organizată și de lungă 
durată un număr cit mai 
mare de participanți. In 
planul nostru 6înt prevă
zute organizarea de în
treceri la toate cele 11 
ramuri sportive cuprinse

(Continuare In pag. a 2-a)

Duminica restanțelor la îotDal
Mîine se dispută cîteva jocuri de campionat și Cupă, 

ultimele din acest sezon. Meciurile sînt foarte intere
sante, mai ales cele din campionatul categoriei A, dintre 
care două au loc la București, In cuplaj pe stadionul 
Republicii :

Ora 12,15 : Rapid—Crișana (arb. St. Mataizer—Craiova)
Ora 14,00 : Dinamo—St- roșu (arb. Bela Balla—R.P. Un

gară)
Al treilea se dispută la Cluj : știința—Steaua (arb. C. 

Dinev — R.P. Bulgaria), care se prezintă la iei de im
portant pentru clasament.

In -„Cupa R.P.R." sînt programate 6 jocuri restante. 
La București : I.C.S.I.M.—Știința București (teren I.C.S.I.M, 
ora 9,30) Metalul Floreasca—Metalul București (teren 
ICAB ora 9,30) ; Dinamo Victoria—Dinamo Obor (teren 
Sirena, ora 9,30). La Galați : Ancora—FI. roșie Tecuci. La 
Sălard : Recolta—Crișul Oradea. La Iași: Moldova—C.F.R. 
Pașcani,

către vale 
In salbe, 
puf moale

Ctnd s-or cerne 
Păpădii de nea 
Și-or așterne cu 
Peste glie, plăpumi albe, 
Dtnd la cel din jur binețe. 
Cred că tare-or vrea să vadă 
Cum a noastră tinerețe 
Se tntrece-n Spartochiadă...

De aceea, cu 
Tinerețea azi 
Noi recorduri 
Și să lupte

vigoare 
pornește 
să doboare 
bărbăteșto !

mai sus 
ți spre...

de pe schele, 
se-ntrece, 
urc1 nd cu ele 
etajul 10 !

VĂ INVITĂM LA
colectivistul, careE-n

Stind la masa eu mulțl... ari, 
E la șah, ca și pe-ogoare
Un PION cu-AVANSURI mari 1

E-n minerul et cutează,
Ca turist, spre culmi semețe 
Unde zarea-i profilează 
Minereu de frumușele 1

E in pionierul, eon
Pe o săniufă zboară,
Și de după deal apare
Ca un zvon de primăvară...

Și e-n primul rtnd acolo, 
Unde noi și noi echipe 
Vor pomi și ici șl colo. 
Cu elan, să se-nfiripe.

Deci, v-aștept, fulgi de zăpadă... 
Voi vefi fi înfrigurați,
Insă cei din Spartachiadă
Cert că-s tineri... dezghețați,
Căci la start e-aliniată
Astăzi, TINEREȚEA toată 1

SIG. HOROVEANU
— Iași "

i



„Ziua președintelui 
un util schimb

It

de experiență

a maselor in 
și a exercițiilor

(președinte tov.

I.C.I.L., Solidaritatea etc. La Solida
ritatea, de exemplu, numărul mem
brilor UCFS este foarte mic față de 
cel al salariaților (500 membri UCFS 
din peste 1.500 de salariați).

CAMPIONATUL ASOCIAȚIEI
SPORTIVE. Și la Oradea s-a dovedit 
că această competiție dă rezultate 
dintre cele mai eficace în Importanta 
acțiune de atragere 
practicarea sportului 
fizice.

La asociația F.C.O.
E. Matei) se organizează cu un deo
sebit succes campionatul asociației 
la atletism, tenis de masă, șah, volei 
și handbal. Anul acesta întrecerile au 
fost eșalonate pe o perioadă 
bine de două luni și ele au 
un număr mare de membri 
Din cei 600 de participanți,

startul la concursuri de atle- 
La Voința Oradea (președinte 

G. Gitye) întrecerile campiona- 
asodației au 

bucură de fiecare

de mai 
cuprins 
UCFS.

160 au

de

că fie 
spre or- 

în cele 
condi-

luat 
tism. 
tov. 
tul ui

* ■ * 
= i ’ 
a 1 ■ a i ■

însemnări

la o întrecere

■ - ■

In cele trei săli special amenajate 
pentru intrecerile de șah, trintă, tenis 
de masă ți gimnastică ale Scolii pro
fesionale de ucenici CJ’.R. din Buzău 
e mare zarvă.

Concurenta sint nerăbdători să se 
înfrunte în întreceri. lată că sosește 
ți ora dorită. Pe fetele celor din anul I 
citești o timiditate. Ei iau pentru pri
ma dată parte la un astfel de concurs. 
Comisia de organizare, in frunte cu 
secretarul organizației U.T.M., profesor 
Ion Lungu, care e un pasionat spor
tiv ți un bun fotbalist ți Nicu Dragu 
profesor de educație fizici dau sem
nalul de începere a întrecerilor.

lntr-una din săli intrecerile la trintă 
sini foarte dirze.

— Frincule, fii tare...
— Toma, nu te lăsa...
Aceste cuvinte ale colegilor dau 

parc» *»i  multă putere concurenților.
Intr-adevăr, Constantin Frincu din 

anul II B la categoria 61 kg, Toma 
Dumitrațeu. anul III A, 6» kg, sint 
campioni ai clasei.

Exemplul lor este urmat ți de Dumi
tru Oprinoiu din anul II B, Constantin 
Stănescu din anul II A care au ciț- 
tigat întrecerile la șah. O luptă inte- 
revaată s-a dat la tenis de masă 
unde învingătorii au fost elevii Ale
xandru Chiroiu. anul III A ți Cornel 
Mincu din același an.

Dacă am spune că această școală a 
decent t, datorită unei munci colective 
dusă de conducerea școlii, organizației 
U.T.M. un centru sportiv, n-am greși 
cb nimic.

tradiție și se 
dată de mult suc
ces. La campiona
tul încheiat nu de 
mult au participat 
965 de persoane.

Reușitele întreceri 
de fotbal. șah, 
tenis de masă, po
pice, handbal și 

orientare turistică au durat mai bine 
de trei luni.

Trebuie să evidențiem și munca 
desfășurată la asociația Rapid. In 
special secția de haltere depune o 
activitate care merită aprecieri pozi
tive. Sportivii de ad au stabilit ta 
ultimul timp nu mai puțin de 20 de 
noi recorduri regionale la haltere. 
In desfășurarea Întrecerilor de hal
tere din cadrul Spartachiadei. un 
ajutor consistent, pentru toate aso
ciațiile din Oradea, îl dau haltero
filii de la Rapid. Ei s-au angajat 
să funcționeze ca instructori și ar
bitri la aceste întreceri.

GIMNASTICA IN PRODUCȚIE. 
Președinții unor asociații sportive 
din întreprinderile Sinteza, Fabrica 
de cărămidă. Depoul C.F.R. au cerut 
ajutorul clubului in introducerea 
acestei activități folositoare in uni
tățile tor. S-a hotărât să se facă in
tense pregătiri ca pină la 15 ianua
rie 1963 să se practice gimnastica in 
producție ta încă zece întreprinderi. 
In prezent, ta 21 de unități se des
fășoară această formă a gimnasticii. 
Astfel, ia FC.O. IN». La înfrățirea 
1J0O. la Solidaritatea 900 de salariați 
participă la pauza de gimnastică in 
producție. Dar, din păcate, in uneie 
întreprinderi practicarea gimnasticii 
in producție a devenit formală, ea 
nu se execută zilnic și in toate sec
țiile unde este posibilă introduce
rea ei.

viațaDin 
organizației noastre

La C.S.O. Crișana din Oradea a 
devenit o obișnuință ca periodic să 
fie convocați toți președinții asocia
țiilor sportive în ședințe de lucru, 
cu ocazia .zilei președintelui". A- 
ceste „rile ale președintelui" s-au 
dovedit a fi deosebit de utile de
oarece, pe lingă instructajul compe
tent pe care îl primim cu acest pri
lej, putem să ne împărtășim unii al
tora cele mai bune metode de mun
că folosite în activitatea noastră de 
zi cu zi în asociațiile sportive.

Recent a avut loc la sediul clubului 
o astfel de „zi a președintelui", care 
prin desfășurarea ei — instruirea 
președinților pentru rezolvarea pro
blemelor ce stau în momentul de 
față în preocupările asociațiilor, 
schimb de experiență privind me
todele de muncă — a fost deosebit 
de valoroasă.

Cea mai importantă problemă dez
bătută a fost organizarea etapei de 
mase a Spartachiadei de iarnă a ti
neretului. Președinții asociațiilor s-au 
angajat ca munca 
consiliilor de con
ducere în această 
perioadă 
îndreptată 
ganizare 
mai bune
țiuni a concursuri
lor fazei pe asociație a Spartachiadei, 
la cit mal multe ramuri sportive, 
mobilizarea Ia aceste întreceri a ma
sei membrilor UCFS cît și a tineri
lor eare nu sint încă înscriși în or
ganizația noastră. Concluzia a fost 
că președinții asociațiilor sportive 
din Oradea sint deciși să organizeze 
ediția 1962—1963 a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului în așa fel incit a- 
ceasta să depășească din toate punc
tele de vedere edițiile trecute.

Cei 60 de președinți prezenți la 
această întrunire au mai dezbătut 
probleme ca, folosirea activului ob
ștesc în munca consiliilor asociațiilor, 
selecționarea tinerilor care să urmeze 
cursuri de instructori voluntari, ex
tinderea gimnasticii în producție, în
casarea cotizațiilor UCFS etc.

Vreau să scot în evidență în rân
durile ce urmează atît o serie de 
acțiuni lăudabile cit și unele aspecte 
negative, majoritatea discutate cu 
ocazia zilei președintelui.

PROBLEMA COTIZAȚIEI.
multe asociații sportive in orașul 
nostru care se ocupă in permanență, 
în tot cursul anului, de încasarea la 
timp a cotizațiilor, dar se găsesc și 
asociații care, acum, la sfirșit de an, 
vor să facă ce nu au făcut tot anul, 
să strângă cotizațiile pe lunile din 
urmă. Unele asociații, ca, de exemplu, 
înfrățirea, Eternitul și Fierarul nu 
numai că au încasat cotizația la zi 
dar acest capitol din bugetele lor a 
fost depășit simțitor. La înfrățirea, 
de exemplu, cu 11.196 de lei, fa Fie
rarul cu 3.906 lei etc. Cum au reușit 
să obțină această performanță tova
rășii de la înfrățirea (președintele 
asociației, tov. Constantin Duțu) ’ 
Foarte simplu. Au muncit in așa 
fel cu grupele sportive incit au reu
șit să atragă anul acesta numeroși 
noi membri UCFS, s-au încasat coti
zațiile cu regularitate, s-au organi
zat diferite competiții și, astfel, o 
serie de membri ai asociației — an
grenați în întreceri — s-au angajat să 
plătească o cotizație în sumă 
mare

Dar
avem 
vință.
încasat cotizațiile pe ultimele 6 
aceeași situație o găsim și la Meteo
rul roșu, Flamura roșie, Flacăra

decît cea inițial stabilită, 
nu trebuie să uităm că 

asociații codașe in această 
Astfel, la Avîntul nu

Sint

mai

mai 
pri- 
s-au 
luni,

★

Si această _xi a președintelui*  a 
constituit pentru noi un util schimb 
de experiență. Unii președinți au 
expus tovarășilor lor o serie de ac
țiuni pe care le organizează in aso
ciațiile lor. AstfeL merită să fie 
evidențiată asociația sportivă Tex
tila, care a organizat nu de mult 
un reușit concurs „Cine știe, cișiigâ*.  
In tema concursului au tost incluse 
probleme din Statutul UCFS, cu. 
broșura „Noțiuni teoretice', din regu
lamentul Spartachiadei 
aspecte, rezultate din 
petiții internaționale.

In încheiere, cei 60
au stabilit, ca, de acum înainte, in 
ultima joi a fiecărei luni să se în- 
tilnească din nou, in cadrul zilei 
președintelui.

ȘTEFAN ERDELI 
președintele asociației sportive 

„Fierar ul"-Oradea

de iarnă și 
manie mm-

de președinți

La asociația sportivă Titanii de pe lingă Uzinele „23 August" din Capi
tală intrecerile Spartachiadei sint în plină desfășurare. In prima zi a con
cursului au participat peste 450 de tineri muncitori și tehnicieni, 
s-au întrecut 200

In imaginea 
tușa la masa de

de participanți numai din secția sculărie. 
noastră, strungarul I. Topirceanu și rectificatorul 
foc.

Printr-o muncă intensă vom
rezultate

(Urmare din pag. 1)

de

îm-

în regulamentul Spartachiadei 
iarnă.

Consiliile asociațiilor sportive 
preună cu comitetele UTM au alcă
tuit planurile de organizare a com
petițiilor. Pe baza acestor planuri 
consiliile raionale UCFS împreună cuC. NICULESCU-coresp.

(EXERCIȚII DIN POZIȚII JOASE)
Alergare 

re» călcind
Ex. 1. Șezind pe covor sau pe pat, 

cu picioarele încrucișate, cu capul 
aplecat, spatele rotund și cu brațele 

I încrucișate la piept: extensia trun
chiului. lăsarea capului pe spate, du
cerea brațelor lateral și inspirație 
<l-2) ; revenire in poziția inițială (3-4). 
Exercițiul se repetă de 6-8 ori.

Ex. X Șezind cu picioarele întinse 
șl cu spatele drept: îndoirea și 6trîn- 
gerea unui picior ța piept (1-2), reve
nire (3-4). Aceeași cu stringerea celui
lalt picior la piept și revenire.

Ex. X Culcat cu fața in jos, cu pal
mele sprijinite in dreptul pieptului: 
Întinderea brațelor, ridicarea pieptului, 
lăsarea capului pe spate in extensie 
Și îndoirea genunchilor cu ducerea 
virfuriJor cn mai aproape de cap (1-2) ; 
revenire in poziția inițială (3-4). Se 
execută de 4-6 ori.

Ex. 4. Șezind cu picioarele întinse, 
trunchiul apleca: pe spate cu coatele 
sprijinite pe sol: ridicarea piciorului 
Sting întins cit mai sus (1), coborirea 
lui (2). Ridicarea piciorului drept (3), 
coborârea hn (4). Se execută cite 4-6 
ridicări cu Secare picior In parte.

Ex. 5. Șezind pe marginea patului 
cu picioarele sprijinite înainte, mîi- 
nile apucind marginea patului t- Îndo
irea genunchilor Și așezarea pe jos 
sprijinindu-ne Pe brațe, apoi ridicarea

Pe loc sau in jurul came- 
ușor pe virfuri, in ritm vioi

La șah

Roibu

C. Mă-

superioare

pe marginea 
poate repeta

pat: 
apoi 
ridi-

din nou sus în șezind 
patului. Exercițiul se 
de 6-8 ori.

Ex. 6. Culcat pe covor sau pe 
stringerea genunchilor la piept, 
întinderea picioarelor odată cu
carea trunchiului în poziția șezind, — 
din nou răsturnare pe spate cu ghe- 
muirea picioarelor la piept și din nou 
ridicare în șezind. Se execută sub 
formă de leagăn de 6-10 ori.

Ex. 7. Alergare ușoară prin cameră 
cu deplasarea înainte și înapoi 
citeva ori.

O INIȚIATIVĂ LĂUDABILĂ
Gimnastica de înviorare se bucură 

de tot mai multă popularitate în rîn- 
dul cetățenilor. Rezultate remarcabile 
au fost obținute îndeosebi în mediul 
școlar. Numeroase cămine ale școlilor 
medii și profesionale din București, 
Ploiești, Reșița, Oradea ele., precum 
și unele cămine studențești din Capi
tală au introdus acăst program de 
gimnastică încă de la începutul anului 
școlar. Instructorii pregătiți de către 
profesorii de educație fizică asigură 
executarea corectă a programului și 
elevii și studenții apreciază 
deosebit efectele practicării 
tlcii de înviorare.

De curînd am avut ocazia 
statăm o inițiativă lăudabilă, 
ținui sportiv nr. 2 al Institutului de 
Construcții din București, editat de

în mod 
gimnas-

să con-
In bule-

SPORTUL POPULAR 
fag, a 2-a Nr. 4119

catedra de educație fizică in colabo
rare cu comisia sportivă U.A.S., este 
expus „planul de măsuri privind orga
nizarea gimnasticii de înviorare la 
căminele, de studenți ale Institutului 
de Construcții". Ca urmare a sarcinilor 
trasate de Conferința pe țară a UCFS 
privind extinderea acestei utile forme 
de practicare a exercițiilor fizice, ca
tedra de educație fizică și comisia 
sportivă U.A.S. au luat hotărârea să 
introducă în cămine gimnastica de în
viorare. Pentru aceasta sint prevăzute 
in plan: constituirea colectivelor pe 
institut și cămine care se vor ocupa 
de introducerea și efectuarea perma
nentă a gimnasticii de înviorare ; sta
bilirea formelor de efectuare în func
ție de cămine (pe etaj, pd camere, in 
curte sau in săli) ; popularizarea aces
tei acțiuni prin toate formele : gazete 
de perete, ședințe, discuții cu studenții 
etc. ; pregătirea instructorilor de către 
Profesorii de educație fizică ; populari-

zarea exercițiilor ; analiza lunară a 
modului cum se desfășoară gimnastica 
de înviorare in 
surilor necesare 
activității acolo 
ganizarea unui_  _ ______
pentru stimularea colectivelor de stu
denți etc.

Factorii în cauză au șl trecut la 
îndeplinirea acestui plan 
rezultate bune. Socotim că inițiativa 
catedrei de educație fizică și a comi
siei sportive U.A.S. de la Institutul 
de Construcții din Capitală este preți
oasă și că ea va trebui extinsă și in 
alte institute de învățămînt superior. 
S-ar putea face utile schimburi de ex
periență cu institutele care au de 
acum experiență in organizarea gim
nasticii în producție pentru a se da 
un sprijin eficace acelora care pornesc 
acum la realizarea acestui lucru.

cămine și luarea mă- 
pentru impulsionarea 
unde se impune ; or- 
concurs pe cămine

H.

obținînd

comitetele raionale UTM și-au în
tocmit documentele de planificare.

Avînd îndrumarea organizațiilor de 
partid și sprijinul permanent al orga
nizațiilor de bază U.T.M., consiliile 
asociațiilor sportive au putut să des
fășoare o muncă rodnică de pregătire 
și organizare a întrecerilor sportive 
ale Spartachiadei. Pînă acum au fost 
amenajate — și acțiunea va continua — 
10 pirtii pentru săniuțe, 3 pirtii pentru 
schi, 4 poligoane de tir etc. De aseme
nea, s-au făcut amenajări în sălile că
minelor culturale pentru desfășurarea 
întrecerilor de șah, tenis de masă, 
gimnastică și haltere. Consiliile asoci
ațiilor 
zațiile 
intens 
sălilor 
rilor.

Cu .. .___ ________  ____
ramură de sport au fost asigur 
cadre competente de arbitri. Cluburile 
și asociațiile sportive au trasat sarcini 
precise antrenorilor și tehnicienilor 
să se ocupe intens de pregătirea par- 
ticipanților, să le urmărească evoluția 
și să descopere elementele talentate 
care au perspective de a deveni spor
tivi fruntași. Cluburile sportive Olim
pia, Steagul roșu, C.S.M. Sibiu ș.a. 
s-au îngrijit din vreme pentru a oferi 
participanților posibilitatea de a efec
tua antrenamente sub supravegherea 
unor cadre calificate.

Spartachiada de iarnă a tineretului 
ne oferă largi posibilități pentru con
solidarea organizațiilor noastre spor
tive. Pe baza angajamentelor pe care 
și le-au luat asociațiile sportive se 
poate prevedea că în timpul desfășu
rării acestei mari întreceri sportive 
de mase vor deveni membri ai UCFS 

20.000 de oameni ai muncii, se 
crea noi asociații sportive îndeo- 
în mediul sătesc, se va mări sim- 
numărul secțiilor pe ramură de 

sport și al echipelor sportive.
Pentru realizarea acestor angaja

mente consiliile asociațiilor sportive 
împreună cu organizațiile de bază 
U.T.M. desfășoară o intensă mucc^ 
de popularizare a întrecerilor din ca
drul Spartachiadei de iarnă a tinere
tului. Astfel, au apărut articole mobi
lizatoare în presa locală și la gazetele 
de perete, au fost popularizate între
cerile cu ajutorul stațiilor de radio
amplificare, au apărut fotomontaje, 
afișe etc.

Succesul de care s-a bucurat Spar
tachiada de iarnă a tineretului in 
rîndul oamenilor muncii din regiunea 
noastră, încă din. primele zile, ne 
dovedește că măsurile luate au fost 
eficace. Pentru a îndeplini și depăși 
obiectivele pe care ni le-am propus 
va trebui să muncim fără întrerupere, 
la același nivel, în tot timpul desfă
șurării competiției. Activiștii organelor 
noastre, împreună cu activiștii orga
nelor U.T.M. țin o strînsă legătură 
cu terenul, sprijină permanent și in
tens consiliile asociațiilor sportive și 
organizațiile de bază U.T.M. în orga
nizarea și desfășurarea întrecerilor. 
Va trebui ca activiștilor să li se ală
ture în această muncă și numeroșii 
sportivi fruntași pe care îi are regi- 1 
unea noastră. Aportul lor este foarte 
important. Ei trebuie să considere ca 
o sarcină de onoare îndrumarea parti
cipanților la Spartachiadă, să nu uite 
că atunci cînd au făcut primii pași în 
sport, la rîndul lor au fost îndrumați 
de sportivi cu mai multă experiență.

sportive împreună cu organi- 
de bază U.T.M. se preocupă 
de amenajarea terenurilor și 
necesare desfășurării intrece-

spfijinul comisiilor locale- -pn'



Pc urmele materialelor publicate

campionatului feminin

pa-

este

Tinăra gimnastă Elena Tutan (Știința București) execută o coborire la 
rolele

Finala campionatului republican pe 
echipe a constituit, pentru toți cei ce 
practică gimnastica de performanță, un 
bun prilej de verificare a cunoștințelor 
^simulate și a posibilităților de dezvol- 

Spre deosebire de edițiile prece- 
Umn, în acest an din echipele feminine 

parte un număr mare de g:m- 
I^B^care au concurat la categorii su
perioare. Astfel, la categoria 1 s-au pre
zentat 22 de gimnaste, iar la categoria 
maestre 27, care au concurat cu progra
mul olimpic (Tokio) complet.

O constatare Îmbucurătoare este aceea 
că după trei luni de la difuzarea exerci
țiilor impuse pentru J.O. de la Tokio, 
ele au fost executate la un nivel satis

ci ți 
țara, 
exer-

toată 
aceste
gimnastelor 
la maestre.

„Cupa de sală
a orașului București11

la juniori
„ întrecerile echipelor bucureștene de 

-Juniori, angrenate în competiția dota
tă' cu trofeul „Cupa de sală a orașu
lui București", au continuat duminica 
trecută cu desfășurarea etapei a doua 
a returului. Iată rezultatele înregis
trate : Steaua—Progresul 0—6, Știin
ța—Dinamo 1—5, Clubul sportiv șco-1 

se
Iar—S.S.E. 2 9—3, Rapid—S.S.E.
8—0. Clasamentul după nouă etape 
prezintă astfel:
1.
2.
3.
4.
5.

făcător nu numai de lotul R.P.R., 
de masa de gimnaste din 
Apreciem că elementele din 
citii sînt accesibile tuturor 
care trec de la categoria I

Deși nu s-a întocmit un clasament in
dividual compus și pe aparate, în mod 
oficial, disputa pentru primele locuri 
a fost foarte dîrză între maestrele spor
tului Sonia lovan. Emilia Liță, Ut ta 
Poreceanu, Elena Niculescu și tinerele 
gimnaste Elena Tutan, Viorica Pleavă, 
Cristina Doboșan, Mariana Ilie și altele.

Un alt aspect pozitiv este faptul că 
s-a îmbunătățit simțitor selecția gimnas
telor. Astfel, din fiecare echipă partici
pantă se pot reține 2—3 elemente de 
perspectivă, printre care putem cita pe 
Rozalia Baizat (Cluj), Eleonora Ceam- 
pelea (Ploiești). Maria Nanii (Constan
ta) etc. — care m decursul anului 
1963 pot concura la categoria maestre — 
precum și echipe întregi ca de ex.: 
Steaua roșie Bacău, (antrenor: Mircea 
Bibire) și C.S.O. Reșița (antrenori : 
soții Kerekes). Cu toate acestea unii 
antrenori ar trebui să fie mai exigenți 
în privința selecției, ca de exemplu cei 
de la C.S.Ș. Cluj, Harghita Tg. Mureș, 
Banatul Timișoara, Luceafărul Brașov.

Un alt aspect care trebuie să dea de 
gindit antrenorilor noștri este introdu
cerea elementelor foarte grele în exer
cițiile liber alese la toate categoriile de 
clasificare. Acestea trebuie să fie în con
cordanță cu posibilitățile fizice și teh
nice ale gimnastelor, neforțindu-se rit
mul de însușire, deoarece astfel se ajun
ge la plafonarea sau chiar la accidenta
rea sportivelor.

Anaiizînd media primelor 15 rezultate

0 altă lipsă serioasă în pregătire 
nivelul scăzut al ținutei, atît în execu
tarea clementelor grele, cit și a celor 
de legătură. Un exemplu în această pri
vință este echipa Farul Constanța și în 
special gimnasta Niculina Gheorghe.

In urma constatărilor efectuate la fi
nala campionatului pe echipe 
o scrie de sarcini deosebit de 
în activitatea antrenorilor și 
lor noa stre :

— se vor stabili conținutul 
liber alese și mișcările pe care să le 
însușească gimnastele în anul 1963;

— se va urmări în mod deosebit îm
bunătățirea tehnicii săriturilor (este vor
ba, în special, de cele „stînd pe mîini"), 
a elementelor acrobatice și a tehnicii în
dreptărilor la paralele;

— un accent deosebit se va pune pe 
corectarea ținutei, a ritmului și a expre
sivității mișcărilor. în prima 
anului viitor ponderea în antrenament va 
cădea pe pregătirea fizică, pe cea artis
tică și pe eliminarea principalelor lacune 
în dezvoltarea calităților fizice de bază 
și speciale;

— se va acorda o atenție deosebită, 
în continuare. îmbunătățirii selecției în 
cadrul secțiilor, in special la echipele 
reprezentative.

Sîntem siguri că realizarea acestor 
sarcini va duce la îmbunătățirea activi- 
tății de gimnastică în țara noastră și 
va deschide larg poarta loturilor i 
prezentative pentru tinerele elemente.

IONESCU

se impun 
importante 
gimnaste-

exercițiilor

parte a

re-
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Rapid
C.S.S.
5.5. B. 3
Progresul
5.5. E. 1

6. Steaua
7. Dinamo 
t. Știința

Etapa viitoare 
(de la ora 9,45) 
după următorul _ _
Rapid, Progresul—Clubul sportiv șco
lar, Steaua—S.S.E. 1, S.S.E. II—Dina
mo.

va
la bazinul Floreasca 
program : Știința—

GH CIORANU—coresp.

Anaiizînd media primelor 15 rezultate 
i La categoria maestre, pe aparate, reiese 
■ că ordinea valorică a acestora este nr- 
, mătoarea : sol, bîrnă, sărituri și paralele. 
. Punctul nevralgic l-a constituit însușirea 
I nccorespunzătoare a tehnicii elementelor 

de bază pe care se brodează apoi miș- 
I cările grele. Astfel, deși în cadrul con- 
i cursului cel puțin 30 de gimnaste au 

executat sărituri stînd pe mîini, totuși 
greșelile tehnice au dominat, constând, 
în special, din ușurarea trecerii calului, 
prin depărtarea picioarelor, prin îndoi
rea corpului sau prin ghemuire și în
tindere.

VIATĂ NOUĂ
(Urmare din pag. 1)

"^Cînd veneam de la școală și auzeam 
zgomot pe arenă mă uitam prin fereastră. 
Gît de mult aș fi vrut să arunc și eu bila 1 
Intr-o bună zi tm intrat în sală. Era 
un antrenament și nu avea cine să ridice 
popicele. M-am oferit să fac eu această 
treabă. La sfîrșitul antrenamentului jucă
toarele și jucătorii mi-au dat bomboane 
și ciocolată și mi-au spus să mai vin 
cînd am timp. Și am venit. De eltava 
luni sînt și eu jucătoare, tși termină 
scurta istorisire, privind-o drept In ochi 
pe instructoarea Stela Mărgineanu, care 
l-a fost profesoară tn sportul popice
lor.

— Cred că nu ți-ai neglijat lecțiile 
din cauza jocului de popice ?

— Am note bune. îmi place 
mult să învăț.

— Clți ani al ?
— Am împlinit nu de mult 14.
Am aflat de la Valeria Fodor din Me

diaș, căci de ea este vorba, că e fată 
de rom... S-au scris multe pagini des
pre acești oameni care tn zilele noastre 
muncesc cu vrednicie ia fabrici, învață

foarte

să scrie fi să citească 
in fcoli, frecventează tea
trele fi vin pe stadioane să 
se bucure de binefacerile 
sportului. Bătrtnul Fodor 
care In tinerețe pribegea de 
colo ptnă colo, nefiind util 
nimănui, lucrează astăzi ca 
zidar la cooperativa mește
șugărească, iar Soția sa 
este muncitoare la fabrica 
de vase „Emailul roșu“ din 
Mediaș. Familia Fodor tră
iește acum într-o locuință 
frumoasă, nu-i lipsește ni
mic. Dar pentru a măsura 
distanța dintre ieri șl as
tăzi este suficient să o în
trebi pe Valeria ce are de 
glnd să facă.

— Vreau să învăț pen
tru că mi-am pus în gînd 
să devin inginer și o bună 
jucătoare de popice.

Visurile Valeriei se vor 
împlini cu siguranță pen
tru că Iosif Fodor și cei
11 copii ai lui fac parte acum din mareo afirme. Cele 388 de popice doborlte de 
familie a oamenilor muncii din fura ea sînt mai mult decit promițătoare, 
noastră. In sport, a și început să se

„REGRET MULT ATITUDINEA AVUTĂ"
Răspunzind criticii făcute în arti

colul intitulat „Aere de vedetă", ju
cătorul de fotbal Ladislau Băcuț de 
la U. T. Arad ne scrie : „Faptul pe
trecut înaintea meciului cu Rapid 
este inadmisibil pentru un sportiv 
de tip nou șl regret mult atitudinea 
avută. De altfel, cazul a fost discu
tat într-o ședință a secției de fotbal, 
în cadrul căreia am fost aspru cri
ticat. Ca și în amintita ședință, țin 
să-mi recunosc greșeala și în coloa
nele ziarului și mă angajez ca de 
acum înainte să fiu exemplu pentru 
tinerii fotbaliști din orașul Arad".

„CRITICA A FOST PE DEPLIN 
ÎNTEMEIATĂ"

Colegiul de antrenori al regiunii 
Ploiești ne-a răspuns următoarele cu 
privire Ia articolul apărut nu de mult 
la rubrica „Lovitura de pedeapsă" : 
„Critica făcută colegiului nostru de 
antrenori a fost pe deplin întemeia
tă, faptele petreeîndu-se exact cum 
au fost prezentate în ziar. Colegiul 
nostru se face vinovat de faptul că 
nu a luat din timp măsurile necesa
re, în urma cărora s-ar fi putut evita 
deplasarea inutilă a antrenorilor din 
regiunea Brașov". In continuarea 
scrisorii primită din partea colegiu
lui regional de antrenori Ploiești, se 
spune că se regretă încurcătura pro
dusă și că, pe viitor, va exista pre
ocuparea ca activitatea colegiului de 
antrenori să fie dusă așa cum 
buie.

rilor sesizate în coloanele ziarului 
nostru. In momentul de față mem
brii UCFS au cotizația achitată la 
zi, iar echipamentul școlii a fost pus 
la dispoziția profesorului de educație 
fizică, tn scrisoare se mai arată că 
terenul de fotbal va fi reamenajut 
cu sprijinul G.A.C. înfrățirea.

„ESTE O LIPSA A CONSILIULUI"

Consiliul regional UCFS Brașov ne 
scrie că apreciază ca justă critica 
făcută în ziarul nostru privitor la 
participarea campioanei de oină a 
regiunii Ia etapa a III-a a campio
natului republican (articolul a apă
rut sub titlul „Marș în miez de 
noapte"). In adresa de răspuns se 
spune că : „este o lipsă a consiliului 
că nu s-a interesat de toate condi
țiile de călătorie de la Brașov la 
Urlați" și că au fost luate măsuri 
corespunzătoare pentru evitarea unor 
întimplări atît de regretabile.

Pe de altă parte, însă, și F. R. 
Oină are o vină, deoarece în invita
ție se spune că se asigură transpor
tul C.F.R. cu bilete zonale, deși lo
calitatea Urlați nu figurează în mer
sul trenurilor.

S-A tinut PLENARA 
CLUBULUI SPORTIV ȘCOLAR CLU1

tre-

„AU FOST LUATE 
MĂSURI CONCRETE"

Asociația sportivă Recolta 
Santău, raionul Cărei, a luat măsuri

din

Ca urmare a discuțiilor purtate de 
biroul consiliului clubului sportiv 
școlar Cluj eu membrii consiliului, 
de curînd au avut loc lucrările ple
narei clubului în care a fost inclusă 
și dezbaterea lipsurilor scoase in e- 
vidență in articolul apărut in coloa
nele ziarului nostru. In scrisoarea de 
răspuns, clubul sportiv școlar din 
Cluj precizează că s-au luat măsuri 
pentru evitarea aminării viitoarelor 
plenare.concrete in vederea lichidării lipsu-

■-.torn-»-
RODNICĂ ACTIVITATE DE MASE 

IN RAIONUL BOTOȘANI
Datorită inițiativei consiliilor a- 

sociațiilor sportive din comunele 
Dumbrăveni, Ștefânești, Todireni, 
Bucecea. Albești ș.a., in aceste cen
tre au avut loc numeroase „dumi
nici cultural-sportive", cu care oca
zie s-au desfășurat frumoase întreceri 
la atletism, gimnastică, volei, fotbal 
și trintă. Celor mai buni li s-au de
cernat premii care i-au stimulat în 
pregătirea lor sportivă.

Cu sprijinul consiliului raional 
UCFS Botoșani, consiliile asociațiilor 
sportive. în colaborare cu filiala O.N.T. 
„Carpați". au organizat în ultimele 
luni 15 acțiuni turistice, la care 
au participai peste 5.000 de membri 
UCFS.

masculin: I. Helbman (Mureșul Con
fecții) 855 p; 2. A. Czire (Lemna
rul) 853 p; 3. L. Barabas (Lemna
rul) 819 p ; 4. AI. Simon (Voința) 
759 p; feminin: 1. Margareta Lazăr 
(Mureșul Confecții) 778 p; 2. Magda 
Nardy (Voința) 744 p; 
Csutas (Sanitarul) 
Heitman (Sanitarul)

IOAN

AU AMENAJAT
TEREN DE

UN

A. ABRAMOVICI, coresp.

REUȘIT CONCURS DE TIR 
CU ARCUL

de două zile, pe terenul de 
arcul din Tg. Mureș a avut

Timp 
tir cu 
loc un reușit concurs regional de 
selecție în vederea alcătuirii echipei 
pentru concursul dotat cu „Cupa 
Bucureștiului". La întreceri au par
ticipat 26 de arcași fruntași, care 
și-au disputat primele locuri în pro
bele clasice de 2 x 50 m și 2 x 30 m. 
Iată primii patru clasați, selecțio
nați pentru concursul din Capitală ț

3. Lenke 
534 p; 4. Eva 
490 p.

PĂUȘ, coresp.

UN FRUMOS 
SPORT

din comuna Baia, raionul 
au antenaj'at In timpul lor 
frumos teren de sport pe 
practica fotbalul, voleiul și

UCFS: 550. Și trebuie să menționăm 
că toți membrii UCFS de la Sănăta
tea Lugoj sînt cu cotizația la zi. Me
rită a fi subliniat, de asemenea, fap
tul că datorită inițiativei consiliului 
asociației, sportivii de aci și-au ame
najat un frumos teren de fotbal. De
ocamdată asociația sportivă Sănăta
tea Lugoj are trei secții : fotbal (se
niori și juniori) — echipa reprezen
tativă a asociației participă în cam
pionatul raional — volei și handbal 
în 7. Avînd in vedere buna organi
zare a muncii și entuziasmul sutelor 
de membri ai acestei asociații, sîntem 
siguri că lntr-un timp la fel de scurt 
vom auzi și de alte realizări frumoase.

Tinerii 
Babadag, 
liber un 
care pot
atletismul. Echipa de fotbal a aso
ciației sportive Voința Baia, parti
cipantă la campionatul regional, a 
avut satisfacția de a cîștiga cu 5—1 
meciul susținut cu prilejul inaugu
rării terenului. La lucrările de muncă 
patriotică s-au evidențiat tinerii 
Constantin Florea, Ion Crăciun, Pe
tre Grigore, Gheorghe Virban ș.a.

C. OLARU, coresp.

22 DECEMBRIE

C. DOLNICEANU, coresp.

IN PLIN AV1NT.

campionatului pe echipe
Ținînd seama de faptul că echipa 

Steaua participă la întrecerile din 
cadrul Turneului Armatelor prietene 
de la Praga, federația de box a sta
bilit ca finala campionatului repu
blican pe echipe — pentru care s-au 
calificat formațiile Steaua București 
și C.S.O. Craiova — să se dispute 
la 22 decembrie, în Capitală.

Asociația sportivă Sănătatea din Lu
goj a împlinit zilele acestea șase luni 
de la înființare. Deși nu avem de-a 
face cu o... vîrstă prea mare totuși 
bilanțul asociației este mai mult decit 
încurajator. Cea mai frumoasă reușită 
o constituie numărul mare de membri

Concursuri... campionate... rezultate.

competițională.

In aceste zile pe arenele de po
pice din întreaga țară se desfășoară 
o bogată activitate 
Iată cîteva rezultate :

CLUJ. 25 de echipe masculine, îm
părțite în două serii, și 6 formații 
feminine au luat startul în prima 
etapă a campionatului republican edi
ția 1962—1963. După consumarea a 
trei etape în fruntea celor două cla
samente se află, neînvinse, echipele 
Corvinul la băieți și Voința la fete. 
Demnă de subliniat este comportarea 
sportivului Dezideriu Gyorkos, care 
a doborît din 200 
popice.

BAIA 
5 băieți 
gătește 
rii la concursul republican dotat cu 
„Cupa 30 Decembrie". Rezultatele ob-

ținute în concursurile de control sînt 
mai mult decît mulțumitoare. Tinăra 
Elena Jojiban (Chimistul Baia Mare), 
in vîrstă de numai 15 ani, a stabilit 
un nou record regional de Junioare 
cu 316 p.d. (V. Săsăranu—coresp. reg).

bile mixte 917 
(Paul Radvanyi—coresp.) 
MARE. Un lot de 6 fete și 
— sub 20 de ani — se pre- 
intens în vederea participă-

SIBIU. Consiliul raional al UCF3 
a organizat o reușită competiție re
zervată sportivilor începători intitu
lată „Cel mai bun popicar". In pri
ma etapă, desfășurată pe asociații, 
s-au întrecut numeroși jucători și ju
cătoare, iar la etapa a Il-a au par
ticipat învingătorii concursurilor pe 
asociații. Trofeele au fost cîștigate, 
la capătul unor întreceri viu dispu
tate, de Maria Zorea și Pavel Lov 
ambii aparținînd asociației sportive 
Firul roșu Tălmaci. (Ilie Ionescu— 
corespj



ȘTIINȚA TIMIȘOARA—DINAMO BUCUREȘTI ȘI I.C.F.-VOINȚA BUCUREȘTI,
CELE MAI INTERESANTE JOCURI ALE ETAPEI Știința Timișoara — Dinamo Bucu

rești, iată primul meci de mare im
portanță pentru vîrful clasamentului 
campionatului republican masculin 
de baschet. Valoarea recunoscută a 
dinamoviștilor, din formația cărora 
nu vor lipsi internaționalii Spiridon, 
Giurgiu, Visner, Kiss, Dudescu, for
ma bună manifestată de studenți și 
în special de Popovici, Viciu, Puș
cașii, lonescu, creează. certitudinea că 
publicul timișorean va avea posibili
tate să urmărească o partidă viu 
disputată, spectaculoasă, dinamică.

Derbiul etapei campionatului fe
minin se desfășoară în Capitală, 
între I.C.F. și Voința București, 
echipe care vor desigur să se reabi
liteze după înfringerile suferite în 
etapa trecută.

$

Etapă completă în campionatele republicane
Astăzi și mîine se vor disputa — 

în București și în șapte orașe din 
provincie — meciurile etapei a treia 
a campionatelor republicane de ca
tegoria A. O etapă completă, prin 
intrarea în luptă și a echipelor Di
namo București, care au participat 
vreme de două săptămîni la între
cerile Dinamoviadei, desfășurate în 
capitala Bulgariei. Dar nu numai 
aceasta asigură nota de atractivitate 
a etapei, ci, în general, echilibrul de 
forțe, a cărui prezență la multe din 
meciuri o făgăduiește „calculul hîr- 
tiei“, bazat pe comportarea echipe
lor în cele două etape de pînă acum. 
Astfel incit, cea mai bună recoman
dare o constituie însuși programul. 
Iată-1 in rîndurile de mai jos. ■

MASCULIN : Progresul București— 
Știința Cluj, Rapid București—

C.S.M.S. Iași, C.S.M. Cluj—C.S.O. 
Baia Mare, Știința Galați—Steaua 
București (seria I), Dinamo Bucu
rești—Petrolul Ploiești, Știința Timi
șoara—Olimpia București, Tractorul 
Brașov—Fulgerul Suceava, Farul 
Constanța—Dinamo Or. Dr. Petru 
Groza (seria a II-a).

FEMININ: Dinamo București—
Progresul București, Combinatul Po
ligrafic București—C.S.O. Craiova. 
Voința București—Farul Constanța, 
Partizanul roșu Brașov—Știința Cluj 
(seria I), C.S.M. Sibiu—Rapid Bucu
rești, C.S.M. Cluj—Metalul București, 
Voința M. Ciuc—Olimpia Brașov, 
C.S.O. Timișoara—Știința București 
(seria a II-a).

Primele echipe sînt gazde.

H»WDBnLt<7

în „Cupa de iarnâ"

Elena Hristu, cea mai valoroasă jucătoare a echipei S.S.E. Constanta, reve
lația campionatului, incerând o pătrundere prin dribling. Margareta Simon 

fi Eiisabeta Nagy (nr. 4) de la Știința sint insă gata s-o împiedice 
Foto: P. Romoșan

Jocuri importante în turneul masculin

Prima zăpadă trebuie folosită din plin!

Colțul specialistului

Handbalul in 7 cunoaște o bogată 
I activitate la sfîrșitul acestei săptămîni. 
In afara meciului Rapid — Spartacus 
din cadrul „C.C.E.“, iubitorii acestui 
sport vor putea urmări jocurile celei 
de a TV-a etape a „Cupei de iarnă“ 
precum și partida dintre Dinamo Bucu
rești și selecționata U.A.S.R.

Etapa „Cupei de iarnă" a fost împăr
țită în două: trei intilniri vor avea 
loc astăzi, iar celelalte patru, mîine, 
tot in sala Floreasca. Din program ies 
în evidență două jocuri deosebit de in
teresante. Actualul lider al întrecerii 
masculine. Știința, va primi replica 
formației Steaua, iar Rapid va întîlni 

i pe Rafinăria Teleajen. Pasionantă se 
: anunță și partida dintre C.S. Școlar și 
rezervele dinamoviștilor bucureșteni.

In turneul feminin, fruntașele cla
samentului au meciuri relativ ușoare : 
Rapid joacă cu Unirea, jar Știința cu 
Confecția, dar lupta lor pentru reali
zarea unui golaveraj cît mai bun — 
înaintea meciului lor decisiv — este j 
la fel de interesantă. Iată de altfel 
programul complet al întîlnirilor de 
azi și mîine :

Azi, de la ora 15,45, în sala Flo- 
reasca : Titanii—Dinamo Bacău (m); 
Știința — Confecția (f); Rapid — Rafi
năria Teleajen (m); Rapid — Sparta
cus (f) în cadrul „C.C.E.“; Dinamo— 
U.A.S.R. (m).

Mîine, de la ora 18.00, în sala Flo- 
reasca : Progresul — Vestitorul (f) ; 
Steaua — Știința (m) ; C.S.S.—Dinamo 
București (m); Rapid — Unirea (f).

HOCHEI^

Fază din meciul susținut in etapa tre
cută (împotriva C.S.O. Timișoara) de 
echipa rapidistelor bucureștene, tn a 
căror formație va apare duminică 
la Sibiu și noua tranferată, fosta ju
cătoare a Metalului București, Doina 

Popescu

Foto: P. Romoșan

Bogată activitate internă și internațională

Este știut din practică că schiul 
e unul din sporturile în care, pentru 
însușirea și perfecționarea deprinde
rilor de alunecare, coborîre, ocoliri 
sau sărituri, este necesar un timp 
mai îndelungat. Gradul de măiestrie, 
de perfecțiune tehnică a unui schior 
care coboară cu peste 100 km la 
oră, a unui slalomist ce se strecoară 
cu abilitate printr-un complicat la
birint de porți sau a unui săritor 
care zboară 100 de metri, reprezintă 
rodul unei munci continue, perse
verente, mai intensă de la an la an.

Procesul propriu-zis de învățare a 
schiului, de stăpînire a schiurilor în 
alunecare, nu este nici complicat și 
nici greu. Dar el cere răbdare și 
timp. De la început trebuie știut 
că schiul se invață... schiind. Deprin
derea cu mișcările 
se face numai prin 
practicarea schiu
lui. Cu cît ee
stă mai mult pe schiuri cu atit ele 
vor fi conduse mai ușor și mai bine.

Metodele de învățare și perfecțio
nare a tehnicii schiului nu sint iden
tice pentru toți. Experimentul efec
tuat pe diferite grupe de începători 
a demonstrat că tehnica de bază a 
schiului poate fi însușită bine in 
2—4 ani de lucru efectiv. Să nu vă 
speriați însă. Cunoștințele necesare 
unui turist pot fi insușite chiar și 
în 2—3 săptămîni. Noi nu ne adre
săm însă doar turiștilor, ci și parti- 
cipanților la concursuri, începători 
sau avansați, cărora le dăm cîteva 
îndrumări metodice ce pot fi apli
cate în primele zile de după nin
soare.

PENTRU ÎNCEPĂTORI
După căderea primei zăpezi aceș

tia vor căuta să o folosească din plin, 
lucrînd zilnic pe schiuri între 1—3 
ore. Lucrul pe schi va consta din :

— mers pe schiuri, pășire normală 
ajutat de sprijinul în bețe ;

— mers alunecat pe un schi și pe 
altul, folosindu-se împingerea alter
nativă din bețe ;

— alunecarea pe ambele schiuri 
folosind împingerea simultană din 
bețe ;

— se va urmări ca picioarele să 
nu fie întinse, ci îndoite din ge
nunchi. De asemenea, bustul va fi 
ușor aplecat în față. Este indicată 
organizarea ștafetelor și a alergări
lor pe schiuri pe distanțe scurte 
(20—30 m) ;

— paralel cu mersul pe schiuri vor 
fi învățate întoarcerile de pe Ioc 
și din mers ;

— trecerea la coborîri trebuie fă
cută treptat, folosindu-se la început 
pante cu înclinații ușoare, avind opri
rea în plat sau în contrapantă.

O mare atenție trebuie acordată 
poziției corecte pe schiuri. începă
torul întîmpină în coborîre una din 
cele mai mari dificultăți : menți
nerea echilibrului (poziția perpendi
culară) pa pantă. Această calitate se 
dobîndește doar alunecînd foarte 
mult pe schiuri și ținînd seama de : 
repartizarea egală a greutății cor
pului pe ambele schiuri, ușoară în
doire a picioarelor din genunchi, ți
nerea brațelor sub nivelul centurii 
și in față, ușoară aplecare a bustu
lui înainte.

SPORTUL POPULAR 
a 4-a Nr. 4143

O dată cu formarea simțului de 
alunecare și deprinderea cu pozi
ția pe schiuri în coborîre, vor fi în
sușite treptat și procedeele de frî- 
nare, oprire și schimbare de direc
ție. Mai întîi se va învăța frînarea 
în plug, jumătate plug și derapajul 
oblic. Oprirea din coborîre directă 
sau oblică va fi realizată printr-unul 
din procedeele de mai sus. Schim
barea direcției in timpul coborîrii 
poate fi realizată doar după însuși
rea procedeelor amintite. Schimbarea 
direcției de înaintare va începe cu 
pasul de patinaj, pași adăugați spre 
stingă și spre dreapta, ocolirea în 
plug și din jumătate plug, ocolirea 
paralelă spre deal etc. Pentru o în
vățare mai ușoară și mai rapidă este 

bine ca pe lingă 
îndrumările ins
tructorilor și an
trenorilor, începă

torii să urmărească și demonstrațiile 
tehnice făcute de schiorii fruntași.

PENTRU AVANSAȚI
In această primă etapă a sezonu

lui, grupele de avansați care se pre
gătesc să participe la concursuri vor 
trebui să acorde o atenție deosebită 
împrospătării deprinderilor vechi și 
perfecționării de noi elemente teh
nice. Primele zile vor fi folosite in 
scopul acomodării cu schiurile pe 
zăpadă, restabilirii echilibrului, sim
țului de alunecare etc. Este reco
mandabilă următoarea succesiune de 
exerciții:

— coborîri pe zăpezi nebătătorite, 
în teren variat ;

— luarea pozițiilor de coborîre ;
— coborîri pe un picior și pe al

tul, pasul de patinaj ;
— schimbări de direcție folosind 

pași adăugați spre deal ; fc
— derapajul oblic lateral ;
— ocolirea paralelă spre deal ;
— ocolirea din față, pentru oprire ;
— ocolirea paralelă spre vale, la 

început cu balans accentuat pe ver
ticală, apoi cu rotație și împingere 
din călcîi;

— coborîri în teren accidentat cu 
treceri peste denivelările de teren.

Este bine ca în această etapă să 
se insiste asupra elementelor tehnice 
în coborîre și mai ales asupra exe
cuției virajelor. Schiorul va trebui 
să treacă în 12—20 de zile prin toată 
gama procedeelor tehnice, folosind 
în mare măsură exerciții pregătioare 
și în special elemente de acrobație 
pe schiuri, cum sint viraje pe schiul 
interior, exterior, diferite sărituri, 
cumpăna, pas turnant spre vale etc. 
Schiorii avansați pct trece Ia per
fecționarea tehnicii în condiții cît 
mai apropiate de concurs după o pe
rioadă de numai 7—3 zile, folosind 
puncte de reper (fanioane, porți) pen
tru delimitarea execuțiilor.

Schiorii, începători și avansați, 
sînt invitați să folosească din plin 
primul strat de zăpadă, acest fapt 
asigurîndu-le o trecere mai rapidă 
la o pregătire susținută pentru con
cursuri.

Prof. ION BERINDE! 
antrenorul lotului republican 

de schi

Sezonul internațional de hochei pe 
gheață se anunță deosebit de bogat pen
tru jucătorii noștri fruntași.

După turneul din R. S. Cehoslovacă, 
meciurile cu reprezentativa Franței și 
cu Tesla Pardubice și participarea la 
competițiile de la Belgrad, iată că la 
sfîrșitul săptămînii viitoare echipa noas
tră reprezentativă susține alte două 
jocuri dificile: cu puternica echipă a 
R.D. Germane, care va evolua pe pati
noarul „23 August*,  sîmbătă 15 și du
minică 16 decembrie. Echipa R.D. Ger
mane nu mai are nevoie de prezentare. 
Este suficient să amintim că oaspeții 
participă Ia întrecerile grupei A în cam
pionatul mondial și că se numără printre 
cele mai bune reprezentative naționale 
din Europa, pentru a ne da scama de 
valoarea adversarului pe care Iiocheiștii 
noștri îl vor întîlni în curînd.

In acest sezon, federația de speciali
tate se preocupă și de asigurarea unui 
program internațional pentru reprezenta
tiva de tineret. în acest sens, a fost 
perfectată o întîlnire între reprezentati
vele de tineret (jucători pînă la 23 de 
ani) ale R.P. Romîne și R.P. Polone, 
care se va desfășura la București în 
primele zile ale lunii ianuarie.

Tot în luna viitoare (în perioada din
tre 17 și 20) va sosi în țară echipa 
elvețiană Le Locle, care va întîlni pro

babil două echipe de club. Cum în a 
ceeași perioadă se va găsi în București, 
ca invitată a clubului Steaua și forma
ția Vorwarts din R.D.G., se preconizează 
organizarea unui turneu, la care sfl 
participe aceste două echipe de pe9tc 
hotare și două formații de club romî- 
nești.

Deosebit de bogată în jocuri interna
ționale va fi lima februarie. Astfel, în
tre 1 și 5 va evolua în Capitală echipa 
selecționată B a R.S. Cehoslovace, o 
formație de valoare mondială, căreia îi 
va fi opusă echipa noastră reprezentativă 
A. A.poi, între 13 și 17 ale lunii respec
tive, hochei știi noștri fruntași se vot 
deplasa din nou la Belgrad, unde vor 
întâlni echipa națională iugoslavă. Re 
vanșa acestui joc este programată pen
tru sfîrșitul lui februarie, la București.

Ca în fiecare an, în luna februarie se 
va disputa tradiționala competiție „Cupa 
orașului București*.  Pentru actuala e- 
diție, cea de-a șasea, au fost trimise 
invitații federațiilor de specialitate din 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Polonia și R.D. 
Germană. S-ar putea, de asemenea, ca și 
reprezentativa Iugoslaviei să vină mai 
devreme la București și să ia parte — 
înainte de revanșa meciului R.P. Romînă 
—Iugoslavia — la „Cupa orașului Bucu
rești*.

De o săptămînă, a început în Capitală 
faza orășenească a campionatului repu 
blican de juniori. In acest an participă

Jucătorii selecționatei noastre divizionare aftacă poarta echipei cehoslovace 
Tesla Pardubice. (Fază din meciul disputat recent la București) 

Foto: R. Paul

la competiție un număr record de ecn|i- 
pe : opt. Este vorba de Steaua I.
Dinamo, Școala sportivă de elev» fir. 2 
II (care alcătuiesc seria I) și Unirea. 
Olimpia, Școala sportivă de elevi nr. 2 
I și Steaua II (care alcătuiesc seria > 
II-a). lată cîte-va din rezultatele înre 
gistrate pînă acum : Steaua I—Dinamo 
7—1, Voința—-SSE 2 II 5—0, Olimpia— 
SSE 2 I 1—1, Unirea—Steaua II 22—0, 
Steaua I—SSE 2 II 6—0, Voința—Dinamo 
6—2, Unirea—Olimpia 10—0, SSE 2 
II—Steaua II 24—0. Deși la în
ceput de sezon, echipele se re
marcă printr-o bună pregătire, mulțumită 
preocupării manifestată de antrenorii Ier, 
printre care se numără internaționali 
binecunoscuți, ca Gangă (Steaua), Pe- 
trovici (Voința), Cosma (Dinamo), Fla- 
maropol (Unirea), Turceanu ?i Florca 
(Olimpia), Lovmescu (Școala sportivă 
de elevi nr. 2). Echipele care se vor 
clasa pe primele două locuri în fiecarv 
serie vor participa apoi la un turneu 
pentru desemnarea locurilor 1—4 în cl> 
sa men tul definitiv. Celelalte patru echip# 
vor juca și ele într-un turneu pentru 
locurile 5—8. Jocurile în serii se vor 
disputa pînă la 15 decembrie iar turneul 
final pînă la 25 ianuarie. Conform pre
vederilor regulamentului, în anul 1963 
vor participa la turneul final pe țară 
primele două clasate în campionat 
de juniori al Capitalei și nu una singu 
ră, ca pînă acum. Această măsură a fost 
luată pe baza faptului că la București 
participă un mare număr de echipe.

Creșterea numărului de echipe de ju
niori precum și marele număr de jucă 
tori angrenați în această competiție (nu
mai SSE 2 are aproape 70 de legitimai'. 
Voința aproape 30 etc.), dovedește in 
tore sul pe care unele cluburi și asociații 
îl acordă ridicării de cadre tinere pen 
tru hocheiul nostru, precum și atracția 
pe care acest frumos sport o reprezintă 
pentru tineret. De aceea, este nevoie ca 
desfășurării acestei competiții să i se 
acorde toată grija, evitîndn-se deficien
țele organizatorice de tot felul semnalate 
în anul trecut (lipsă de regularitate, 
condiții tehnice de joc necorespunzătoare, 
insuficient interes din partea arbitrilor 
etc.).

în ce privește campionatul de seniori 
al Capitalei, acesta se va disputa pro
babil cu 4 echipe : Steaua, Ști in la. Dy
namo și Unirea.

R. URZICEANU



MIINE, ULTIMELE JOCURI OFICIALE 
ALE SEZONULUI

Ancheta noastră

TREI RESTANTE IMPORTANTE 
$1 DINAMO — ST. ROȘU

PENTRU CLASAMENT : RAPID — CRIȘANA
LA BUCUREȘTI, ȘTIINȚA CLUJ — STEAUA 

LA CLUJ

După mai bine de trei luni de activi
tate intensă, competițională și inter
națională, iată-ne și în ajunul ultime
lor partide oficiale. Mîine, în cadrul 
categoriei ‘ ~ '
pionatuluj 
loc cîteva 
va încheia

Desigur
nical, cel mai mult pasionează parti
dele din categoria A. Și pe bună drep
tate. In primul rînd, ele oferă perspec
tive din cele mai interesante ca dispute 
sportive. Se întîlnesc formații care 
pot crea spectacole de calitate. In al 
doilea rînd, meciurile sînt importante 
pentru situația din clasament. Trei din 
echipele angajate mîine aspiră la pri
mul joc: Știința Cluj, Dinamo Bucu
rești și Steaua. Alte două, Rapid și 
St. roșu, țin neapărat să păstreze con
tactul cu plutonul fruntaș. Iar a șasea, 
Crișana, dorește o îmbunătățire a po
ziției ; în prezent se află pe locul 13.

Firește că partidele Știința Cluj — 
Steaua și Dinamo București — St. roșu 
exercită o atracție specială, dată fiind 
importanța lor pentru clasament.

Echipele s-au antrenat cu deosebită 
^ijă săptămîna aceasta.

St. roșu a susținut joi un meci de 
verificare în compania formației re- 
gionaji Hidromecanica. Echipa a ma- 

o bună dispoziție de joc și 
vervă în trasul la poartă (a înscris 13 
goluri, față de cele 3 primite). Jucă
torii brașoveni sint animați de dorința 
de a face o figură frumoasă la Bucu
rești. St. roșu va prezenta formația 
care a jucat la Oradea. (C. Gruia, 
coresp. reg.)

Rapid s-a antrenat „în familie" : cu 
echipa de tineret. In ce privește for
mația, ea va fi aceeași ca și la Lupeni,

A, Cupei R.P.R. și cam- 
republican de juniori, au 
jocuri restante, cu care se 
sezonul de toamnă.
că din programul dumi-

cu excepția postului de portar (în care 
va juca Dungu, Niculescu fiind acci
dentat) și a celui de half stingă, pentru 
care antrenorii au ales pe Georgescu.

La Cluj, timpul a fost variabil săp- 
tămina aceasta. La început s-a înregi
strat o temperatură între -2 și —5, 
pentru ca ieri să ajungă la 0°. Terenul 
este acoperit parțial cu zăpadă.

Știința a făcut antrenamente 
miercuri, joi și ieri. Joi a susținut 
un joc-școală cu formația de tineret. 
Antrenorii au menținut formația din 
partida cu C.S.M.S. : Moguț — Kro- 
mely, Costin, Cimpeanu — Petru 
Emil, Georgescu — Ivansuc, Marcu, 
Suciu, Adam, Matei. Popescu nu este 
încă restabilit. (V. Morea, coresp. reg.)

Joi, Steaua a disputat un meci de 
verificare în compania formației 
Bumbacul (9-0). In repriza a doua, 
Creiniceanu, Tomeș, Ivănescu și Ma- 
teianu au jucat în echipa Bumbacu
lui. Ieri, Steaua a făcut un antrena
ment obișnuit. In ce privește forma
ția care urmează să fie opusă Știin
ței, ea va fi probabil următoarea: 
Eremia—Zavoda II, Cojocaru, Staicu— 
Jenei, Crișan—Cacoveanu, Constantin, 
Voinea, Raksi, Tătaru. Fotbaliștii mi
litari au plecat aseară la Cluj.

La Dinamo, antrenamentele au con
tinuat 
aceasta, 
cipat la 
ținut cu
luat parte și fundașul Popa. Antre
norii A. Niculescu și D. Niculae- 
Nicușor nu s-au fixat încă asupra 
formației. Se anunță reintrarea lui 
Popa și prezența în atac a iui Fră- 
țilâ (in locul lui Ene II, accidentat) 
și a lui Unguroiu pe aripa stingă.

cu regularitate sâptămîna 
Joi, dinamoviștii au parti- 
un meci de verificare sus- 
echipa Abatorul. La joc a

De ce multi juniori nu

Una din cele mai importante probleme ale fotbalului nostru, asupra 
căreia atrage atenția în mod foarte serios planul de măsuri elaborat de 
UCFS pentru îmbunătățirea calitativă a sportului 
constituie activitatea juniorilor.

In acest domeniu, pe plan internațional au fost 
gul anilor multe succese frumoase. Este suficient să 
de prestigiu pe care au avut-o echipele noastre naționale mai 
neul U.E.F.A., în oare au ocupat aproape întotdeauna locuri 
în ediția de anul acesta a și cucerit titlul — neoficial — de 

în întîlnirile internaționale bilaterale, reprezenta- 
noastre a obținut 
de juniori au fost
categoria

Europei. De asemenea, 
tiva de juniori a țării 
Din echipele naționale 
valoroase, la început în
Mateianu, V. Anghel, Pircălab, 
etc.).

Rezultate bune în munca de

A, apoi 
Greavu,

cn balonul rotund, o

înregistrate de-a lun- 
amintim comportarea 

ales în Tur- 
fruntașe, iar 
campioană a

rezultate dintre cele mai bune, 
promovate o serie de elemente 
în prima reprezentativă (Ene II, 
Motroc, Petru Emil, Ghergheli

confirmă?...

pregătire a tinerelor cadre au obținut o 
serie de cluburi și asociații sportive ca Dinamo București, Rapid, U.T.A., 
Știința Cluj, C.S.M. Cluj, C.S.M.S. Iași, Tractorul Brașov etc. Mulți din 
foștii juniori ai clubului Dinamo joacă azi în prima categorie (Varga, Nun- 
weiller IV — în formația bucureștenilor, Radu, Corneanu, Haimovici la 
Pitești). Asemenea promovări au făcut și celelalte echipe (Mureșan, Costin, 
Petru Emil — la Cluj, Koszka, T>rlea — la Arad, Danileț, V. Popescu — la 
Iași, Dinu, Mihai, Dan Coe — la Rapid etc.). In general, acolo unde a 
existat preocupare permanentă față de tinerii fotbaliști, față de crearea de 
cadre și rezultatele au fost bune.

Totuși, în activitatea juniorilor au existat și „pierderi". Mai precis, mulți 
tineri jucători, care promiteau ca juniori, au dispărut complet pe parcurs 
sau au căzut în anonimat (Virgil Florea, Renye, Schweillinger, Bocianu, 
Gb. Dumitrescu, Lupu etc.). Alții nu au confirmat așteptările atunci cînd 
an fost promovați (Nisipeanu, Petca etc.). In sfîrșit, au fost și juniori că
rora Ii se prevedea un viitor strălucit (Mateianu, Raab, Copil, Georgescu, 
V. Anghel etc.). Totuși, ei au „stopat" cu timpul în dezvoltare. Unii au 
devenit, e drept, buni jucători și au jucat și chiar joacă în prima catego
rie, dar nu au devenit fotbaliștii de clasă așteptați.

Cum se explică toate aceste „fenomene" din activitatea juniorilor ? De 
ce mulți juniori nu confirmă mai tîrziu așteptările ? Care sînt cauzele ?

Pentru a afla răspunsurile Ia toate aceste întrebări, ne adresăm — 
în cadrul unei anchete — antrenorilor și tehnicienilor, în special celor care 
desfășoară o muncă de instruire cu tinerii fotbaliști. Publicăm mai jos pri
mele răspunsuri. Ziarul nostru va continua să dezbată în coloanele sale 
această problemă în scopul precizării tuturor cauzelor și a măsurilor ce 
trebuie luate pentru a păstra în fotbalul nostru toate elementele tinere 
care promit de Ia vîrsta de juniorat. Așteptăm în continuare cuvîntul cît 
mai multor specialiști.

MUNCA DE SEEECIIt Șl INSTRUIRE-PE PRIM PIAN

Meciurile Steaua—Știința Cluj au fost întotdeauna pasionante și T 
Z. au oferit de fiecare dată spectacole frumoase, in care nota de drama- I
- ■ tism n-a lipsit. Duminică, la Cluj, intilnirea Știința—Steaua se anunță T 
‘ ’ deosebit de interesantă. Clujenii vin după o victorie răsunătoare, mili- -f.
- ■ tarii au început cu mult elan sprintul final, iar în cazul unui joc egal ♦
■' în restanța Dinamo București—Știința Timișoara, învingătorul de la î 
.. Cluj poate deveni campion de toamnă. ♦
; ~ In fotografia noastră, o fază din jocul Steaua—Știința Cluj (2—2), T 
.. disputat anul trecut, în iunie, pe stadionul „23 August". In lupta pen- > 
• - tru balon, patru din jucătorii care vor evolua și duminică la Cluj: T 
" Cimpeanu (in alb), Cacoveanu, Constantin și portarul Moguț. I

Majoritatea întîlnirilor internațio
nale, în special, turneele U. E. F. A., 
care reunesc cele mai bune echipe de 
juniori din vechiul continent, au de
monstrat că juniorii noștri sînt printre 
primii în Europa. Așa stînd lucrurile, 
este firesc să ne întrebăm de ce mulți 
jucători după ce au trecut de vîrsta 
junioratului nu-și confirmă calitățile ?

In rîndurile de mai jos voi căuta 
să arăt o parte din cauzele care, după 
părerea mea, au contribuit și contri
buie la slaba comportare a unor jucă
tori talentați, după ce au trecut de 
vîrsta junioratului. ■

1. Din cauză că la selecție se ține 
cont mai ales de aspectul fizic in de
trimentul calităților tehnice, 
de fotbaliști s-au impus la 
doar datorită fizicului. Cînd 
promovați în primele echipe, 
cești jucători nu au mai dat randa
mentul așteptat.

2. Mulți juniori sînt promovați în 
; echipe de seniori, cu o pregătire teh- 
I nică insuficientă, cu deprinderi teh- 
I nice insuficient însușite, care foarte 
! greu pot fi remediate pe parcurs. în
legătură cu aceasta, renumitul centru

o serie 
juniorat 
au fost 
insă, a-

U.R.S.S. 
un jucă-

ȘTIRI rezultate
ULTIMELE RESTANTE — LA PRI

MĂVARA

Sâptămîna viitoare vor începe pre
gătirile loturilor' reprezentative A și 
tineret în vederea jocurilor revanșă 
cu Maroc și, respectiv, Etiopia. Aceste 
întâlniri prietenești vor avea loc la 
23 decembrie, primul la Casablanca, 
al doilea la Addis Abeba. Tn afara 
jocului, de la Addis-Abeba, repre
zentativa de tineret va mai susține, 
sub numele de Viitorul, alte două 
jocuri în Etiopia, la 26 și 29 decem
brie.

începerea pregătirilor loturilor au 
determinat amînarea 
jocuri

La juniori : Oltul Slatina — Elec- 
troputere Craiova, Vagonul Arad — 
Banatul Timișoara și Crișul Oradea
- C.S.M. Cluj.

• Jocul restant de tineret St. roșu
— Știința Cluj a fost reprogramat 
la data de 13 decembrie.

PETROLUL JOACA MIINE LA 
BUDAPESTA

C. Din ev (R.P. Bulgaria) va arbitra 
partida Știința Cluj — Steaua, iar 
Bela Balia (R.P. Ungară) jocul Di
namo — St. roșu.

REZULTATE DIN CUPA ȘI CAM
PIONATUL DE JUNIORI

celor două 
care rămăseseră de disputat 

în cadrul categoriei A: Steaua 
Petrolul și Știința Timișoara 
namo București. Ele 
primăvară, înaintea 
rului.

De asemenea, au

Di
ver avea loc la 
începerii retu-

Federația maghiară de fotbal a 
comunicat forului nostru de specia
litate că a fost schimbat locul de 
disputare a celui de al treilea meci 
Petrolul — Sei. Leipzig din cadrul 
„Cupei orașelor-tîrguri". Această în- 
tîlnire va avea loc mîine la Buda
pesta și nu la Szeged, cum se stabi
lise. Petrolul va alinia formația din 
partida cu U.T.A.

mai fost ami
nate pentru la primăvară următoa- 

’rele partide :
La tineret : C.S.M.S. Iași — Farul

Constanta.

ARBITRI STRĂINI LA JOCURILE 
CAMPIONATDE

să lărgească schimbul 
cu arbitrii străini, fe-

Continuând
de experiență
derația a invitat și pentru mîine doi 
conducători de joc de peste hotare:

• La Pitești, în Cupă: Dinamo 
Pitești — Metalul Pitești 4—2 (2—0).

• La București (campionatul de 
juniori) : Metalul București — S.S.E. 
I București 4—1 (1—0).

e Mîine la Constanța : Farul — 
Viitorul București (juniori).

• In campionatul de juniori trei 
meciuri au fost omologate cu 3—0, 
în favoarea echipelor; Progresul 
Brăila (cu Unirea Ploiești, 1—3), 
U.T. Arad (cu Minerul Lupeni, 2—3) 
și Ind. Sîrmei C. Turzii (cu Siderur- 
gistul Hunedoara, 1—2). Partida Ra
pid — Steaua s-a terminat cu rezul
tatul de 4—2 pentru Rapid.

• C.S.O. Galați—Farul Constanța 
5—3 (3-0), in meci amical la Galați.

înaintaș al reprezentativei 
Ponedelnic, a spus că „dacă 
tor nu are o tehnică individuală ire
proșabilă, aceasta se datorește faptului 
că nu a lucrat pentru însușirea unei 
tehnici superioare încă dinainte de 
juniorat..."

3. Foarte mulți jucători talentați în 
loc să fie promovați — după juniorat 
sau în perioada de juniorat — în echipa 
de categorie superioară, sînt lăsați să 
activeze in formații de categorie infe
rioară, unde n-au posibilități pentru 
ridicarea măiestriei lor sportive.

4. Condițiile bune de lucru, de ac
tivitate in general, ce se acordă unor 
tineri jucători promovați în echipe de 
seniori îi automulțumesc, îi fac să nu 
mai muncească cu aceeași pasiune 
pentru continua ridicare a măestriei 
lor sportive.

5. Urmărind rezultatele imediate, 
majoritatea echipelor tolerează de la 
început tinerilor jucători o serie de 
abateri ca viată nesportivă, dezinteres 
față de pregătire, absențe la locul 
de muncă etc. Cliiar dacă se iau mă
suri, se revine asupra lor, ceea ce are 
efecte dăunătoare asupra educației 
jucătorilor.

6. Sînt puține cluburi și asociații 
sportive unde se acordă atenția cuve
nită formațiilor de copii și juniori. A- 
cest lucru se reflectă Și în faptul că, 
în majoritatea cazurilor, de echipele 
de copii și juniori se ocupă cadre ne
calificate.

Pentru remedierea lipsurilor pro
pun următoarele:

a. La alegerea juniorilor să se țină 
seamă de aptitudinile lor tehnice și 
de perspectivele dezvoltării fizice, de
oarece ceilalți factori ai pregătirii 
sînt mai ușor de dobîndit pe parcurs.

b. La cluburi și asociații să existe o 
preocupare deosebită pentru echipele 
de juniori și copii. Secțiile de fotbal 
cu echipe în categoria A și B să fie 
obligate să asigure cadre calificate 
pentru instruirea copiilor și a junio
rilor.

c. Să se elaboreze o metodică de in
struire pentru copii și juniori.

d. Pe lingă taberele de vară de ju
niori să se organizeze cursuri de per
fecționare pentru antrenori.

e. Va trebui pusă în practică lozinca 
„Să promovăm în fiecare an cel puțin 
cite un junior în echipa primă".

Mai muită grijă și răbdare
Problema creșterii juniorilor este 

una din cele mai importante ale 
fotbalului nostru. Nu putem ajunge 
la o creștere generală a nivelului 
fotbalului, decît prlntr-o preocupare 
permanentă și deosebit de atentă 
față de cadrele tinere de fotbaliști. 
De aceea, după părerea mea, de 
juniori trebuie să se ocupe cei mai 
buni antrenori, cei mai competenți, 
cei care pot să-1 învețe cel mai bine 
pe tinerii jucători procedeele tehnice, 
noțiunile de bază ale fotbalului. De 
fapt, pregătirea tehnică temeinică 
trebuie începută cu toată grija chiar 
de la echipele de copii, în acest 
sens, cred că e bine ca echipele de 
copii și de juniori să aibă antrenori 
separat, pentru că practica multor 
cluburi care au același antrenor atît 
la juniori, cît și la copii se dove
dește greșită. ’

Cred, de asemenea, că trebuie să 
se facă mai mult antrenament cu 
juniorii. Numărul de ore de antre
nament afectat actualmente antre
namentelor de juniori este insuficient 
pentru obținerea unei ridicate pre
gătiri tehnice. In același timp, soco
tesc că ar da foarte bune rezultate 
un sistem de stimulare a antrenorilor 
de juniori care promovează juniori 
în echipa primă. In legătură cu pro
movarea acestora trebuie să atrag 
atenția că mulți greșesc atunci cînd 
așteaptă „minuni" din partea junio
rilor promovați Ia echipa întîi. O 
asemenea poziție este greșită. Cu 
juniorii trebuie avută răbdare, căci 
ei joacă la început mai timid, dar 
cresc treptat. In această direcție; 
am să dau exemplul lui Dinu, Cim- 
poca și Dan Coe de la Rapid.

Una din cauzele pentru care mulți 
juniori talentați se pierd este și 
aceea că tocmai cînd se află în pra
gul promovării sînt tentați de avan
tajele materiale oferite de unele 
echipe anonime, pentru care optează 
și la care se plafonează. Am să 
dau un exemplu. în 1956, aveam la 
Rapid un junior excepțional de ta
lentat, Savu. Toți îi prevedeam o 
carieră strălucită. O echipă de cate
gorie regională, din Moldova, i-a 
oferit o serie de avantaje materiale, 
l-a luat și acolo, unde făcea față 
numai din talent, fără să mai mun
cească pentru creșterea măiestriei 
sale, acest jucător s-a plafonat, a 
intrat în anonimat.

In legătură cu instruirea juniori
lor, găsesc bună hotărîrea UCFS- 
oraș București de a se întocmi cla
samentele campionatului o-rășenesc 
prin adițiunea punctelor acumulate 
de echipa de seniori și cea de ju
niori a unui club sau asociație. A- 
ceastă măsură obligă la lucru se
rios cu juniorii, la preocupare te
meinică pentru aceste echipe, care 
acumulînd sau pierzînd puncte ca și 
echipa de seniori, sînt puse de con
ducerile de cluburi sau asociații pe 
același plan cu „cei mari".

Pentru dezvoltarea juniorilor și 
după depășirea vîrstei de juniorat 
cred că ar fi bine ca la actualul 
campionat de tineret să se pună 
limită de vînstă, pentru ca cluburile 
să-și alcătuiască echipele de tineret 
în cea mai mare parte din juniori 
care au depășit vîrsta. Mă gîndesc, 
de asemenea, că s-ar putea constitui 
în cluburi echipe intermediare între 
18—21 de ani, în cadrul cărora să se 

o
să fie

„triere", după care cei mai 
promovați în

VLADIMIR GROSARU
antrenor

facă 
buni 
întîi.

O 
este 
zentative A nu sînt promovați 
curaj juniorii valoroși. De ani 
zile, un junior n-a mai jucat in re
prezentativa A. Avem exemplul Un
gariei (Albert a jucat in echipa na
țională cînd era junior), al Portuga
liei (care a apărut pe aripa stingă 
cu Simoes, un junior din lotul UEFA 
din acest an). Cred că s-a procedat 
bine 
gheli, 
derea

In 
această privință o 
cluburilor, asociațiilor sportive și an
trenorii. Mă refer la aspectul edu
cativ. Unii juniori, de îndată ce sînt 
promovați la categoria A, încep să 
se înfumureze, 
viață sportivă, 
mină stagnarea 
trebuie muncit 
mine elemente 
înțelege că în 
sporturi, de altfel, nu se poate obține 
performanță decît prin muncă inten
să, modestie, perseverență.

ION URECHIATU
antrenor

greșeală 
și aceea

și la 
care 
ce i 
fine,

echipa

care se face 
că în loturile

la noi 
repre- 

cu 
de

noi, în cazul lui Gher- 
a confirmat deplin încre- 
s-a arătat.
o mare răspundere în 

au conducerile

să nu mai ducă o 
factor ce le deter- 
vatorică. Cu aceștia 

serios, pentru a ră- 
valoroase, pentru a 

fotbal ca și în alte



Cîtcva aprecieri privind evoluția Instantanee brașovene

și stadiul tehnic actual al rughiuiui nostru
Pînă în 1960, anul în care echipa 

noastră a învins prima dată Franța, 
rugbiul romînesc cunoscuse o serie 
de rezultate remarcabile dar și o se
rie de insuccese care au ridicat, așa 
cum era și firesc, semne de între
bare asupra valorii reale și perspec
tivelor echipei noastre naționale. E- 
șecul suferit la limită (3—6) în fața 
Italiei la Catania în decembrie 1958 
— ca să nu amintim decit un exem
plu — a probat că numai o muncă 
permanentă și plină de răspundere a 
sportivilor componenți ai lotului și 
a noastră, a antrenorilor, poate duce 
la ridicarea rugbiului la un nivel de 
prim rang în ierarhia europeană și 
mondială. Și, după un an și jumă
tate, rugbiștii noștri și-au realizat 
visul : echipa Franței a plecat în
vinsă, în 1960, de la București cu 
11—5, fără drept de apel și fără 
scuze. Așa cum bine se știe, acest 
rezultat a constituit pentru jucătorii 
lotului un prilej de firească mulțu
mire dar și o obligație mai grea de- 
cît victoria realizată: și anume con
firmarea nivelului atins, prin alte 
rezultate de valoare. Pe rînd, din 
1959 rugbiștii lotului RPJR- au în
vins, an de an, fără să cunoască gus
tul amar al înfrîngerii.

Totuși, în acești ani s-au făcut re
marcate și o serie de lipsuri pe care 
făcîndu-le cunoscute acum, intențio
năm să contribuim la remedierea 
lor, să găsim noi soluții și mijloace 
de a ridica și mai mult nivelul jocu
lui de rugbL Este oare posibil lu
crul acesta 7 Da ! Și iată de ce :

— FIZIC. Poate spune vreun ju
cător component al lotului că este 
la limita tezei sale, a forței, rezis
tenței sau îndemînării, astfel că 
dacă ar lucra în plus n-ar mal pu
tea realiza nimic ? O zecime de se
cundă se mai poate scădea ? Un plus 
de forță sau rezistență se mai poate 
adăuga ? Sintem convinși că orice 
component al iotului, lucrind cu se
riozitate și voință, poate să se de
pășească la acest capitol;

— TEHNIC. Poate spune, de ase
menea, vreun jucător component al 
lotului că in minuirea balonului nu 
mai are secrete, că stăpînește per
fect și fără greșeală toate procedeele 
de tehnică, atit din cea generală de 
bază cit și din tehnica postului T Lo
virea mingii cu piciorul o execută 
oare la fel de bine eu ambele pi
cioare ? Șuturile au ele totdeauna 
precizia și lungimea dorită T Pasele 
sînt ele totdeauna precise și ooor. 
tune ?

— TACTIC. Atit în domeniul li
mitat dar deosebit de inventiv al 
tacticei individuale, dar In special 
în tactica de compartiment sau de 
echipă, sînt încă de asemenea multe 
cunoștințe care ne lipsesc.

Și atunci dacă sintem de acord 
că mai avem multe de Învățat, de 
îmbunătățit sau de perfecționat — 
jocurile campionatului făcind per
manent proba concretă — se cuvine 
a remarca aceste lipsuri în special 
prin prisma ultimului joc cu Franța.

Compartimentul de înaintare a ur
mărit în acest joc să depășească sta
diul valoric al anilor anteriori, *-

★
PROF. N. PADUREANU 

antrenor al lotului republican

★ ★
cela de a se apăra ermetic și de a 
ajuta apărarea liniei de treisferturi. 
Am trecut Ia un joc mai ofensiv, 
la realizarea unui joc cît se poate 
de rapid din apărare în atac și in
vers. Această orientare urma să dea 
înaintării noastre nu numai suplețe, 
mobilitate și promptitudine în fazele 
de joc ci îi dădea în același timp un 
plus de timp necesar gindirii tactice 
în scopul aprecierii instantanee a si
tuației de joc. Integral, acest dezide
rat nu spune că s-a realizat pentru în
ceput, dar felul cum s-au comportat

I
T ribuna 
schimbului 
de experiență,

cei opt jucători al înaintării noastre 
ne dau speranțe că aceasta este po
sibil să se realizeze. De-abia atunci, 
acești înaintași care reunesc deopo
trivă calități fizice și morale excep. 
ț.ouăle și calități tehnico-tactice re
marcabile, vor reuși să constituie o 
grămadă care asigurind o apărare 
absolută poate reuși să treacă în a- 
tac și să înscrie puncte oricăror ad
versari.

Dacă scorul cu Franța ne-a fost 
favorabil nu înseamnă însă în con
tinuarea semnalării unor lipsuri, că 
asigurarea baloanelor prinse Ia mar
gine se face fără greșeală. Se mai 
observă încă. Ce obstrucții exage
rate, Ce totala nesprijinire a sărito
rului. Acestea sînt lipsuri care pot 
fi remediate chiar In primul semes
tru al anului viitor. Baloanele ciș- 
tigate de echipa R.P.R. in jocul cu 
Franța nu totdeauna au fost scoase 
din grămadă așa cum trebuie. Une
ori, aceste baloane au ieșit atit de 
repede incit țișneau afară din gră
madă parcă erau șutate, iar alteori 
mijlocașul nostru la grămadă le aș
tepta timp îndelungat, timp care dă
dea totdeauna răgaz adversarilor să 
treacă in apărare și să ne împiedice 
atacul astfel incit niciodată nu s-a 
reușit deschiderea vreunul balon pe 
' nia de treisferturi. Un sprijin in [ 
remedierea acestor lipsuri ale gră
mezii □ va constitui dotarea fiecă- | 
rel echipe cu un _jug de antrena- ! 
meat" mobil care să permită Inain- I 
iașilor să lucreze temeinic. In fine, ' 
unul din principalele ajutoare la re
medierea jocului grămezilor — ta- - 
lonajul — U va constitui și o mal 
creatoare apreciere din partea arbi
trilor. Arbitrii noștri fluieră penali- 
ziad șocul de Împingere al grămezii 
ordonate pe momentul introducerii 
balonului, și In plus, fluieră ca ne- 
talonat orice balon care este talonat 
rapid și deci este cel mal indicat 
pentru deschiderea liniei de treisfer
turi. Oare arbitrii nu înțeleg că o- 
bligind grămezile să .moșească*  fie
care balon reduc la zero șansele de 
atac ale liniilor de treisferturi ?

In jocul mijlocașilor pregătirea 
pentru jocul împotriva Franței a ur
mărit in primul rînd asigurarea apă. 
rării. In acest fel s-a neglijat oare-

cum jocul de atac al mijlocașilor. în 
ciuda bunăvoinței jucătorilor aces
tor posturi, aci, sintem la ora ac
tuală cu lipsurile cele mai evidente 
atit în ce privește tehnica indivi
duală de detaliu cît și ca joc de 
concepție. Iar ca să stabilim adevă
rul trebuie să arătăm că lipsa se 
vede la mijlocași, dar ea pornește 
de la înaintașii care țin prea mult 
balonul, sau de la arbitrajul care îi 
obligă pe aceștia să „vămuiască" tre
cerea balonului prin fiecare rînd 
de picioare, în special e vorba de 
cele din linia a doua. Stabilind ast
fel inițial lipsa trebuie să arătăm to
tuși și unele greșeli din tehnica pos
tului comise de mijlocașii de gră
madă, care nu au încă deprinsă și 
nici nu folosesc „pasa lopată*.  Pă
șind direct din culegere, mijlocașii de 
grămadă de valoare mondială reali
zează trimiterea balonului la mijlo
cașul de deschidere cu o viteză a 
balonului de circa 70 km pe oră, a. 
dică o trecere cu mult mai iute de- 
cît cea mai rapidă alergare a vreunui 
jucător din linia a treia. Pasînd ast
fel se va constata că mijlocașii de 
deschidere vor avea timpul material 
suficient de a juca balonul în bune 
condiții și pentru atac. Deficiențele 
semnalate în jocul tehnico-tactic al 
mijlocașilor noștri trebuie deci te
meinic analizate, astfel îneît să fie 
repede depistate și înlăturate. De- 
abia atunci se vor putea stabili sar
cini de atac centrilor și aripilor. Spu- 
nind aceste lucruri am urmărit ca 
ele să constituie un prilej de analiză, 
de verificare și apoi pentru o muncă 
asiduă, pentru corectarea actualelor 
deprinderi greșite. Sintem convinși 
că spiritul autocritic al jucătorilor 
componenți ai lotului, imaginația lor 
creatoare, puterea lor de replică și 
tenacitatea specifică ne vor pune în 
situația de a constata într-un viitor 
apropiat îmbunătățiri substanțiale.

I

1X2X1X21

AZI
IN CAPITALA

HANDBAL. Sala Floreasca, de la 
ora 15.45 : Titanii—Dinamo Bacău 
(m), Știința—Confecția (f), Rapid— 
Rafinăria Teleajen (m), Rapid—Spar- 
tacus (f) în cadrul C.C.E., Dinamo— 
Sei. U.A.S.R. (m).

BASCHET. Sala Giulești, de la 
ora 17.30 : Voința—I.C.F. (0, Progre
sul—Unirea (f), meciuri in cadrul 
campionatului republican.

VOLEI. Sala Dinamo, ora 17: Di
namo București—Progresul București 
<t), Dinamo București—Petrolul Plo
iești (m).

MUNE
HANDBAL. Sala Floreasca, de la 

ora 18 : Progresul—Vestitorul (f), 
Steaua—știința (m), C.S.Ș.—Dinamo 
București un). Rapid—Unirea <f>-

VOLEI. Sala Dinamo, ora 8,30: 
C.P. București—C.S.O. Craiova (f), 
Voința București—Farul Constanța 
(f), Progresul București—Știința Cluj 
(m) ; sala Giulești, ora 12.15 : Rapid 
București—C.S.M.S. Iași (m).
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PRIMA ZI DE IARNA
Mercurul termometrului a începui 

să scadă și de citeva zile zăpada a 
înveșmintat orașul. Treptat, Timpa 
ia o aJtă înfățișare, iar pomii parcă 
au înflorit din nou sub stratul alb, 
imaculat.

Animafie peste tot. Săniuțele și 
patinele — pentru cei mici, schiu- 
rile — pentru toate vîrstele, sînt din 
nou la modă.

Spre Poiana Brașov au început să 
urce zeci și zeci de tineri și tinere 
cu schiuri pe umăr. Mulți dintre ei 
merg tot drumul pe jos. Alții, de la 
Pietrele lui Solomon, folosesc mași
nile întreprinderii locale de transpor
turi, întrebîndu-se însă de ce con
ducerea acestei întreprinderi n-a luat 
din timp măsuri pentru asigurarea 
transportului sportivilor de la gara 
nouă direct in Poiana. Pentru că 
aceștia sînt nevoiți si meargă pe 
jos pină în Schei și să facă apoi 
două transbordări pe mașini: una 
pină la Pietrele lui Solomon și cea
laltă de aici pină in Poiană. La 
întoarcere — aceeași problemă. Dar 
s-o lăsăm spre rezolvarea I.T. 
Brașov...

In Poiană, zăpada este mai mare 
decit în oraș. Peste tot au și apărut 
urmele schiorilor. In unele locuri se 
organizează ad-hoc întreceri. Unii 
cad. Sînt doar la prima ieșire I Alții, 
mai îndrăzneți, utilizează chiar pir-

title oficiale pe care și in acest 
sezon vor avea loc concursuri de 
schi interne și internaționale.

Cabanele din Poiana cunosc și ele 
afluența zilelor de iarnă...

...Și toate acestea în timp ce jos, 
in oraș, cam la aceeași oră, peste 
200 de sportivi din asociațiile care 
fac parte din clubul Olimpia se în
trec la proba de cros organizată cu 
prilejul deschiderii Spartachiadei de 
iarnă a tineretului, iar fotbaliștii de 
la Tractorul Brașov și C.S.M. Sibiu
— in echipament regulamentar, deși 
zăpada de pe teren este cam mare
— se întrec în „Cupa R.P.R." ur
măriți de sute de spectatori care 
„dansează*  cînd pe un picior cînd 
pe celălalt. Iar atunci cînd fluierul 
arbitrului a pus capăt întîlnirii, ca 
la o comandă spectatorii au făcui 
și ei un... cros pini în sala Trac
torul, unde aveau loc alte întreceri 
sportive.

Brașovenii au inaugurat cu bine 
iarna, pe care — ca întotdeauna — 
o așteaptă cu drag. De acum, dumi
nică de duminică și in zilele de 
repaus, bocancii de schi și hano
racul, schiurile sau patinele, vor fi 
nelipsite din inventarul brașovenilor, 
mari iubitori ai sporturilor de iarnă.

CAROL GRUIA
coresp. reg.

IN CERIND

va apare

In Editura DCFS

1963

Programul concursului PRONO
SPORT de mîine este foarte atractiv. 
Acest lucru este confirmat de prezen
ța in program a celor 3 restanțe din 
cadrul campionatului categ. A de 
fotbal, a celei de a treia intilniri din
tre Petrolul și selecționata Leipzig 
contind pentru „Cupa orașelor-tîrguri*  
și a celor 10 meciuri echilibrate din 
campionatul italian.

Dar iată pronosticurile Indicate de 
Programul Lcto-Pronosport din aceas
tă săptămână pentru etapa de dumi
nică 9 decembrie :

Posesor de bilete Sportexpres a ju
cat la concursul Pronoexpres din 28 
noiembrie și așteptările i-au fost con
firmate : a obținut un autoturism 
Skoda.

Acest succes trebuie să constituie 
un imbold pentru toți sportivii din 
țara noastră de a juca la Pronosport 
și Pronoexpres ale căror fonduri sînt 
o contribuție la dezvoltarea bazelor 
sportive.

★

ABONAJI-VA

PE ANUL 1963
Ziarul SPORTUL POPULAR

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

Revista ilustrată SPORT
— apare bilunar : pe 3 luni 

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

Revista SPORT Șl TEHNICA
— apare lunar: pe trei 

9 — pe 6 luni Iei 18 — 
an lei 36.

REVISTA DE
apare lunar:

5,25 — pe 6 
uo an lei 21.

lei
un

48.

lei
un

luni
P«

I. Dinamo București—St. roșu 1
H- Roma—Milano 1 X

HI. Torino—Florentina 1 2
IV. Bologna—Catania 1
V. Intemazionale—Spăl 1

VI. Lanerossi—Venezia 1
VIL Mantova—Genoa 1

VUt. Modena—Atalanta 1 X
IX. Sampdoria—Napoli 1 2
X. Palermo—Juventus 2 X

XL Rapid—Crișana 1
XU. Petrolul—Select. Leipzig 1
Sp. Știința Cluj—Steaua X

BASCHET. Sala Giulești, de la ora 
8.30 : Progresul—C.S.O. Craiova (m). 
Rapid — A. S. Roman (m), Știința — 
Știința Cluj (m), meciuri in cadrul 
campionatului republican.

RUGBI. Teren Parcul Copilului, 
ora 10 : Gri vi ța Roșie—Știința Bucu
rești ; stadionul Ghencea, ora 10: 
Steaua—Știința Petroșeni, stadionul 
Dinamo, ora 11 : Dinamo—Metalul.

IN TARA

RUGBI. C.S.M.S. lași—Unirea 
(la Bîrlad), Știința Timișoara—Olim
pia, Știința Cluj—Progresul.

BASCHET. Etapa a IV-a a cam
pionatului republican feminin, seria 
I: Brașov : Voința—Rapid București ; 
Oradea : Crișana—Știința București ; 
Constanța : S.S.E.—Știința Timișoara ; 
seria a Il-a : Tg. Mureș : Mureșul— 
Voința Oradea și Voința—C.S.M.S.
Iași ; Cluj : Știința—Olimpia Bucu
rești ; etapa a Il-a a campionatului 
republican masculin seria I: Cluj : 
Politehnica—Steaua ; Iași : Voința— 
Dinamo Oradea ; seria a 11-a : Timi- ! 
șoara : Știința—Dinamo București ; '
Constanța : Farul—Știința Tg. Mureș; 
Brașov : Steagul roșu—C.S.O. Galați.

Dacă la ultimul concurs s-a cîștigat 
cu 11 rezultate premiul maxim de 
50.000 lei de către participantul D. 
Martiniuc din București, la concursul 
de mîine care este deosebit de atrac
tiv se poate ciștiga 50.000 lei cu 12+1 
rezultate plus premiul de categ. I 
care poate atinge chiar suma de 
50.000 lei (depinde de numărul varian
telor ciștigătoare), precum și alte pre
mii cu 11 șl 10 rezultate.

FOTBALISTUL GIOSANU GABRIEL 
VASILE DE LA DINAMO BACAU 
CIȘTIGATORUL UNUI AUTOTURISM 

SKODA

Consecvent, de trei ani de zile, 
fotbalistul Giosanu joacă la toate sis
temele Loto-Pronosport și în special 
la Pronoexpres și Pronosport.

Tragerea marelui concurs special 
Sportexpres va avea loc duminică 9 
decembrie in București str. Doamnei, 
nr. 2, la ora 19 și va fi urmată de un 
film artistic.

PRONOSPORT

Premiile concursului nr. 48 din 2 
decembrie 1962 : Premiul special: 
13,40 variante a 3.731 lei; Categoria 
1 : 40,40 variante a 2.608 lei; Catego
ria a Ii-a : 1.100,30 variante a 69 lei ; 
Categoria a IlI-a: 7.869,50 variante 
a 11 lei.

★
La tragerea Loto Central din 7 de

cembrie 1962 au fost extrase din urnă 
următoarele numere: 18 64 88 26 7 
10 13 5 2 32. Premiul special A: 
32 2 18. Premiul special B : 13 88 5. 
Premiul special C : 26 7 64. Fond de 
premii : 680.460 lei.

Tragerea următoare va avea loc 
vineri 14 decembrie 1962 la Ploiești.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

ȘAH
3 luni
10,50 —

Pe 
luni lei

lei
P«

Revista ' jr—1
CULTURA FIZICA Șl SPORT

— apare trimestrial : pe 6 luni 
lei 6 — pe un an lei 12.

Abonamentele se fac la toate 
Oficiile P.T.T-R., la factorii poștali 
și la difuzorii voluntari din între
prinderi și insfitufii.

De la I. E. B. S.
S-^au pus în vînzare la casele obișnu

ite biletele pentru cuplajul de fotbal 
RAPID—CRIȘANA și DINAMO BUC— 
STEAGUL ROȘU de duminică 9 XII. 
a.c., de pe stadionul Republicii.

Casa de bilete din str. Ion Vidu vin
de și bilete pentru întîlnirea interna
țională de handbal în 7 feminin de 
astăzi de la sala Floreasca, dintre Ra
pid și Spartakus Budapesta, meci în 
cadrul Cupei campionilor europeni.

In zilele competițiilor, biletele se gă
sesc de vînzare la casele bazelor spor
tive respective.

★
Pentru Jocul internațional de handbal 

RAPID—SPABTAKUS BUDAPESTA,

sînt valabile următoarele categorii da 
legitimații:

— roșii șl maro in piele, albastre in 
dermatin, gri in dermatin care poartă 
ștampia „HANDBAL", gri în dermatin 
ale maeștrilor și antrenorilor emeriți ai 
sportului, precum și legitimațiile verzi 
în dermatin. însoțite de delegații, tn li
mita locurilor repartizate fiecărui ziar 
In parte la masa presei.

Patinoarul artificial din parcul „23 
August" este deschis pentru public asj 
tăzl Intre orele 17—19 șl mîine intt» 
orele 10—13, și 15—17. Se Închiriază 
ghete cu patine.



POȘTA CAMPIONULUI

Interviu telefonic cu Zbygniew Pietrzykowski

UMOR
„Juma — 

j u m a“

De la Varșovia pînă ia — Considerați dă, ta 
Bielsko Biala, orașul na- general, boxul polonez est» 
tal al triplului campion ta progres ? 
european Zbygniew Pietr
zykowski, sini aproape 400 
de kilometri. Timpul scurt 
pe care l-am petrecut în 
R.P. Polonă nu mia în
găduit să mă deplasez ta 
orașul celui mai popular 
pugilist polonez. Cu toate 
acestea, a«i reușit să stau 

vde vorbă cu Pietrzykowski, 
A&-a acordat un scurt ia- 
tengiu... prin telefon.

Care tatîlnire vă preo
cupă în momentul de filă 
în mod deosebit ?

— După cum știți, 
prima jumăta-te a lunii 
cembrie reprezentativa 
rii noastre (compusă 
8 boxeri) se va
la Tokio, unde va susține 
meciul revanșă cu naționa
la Japoniei. Pentru... ocu
parea locului în echipă la 
categoria mijlocie, eu mă 
voi ÎJitîlni într-un meci J*  
teieclie cu Walasek. Este 
un meci dificil, deoarece 
Walasek se află într-o for
mă 
de 
noi.
nit
corupi anal el or repu blicane. 
Climei am învins. Ce se 
va întlmpla de data aceas
ta ?... Râmi ne de văzut.

— Veți participa La cam» 
pîonatrie europene de la 
Moscova ? La ce categorie?

— Cred câ voi fi pra 
zent, în 1963, la Moscova. 
Bineînțeles, depinde de ho- 
târîrea f aderați ei noa s t re 
Consider că am mai multe 
șanse la categoria semigrea 
deeît la mijlocie, la care 
activez în prezent. Cit des
pre Walasek, cred că ls 
Moscova va putea cuceri 
din nou centura, dar nu 
la categoria lui obișnuită 
(mijlocie) unde-1 are 
principal adversar pe 
vleticul Feofanov, ci 
mi jiocie-mieâ.

tn 
da
tă- 
din

deplasa

— Personal, consider că 
de ctțiva ani boxerii noștri 
nu mai progresează alls 
de vizibil ca tn trecut. La 
campionatele europene de 
la Lucerna echipa noastră 
a ocupat primul loc, dar 
la Belgrad nu am putut 
obține dedt lacul trei. 1» 
locul boxerilor noștri eu 
faimă ca Adamski, Wain 
*ek, Jedrzejewski șxi. nu 
an apărut pînă acum tineri 
care să aibă o valoare a 
semănătoare.

— Ce părere aveți dc« 
pre șansele pugiliștilor po
lonezi la campionatele eu
ropene de la Moscova ?

— La Moscova vom de
plasa garnitura completă, 
care cred câ va avea 
probabil — următoarea

rilor din Ronunia și toc
mai de aceea cred ci la 
Moscova boxerii din tara 
dv. vor fi printre protago
niștii campionatelor. Din
tre boxerii romlni. firește 
că oel mai bine fl cunosc 
pe Negrea, cu care m-am 
InUl/ut la Lucerna. Atunci 
am învins eu, dar pînă la 
sfirșltul reprizei a doua, 
am trecut prin multe emo
ții. Regret că piuă In pre
zent n-am mai avut prilejul 

tnltlnesc pe redutabilul 
sportiv. Cit privește 

ceilalți boxeri romlni, 
auzit

tn-

foarte bună. Va 
al doilea meci 
în 1956 ne-am

prima oară în

fi cel 
dintre 
întîl 

finala

să-l 
dv.
Pe 
am 
cruri frumoase 
coșul*  Puia 
despre Manea, 
ore valoarea tot nuu buni 
1 „greului*  Mariufan. 0- 
oinia mea este că acești 
trei boxeri sînt printre cei 
mai tndrituiți să spere la 
un loc de frunte tn marea 
confruntare de la Mosco
va.

multe la- 
despre „co-

Nicolae, 
ca și des

Interviu luat de
R. CALARAȘANU

Poștașul urcă deseori 
spre apartamentul ocupat 
de familia Brumei. Și Iasă 
multe plicuri, toate pur- 
tînd același adresant : Va
leri. Recordmanul lumii 
este asaltat pur și simplu 
de admiratorii săi din toate 
țările lumii. I se scrie din 
Statele Unite și Japonia, 
din Franța și Brazilia, din 
Italia și Noua Zeelandă. 
De pretutindeni. Un grup 
de atleți africani, de pildă, 
il roagă pe marele campion 
să le împărtășească din 
experiența
Valeri le răspunde trimi- 
țîndu-le o 
lui său
Mai mulți elevi din Finlan
da cer permisiunea ca clu
bul sportiv al școlii lor să 
poarte numele „Valeri Bru
mei0. Firește, „săritorul 

cosmic" nu are nimic îm
potrivă. I se solicită auto-

<rafe ți fotografii. Bru
mei a primit prin poștă 
pînă și... cereri în căsăto
rie.

Trebuie desigur timp ea 
«ă citești și, mai ales, să 
răspunzi unei coresponden
țe atît de vaste. In ciuda

ocupațiilor sale profesiona
le și sportive, primul spor
tiv al lumii găsește timp 
să răspundă fiecăruia din 
necunoscuții săi admiratori. 
Este, fără îndoială un ade
vărat record. Al... doilea, 
deținut de Valeri Brumei !

Nu vă aducem la cunoș
tință ceva neobișnuit, dacă 
vă spunem că și docherilor 
din portul Playmouth (An
glia) le place foarte mult 
fotbalul. Dar, cum stadio
nul se află departe de 
port, iar programul lor de 
lucru ține pînă la ora obiș
nuită de începere a 
rilor de fotbal, ci 
totdeauna tîrziu la 
la începutul celei de a doua 
reprize. Să mai 
nu mai intre ?

Conducerea 
Playmouth le-a 
întâmpinare0 la... jumăta
tea drumului: tuturor a- 
cestor spectatori întîrziați, 
care vor viziona numai re
priza a Il-a, li se vor vin
de bilete cu jumătate de 
preț.

— „Jumătate din meci 
este mai mult deeît nimic!" 
— au spus docherii.

— „încasări pe jumă
tate e «nai bine deeît ni
mic !° și-a zis conducerea 
■duhului Playmouth.

Și ambele părți au fost 
mulțumite...

...Pe jumătate !

mcciu- 
ajung 
meci:

intre ? Să

clubului 
ieșit „în

CU 60 nt INI 1N UPMă

pregătirii sale.

copie a jurnalu- 
de antrenament.

I---------------------------------------
DIN VOLEIUL NOSTRU

>»-
U

fățișare: Z. Olech, Bendig 
(Zydaczek), Adamski, Gru- 
dzien ( Kielich ),
Knut, Walasek,

cele mai 
a intra l»

de cam

Kulej.
Pietrzy

kowski, Kubacki ți Jedr- 
zejewski. Cred că Adamski 
și Walasek au 
multe șanse de 
posesia centurii 
pion european*.

— Ce șanse le acordați 
boxerilor romlni, la viitoa
rea ediție a „europenelor0 *

— Apreciez mult com 
balivitatea precum șt tea 
dința spre tehnici a boxe-

• Primele federații de 
volei în Europa au luat 
ființă între anii 1921— 
1925 în Polonia, Ceho
slovacia și U.R.S.S. Ro- 
minia a fost e patra 
țară din Europa în care 
s-a înființat federația de 
Volei (1930).

este 
membrii 

Federației

• Țara noastră 
unul dintre 
fondatori ai 
internaționale de volei
(înființată în aprilie 
1947, în urma Congre
sului de la Paris). Unul 
din congresele F.I.V.B., 
cel din 1953, a avut loc 
la București.

• La 25 noiembrie a 
început o nouă ediție a 
campionatelor republi
cane, a 14-a la fete și 
a 15-a la băieți, tn cam
pionatul masculin, nu
mai trei echipe (toate 

< in București) au cuce- | 
rit titlul de-a lungul a- 
nilor: Rapid (8), Steaua 
(4), Dinamo (2). în cel î 
feminin, cinci formații, . 
de asemenea, din Bucu- 
rești, au cucerit victo- 
ria finală: 
C.P.CJS. (5),
Rapid (2), Știința 
(1).

• în 
activează 
nori, 964 
voluntari 
bitri.
baliști (dr. D. Medianu, 
pro£ ȘL Roman și prof. 
H. Nicolau) au primit 
titlul de maeștri eme- 
riți ai sportului, iar 34 
pe cel de maestru ăl 
aportului.

O fotografie de acum... 
60 de ani! Ea reprezintă 
echipele de fotbal ale
Lugojului (tricouri în
chise) și ale Timișoarei 
(tricouri vărgate), înain
tea meciului pe care l-au 
susținut pe terenul „Pă
durea Verde"
șoara", in anul 
Mai tari s-au 
lugojenii, care au 
gat cu 3—2 (2—0). 
marcat Brediceanu
Oprea (1) pentru oaspeți 
și Popovici și 
pentru gazde.

Victoria n-a 
timplătoare,
fiind primul oraș 
țară in care s-a 
fotbal, în 1901,

?a 
fost 
tir- 

deci 400 000 mișcări de brațe

ce la Timișoara și 
Arad acest sport a 
introdus un an mai 
ziu. Lugojenii aveau
atunci o oarecare... expe
riență în materie.

...Dar în vreme ce 
Aradul și Timișoara re
prezintă și astăzi cen
tre puternice pe harta 
fotbalistică a țării, Lu
gojul, 
oierul 
nesc, 
fotbal
tul— regional 1 Se mul
țumesc lugojenii cu 
toria repurtată in... 
și repetată și în 1903 
pra timișorenilor ?...

C. OLARU-coresp.

Un strălucit exemplu 
de voință, curaj și dir- 
zenie a oferit înotătorul 
ungur Imre Szenasi. In 
urmă cu citeva luni el a 
luat startul intr-o cursă de 
mare fond pe riul Tisa fi a 
parcurs distanța de 220 
km în timpul de 44 ore 
55 minute. Este adevă
rat, Szenasi a fost 
tat și de curentul 
(3 km pe oră), dar 
tru a obține această
formanță el a trebuit să 
execute peste 400.000 miș
cări de brațe, la capătul 
căreia a slăbit cu t kg.

Cel mai interesant lu
cru este insă că in co
pilărie, Imre Szenasi a 
fost bolnav de poliomie
lită ți a petrecut 10 ani 
în spital.

din Timi- 
1902... 

dovedit 
ciști- 
i Au 
(2) și

Progresul
Dinamo (5).

I.C.F.

care a fost pio- 
fotbalului romî- 

n-are echipă de 
nici in campiona-

voleiul
274 de 
de instructori 

și 1.078 de ar-
Trei dintre volei-

nostru 
antre-

• Voleiul nostru are 
mai multi reprezentanți 
în conducerea F.LV.B.: 
ing. Gh. Turbuțiu, vice
președinte al F.R.V. 
este ?i vicepreședinte 
al F.I.V.B., iar C Ar- 
mășescu ți I. Săceanu 
sînt membri In comisii 
ale FJ.V.B.

aju- 
apei 
pen- 
per-

Triksz

vie- 
1902 
asu-

foșt
Lugojul 

din 
jucat

în timp

în-

In patru rinduri
Progresul continuă să 
se comporte slab la 
fotbal.

De o vreme, din păcate. 
Joacă slab, fără ardoare. 
Insă are-o „calitate*:  
E... constant în compor

tare!

Din cel șase maeș
tri ai spoitului îns
criși în evidența sec
ției de atletism a clu
bului Progresul aoti- 

vează... unul

Faptul, după cit se pare 
O să aibă o urmare : 
Dînșii primii o să fie 
La concursuri... pe hlrtic!

Nici în actuala edi
ție a campionatelor de 
gimnastică nu s-au 
prezentat elemente ta
lentate printre juniori.

Eu gîndesc că antrenorii 
Nu prea au intrat în rol, 
Fiindcă pin-acum juniorii 
In gimnastică-s... la sol !

I. CHIVU

Portarul Suciu a fost 
cel mai bun jucător cte 
la Viitorul, în meciul 
cu Dinamo București.

Apărînd la meci cu artă, 
A rămas același scorul 
S-a văzut că Suciu-n poar

tă
Reprezintă... Viitorul.

V. D. POPA

La I.M.F. Cluj tirul 
cu arcul trece drept 
sport... major, iar ce
lelalte discipline sînt 
total neglijate

Au spus în sală cîțîva 
spectatori 

,,Arcașilor" ce părăseau 
incinta :

— Dacă vă credeți șțrașnicl 
ochitori.

Și alte sporturi să vă fie... 
ținta !

Dinamo București a 
fost oprit de Viitorul 
din cursa pentru pri
mul loc

Au țintit cu-atita dor 
Primul loc — în viitor — 
Insă nu aduce dorul 
Ce aduce... Viitorul :

Farul—Dinamo Bacău.

. Cînd partida s-a sfîrșit 
Rezultatu-a consfințit : 
Primul loc îl are Farul 
Iar „lanterna"— adversa-' 

rul.
E. DIMITRIU
— București —

ION GHTJRETA TIMI
ȘOARA. — NicuUe Ti
tani. de la Steaua, fan- 
ptinește la 16 decembrie 
31 de ani. Este originar din 
Tumu Severin, unde a și 
făcut primii pași In fot
bal, jucînd in echipa de 
juniori a asoriațâei spor
tive C.F.R. A jucat de 
23 de ori in echipa nați
onală. Ce i-am putea ura ? 
Firește, cit mai mulți ani 
de viață și eit mai multe... 
selecționări !

MIRCEA RADUfcESCU 
FOCȘANI. — 1) La rugbi, 
esavetajul nu intervine ca 
prim factor de despărțire 
în cazul cînd două echipe 
sînt la egalitate de puncte. 
Deci, are un rol mai pu
țin important deeît gol
averajul Ia fotbal. La rug
bi, într-o asemenea situ
ație, se ține seama în pri
mul rînd de numărul de 
victorii obținute în decur
sul campionatului. Dacă 
egalitatea persistă șî după 
acest nou... examen, se 
iau în considerație meciu
rile directe dintre echipele 
respective, cu esaverajul 
realizat în aceste întîlniri. 
Dacă și după o astfel de... 
triere situația de egalitate 
rezistă, se ia în considera
ție esaverajul general.

— 2) Clubul Steaua a luat 
ființă la 1 august IM7, sub 
denumirea de Asociația 
Sportivă , „Armata" (A.S.A.). 
Printre primii jucători au 
fost : Gicâ Popescu, Ilie 
Savu, Lăzăreanu, Fătn, 
Florian Marinescu etc. 
Primul antrenor : Cotoman 
Braun. —

VASILE HUȚU, FETEȘTI. 
Fostul campion olimpic, de 
schi, Tony Seiler, și fot
balistul Just Fontaine s-au 
făcut cunosc i! ți șî pe tă- 
rimul muzicii moderne. Ei 
au lansat multe bucăți din 
muzica ușoară. In ceea ce 
11 privește pe Ingemar lo- 
hansson, acesta a îndepli
nit sarcina de radio repor
ter Ia meciul dintre Floyd 
Patterson și Sonny Liston. 
Și a fost o sarcină infinit 
mai plăcută deeît ce-le pe 
care le-a avut înainte !

POPAZU FLORIAN și 
N. CRIȘA’N.' TIMIȘOARA. 
Prima . ediție' a. „Cupei 
Europei" inter-țări ia fot
bal a fost eîștigată de e- 
chipa Uniunii Sovietice,

care a învins în finală, 
după prelungiri, cu 2—1» 
reprezentativa Iugoslaviei.

ELENA DRAGU, BRA
ȘOV. — 1) Care este cei 
mai mic scor realizat la 
handbal în țara noastră ? 
Nu avem o astfel de evi
dență. Vă putem cita to
tuși două meciuri care 
s-au Încheiat cu scoruri 
foarte mici, de necrezut, 
pentru handbal. Astfel, la 
handbal în 7, S.S.E. nr. 2 
și Clubul sportiv școlar, 
ambele din București, au 
încheiat in t îlnirea lor cu 
scorul de 2—2, iar la hand
bal în 11, în urmă cu 
10—12 ani, Dinamo a în
vins pe Steaua cu... 1—0. 
golul învingătorilor fiind 
marcat de Ghiuzelea, vi
itorul rugbist. — 2) Care 
este sportivul nr. 1 al 
țării noastre ? Aici ne-am 
schimbat roiturile : noi
întrebăm și dv. răspun
deți ! Așteptăm deci. . și 
răspunsul dv. la andheta 
pe care a descliis-o zjfțr 
rul nostru : „Care sînt ctei 
mai buni 10 sportivi ro- 
mîni pe anul 1962

N. COVRIG și I. DIO- 
NISIE, CIMPINA. — Za- 
haria continuă să facă 
parte din lotul Petrolului, 
dar a lăsat loc elemente
lor mai tinere. El este 
maestru al sportului și a 
jucat o dată in echipa 
națională.

GH. FISCHLER. SIBIU.— 
1) George Nițuleseu, care 
joacă în spectacolul de 
estradă „Alo, aici e Stroe“. 
este fosta aripă stingă a 
echipei Dinamo București. 
— 2) In meciul cu R.P. 
Bulgaria disputat la Bucu
rești, in cadrul prelimina
riilor olimpice, în anul 
1959 (nu 1957), am prezen
tat următoarea linie de 
înaintare : Hașoti, Cons
tantin, Dridea I, Dinules- 
cu și Tătaru. Noi am cîș- 
tigat atunci cu 1—0, prin 
golul marcat de Constan
tin cu citeva minute îna
inte de fluierul final.

I. GH. POPESCU, TUR- 
NU MĂGURELE. — 1) Nu
mai cînd mingea depă
șește linia porții, în aer 
sau pe pămînt, cu întrea
ga ei circonferlnță, este 
gol. — 2) Macri a jucat de 
10 ori în echipa națională, 
iac Dungu dc două ori.

„SOACRA F8T6ALRLUI“

ION POSTAȘU

Presa sportivă franceză 
a denumit-o pe Alice Tbi- 
ry... „prima soacră a fot
balului". Alice Thiry, o fe
meie mai in etate, spală 
singură întregul echipa

ment al echipei Ilabay Ia 
Neuve, organizează călăto
rii în grup cînd echipa sus
ține jocuri în deplasare și 
a fost de acord ca forma
ția de juniori să-și organi
zeze tabăra de vară chiar 
în grădina ei.

— „Ginerele meu este 
căpitanul echipei — a spus 
ea — și vreau în felul a- 
cesta să-i ajut. Am și un 
avantaj: dacă echipa cîști- 
gă e... liniște în casă. Alt
fel... Și, știți, cc se spune : 
vinovată întotdeauna e 
soacra !



Surprize in finala j V. Korcinoi conduce
campionatului republican de șah in campionatul de șah al U.RS.S.

9 Ciociltea învins de două ori • Pușcațu, lider

Cei care au făcut pronosticuri Ia 
șah trec prin momente de adevărată 
derută... Mai mult ca sigur, pe nici 
una din listele lor nu figurează nu
mele celui aflat în fruntea clasamen
tului după șapte runde: Octavian Puș
cașu. Un șahist talentat, cu recunoscu
tă forță de joc, care însă niciodată pînă 
acum n-a jucat un rol major în 
campionatele țării ! Aproape de el — 
și cu perspective de a trece în frunte 
— se afla și dr. Troianescu, care 
de mult ne rămăsese dator cu o re
intrare pe măsura forței sale de altă 
dată... lată deci elemente neprevă
zute, care creează un plus de inte
res în jurul finalei, dar justifică și 
oarecare nedumerire. Ce e cu Cio
ciltea ? Ce face Ghițescu ? Dar Flo
rin Gheorghiu ?... Toți au fost sto. 
păți în runda a V-a, o adevărată 
„dramă" pentru fruntașii de pînă a- 
tunci ai întrecerii.

Ciociltea a venit ieri dimineața la 
întrerupta cu Mititelu fără speranțe 
de salvare. A încercat doar— Chiar 
cu un sacrificiu de damă pentru turn 
și doi pioni. Inutil, insă, fiindcă po
ziția superioară a adversarului său a 
permis o decizie rapidă în final. In 
același timp, pe fișele de control fi
gura deja un 0 în dreptul numelui 
lui Ghițescu. Acesta cedase fără joc 
întrerupta la Partos.

Cei doi au adoptat prudență tn 
runda următoare, a VT-a. Ciociltea 
nu și-a luat riscurile să forțeze în 
fața lui Soos — remiză. La fel, Ghi
țescu cu Gunsberger, într-un final 
de dame cu perspective sigure de 
șah etern. Fl. Gheorghiu a trecut 
prin emoții in fața lui Bozdoghină. 
Acesta avea atac „mare* * la rocadă, 
dar i-a lipsit inspirația mutărilor ti
pice în asemenea poziții. Negrul a 
rezistat, s-a consolidat și iată că la 
întrerupere, Gheorghiu este cel care 
poate aspira la victorie!

• Meciul dintre echipele rr.ăsculine 
de handbal în 7 ale Norvegiei și 
R. F. Germane a luat sfirșit cu vic
toria surprinzătoare a norvegienilor: 
17—14 (8—7). La feminin echipa vest- 
germană a cîștigat cu 9—4 (4—3). Am
bele meciuri au avut loc la Oslo. La 
Basel, echipa Elveției a dispus de 
cea a Finlandei cu 20—13 (11—6).

• Echipa de hochei pe gheață a 
Austriei a dispus la Viena cu 3—2 
(1—1, 2—0, 0—1) de cea a Italiei. In 
continuare, italienii au jucat la Kar
lovy Vary, unde au întîlnit selecțio
nata secundă a Cehoslovaciei. Ceho
slovacii au cîștigat cu 9—2 (3—1, 3-1,
3—0). în aceeași zi, la Liberec, selec
ționata de tineret a Cehoslovaciei a 
cîștigat cu 5—3 (3—0, 1—1, 1—2) în 
fața reprezentativei finlandeze.

• In „Cupa Suediei" la tenis (pe 
teren acoperit) pe primul loc s-a 
clasat echipa Danemarcei care a dis
pus cu 2—1 de Italia, iar pentru 
locurile 3 și 4 tenismanii francezi au 
cîștigat cu 2—1 în fața echipei iu
goslave.

• Cîștigînd și ultimele două oar- 
tide de simplu, echipa Mexicului a 
învins cu 5—0 reprezentativa Indiei 
în meciul pentru finala inter-zonală 
a „Cupei Davis". După cum s-a mal 
anunțat, echipa mexicană va juca 
la sfîrșitul acestei luni la Brisbane, 
în finala „Cupei Davis", cu echipa Aus
traliei deținătoarea „salatierei de ar
gint". Tinerii jucători mexicani An
tonio Palafox, Mario Llamas și Ra
fael Osuna au realizat un adevărat 
tur de forță reușind să elimine pe 
rînd echipele S. U. A., Iugoslaviei. 
Suediei și Indiei.

• Au început campionatele Inter
naționale de scrimă ale Austriei la 
care participă 103 sportivi din R. P. 
Ungară, Italia, Japonia, R. F. - Ger
mană și Austria. Proba de floretă a 
fost cîștigată de sportivul maghiar 
Josef Guricza care l-a învins în fi
nală cu 8—5 pe compatriotul său 
Sandor Szabo. în semifinale, Guricza 
l-a eliminat pe japonezul Shiuki.

• Fostul campion european de box 
cat. cocoș francezul Alphonse Halirruj 
și-a făcut reintrarea, învingîndu-1 la 
puncte pe spaniolul Jose Luis Mar
tinez. Meciul a cuprins 10 reprize 
și s-a disputat la Circul de iarnă din 
Paris.

Dintre celelalte întîlniri de Joi sea
ra, mai notăm că Partos a dștigat 
o interesantă partidă pozițională la 
Nacu, in timp ce Primer a cedat la 
.Vaisman după ce pierduse dama in 
mijlocul tablei—

• TRADIȚIONALELE ANCHETE PENTRU DESEMNAREA CELOR MAI BUNI SPORTIVI, • SPORTURILE DE IARNĂ 
LA ORDINEA ZILEI • VALERI KERDEMELIDI, CAMPION ABSOLUT AL U.R.S.S.

A devenit de-a cum o tradiție, ca 
la fiecare sfirșit de an ziarele 
sportive și agențiile internațio

nale să desemneze pe cei mai bani 
sportivi ai anului. Una dintre marile 
anchete în această direcție este cea 
întreprinsă de agenția Internationale 
Sport-Korespondenz din Stuttgart 
(R. F. Germană), care »lcltuir|1r 
clasamentul său prin consulta
rea unui mare număr de zia
re de pe tot globuL In acest an. la 
ancheta întreprinsă de I.S.K. a răs
puns un număr de 26 de ziare din 
întreaga lume, iar locul I a revenit 
cu autoritate excepționalului atlet 
sovietic Valeri Brumei (73 de punc
te). Prin fenomenalul său record 
mondial la săritura în înălțime 
(2,27 m), „săritorul cosmic- și-a cu
cerit aprecierea unanimă a specia
liștilor și iubitorilor de sport din 
întreaga lume. Valeri Brumei ocupă 
pentru a doua oară consecutiv pri
mul loc pe lista celor mai buni spor
tivi în ancheta organizată de I.S.K., 
egalînd performanța lui Emil Zato- 
pek (1951—52) și a lui Vladimir Kuț 
(1956—57), care de asemenea au fi
gurat de două ori consecutiv pe pri
mul loc.

Credem că este util să subliniem 
faptul că, din anul 1947, de cînd
I.S.K. a făcut prima anchetă de a- 
cest gen, și pînă astăzi majoritatea 
locurilor I a fost cucerită de sportivi 
din țările socialiste: Emil Zatopek, 
de trei ori, Vladimir Kuț și Valeri 
Brumei, de cîte două ori, Sandor 
Iharos și Vasili Kuznețov. în ultimii 
opt ani sportivii din țările socialiste 
au figurat de șase ori pe primul loc 
în clasamentele respective de cei mai 
buni sportivi ai lumii.

In clasamentul pe anul 1962 al
I.S.K. locul II a revenit (la o dife
rență de ‘--2 puncte de Valerl Bru
mei) unei sportive australiene, îno
tătoarei Dawn Fraser, prima femeie 
care a parcurs 100 m liber în mai 
puțin de un minut ! Constantă timp

Alte rezultate : Rădulescu — Miti- 
telu 1—0, Soos — Rădulescu 0—1, 
Nacu — Vaisman 1—0 (întrerupte); 
Radovici — Pușcașu l/2—’/2, Voicu- 
’sscu — Pavlov 0—1 (runda VT). La 
întrerupere, Troianescu are avantaj 
la Șuteu, Rădulescu la Seimeanu și 
Szabo la Mititelu.

Aseară, în runda a Vil-a s-au în
registrat rezultatele : Mititelu — Ra
dovici 1—0, Ghițescu — Rădulescu 
%—’/a, Seimeanu — Ciociltea 1—0, 
Soos — Szabo 1—0, Pușcașu—Boz- 
doghină 1—0, Gheorghiu—Voiculescu
1—0, Pavlov—Șuteu '/a—</2, Troia
nescu — Vaisman într., Drimer — 
Partos I—0, Nacu — Gunsberger 
0—1. Conduce Pușcașu cu 5 p, urmat 
de Gunsberger și Soos 4'/2 p., Ghi
țescu, Pavlov, Partos 4 p., Troia
nescu 3'/} (2).

RADU VOIA

Școala

5 
$

Se știe că In R.D. Ger- 
nană săriturile cu schi uri
le de pe trambulina se 
bucuri de o mare populari
tate. în diferite regiuni ale 
Thuringiei există centre de 
lură/are a săriturilor de 
pe trambulină pentru înce
pători, ui majoritate elevi 
de școală elementară și me
die Ei stnt îndrumați de 
antrenori cano seu ți. Lecți
ile de sărituri fac parte 
du programul de curs al 
școlilor și au loc 
cri pe săptimlnă 
căderea zăpezii 
lecții s-au ținut

de 2—3
Pinâ la 

asemenea 
pe tram 

buline din material plastic 
In fotografie un grup de 

școlari din Brotterode 
(SbU) ascultă sfaturile 
aalrmanlui O slur Isdu 
(V arwârts BerOu

de șase an! in performanțe de va
loare mondială (a corectat de 25 de 
ori diferite recorduri mondiale), 
Dawn Fraser a realizat tn 1962 re
zultatul Ia care au năzuit ani de 
zile cele mai bune înotătoare de pe 
glob. în virstă ce 25 de ani, Dawn 
Fraser este al șaptelea copil al unei 
familii de muncitori din Sidney.

La o diferență de 2,5 puncte de 
Fraser, al treilea sportiv al anului a 
fost considerat neozeelandezul Peter 
SnelL Elevul cunoscutului antrenor 
Arthur Lydiard, Peter Snell — de 
profesie zidar — a corectat în 1962 
nu mai puțin de trei recorduri mon
diale în probe diferite: 800 m — 
1:**A  880 yarzi — 1:45,1; o milă — 
3:54,4. Atletul din Auckland are 24 
de ani, o înălțime de 1,83 m și o 
greutate de 75 kg. Performanțele sale 
din acest an constituie o excelentă 
„carte de vizită", care îl recomandă 
pentru J.O. de la Tokio.

Pe locurile următoare întîlnim pe 
tenismanul Rod Laver, cîștlgătorul 
tuturor marilor concursuri ale aces
tui an, pe recordmanul mondial la 
săritura cu prăjina, Pen ti Nikula, și, 
în continuare, pe cunoscutul fotba
list brazilian Pele.

Reținem că pînă acum cei mai 
buni sportivi ai anilor precedenți la 
anchetele întreprinse de I.S.K. au 
fost declarați 14 atleți, un înotător și 
un ciclist !

Treptat, treptat mantia de ză
padă se așterne peste tot mai 
multe țări ale bătrînului nos. 

tru continent. Sporturile de iarnă — 
hocheiul pe gheață, schiul și patina
jul — își fac tot mai mult loc pe 
primele pagini ale ziarelor, reținînd 
în mod firesc atenția opiniei publice 
sportive. în agenda noastră de astăzi 
facem loc celor mai noi fapte ale 
apropiatului sezon de iarnă, fapte 
care atestă preocuparea sportivilor 
din întreaga Europă pentru viitoa
rele starturi.

EREVAN 6 (Agerpres). Marele maes
tru Victor Korcinoi continuă seria vic
toriilor în campionatul unional de șah 
de la Erevan. In runda a 10-a el l-a 
învins pe Suetin acumulînd astfel 8,5 
puncte, în timp ce principalii săi adver
sari : Tal, Stein și Holmov au întrerupt

S-au încheiat Jocurile 
sportive britanice

In ultima zi a competiției de atletism, 
sportiva Dixie Willis a cîștigat probi 
de 880 yarzi în timpul excelent de 
2’03’*7/10.  Ca o mare speranță a atletis
mului australian se anunță și tînăra 
Pamela Kilborne. Ea a cîștigat 80 m 
garduri în 10”9/10 și proba de lungime 
cu o săritură de 6,26 m. Cu mult suc
ces au evoluat la aceste jocuri sportivii 
din Africa. Sprinterul negru Serafin 
An ta o din Kenya a repurtat două vic
torii : la 100 și 220 yarzi, iar ghanezol 
Michel Ahey a sărit la lungime 8,05 m. 
Majoritatea titlurilor la turneul de box 
au fost cucerite de pugiliștii din Gha
na, Rhodesia și Uganda.

săritorilor

După cum am relatat, hocheiștii 
sovietici au întreprins un lung și 
încununat de succes turneu în Ca
nada, acolo unde crosa și pucul se 
află la loc de mare cinste. Victoriile 
realizate de solii hocheiului pe ghea
ță sovietic ca și bunele aprecieri pe 
care ei și le-au atras din partea u- 
nor cunoscuți specialiști canadieni 
confirmă, desigur, clasa înaltă a spor
tivilor sovietici, succesele repurtate 
de ei pînă acum și, fără îndoială, 
pe cele... viitoare. Si alte echipe re
prezentative europene și-au măsurat 
forțele în cadrul unor întîlniri inter
naționale. Selecționata Cehoslovaciei, 
de pildă, a întîlnit în două meciuri 
echipa Suediei, obținînd două vic
torii (6—2 și 4—2) iar la Budapesta 
reprezentativa R. P. Ungare a între
cut pe cea a Franței (5—2 și 7—3).

Veikko Hakulinen este un schior 
de mare clasă. în cariera sa sportivă 
el a cucerit atîtea medalii de aur, 
argint și bronz îneît ar putea să-l In
vidieze... unele echipe reprezentative. 
La vîrsta de 37 de ani, Hakulinen 
a anunțat pentru sezonul urmă
tor o surpriză : va abandona pro
bele de mare fond și fond, dedieîn- 
du-se biatlonului. După cum se vede, 
Hakulinen nu este dispus să pără
sească atît de repede pistele de schi. 
De altfel, el a debutat cu succes în 
noua sa probă, cîștigînd concursul 
desfășurat recent în Finlanda. Iubi
torii de sport așteaptă cu interes vi
itoarea evoluție a veteranului schiu
lui finlandez.

Patinatorii norvegieni și-au dat în- 
tîlnire la începutul acestei săptămînl 
în mica localitate Utta, unde are loc 
primul cantonament din acest sezon. 
Knut Johannsen, Fred Mayer, Tor- 
stein Seiersten, Alf Estvang sînt 
cîțiva dintre cei care-și vor măsura 
forțele în vederea viitoarelor compe
tiții internaționale. Nils Oness, îm
preună cu cei mai buni patinatori ai 
clubului O.S.K., se pregătește să 
plece într-un turneu în Uniunea So- 

partidele lor. Tot în runda a 10-a Hodos 
a cîștigat la Mikenas, Krogius a remi
zat cu Spasski și Novopascin cu 1. 
Zaitev.

In runda a 11-a, foarte interesantă a 
fost partida Tal-Krogius în care negrul 
a ales, în partida spaniolă, varianta a- 
tacului Marshall. Căutînd să-și fortifice 
poziția, Krogius a sacrificat la un mo
ment dat calitatea. Ulterior s-a văzut 
însă că acest sacrificiu este greșit. Tal 
și-a valorificat avantajul, terminînd vic
torios la mutarea 39. Marele maestru 
Stein l-a învins pe Igor Za ițe v. 
Campionul Armeniei, Mnațakanian, a ob
ținut prima victorie de la începutul cam
pionatului, în dauna maestrului A. Zai- 
țev. Liderul clasamentului. Victor Korci
noi, jucînd cu negrele, a făcut remiză 
cu Korelov. Același rezultat s-a înregis
trat în partidele : Taimanov-Hodos, Mi- 
kenas-Aronin și Spasski-Koț. Bannik l-a 
învins pe Scianovski. După 11 runde 
conduce Korcinoi cu 9 puncte, urmat de 
Tai — 7,5 puncte, Stein — 7 puncte 
și o partidă întreruptă.

FOTBAL
• Iată programul sferturilor de fi

nală din „Cupa cupelor1* ale căror 
jocuri (tur-retur) trebuie să se des
fășoare pînă la 20 martie 1963 : O- 
dense — Niirnberg, Slovan — Totten
ham sau Glasgow, Botev Plovdiv — 
Atletico Madrid, O.F.K. Beograd — 
Napoli.

• La 12 decembrie se dispută la
Anvers al treilea meci dintre Vasas 
și Feijenoord din cadrul optimilor de 
finală ale C.C.E. Pînă acum cele 
două echipe au terminat de două ori 
la egalitate : 1—1 la Rotterdam și
2—2 la Budapesta. (In al doilea meci 
ambele goluri ale echipei maghiare 
au fost marcate de Machos din pe- 
nalti). După meciul de la Anvers e- 
chipa Vasas pleacă într-un lung tur
neu în America Centrală și America 
de Sud: Columbia, Guatemala și
Mexic.

• Dintr-o eroare de transmisie a 
agențiilor occidentale pe presă, rezul
tatul meciului Suedia — Selecționata 
Djakarta ne-a parvenit greșit. In rea
litate, a cîștigat echipa Suediei cu 
5—2.

• Meciul Ferencvaros — Sampdo- 
ria din cadrul „Cupei orașelor-tîr- 
guri“ va avea loc la 12 decembrie 
la Budapesta și va fi condus de o 

vietică, unde echipa norvegiană va 
evolua în. compania patinatorilor de 
la Spartak Moscova. La 16 decern, 
brie va avea loc în Norvegia tradi
ționalul concurs închinat memoriei 
patinatorului norvegian Oskar Ma- 
tisen.

Numeroși dintre iubitorii sportu
lui au primit știrea cu nedume
rire : cum 7 Valeri Kerdeme- 

lidi, campion absolut de gimnastică 
al U.R.S.S. 7 Dar Șahlin, dar ceilalți 
ași ai gimnasticii sovietice 7 între
bările au, firește, sensul lor. Nu e 
o sarcină ușoară să ocupi primul loc 
în campionatul U.R.S.S., întrecere 
care poate fi comparată ca valoare 
cu un mare concurs internațional. Și 
totuși, tînărul Valeri Kerdemelidi a 
realizat această performanță în cam
pionatul unional recent desfășurat 
la Moscova. Este adevărat, Kerde
melidi l-a întrecut doar cu o zecime 
de punct pe Boris Șahlin, dar titlul 
de campion vine să confirme evolu
ția lui bună din ultimii ani, incon
testabila valoare ridicată pe care a 
atins-o tînărul moscovit. Mulți dintre 
bucureșteni și-1 amintesc, fără în
doială, pe Valeri Kerdemelidi. El a 
evoluat anul acesta în capitala pa
triei noastre, clasîndu-se pe primul 
loc în cadrul campionatelor interna
ționale ale R. P. Romîne. Energic, cu 
temperament, cu un fizic ireproșabil, 
el a impresionat la campionatele 
U.R.S.S. îndeosebi la exercițiile li
ber alese, atacînd cu curaj elemen
tele grele, mergînd direct și sigur 
spre ținta propusă. Obținînd 9,8 Ia 
bară fixă, el a realizat acea zecime 
de punct cu care l-a întrecut în cla

samentul general pe cunoscutul 
Șahlin. Valeri Kerdemelidi nu este 
însă singurul tînăr gimnast care și-a 
etalat măiestria la campionatele 
U.R.S.S. Victor Lisițki (medalia de 
bronz), Iuri Țapenko (locul IV) sînt 
de asemenea reprezentanți ai tinerei 
generații. Faptele ilustrează, fără 
îndoială, bogata rezervă de tineri 
gimnaști valoroși de care dispune 
sportul sovietic, posibilitățile lor con
tinue de afirmare pe plan unional și 
internațional.

CONST. MACOVEI 
ION OCHSENFELD

Astă-scarfi, Ia Belgrad

MECIUL BUCUREȘTI-SOFIA 
IN „CUPA DUNĂRII" LA HOCHEI
Competiția internațională de hochei 

pe gheață „Cupa Dunării" se des
fășoară la Belgrad, cu participarea 
a trei echipe: București, Sofia și 
Belgrad.

întrecerea se dispută sistem turneu. 
Aseară s-au întîlnit echipele Belgrad 
și Sofia. Hocheiștii bucureșteni întîl- 
nesc astă-seară formația bulgară iar 
duminică seara selecționata capitalei 
iugoslave.

Selecționata Bucureștiului, antre
nată de M. Flamaropol și I. Tiron. 
va alinia formația din jocurile cu 
Tesla Pardubice. Vor evolua așadar 
frații Szabo, Ferenczi, Czaka, Iones- 
cu, Varga, Tacaci, Andrei. Ciobo- 
taru etc. După aceste două jocuri, 
hocheiștii noștri vor reveni în Ca
pitală, unde își vor continua pregă
tirile în vederea celor două partide 
de Ia sfirșltul săptămînii viitoare, 
cu reprezentativa R.D.G.

PE GLOB
brigadă de arbitri austrieci. în primul 
joc Sampdoria a cîștigat cu 1—0. în- 
vingătoarea acestei duble întîlniri va 
juca în turul următor cu cîștigătoa^a 
dintre Sei. Leipzig — Petrolul -Plo
iești, care va avea loc mîine 14 Bu
dapesta. /

• In campionatul Țărilor
nave, după 9 meciuri, clasamentul se 
prezintă astfel : pe primul loc se află 
Suedia cu 14 p. (golaveraj 22:8), ur
mată de Danemarca 12 p.
Norvegia 8 
(11:38).

• ALTE

(33:12),
p. (17:25) și Finlanda 2 p.

REZULTATE INTERNA-
ȚIONALE : La Birmingham : Anglia 
(tineret) — Grecia (tineret) 5—0 ; Ia 
Glasgow: selecționata Ligii scoțiene
— selecționata Ligii irlandeze 11—0 !

• Echipele sovietice în turneu peste 
hotare : La Nagoya (Japonia) Dinamo 
Moscova — Sel. tinere*  a Japoniei 
2—0 (1—0). La Paris : Lokomotiv
Moscova — Sel. feroviară a Franței 
5—1 (2—0). La Split: Șahtior Donețk
— Hajduk 2—1 (1—0). La Hanoi:
Moldova Chișinău — Sel. orașului 
Haiphon 4—1 (2—0).

Pe scurt ,m
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