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Onești: tinerețe, muncă, sport
isoțit de vreun ghid, vizi
rul care venea cu ani în 
lă la Borzești auzea po
cea Stejarului din Borzești, 
lira frumusețea Văii Trotu- 
ki și... atit. Despre sătucul 
pat ceva mai la vale, înso- 
țul n-avea nimic de spus, 

tîrg ca multe;stii era un

Astăzi, ghidul îți spune în 
două cuvinte povestea stejaru
lui din legendă și nu-i ajunge 
o zi să-ți povestească despre 
modernul Combinat chimic, Ra
finăria nr. 10 cu impunătoarele 
șt complicatele ei instalații, sau 
Combinatul de cauciuc care 
strălucește in zare ca argintul.

Dar transformările petrecute 
în Valea Trotușului nu se o- 
presc aici. Le cunoști abia 
după ce ai zăbovit cîteva zile 
în Onești. Abia după ce ai 
văzut noile blocuri, noile școli,

V. TOFAN
(Continuare In pag. a 2-a)

Pe-o vtrstă cu orașul.
Care ajunge primul ? „întrecere* organizată ad-hoc de cei mai mici sportivi din Onești.

le de pe meleagurile Mol- 
Bi de odinioară, cu cîteva 
heni în care găseai covrigi 
Irați pe ață, bulgări de 
«e de lămpi, basmale

sare, 
colo-

devăratul „stejar" din 
Li însă a crescut în 
kublicii. El este colosul 
p-și ramifică brațele de oțel 
te toată Valea Trotușului, 
kntui durat din beton și 
r care-și trimite prin mii 
nervure seva energetică și 

prică în uzine, în fabrici, 
be și sate : Termocentrala 
rzeși^

Primul concurs de schi ai sezonului
Bor- 
anii

Duminică. In Postăvarul, clubul 
sportiv Luceafărul Brașov a or
ganizat primul concurs de schi 
al sezonului, la care au parti
cipat juniori de la Știința, S.S.E., 
Olimpia și Luceafărul Brașov. 
Timpul frumos, zăpada bună și 
elanul concurenților au asigurat 
deplinul succes al acestor între
ceri, încheiate cu următoarele 
rezultate : junioare, categoria 
13—14 ani : 1. Carmen Clibea (Lu
ceafărul) 37,3; 2. Raluca Pantea 
(Luceafărul) 38,6; 14—16 ani : 1. 
Rodiea Stoian (Luceafărul) 28,6;

Noi asociații sportive

>e curînd, în raionul Curtea 
Argeș, au luat ființă două 
asociații sportive. Ambele 

același nume — Știința — 
iu fost organizate pe lîngă 
Iile din comunele Corbeni 
Domnești. Membrii UCFS 
aceste asociații își vor 

fășura activitatea în sec- 
: de atletism, volei, handbal, 
, tenis de masă și turism, 
prezent, consiliile celor două 
ciații pregătesc întrecerile

din prima etapă a Spartachia- 
dei de iarnă a tineretului.

★
In cadrul asociațiilor spor

tive Știința și Foresta din 
Curtea de Argeș funcționează 
cursuri de instructori sportivi 
la atletism, gimnastică, volei, 
handbal și fotbal. Cursurile sînt 
organizate sub îndrumarea 
Consiliului raional UCFS și 
sînt frecventate de peste 100 
de elevi și eleve.

Emanoil Sterescu.

„Cupa a XV-a aniversare a

consiliul regional UCFS Ploiești a organizat o întrecere re- 
vată echipelor masculine de volei din oraș și regiune dotată 
[„Cupa a XV-a aniversare a R.P.R.**. Cele 12 echipe au fost 
părțile în trei serii. După 3 etape, primele 2 clasate în He
ir serie se vor întîlni într-un turneu final pentru locurile

Amalia Krciss

Baschetul feminin și-a reluat activitatea Ia Baia Mare

Baschetul, unul 
I sporturile ne
gate 
|p
Itru, 
kibă 
Itate.
liativei unui mă- 
pchi de tinere în 
pte cu profesoa- 

Virginia Po- 
Icu, a fost reîn- 
kțată echipa fe- 
nină a clubului 
rtiv orășenesc.

în 
în

a 
din

ultimul 
orașul 

început 
nou ac-

Datorită

Fetele au și susți
nut un meci ami
cal în compania e- 
chipei Mondiala 
din Satu-Mare. 
Numerosul public 
care a asistat la 
meci a aplaudat 
jocul frumos pres
tat de sportivele 
din Baia
care au cîștigat 
o diferență de 
coșuri.

Mare, 
la 
3

Conducerea C.S.O. 
Baia Mare ar tre
bui să manifeste 
însă mai mult in- 
teres față de a- 
ceastă echipă care 
ne poate reprezen
ta cu cinste în în- 
tîlnirile cu diferi
tele formații din 
țară.

V. Săsăranu

O asociație sportivă 
tu toate că asociația spor- 
ti Minerul din Cluj a luat 
nță^doar de cîteva luni, ca 
kibținut o serie de rezultate 
narcabile. Astfel, peste 85’/o 
k salariații întreprinderii 
ostului Minier și-au comple- 
i adeziunile de membri ai 
IFS, Ei activează în mod masă. 
;anizat în cele 7 secții ne

fînără

ramură de sport. S-a evidențiat 
echipa masculină de volei, care 
a reușit să ocupe locui II în 
campionatul orășenesc.

Un mare număr de tineri și 
tinere s-au întrecut în con
cursurile de casă și în special 
în cadrul competițiilor de

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P. Romînd
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Campionatul de șah al R.P.R. Meci internațional de baschet

La jumătatea turneului
Au rămas în urmă zece run

de din întrecerea care trebuie
să desemneze pe campionul 
de șah. al țării. Și putem spu- 

I ne că sîntem abia la început... 
; Atît de complicată este situa- 
l ția în clasament și atît de pu- 
! țin clare perspectivele luptei 

pe a doua jumătate a turneu
lui. Dificultatea unui calcul 
mai edificator este mărită și 
de prezența a numeroase par
tide întrerupte, care vor fi 
reluate abia mîine dimineață, 
după ce azi finaliștii își iau 
o binemeritată zi de odihnă.

2. Helga Mores (Știința) 31,7 ; 3. 
Gizela Mores (Știința) 34,7 ; 16—18 
ani : 1—2. Liana Blebea și Con
stanța Măzgăreanu (ambele de La 
Luceafărul) 23,4; 3. Johana Lexen 
(Știința) 31,5; juniori, 11—14 ani : 
1. P. Rosier (S.S.E.) 37,8 ; 2. V. 
Mujică (Luceafărul) 38,8; 3. — 
Diaconu (Luceafărul) 42,0; ‘ __
ani : 1. S. Trocan (Luceafărul) 
27,8; 2. Șt. Munteanu (Luceafă
rul) 28.8 ; 3. St. Covaci (Lucea
fărul) 29.0; 15—17 ani : 1. T. Blaj 
(Luceafărul) 26,8 ; 2. M. Ciora 
(Știința) 27.7 ; 3. V. Brencl (olim
pia) 28,2; 17—19 ani : 1. V. Mol
dovan (Luceafărul) 25,4 ; 2. M. 
Stinghe (Știința 25,5; 3. S. Tecu- 
leseu (Știința) 27,S. Concursul a 
constat dintr-o probă de slalom 
special, disputată în Kantzer.

D.
14—15

CAROL GRUIA 
coresp. regional

Runda de ieri nu a adus cla
rificări luptei în plutonul com
pact de fruntași ai clasamen
tului. întîlnirea dintre „vete
ranii" M. Rădulescu și O. Tro
ianescu s-a întrerupt într-o 
poziție curioasă, în care ulti
mul are dama pentru doi ne
buni și cite trei pioni de am
bele părți. Ciocîltea are avan
taj pozițional și material (1 
pion) în finalul cu Drimer. La 
fel, Soos la Seimeanu. Pușca- 
șu are dificultăți în fața lui 
Vaisman.

Dintre partidele încheiate a- 
seară, notăm victoria asupra 
lui Mititelu repurtată de Ghi
țescu, care încheie astfel o 
serie „negativă" (1 punct din 
5 partide...). Fl. Gheorghiu a 
făcut remiză rapidă cu Partos 
și a mai obținut */2 punct la

Vaisman, căzînd de acord asu
pra remizei în întrerupta lor 
de duminică. Alte rezultate : 
Giinsberger — Pavlov 1—0, 
Radovici — Voiculescu >/2— '/2, 
Șuteu — Bozdoghină 1—0, 
Szabo — Nacu 0—1.

Clasamentul: Gheorghiu 6,
Rădulescu 5*/2 (2), Soos, Puș- 
cașu și Giinsberger 5'/2 (1), 
Ciocîltea 5 (1), Ghițescu, Voi
culescu și Șuteu 5, Troianescu 
4% (3), Drimer 4'/t (2), Par- 
tos 4'/i (1), Szabo și Nacu 4'/2, 
Pavlov 4 (2), Mititelu 4 (1),
Seimeanu 3‘/2 (2), Radovici
3‘/j (1), Vaisman 2’/2 (3), Boz
doghină 1 (1).

RD. V.

la Tg. Mureș
Miercuri se dispută la Tg. 

Mureș întîlnirea internațională 
de baschet feminin dintre 
echipa Start (R.P. Polonă) și se
lecționata Voința Tg. Mureș — 
Voința Oradea. Oaspetele, care 
alcătuiesc o selecționată a co
operativelor meșteșugărești din 
R.P. Polonă, vor mai juca vi
neri, la Brașov, cu selecțio
nata Brașov—Voința București.

Fază din partida Petro
lul Ploiești—Selecționata 
orașului Leipzig, disputată 
duminică la Budapesta și 
încheiată cu victoria meri
tată a echipei noastre la 
scorul de 1—0. Fotografia 
reprezintă un atac al echi
pei Leipzig (in tricouri de 
culoare închisă). D. Mun
teanu și Zerbe își dispută 
mingea, sub privirile lui 
Fischer și Fronea (nr. 3).

Telefoto Agerpres

Citiți în pag. a lll-a materiale scrise de maeștri ecnerifi șl maeștri ai sportului despre 
desfășurarea întrecerilor Spartachladei de iamă a tineretului. ______ _

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

j Schiorii se pregătesc 

pentru primele
i concursuri

I
Pe măsură ce se apropie se
zonul competițiilor de schi ale ț 
anului 1963, scrisorile care cu
prind vești despre pregătirile 
schiorilor devin tot mai nume
roase. In ele ni se vorbește 
despre preocupările comisiilor 
regionale, raionale și orășe
nești, ale cluburilor și asocia- 
! țiilor sportive, ale comisiilor 
< locale și, bineînțeles, ale sehi- 

! orilor. Iată cîteva amănunte 
despre aceste pregătiri, trans-

♦ mise de corespondenții ziaru- 
( lui, din :

LUPENI

Printre problemele cele mai 
importante care au stat în fața 
secției de schi a asociației 
sportive Minerul Lupeni a fost 
și curățirea pîrtlllor de cobo- 
rîre și de slalom de pe masi
vul Straja. Conduși de multi
plul campion regional, Adal
bert Kato, schiorii secției, în- 
soțiți de numeroși tineri, s-au 
deplasat la Straja efectuînd 
lucrările necesare. O frumoa
să contribuție au adus și 
componenții secției de schi a 
asociației Straja, conduși de 
profesoara de educație fizică 
Virginia Leca.

Pîrtiile din masivul Paring 
au fost și ele curățate șl pre
gătite pentru a găzdui antre
namente după căderea primei 
zăpezi. Aci și-au dat concursul, 
ca în fiecare an, studenții Ins
titutului de Cultură Fizică din
Capitală.

I. CIORTEA și S. BALOL



Instantanee

Cine știe sport, cîștigâ I
„nume noi46 în secțiile 

asociației sportive Electroputere Craiova?
ce nu

Concurenții s-au urcat pe 
Examinatorul îi prezintă 
cului : Florica Iancu
mașinistă la „Flacăra 
vă în clasa a IX-a serală, volei
balistă. Dan Chiricufâ — inginer me- 
talurg la uzinele „Timpuri noi", 26 
de ani, polisportiv. Gheorghe Lupu

scenă, 
publi- 

19 ani, 
roșie“, ele- 

serală,

practice 
cultură a 
Vladimi-

I Concurenta Anca Maleescu — reprezentanta asociației 
! sportive Spartac — așteaptă cu emoție întrebarea 

următoare
Foto: St. Petricl

— strungar la I.O.R., fruntaș in în
trecerea socialistă, fotbalist... Și rind 
pe rind, asistența — Iubitori ai spor
tului din raionul T. Vladimirescu din 
Capitală — face cunoștință cu fiecare 
concurent

începe concursul— In întrecere sînt 
6 echipe. Prima întrebare (de „încăl
zire" — cum anunță examinatorul): 
„Ce condiție principală trebuie în
deplinită acolo unde vrem si înfiin
țăm o asociație sportivă ?“ După o 
clipă de gindire, eleva Anca Matees- 
cu, de la „Spartac", răspunde prompt: 
„O asociație sportivă se poate consti
tui acolo (întreprinderi, instituții, 
școli etc.) unde tint cel puțin 50 de

persoane care doresc să 
sportul". In sala Casei 
tineretului din raionul 
rescu izbucnesc aplauze 

Urmează întrebarea a
treia, a patra ș.a.m.d. Din cînd 
cînd, juriul anunță situația în... cla
sament : asociațiile sportive Timpuri

noi, Unirea — Fabrica 
de ace și Spartac sînt în
frunte, la diferență mică
de puncte. întrecerea 
devine pasionantă. Con
cursul organizat de clu
bul sportiv raional Olim
pia se bucură de succes, 
întrebările sint inspirate 
și din viața asociațiilor 
sportive din raionul T. 
Vladimirescu și fac un 
scurt bilanț al realizări
lor obținute de 
sportiv. Iată una 
ele: „Clubul
Olimpia cu prinde 
asociații sportive 
număr de 32.075 membri 
UCFS. După cum știți, 
rn cadrul clubului acti
vează aproape 600 spor
tivi de performanță din
tre care, anul acesta, 46 
au cucerit titluri de 
campioni ai R.P.R. Cu
noașteți citi dintre spor
tivii clubului Olimpia 
dețin cite două titluri 
de campioni republicani 
pe anul 1962 ?“ Sau altă 
întrebare (de baraj) care 
ilustrează, de asemenea, 
succesele obținute de 
sportivii de aid: „Care 
dintre sportivii seu spor
tivele clubului nostru 
cu obținut in anul 1962 
următoarele titluri: cam

pion european, campion R.P.R. ți 
maestru emerit al sportului 7“

Desigur, răspunsurile cer compe
tență. Și concurenții dovedesc acest 
lucru. Dar, ca la orice întrecere spor
tivă, cel mai bun ciștigă. Pe locul 
I s-a clasat asodația sportivă 
cuitul, urmată de Timpuri noi
Unirea.

A fost o acțiune frumoasă a 
interesantă,
se poate 
mult dra

gostea sportivilor din raionul T. Vla
dimirescu pentru culorile clubului 
lor.

de
T. 

puternice... 
doua, apoi a 

în

clubul 
dintre 

sportiv
50 ds 
cu un

Bis-

clu-
buhzi sportiv Olimpia, 
instructivă. Concursul, 

aprins și maispune, a

V. T.

Cu aproape un an în urmă, am 
avut o discuție cu tovarășul Ion Amă- 
rășteanu, președintele asociației Elec- 
troputere Craiova. Convorbirea noas
tră avea drept subiect campionatul 
asociației. Deși întrecerile din cadrul 
asociației nu erau organizate la cel 
mai bun nivel posibil, ele evidențiau 
totuși o creștere specifică a capacității 
organizatorice a consiliului asociației, 
a birourilor de secție pe ramură de 
sport, la disciplinele respective- Tova
rășul Amărășteanu sublinia cu justi
ficată mindrie că întrecerile din ca
drul campionatului asociației ca și 
alte competiții de mase, organizate la 
nivelul asociației, au prilejuit depis
tarea unor elemente talentate, care, 
mai apoi, urmărite și 
grijă, au făcut pași 
treptele consacrării ca 
performanță. Era vorba
Florea Pătrașcu, lăcătuș, Constantin 
Bogdan, strungar, voleibaliștii Dinu 
Popovici, inginer, Voitin Cătăneanu și 
alții.

pregătite cu 
însemnați pe 

sportivi de 
de boxerii

Cu toate acestea erau evidente încă 
de atunci o serie de carențe în orga
nizarea acestor competiții, în munca 
de selecție a tehnicienilor asociației, 
a birourilor de secție. Recent, am 
fost din nou la asociația sportivă E- 
lectroputere Craiova. De data aceasta 
nu l-am mai întîlnit pe tovarășul I. 
Amărășteanu. Era plecat din locali
tate. In schimb, am avut o lungă 
convorbire cu secretarul asociației — 
tov. Gheorghe Tudorică — și cu o se
rie de tehnicieni și sportivi din asocia
ție. Cu destulă părere de rău trebuie să 
consemnăm că la Electroputere, în a- 
ceastă perioadă nu s-a schimbat ni
mic. Ba, am putea spune că s-au făcut 
pași înapoi. Campionatul asociației 
tinde să devină o amintire frumoasă 
iar organizarea de competiții cu largă 
participare nu se „întîmplă" decît ca 
urmare a sarcinilor trasate de către 
clubul sportiv orășenesc. Iar acestea

Onești: tinerețe, munca, sport
(Urmare din pag. 1)

noile unități comerciale, păienjenișul 
antenelor de televizor, terenurile de 
sport

...Sport. Este impresionant să te gîn- 
dești că in acest sătuc de odinioară, 
astăzi peste 8.000 de tineri și tinere 
se întrec la baschet, volei, fotbal, 
handbal etc., că în Oneștiul de azi 
sînt 25 de asociații sportive, 10 te
renuri de volei, 4 de fotbal, 5 de 
handbal, 3 de baschet, 2 popicării 
ș. a.

Da, aici, în acest oraș, noul se dez
voltă impetuos. Vrei să vorbești des
pre un tînăr sportiv ca, de pildă, 
de cazangiul Gheorghe Niță sau ingi
nerul Victor Ghițulescu de la Termocen
trala Borzești, sau de alți sportivi de 
la Combinatul chimic, cum ar fi lă
cătușul Dumitru Șoptică, mecanicul 
Mihai Circiumaru, tehnicianul Cornel 
Bujor ș.a. Spui că este muncitor 
fruntaș, că joacă în cutare echipă. 
Dar atît. Dacă intri in amă
nunte, înseamnă să scrii despre fie
care un întreg reportaj. Toți sînt 
veniți aici, aduși de transformările 
petrecute și fiecare își are povestea 
lui.

Pe cea a tînărului absolvent I.C.F. 
Traian Gavriluță o știți. Am scris nu

Cu 
fie

de mult cîteva rînduri despre el. 
ocazia repartizărilor ceruse să 
trimis la Onești. L-am reîntîlnit. E 
atît de preocupat și bucuros de ceea 
ce face, că abia am putut sta de 
vorbă cu el 1 Băieților le mai predă, 
printre altele, și cunoștințe tehnice 
de lupte... Ce vreți, specialitatea și 
pasiunea Iui 1 Și elemente cu care 
«ă lucreze sînt destule. Astăzi, aso
ciația sportivă „Constructorul III 
raș“, de pildă, cuprinde peste 1500 
membri ai UCFS. Are echipe 
fotbal, volei, box, șah și tenis
masă, iar sportivii se numără prin
tre cei mai harnici constructori din 
Onești.

Dornici să-și cunoască țara, să 
vadă și alte realizări, tinerii din o- 
rașul Onești au organizat anul acesta 
113 acțiuni turistice, Ia care au luat 
parte aproape 12.000 de iubitori ai 
drumeției. In momentul de față, ac
tivitatea sportivă 
Onești pulsează 
Spartachiadei de 
căreia participă 
tinere.

„Cupa a XV-a
constituie, de asemenea, o întrecere 
la care vor participa tineri și tinere 
din toate asociațiile sportive.

...Ca peste tot, în Onești ofensiva 
noului se desfășoară nestăvilită, șter- 
gînd vestigiile trecutului de sărăcie 
și viață grea. Ca peste tot, tinerii 
din orașul Onești, muncesc, învață și 
fac sport. Vechea Vale a Trotușului 
se transformă, cum se transformă în
treaga noastră patrie, sub conducerea 
partidului nostru drag.

V. TOFAN

o- 
de 
de 
de

sînt cele incluse în regulamentul spai 
tachiadelor de vară și de iarnă aii 
tineretului sau al altor întreceri d 
caracter similar.

In asemenea condiții birourile d 
secție trăiesc o viață alimentată doa 
de dragostea pentru sportul respecți 
al unora dintre membrii lor, activi 
tatea rezumîndu-se, în ultimă in 
stanță, la grijile pentru echipele paj 
ticipante în campionatele orășeneșl 
sau regionale (tenis de masă, voie 
fotbal, handbal, baschet etc). Di 
acest punct de vedere avem cuvin# 
de laudă pentru biroul secției de voia 
(președinte Victor Bălănuță), handba 
(președinte Traian Mihai), box (pre 
ședințe Ghiță Niculae).

Dar, în ce privește contribuția acea 
tor birouri de secție, la organizard 
și desfășurarea competițiilor de mas 
sîntem obligați să consemnăm lipsul 
mari. Iată de ce tov. Gheorghe Tu 
dorică, întrebat fiind despre „nurrl 
noi" de sportivi în secțiile pe ramud 
de sport, a amintit în proporUp_! 
95 la sută- 
auzisem și 
aci. Adică, 
voleibaliștii
Ca să fim drepți, trebuie să 
că în plus au fost amintite 
handbaliștilor Viorel Iordache, Mi red 
Pașec și Petre Covalci. Dar, tot pen 
tru a respecta adevărul, trebuie s 
arătăm că „numele" nu sînt prea nq 
cei trei sportivi activînd în secția q 
handbal încă din anul 1959. Deci... |

Asociația sportivă Electroputere cu 
prinde peste 3.000 de membri UCF 
numărîndu-se printre cele mai ma 
din regiunea Oltenia. La uzinele B 
lectroputere sportul este foarte în 
drăgit și nu sînt puțini tinerii caJ 
au reale calități pentru obținerea q 
bune performanțe la o 
alta. Exemplul secției 
antrenorul Gheorghe 
muncind cu pasiune și 
strîns în sala de antrer^^^t-^pesJ 
30 de tineri talentați car^epregăte^ 
cu perseverență, trebuie să stea 
fața tuturor celorlalți tehnicieni I 
asociației. Numai astfel vor apa] 
„nume noi" în secțiile pe ramură o 
sport de la Electroputere, numai as 
fel sportul de performanță craiovea 
va progresa.

VALENTIN PAUNESCU

aceleași nume u 
la trecuta vi® 
tot Florea R® 
menționați maf Rfs et 

spune! 
nume]

Din activitatea comisiei regionale de turism și alpinism Suceava

de mase 
puternic 
iarnă, la 
mii de

din orașul 
în cadrul 
întrecerile 

tineri și

aniversare a R.P.R.“

Activitatea turistică a cunoscut ta 
acest an o dezvoltare mai mare in 
regiunea Suceava. Traducind în 
fapte hotărirea Conferinței pe țară 
a UCFS, comisia regională, comisiile 
raionale și comisiile din cadrul aso
ciațiilor sportive au desfășurat o sus
ținută muncă de 
acestei activități, < 
roase 
tice.

In 
pînă 
organizate peste 250 de acțiuni tu
ristice la care au participat aproape 
25.000 de oameni ai muncit In lunile 
iunie, iulie și august au avut loc 
cîteva acțiuni mart Astfel, asocia
țiile sportive din mai multe gospo
dării colective din raionul Dorohoi 
eu organizat o excursie la București 
și Sinaia cu peste 1000 de colec
tiviști. Asociațiile sportive din co
munele Roma și Dumbrăveni, raio-

excursii și

popularizare a 
orgar.izind nume- 
acțiuni ădoturis-

perioada de
la 30 noiembrie a.c.

la 1 ianuarie Și 
au fost

nul Botoșani, precum și cele de la 
Sfatul popular al raionului Botoșani, 
fabrica „Confecția" etc. au mobili
zat numai intr-o singură excursie 
peste 1.500 de colectiviști, muncitori 
și funcționari, vizitind cele mai pi
torești locuri din regiune. Asociația 
sportivă Unirea Suceava a organi
za: 6 excursii în regiune și in afara 
acesteia. Cu ocazia acestor acțiuni 
au fost vizitate muzeele din Sucea
va, Putna, Voroneț, Vatra Moldovi- 
ței. Casa lui George Enescu din Li- 
venl, satele lui Mihail Eminescu și 
Ciprian Porum bescu. locurile pito
rești din Rarău și Giumalău și alte 
puncte turistice din București, 
naia. Brașov, Piatra Neamț etc.

Unele comisii raionale, cum sînt 
cele din Botoșani și Vatra Domei, 
respectmdu-și planurile de muncă, au 
desfășurat o activitate 
toriti acestui fapt și 
turism ale asociațiilor 
aceste raioane au fost
ajutate concret. Comisia de turism 
din asodația sportivă Străduința din 
Suceava
practicare a turismului,
săptăminal muncitorii

Si-

bogată. Da- 
comisiile de 
sportive din 
îndrumate și

Excursie școlărească
Timp de 3 zile 60 de elevi ai școlii 

medii „Avram Iancu" din Brad, În
soțiți de 4 profesori, au plecat într-o 
excursie cu autocarele pe ruta Brad- 
Alba lulia-Cluj-Hunedoara-Brad.

Tinerii turiști au vizitat diferite 
puncte turistice, obiective industriale, 
locuri legate de istoria patriei.

Printre participanții Ia această ex
cursie s-au numărat mulți fruntași 
ai notelor bune ca Deac 
ciu Silviu, Riscuta Lucia, 
na elevi ai clasei a X-a, 
ria, Bendea Alexandrina 
Elena din clasa a IX-a

loan, Ban- 
Fărău Ele- 

Cristiu Ma- 
și Popescu 
și alții.

SUSAN MIHAI 
maistru preparator

a folosit forme simple de 
mobilizînd 

la drumeție

Cupa Poiana Brașov"
turism și alComisia regională de 

pinism, cu sprijinul consiliului re
gional UCFS Brașov, a organizat 
un concurs interregional de orientare 
turistică de gradul I, cu etape de zi 
și de noapte. Concursul s-a desfășu
rat în masivul Postăvarul. Au par
ticipat 14 echipe (masculine și femi
nine) formate din 
din orașele Arad, 
șov, Cluj, Oradea, 
Tîrgoviște.

Etapa I, 
o lungime 
ferență de
panților atingerea 
ce importante din

cîte doi sportivi, 
Baia Mare, Bra- 
Ploiești, Reșița și

de zi, 
de 15,5 
nivel,

s-a desfășurat pe 
km cu 600 m di- 

cerîndu-se partici- 
punctelor turisti- 

masivul Postă-

prin împrejurimile orașului și la cî
teva acțiuni cicloturistice.

Realizările comisiei regionale de 
turism puteau fi și mai însemnate 
dacă membrii el ar fi urmărit rea
lizarea fiecărei acțiuni propuse. Dar, 
cele două concursuri de orientare 
turistică planificate nu au avut loc 
deși, la Cîmpulung Moldovenesc în 
special, există mulți amatori pentru 
asemenea concursuri, iar locul de 
desfășurare este deosebit de potrivit. 
Un alt aspect negativ este acela că 
din numărul de peste 500 de asociații 
sportive existente în regiunea Sucea
va, doar 265 au comisii de turism, 
iar dintre acestea, doar o parte des
fășoară o activitate susținută.

In 
principal 
siilor de 
sportive, 
activități 
brii comisiei regionale de turism Su
ceava (președinte tov. Matei Hulu
bei) pot și trebuie să contribuie la 
dezvoltarea acestei activități care are 
prieteni mulți în această parte a 

.țării.

disciplină sa 
de box, und 

Duduleani 
i pricenere, 
er^^Rt^pesj 
:TTepregăte

Sportivii de la S.M.T. Corabi

momentul de față obiectivul 
îl constituie crearea cotni- 
turism în toate asociațiile 
organizarea unei intense 

în sezonul de iarnă. Mem-

C. ALEXA — coresp. regional

la orientare turistică
tot cu 600 m diferență de nivel, 
între ștrandul Rîșnov și Poiana Bra
șov.

Cupa a revenit echipei asociației 
sportive Rapid Cluj (45 puncte pe
nalizare). Pe locul al II-lea s-a cla
sat echipa asociației sportive Electro 
București (66 puncte penalizare). Lo
cul al III-lea a revenit echipei femi
nine Aeronautica cu 238 p. p.

Sportivii participanți la concurs 
au avut create toate condițiile, atît 
pe linie administrativă cît și tehnică, 
și cei care au contribuit la buna lui 
organizare, merită toată lauda.

>
MIRCEA TEODOSIU

lomisiei de turism

Echipa de fotbal Tractorul Corabia (de la sttnga la dreapta} Florea Agape, 7 
Popescu, Marin Neacșu, Bebe Niculescu, Floria Nicolaescu, Gh. Drăghia, Vas\ 
Asanică, Ion Ene, Florea Baciu, Gh. Bulică, Mihai Ciurea, Constantin Teii

Dumitru Ene, Nicolae Magargiu. In mijloc, antrenorul Petre Prodileanu

★ ★

Tînăra asociație sportivă Tracto
rul, din Corabia, cuprinde peste 800 
de membri UCFS, muncitori meca
nizatori ai stațiunii de mașini și 
tractoare din localitate. Ei duc o vie 
activitate în cadrul secțiilor de volei, 
handbal, șah, atletism și fotbal, par
ticipante Ia campionate și concursuri 
de diferite categorii.

Cu mult interes este urmărită 
tivitatea echipei de fotbal, care 
tivează în campionatul regiunii
tenia. Din cele 14 meciuri susținute, 
sportivii de la S.M.T. Corabia au 
cîștigat 11, au obținut două partide 
egale și au pierdut un singur joc. 
Exemple în pregătire șl în ardoarea 
cu care luptă pe terenurile de sport 
sînt muncitorii tractoriști Florea

ac-
ac-
OI-

gape, Ion Ene, tîmplarul Marin Șa 
pe și electricianul Hie Popescu.

Pilda componenților primei echi] 
a fost un imbold pentru formația < 
juniori, participantă și ea la car 
pionatul regional. Tinerii fotbalis 
de la Tractorul Corabia ocupă du] 
13 etape locul al doilea în clasamei 
tul celor mai bune echipe 
din regiunea Oltenia.

Mecanizatorii stațiunii 
și tractoare Corabia sînt 
sportivii lor, care îi reprezintă d 
cinste în diferite competiții. In 1 
celași timp, ei participă cu însufl 
țire la numeroase manifestații spo! 
tive de mase.

de" junii

de mași: 
mîndci <



Printre șahiștii de la Flacăra roșie-» > J

Ii cunosc de mai 
malta vreme pe a- 
Imatorii de șah de 
Ia asociația spor
tivă Flacăra roșie. 
Am făcut cunoș
tință cu ei...

masa de șah
la

★
Elisabeta

POLIHRONIADE
maestră internațională

★ ★

te bine sistemul 
pe care-1 joacă. 
El a sancționat 
mutarea mai pu
țin inspirată
(7.Dd3) a albului.

cu prilejul si-
sultanelor pe care le-am sus
ținut in Întreprindere, 
bâtă 
seastă 
tlmplu 
turnai 
iui tor.
■easla

In poziția care a 
survenit după mutarea a 7-a

in
i-am revăzut, 

dată am 
spectator, 

spectator, ci 
Iubitorii șahului din a- 
intreprindere se între- 

Iceau in cadrul fazei pe grupe 
[sportive a Spartachiadei de 
Bârnă a tineretului. Sfătuitor 
cun fost, firește, numai după 
terminarea partidelor, atunci 
Kind am avut posibilitatea să 
le arăt cite o greșeală pe care 
ku comis-o in timpul joeului. 
pi fiindcă ziarul „Sportul popu
lar- mi* oferit posibilitatea, 
Im i voi continua misiunea de 

>“ cadrul coloanelor 
IjrOK^Sjțasta cu credința că 
[ nu numai pe iu-

S^phiului din asociația 
k Flacăra roșie, ci și
B- Wțâ partieipanți la Sparta- 

de iarnă.
I Ia primul rind, ii felicit pe 
■Bbtștii de Ia Flacăra roșie 
pentru preocuparea lor de a-și 
însoți sistemele de deschidere 
fi principiile strategice și tac
kier ale jocului de șah. Aș 
recomanda și altor sportivi 
Începători aceeași sirguință.

Simbătă — de pildă — am 
îemarcal faptul că o serie de 
partieipanți la Spartachiada de 
iarnă cunosc satisfăcător va
riante teoretice in deschiderile 
Lgambitul regelui", „italiană", 
.spaniolă" etc. Mi-a plăcut 
mult desfășurarea partidei din
tre Mircea Leuștean și Nieolae 
Traci, in care s-a jucat „gam
bitul regelui acceptat" în fe
lul următor (Leuștean — alb 
fi negru) : l.eă—e5 ;
2.14—exM ; 3.Cf3—g5 ; 4.Ne4—
Mg7 ; 5.h4—h6 ; 6.d4—dS ; 7.Dd3— 
CxcS ; S.hxg—hxg ; 9.Txh8 — 
Mxh8 : lO.eă—Ng7! ll.Dh7—Rf8 ; 
l2.Dhă—Ch6! lî.Cxgă—Ng4 ; 14. 
Dh4—Cxd4 cu avantaj pentru 
negru. Aeeastă variantă, care 
* fost foarte frumos jucată,

De 
fost 
Dar

Sim- 
a- 

un 
nu 

sta

era indicat să se joace de că
tre alb: 7.C3 urmat de 7...Cc6; 
8. Dd3 — De7; 9. 9—0 — 
— Cf6: 10. hxg5 — hxg5; 11. 
Cxg5 — Cxe4; 12. Cxe4 ș.a.m.d.

Concurentul Gh. Morlova a 
pierdut partida cu B. Moholea. 
pentru că nu a respectat unul 
dintre principiile elementare 
ale jocului, acela că nu se 
poale iniția un atac înainte de 
a avea figurile 
dezvoltate. Morlo
va s-a grăbit să 
ataoe cu dama 
fără să-și fi asi
gurat o corelație 
eficace cu celelal
te piese. Din a- 
ceastă cauză el n-a 
putut efectua un 
atac folositor și 
în final a pierdut 
această impor
tantă piesă. In ge
neral, am remar
cat faptul că par- 
ticipanții la între
cerile desfășurate 
la asociația spor
tivă Flacăra ro
șie în cadrul 
Spartachiadei de 
iarnă a tineretu
lui nu se concen
trează suficient și, 
datorită acestui 
lucru, nu găseso 
întotdeauna cele 
mai bune căi de 
continuare a idei
lor. De asemenea, unii dintre 
ei nu-și distribuie atenția pe 
întreaga suprafață a tablei și 
— deci — nu urmăresc mane
vrele tactice ale adversarului, 

îmi permit să fac citeva re
comandări. Pentru a realiza 
rezultate de valoare in acest 
sport este nevoie ca șahistui 
respectiv să joace cit mai mult 
in compania unor adversari din 
ce in ce mai bine pregătiți, 
iar in aceste intilniri să a- 
plice ceea ee acumulează in 
timpul studiului teoretic. Vă

Mii de tineri de ia orașe ți safe îți dispută cu ar
doare, în aceste zile, cinstea de a se număra prin
tre învingătorii întrecerilor programate de Sparta

chiada de iarnă a tineretului. Antronori, tehnicieni, pro
fesori de educafie fizică ți sportivi fruntași se află prin
tre tinerii care iau startul în aceste competifii. Ei îi în
drumă, Ti sfătuiesc ți îi pregătesc pe acețti sportivi 
începători pentru a pătrunde „tainele" minunate ale 
sportului.

Maeștrii emerifi ți maeștrii sportului, sportivii fruntași 
din Capitală, și-au luat angajamentul ca în cinstea celei 
de a XV-a aniversări a Republicii Populare Romîne să fo
losească tot timpul lor liber pentru a-i ajuta pe sportivii 
începători, pe parficipanfii la Spartachiada da iarnă a 
tineretului. Este o inițiativă demnă de laudă. Pentru a 
le oferi posibilitatea să vină și în ajutorul sportivilor în
cepători din alte localități i-am invitat pe cîfiva maeștri 
emerifi și maeștri ai sportului să-și împărtășească ezpe- 
rienfa în coloanele ziarului nostru.

O nouă mișcare. Firește, știindu-se asistat de 
maestra internațională Elisabeta Polihroniade. 
muncitorul Nieolae Traci (Flacăra roșie) a 

făcut-o cu destulă emoție...

buîe studiat ? Pentru începă
tori cea mai indicată lucrare 
este „Cartea șahistului începă
tor" scrisă de teoreticianul 
sovietic G. Levenfiș. De ase
menea, indispensabilă este și 
cercetarea cu regularitate a 
Revistei de șah, care apare 
lunar in țara noastră. Și un 
ultim sfat: jucătorii începă
tori nu trebuie să alerge după 
rezultate imediate, ci să se 
preocupe de acumularea și 
consolidarea cunoștințelor. In 
acest fel vor veni fără îndo-

lovedește că tov. Traci conoaș- veți pune întrebarea: ce tre- ială și succesele.

losif SÎRBU 
maestru emerit 

al sportului
★

sportive 
„Fri- 

De-

i

Prietenilor mei
Duminică, pe 

poligonul din 
incinta sta- 

I dionului Tmere-tu- 
j lui a fost mare 
, animație. Zeci de 
1 tineri din asociațiile 
I Metalul, Electronica,
f pul", Dîmbovița, „21 
i cembrie“ ș. a. au venit să-și 
| dispute intiietatea in cadrul 
j concursurilor de tir pe aso- 
I ciație ale Spartachiadei de iar- 
| nă a tineretului. împreună cu 
| alți sportivi fruntași (I. Vă- 
i caru, I. Olărescu și I. Stoian) 
‘ am făcut o demonstrație in 
i fața acestor sportivi începători.
Apoi, le-am dat și detalii teo- 

■ retice asupra modului cum 
j trebuie să se comporte intr-un 
! concurs de tir. Am avut o 
1 reală emoție in intilnirea cu 
I acești sportivi începători. Cu 
i ani în urmă, am început să 

practic tirul in aceleași con
diții : cu o armă sport, intr-un 
concurs cu partieipanți înce
pători. De atunci le port tu
turor începătorilor in ale tiru
lui o trainică prietenie. Simt 
o plăcere deosebită să le fiu 
de ajutor, să-i îndrum.

Am constatat cu bucurie in
teresul lor față de cele împăr
tășite și îndeminarea cu care 
mulți dintre ei au aplicat in 
timpul tragerii cele învățate. 
Asistind la desfășurarea com
petiției am observat care sini 
cele mai frecvente greșeli pe 
care le comit și din care cauză

începătorii
loviturile pe țintă 
nu sint in tot
deauna grupate pe 
o suprafață mică. 

ț. Pentru ca cei care 
var participa la 

concursurile următoare să 
poată elimina aceste gre
șeli voi da citeva din 
indicațiile tehnice de bază.

1. După așezarea pe locul 
de tragere este bine să se facă 
4—5 trageri în „sec", introdu- 
cindu-se un tub tras. Aceste 
exerciții ajută la cunoașterea 
particularităților armei (trăgaci, 
cătare, înălțător) și la pregă
tirea organismului pentru efort 
(încălzire).

2. După încărcarea armei cu 
cartuș se ia poziția de tragere, 
indicată de instructor, orien- 
tind arma spre țintă, cu apa
ratele de ochire (cătare și înăl
țător) sub baza punctului ne
gru. De așezarea obrazului pe 
patul armei depinde poziția ca
târii in crestătura înălțătorului. 
Imaginea corectă a cătării in 
inălțător va fi adusă la baza 
punctului negru al țintei, fă- 
cindu-se mici corecții din coate 
și din corp fără a se schimba 
poziția obrazului și a armei 
in umăr.

3. înainte de declanșarea fo
cului se fac citeva respirații 
profunde, pentru a se crea a

Maestrul emerit al sportului 
Iosif Sîrbu s-a întâlnit cu parti- 
cipanții la Spartachiada de iarnă 
a tineretului. După demonstrație 
ei le-a vorbit despre tclinica tra
gerii, despre cîteva din noțiunile 
pe care trebuie să le cunoască 
1 :ccare începător. Concurcnții l-au 
ascultat ou deosebit interes. Măr
turie este și faptul că mulți din
tre oi au aplicat în practică cele 
ascultate.

rezervă de oxigen necesar pe 
timpul cit respirația va li 
oprită.

4. După oprirea respirației se 
ochește atent, menținindu-se 
arma nemișcată. Degetul apasă 
pe trăgaci „rupînd“ prima pie
dică și, după un control final 
al liniei de ochire, se apasă 
încet și continuu pe piedica a 
doua a trăgaciului. Arma tre
buie să rămină nemișcată tot 
timpul cit degetul apasă pe 
trăgaci.

5. După plecarea loviturii se 
reia respirația și se descarcă 
arma. La cartușele următoare 
ciclul mișcărilor se repetă în
tocmai.

O ultimă indicație: trăgă
torul trebuie să-și controleze 
singur toate mișcările și să 
participe conștient la tot ceea 
ce face. Cu un mic efort de 
voință fiecare își poate impune 
o disciplină strictă in timpul 
tragerii, disciplină atît de ne
cesară obținerii unui rezultat 
bun în competițiile de tir,

0 adevărată pepinieră
e elemente talentate
nu ducem lipsă!

Spartachiada de iarnă 
retului stîrnește un

a tine- 
interes 

deosebit în rândurile iubi
torilor sportului. De acest lucru 
tn-am putut convinge și zilele tre- 
nite cînd am văzut la lucru o 
xdii'pă de gimnaste care se pre
gătește pentru a participa la în
trecerile din cadrul asociației spor
tive Tănătatea. Aș vrea în primul 
înd să subliniez inițiativa tov. 
wof. Florica Ludu, care s-a ocu- 
jat intens de formarea acestei

pre- 
pentru 

rezulta- 
în între- 

Spartachia- 
iamă a

echipe și de 
gătirea ei 
a realiza j 
te bune 
cerile 
doi de 
tineretului. Aceste fete tinere (me 
dia de vîrstă nu depășește 20 de 
a«i)
a-și însuși olt mai multe elemente 
din sportul grației. Socotesc că 
este
lor de educație fizică, a antreno

★
Sonia IOVAN

maestră
★

a sportului
★

muncesc sîrguincios pentru

de datoria tuturor profesori-

Maestro. sportului Soma lovan corectează ținuta tinerei Simona 
Mareș, care se pregătește pentru întrecerile Spartachiadei

i

rilor și sportivi
lor fruntași să-și 
aducă constribuția 
la reușita acestei 
mari competiții de 
mase, pregătind spor

tivi și echipe pentru o cît mai 
frumoasă evoluție în întreceri.

Echipa antrenată de tov. prof. 
Florica Ludu, deși se află la 
puțin timp după începerea lucru
lui, se dovedește a fi bine pre
gătită. Pînă la data cînd se vor 
desfășura întrecerile pe asociație 
(pînă atunci mai au înainte o 
lună de zile) va putea să se pre
zinte în condiții superioare.

Să vedem acum care sînt gre
șelile cane mai persistă în execu
țiile acestei echipe. în primul 
rînd va trebui ca înaintea fiecărei 
ședințe de pregătire să se facă 
o încălzire mai consistentă. Acest 
lucru este valabil pentru toate 
echipele de gimnaști și gimnaste 
care se pregătesc pentru întrece
rile Spartachiadei. Instructorii și 
antrenorii vor trebui să se preo
cupe de acest lucru, fiindcă sporti
vii sînt începători și sînt expuși mai 
ușor la unele accidente. Pregătirea 
individuală are — de asemenea 
— un rol important. Dar, după 
un anumit număr de antrenamente 
individualizate, va trebui să se 
treacă la pregătirea în ansamblu. 
Echipa pe care am văzut-o nu

are încă suficientă sincronizare 
în mișcări. Atenția va trebui în
dreptată, în special, spre unifor
mizarea execuției, spre corectarea 
poziției brațelor și a capului în 
timpul executării exerciț iilor. De
sigur, munca nu este ușoară. Se 
cer eforturi atît din 
tivilor cîL și a celui 
tește. Așa cum am 
tinerele gimnaste ca
Florica Ludu s-au îndrăgostit de 
această activitate ! Astfel stînd 
lucrurile, greutățile inerente fie
cărui început vor fi învinse.

Cred că în curînd 
sportivă Sănătatea va 
afilieze la federația de 
secția de gimnastică, 
pentru această ramură 
putea selecționa chiar pe parcursul 
actualei ediții a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. Din echipa pe 
care am văzut-o, tinerele Gica 
Agîdea, Simona Mareș, Viorica 
Duminică ș.a. vor putea face față 
antrenamentului susținut din cadrul 
unei secții de performanță. Sînt 
convinsă că și în alte-grupe spor
tive ale asociației Sănătatea se 
găsesc elemente talentate. S-ar 
putea constitui deci o nouă secție 
de performanță care să genereze 
elemente talentate.

partea spor- 
care-i pregă 
observat eu 

și tov. prof

asociația 
putea să-și 
specialitate

Elemente 
sportivă va

Zilele trecute 
am asistat la 
primele jocuri 
de tenis de masă 

din cadrul Spar
tachiadei de iarnă 
a tineretului, des- 
fășurate la asocia
ția sportivă Metalul Floreasca. 
Prilej de constatări îmbucurătoare.

Numeroșii iubitori ai sportului 
cu paleta de aci, muncitori cu 
rezultate remarcabile în produc
ție, se bucură de condiții de pre
gătire foarte bune. Conducerea 
întreprinderii le-a pus la dispo
ziție o sală spațioasă, parcheta
tă, bine luminată., înzestrată cu 
două me.se de cea mai bună ca
litate. Este locul unde după o- 
rele de program o puzderie de 
tineri își măsoară forțele în fața 
fileurilor, dînd loc la pasionante 
dispute sportive. De altfel, așa 
«um am aflat de la tov. Gheor- 
ghe Combi, președintele asocia
ției, secția de tenis de masă se 
află în continuă creștere și ea 
numără două echipe masculine 
care dețin locuri fruntașe în 
campionatul orășenesc. Faptul 
este confirmai și de interesul 
pe care 1-â trezit inaugurarea 
popularei competiții de iarnă. In 
prima zi de .concurs în jurul me
selor erau prezenți zeci de con- 
curenți -care așteptau (unii din
tre ei cu vădită emoție) să in
tre în întrecere sau își încurajau 
tovarășii de muncă. „Anul tre
cut am avut 50 de partieipanți, 
acum înscrierile tind să depă
șească de trei ori această cifră, 
mi-a spus tehnicianul asociației, tov. Grigore ștefan.

Dar, pe lingă participarea lar
gă, entuziastă, a tinerilor de la 
Metalul Floreasca la deschiderea 
Spartachiadei de iarnă, m-a im
presionat, la fel de plăcut, nu
mărul mare de elemente talen
tate, capabile de un real pro
gres. Mă Tefer la fostul câștigă
tor al Spartachiadei din anul 
trecut, electricianul Ion Crăciun, 
montatorul Ion Nae, presatorul 
Doru Ene, lăcătușul Mircea Cio
clu și ajustorul Alexandru Dră- 
goi. Pe aceștia i-am văzut ju- 
eîn-d în turneul preliminar șî 
după meciurile oficiale am făcut 
cite un set, două, cu o parte 
dintre ei, pentru a le da îndru
mări și a-i stimula. Firește, cred 
că la asociația Metalul Floreasca 
se mai află și alți tineri talen- 
tați asemănători acestora. Foarte

★
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maestru al sportului
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îmbucurător este 
faptul că majorita
tea covârșitoare a 
boncuiențUor CM 
spre un joc ofen
siv, in permanentă 
mișcare și încear

că să joace în funcție de stilul 
adversarului, orlentindu-se destui 
de bine tactic. Desigur, însă, că 
ei mai au multe de învățat, în- 
cepînd cu capitolul tehnică. De 
exemplu, Crăciun foarte bine do
tat fizicește, ar trebui să insiste 
pentru o apărare mai sigură șl 
pe mai multă regularitate. Ene 
să lovească mingea mai scurt, 
Nae Ion să pregătească mai te
meinic loviturile de pe partea 
stingă ș. a. Sportivii mai experi
mentați de aci, care fac parte 
din echipele asociației, cum sînt 
St. Totoran, Gh. Panaitescu, „ve
teranul" Traian Furtună sau— 
fotbalistul Dan Sîrbu, care se 
pregătește să facă parte din pri
ma garnitură a Metalului Flo
reasca, ar putea să sprijine șl 
mai mult pe numeroșii tineri În
zestrați de aci, care formează • 
adevărată pepinieră sportivă.

Păstrez amintiri foarte frumoa
se de la întâlnirea mea cu tine
rii sportivi ai asociației Metalul 
Floreasca, partieipanți la Spar
tachiada de iarnă a tineretului. 
Am aflat arâ multe talente care 
se cer cultivate. Voi reveni cu 
dragă inimă printre ci sau prin
tre alți partieipanți al populare
lor competiții sportive de mase. 
Și, bineînțeles, mă voi strădui să 
ajut creșterea unor jucători de 
tenis de masă de la asociația. 
Instalatorul, tovarăși de muncă 
cu mine la Trustul 21 instalații 
și montaje.



care va evolua sîmbătă

naționale din

jos vă vom
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Kolbe și Hirche 
Schildan, Heinze,

O fază des tnltlnită: o jucătoare aruncă la coș, iar 
adversara încearcă să o împiedice. Timid Insă, deoarece 

un eventual „capac** ar putea însemna un fault I 
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elementelor tinere. Promova 
lor trebuie făcută cu mult , cu 
la toate formațiile. **

Hunedoara sau Maramureș, 
acestea nu au organizat faza

dare, ușoare 
cădere sau 1* 
încercări de 

a balonului.
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ridică numai atunci
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I — Dinamo 2-0, Voința
II 6-0. In urma acest

serie cond
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HOCHEI a

Arbitrajul trebuie să contribuie
la ridicarea calitativă a baschetului!

Vă prezentăm echipa R. D. Germane, 
și duminică la București

in cele patru săptăniCnâ care au 
trecut de la desfășurarea primei etape a 
ediției 1962—1963 a campionatului re
publican, am tot așteptat să se producă 
o schimbare în maniera de arbitraj. Am 
așteptat însă fa zadar și noi, dar fa 
primul rind jucătorii și jucătoarele, 
deoarece arbitrii (ne referim la majori
tatea celor programați să conducă me
ciuri de categorie A) au continuat să 
conducă partidele cu severitatea exage
rată care-i caracterizează de ani de zile.

Gîteva din întîlnlrile desfășurate sîm
bătă și duminică au fost cât se poate

PLOIEȘTI. La prima fază a campio
natului republican participă 40 de echipe 
feminine și masculine de categoria 1 
și a Il-a. După trea etape, la categoria 
I conduce Petrolul (feminin și mas- 
eulin). La categoria a 11-a sînt fa curs 
de desfășurare întrecerile primei etape. 
Cele mai bune rezultate individuale au 
fost realizate, pînă fa prezent, de Maria 
Brăcăcescu (Farul 1TAU) și Ion Dra- 
gomirescu (Petrolul) care au doborit 
415 și respectiv 915 popice. (Petre 
beanu —coresp.)

PETROȘENI. După 5 etape, ta 
pionatul raional conduce formația 
ruința Petroșeni cu 15 p, urmată dc 
Parîngul Lonca 13 p și Minerul Vulcan 
eu 8 p. De-a lungul întrecerilor desfășu
rate pînă acum, cel mai bun rezultat a 
fost obținut de Iosif Balogh, care a 
doborit din 200 bile mixte 834 popice.

La mijlocul lunii viitoare va începe 
prima etapă a campionatului republican. 
Și-au anunțat participarea 5 echipe mas
culine și tot atîtea feminine, precum și 
4 formații masculine de categoria a Il-a. 
(S. Băl oi — coresp.)

TG. MUREȘ: Echipele participante la 
faza orășenească a actualului campionat 
stat împărțite în trei serii. Iată cîteva 
rezultate: Mureșul — Ciocanul 4656— 
4527 p. d., Voința — Oțelul Roșu 4747— 
4362 p. d.. Rapid — Fabr. dc Zahăr 
4419—4662 (masculin) ; Fabrica de Za
hăr — Voința 1672—2125 (feminin); 
Ciocanul — Rapid 2156—2248, Pro
gresul — Mureșul 2215—2150 (masculin 
cat. a Il-a). Cele mai valoroase rezul
tate au fost înregistrate de Tiberiu Sze- 
many (Voința) 890 p. d. și Margareta 
Szemany (Voința) 383 p. d. (Ion Păuș 
—coresp.) 

de elocvente în această 
privință. Iată, disputa din
tre Știința București și Ști
ința Cluj, condusă de 
Șt. Roșu și M. Tănăsescu. 
Orice atingere, în aer sau 
pe sol, a fost penalizată, 
„capace" 
atingeri în 
intercepții, 
smulgere 
toate acestea au fost pe
nalizate prompt cu fault 
La fel au procedat și cu
plurile I. Petruțiu-C. Po
pescu ia meciul feminin 
I.C.F.—Voința și I. Deak- 
T. Velciov în partida fe
minină Crișana Oradea — 
Știința București, 
trebuie să dăm 
exemplificări ?... 
nul este 
cate, iar 
întîlnim 
jocul să 
curgător, 
foarte rare.
C. Armâșescu, I. Krasznai, 
Gh. Dinescu, Al. Dănilâ,
D. Chiriac sînt printre 
puținii arbitri care con
duc jocurile în nota 
baschetului modern, și în
găduie o desfășurare ra
pidă a acțiunilor, apre-

dificultatea luptei în aer. 
întrebarea :

general, 
cazurile 

arbitri care lasă 
se desfășoare 

sfat cu adevărat 
E. Hottya,

ciind just
Se pune, ta mod firesc, 

de ce majoritatea arbitrilor sfat atît de 
severi în aprecierea greșelilor personale? 
Răspunsul l-am auzit de nenumărate ori, 
stereotip: „e mult mai simplu să fluieri 
tot, să sancționezi orice atingere !**.

Intr-adevăr, e mai sigur și mai simplu. 
Dar, contribuie cu ceva această manieră 
de arbitraj la dezvoltarea baschetului ? 
Desigur că nu ! Mai curînd am putea 
spune că modul actual de apreciere a 
greșelilor personale constituie o frînă 
în dezvoltarea baschetului. Și să vedem 
de ce.

Este cunoscut faptul că ta lupta din
tre atacanți și apărători se ivesc noi și 
noi procedee tehnice. Iată „capacul", a 
cărui eficacitate este incontestabilă. Ma
joritatea arbitrilor nu fac deosebirea 
tatre un „capac" și lovirea peste mînă și 
sancționează blocarea mingii cu fault. 
Ce fac jucătorii noștri ? Renunță să mai 
folosească „capacul1
îl fac, teama de a nu fi 
scade din siguranță. T-a 
și cu scoaterea mingii din 
tului, în aer sau pe sol,
smulgere sau de intercepție.

Urmarea... o vedem ta tatîlniriie inter
naționale, sub două aspecte : 1) jucătorii 
noștri nu au deprinderea (care ar trebui 
formată fa jocurile de campionat) de a 
folosi unele procedee tehnice ta apărare, 
absolut necesare; 2) protestele adresate 
arbitrilor străini ctad aceștia 
ționează pe adversari pentru 
hotă rit, mai bărbătesc, dar 
regulamentului.

Pe bună dreptate se plfag Echipa de hochei pe gheață a Ii. D. Germane, care va evolua la sfirșitul săptăminii la București
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Trebuie să arăt de la început că 
la gimnastică profesorii și antrenorii 
noștri nu au acordat și nu acordă a- 
tenția cuvenită cadrelor de rezervă. 
Este o realitate tristă, dar în mo
mentul de față nu putem discuta mai 
de loc despre faptul că rezervele 
sînt sau nu corespunzătoare, deoa
rece în majoritatea cazurilor ele nici 
nu există ! Banca rezervelor este în 
multe cazuri goală...

Mai trebuie să. spunem că în unele 
regiuni și localități, asociațiile și clu
burile nu au fost în stare să for
meze echipe pentru unele competiții. 
Cum putem să vorbim despre pro
blema rezervelor în regiunile Cri
șana, 
dacă 
regională a campionatului pe echipe 
din cauza lipsei de participanți ? 
Cum să se „gîndească" antrenorii 
Zoltan Ghedeon (Tg. Mureș), Adrian 
Marian (Galați), Zoltan Dobranski 
(Oradea), Ovjdiu Bibire (Bacău), Va- 
sile Murguleț (Alba Iulia), Iosif Pon- 
graț (Baia Mare) etc. la rezerve, cind 

nori că fa zadar exersează la antrena
mente unele procedee tehnice, dacă ar
bitrii nu permit aplicarea lot.

Aflfadu-ne de-abia la începutul cam
pionatului, considerăm că situația poate 
și trebuie remediată, astfel ca arbitrii 
șă-și aducă și ei un aport la ridicarea 
calitativă a baschetului din țara noastră. 
Pentru aceasta, colegiul central de arbitri 
din cadrul F. R. Baschet va trebui să 
ia unele măsuri prin care să ridice ni
velul cunoștințelor celor ce au în grijă 
buna desfășurare a 
pildă, socotim că ar 
tivitatea participării 
namenteâe echipelor.
arbitrii vor fi la curent cu munca antre
norilor și a jucătorilor, vor cunoaște 
fa amănunt noutățile ivite ta tehnica și 
tactica baschetului. In același timp, ei 
înșiși vor putea interveni fa cursul an
trenamentelor cu sfaturi utile. Conside
răm, de asemenea, et este necesară 
trimiterea unui instructaj tuturor arbi
trilor din țară, cărora să li M explice 
fa 
să 
ar 
fi 
se 
rilor din campionatul republican.

Arbitrajul în baschet nu trebuie con
siderat doar ca un element care asigură 
normala desfășurare a unei tatîlniri. 
Arbitrajul trebuie să devină un factor 
constructiv ta dezvoltarea baschetului, 
trebuie să contribuie la ridicarea gradu
lui de măiestrie a baschetbaliștilor.

nu au putut prezenta 
in campionat ?

Căror cauze li se 
cadrelor de rezervă 
Referindu-ne la echipe 

trebuie să arătăm

datorește lipsa 
în gimnastică ? 

de cluburi 
și asociații, trebuie să arătăm că 
mulți antrenori confundă secția cu 
echipa, adică în cadrul secțiilor — 
în special la băieți — nu activează 
decît 6—8 gimnaști, număr strict 
necesar pentru o formație. în aceste 
condiții înlocuirea unui titular in
disponibil devine o problemă grea 
și de multe ori scade considerabil 
potențialul echipei. De ce se ajunge 
în această situație? Din secțiile de 
copii — e drept tot mai numeroase 
— în ultimul timp 
tineri ajung 
superioara, i 
progresului 
Mulți tineri 
gimnasticii din 
fost tratate pe 
și dintre care 
de varietate și 
todelor și mijloacelor folosite în pro
cesul de instruire, densitatea neco-

prea puțini 
' gimnaști de categorie 
urmînd calea firească a 

continuu, neîntrerupt, 
renunță la practicarea 

motive care au mai 
larg în alte materiale 
amintim numai lipsa 
de atractivitate a me

La sfîrșitul acestei săptămlni îi 
vom revedea pe hocheiștii noștri 
fruntași. Sîmbătă și duminică, pe 
patinoarul „23 August", reprezenta
tiva țării noastre va intîlni formația 
R.D. Germane, una dintre cele mai 
puternice reprezentative 
Europa.

In rîndurile de mai 
prezenta echipa oaspe.

Vă reamintim, mai 
ediția de anul trecut 
telor mondiale, disputate în Elveția, 
echipa R.D. Germane s-a clasat pe 
locul 5 în grupa A. Printre rezul
tatele obținute atunci de hocheiștii 
germani se remarcă o victorie cu 
6-5 asupra echipei S.U.A., un rezul
tat foarte strîns cu Suedia (2-3) și 
un meci destul de echilibrat în com
pania campionilor mondiali (2-5 cu 
Canada). Sînt rezultate care reco
mandă îndeajuns echipa pe care o 
vom vedea evolnînd peste cîteva zile 
la București. In actualul sezon, ho
cheiștii din R.D.G., care se pregătesc 
pentru „mondialele" de la Stockholm, 
au întîlnit la Katowice și Lodz re
prezentativa Poloniei, terminînd un 
joc la egalitate (3-3) și pierzînd apoi 
cu 2-0. Ei au primit apoi vizita echi
pei naționale a Finlandei. La Rostock, 
R.D.G. a cîștigat cu 2-0 (0-0, 0-0, 2-0) 
prin punctele înscrise de H. Novy 
și Ziesche, iar la Berlin a pierdut 
cu 0-3 (0-0, 0-0, 0—3),

Hocheiștii germani 
sosirea la București 
decembrie. Vor face 
mătorii jucători: 
(portari), Kuczera, 
Voigt și Plottka (apărători), Franke, 
Buder, E. Novy, Klugel, Ziesche, 
Hiller, H. Novy, Poindl, Tudyka, 
Kratzsch (atacanți). Antrenoiii echipei 
sînt Schmieder și Doebler.

O parte din jucătorii reprezenta
tivei R.D.G. sînt cunoscuți publicu
lui nostru. Este vorba de Kuczera, 
Schildan, Franke, Buder, Tudyka, 
Ziesche, Plottka, și alții, care ne-au

respunzătoare a lecțiilor, selecționa
rea făcută la întîmplare, calendarul 
competițional 
cursuri pentru copil 
special în provincie etc.

Din cauza inexistenței cadrelor 
rezervă, unele secții (Harghita 
Mureș, C.S.M. Cluj—fete, 
Brașov, C.S.M. Sibiu, C.S.M. Iași 
—băieți etc.) sînt nevoite să introducă 
în echipe gimnaști fără . perspectivă. 
Este firesc, in această situație, 
că atunci cind „răsare" cite un gim
nast. tînăr talentat, el este imediat 
introdus în formație, de multe ori 
încă insuficient pregătit pentru com
petițiile de seniori, fără să-și facă 
„stagiul" normal pe banca rezervelor.

Chiar și în cazurile cind există 
rezerve ale formațiilor, formarea și 
promovarea lor nu este rezultatul 
unei preocupări sistematice și con
tinue a antrenorilor, a secțiilor, a 
comisiilor pe ramură de sport. în 
perioadele cind echipa obține rezul
tate bune, nimeni nu se gîndește la 
viitor. De multe ori problema 
zervelor se

vizitat țara în sezonul trecut, cîn 
au făcut parte din reprezentativ 
Berlinului. Reamintim cititorilor no 
tri că în martie meciurile București 
Berlin de la București s-au termin
cu o victorie a noastră (5-4) și un 
a oaspeților (4-3). Cum, în genera 
reprezentativele naționale ale cel 
două țări, care se vor întîlni sî 
bătă și duminică, prezintă cam ac
leași formații ca și în partidele Buc 
rești—Berlin, rezultă că meciurile v 
fi echilibrate.

Reprezentativa R.D. Germane est 
de fapt, o selecționată a trei cl

. buri : Dynamo Berlin, Dynamo Weis 
wasser și ASK Crimmitschau. C 
mai buni din echipă sînt: Joachi 
Ziesche (un înaintaș cu mare forț 
de șut), Helmut Novy (remarcab 
prin puterea sa de 
excelent), Wolfgang 
rător ofensiv, care 
la distanță), Heinz 
cel mai bun jucător 
echipei), Manfred Buder (foarte b 
tehnician), Joachim Franke (o ari 
rapidă, pătrunzătoare, activ în ap 
rare, a fost unul din cei mai peri 
loși atacanți în recentul meci 
Finlanda).

Sîmbătă, meciul R.P.R.—R.D.G. 
cepe la ora 19. Duminică, joca^. 
vanșă se dispută de la ora 18,30.

In Capitală au continuat întrec 
rile campionatului orășenesc de j 
niori. Iată alte rezultate din uit 
mele zile : Steaua I—Voința 2-2, D 
namo—S.S.E.
S.S.E. nr. 2 
11-0, Steaua
S.S.E. nr. 2 
rezultate, în prima 
Steaua I și Voința (cu cite 7 punct 
dar Steaua are un golaveraj m 
bun) iar în seria a doua pe prim 
loc se află Unirea cu 6 puncte.

cind........cuțitul a ajuns la os". A
s-a întîmplat, de exemplu, cu echi 
pa feminină a Clubului sportiv șc 
Iar din București care, după plecare 
gimnastelor la facultate, a răm 
descompletată. Nici secția feminin 
Dinamo București nu s-a preocup 
in suficientă măsură de creșterea re 
zervelor cu toate că „Tînărul 
movist" ar putea să-i ofere 
elemente de perspectivă. Și, 
anumită măsură, aceasta a 
situația la echipa reprezentativă f 
minină a țării. în mare parte, rezu 
țațele slabe obținute la Praga s 
datoresc faptului că nu am avut r 
zerve la nivelul 
rințelor.

Din enumerarea 
în mod firesc, și 
cini pentru viitor : o preocupare mu 
mai sistematică pentru creșterea 
promovarea cadrelor de rezervă, car 
trebuie să fie elemente tinere, i 
perspective reale. Aceasta este, i 
fapt, una dintre sarcinile a căror î 
deplinire trebuie să ducă !a lichi 
darea răminerii în urmă a gimnas 
ticii noastre. Finala campionatulu 
republican ne-a arătat câ acolo und 
există preocupare, se pot obține re 
zultate frumoase în domeniul creș 
terii 
rea 
raj



La încheierea sezonului competițional
Cu cele trei restanțe de duminică 

din categoria A și cîteva jocuri de 
Cupă, s-a încheiat activitatea fotba
listică oficială pe anul 1962. Cum 
însă două partide de „A" dintre cele 
mai importante (Știința Timișoara— 
Dinamo București și Steaua—Petro-

Unele echipe bine co- 
categoria B (Mureșul

aceasta, 
tate din
Tg. Mureș, Chimia Făgăraș, Foresta 
Fălticeni, Știința București, FI. roșie 
Tecuci și C.F.R. Pașcani) au fost 
eliminate de echipe de categoria re
gională orășenească : A.S.M.

Portarul brașovean Ghiță respinge un nou atac dinamovist (Fază din jocul 
Dinamo București—Steagul roșu 4—0)

Foto: P. Romoșan

^uD au fost aminate pentru la pri- 
mărnară, • ■ - —
a Qflțio

■ă, răspunsul la întrebarea care 
\ionat în ultimele săptămini pe 

H de fotbal „cine va fi „cam- 
de toamnă îl vom cunoaște 

de-abia in luna martie..
In orice caz, este demn de subli

niat următorul aspect: primele 10 
echipe in actualul clasament sint în
șirate pe distanta de numai două 
puncte: locul I - ’Farul Constanța 17 p.; 
locul X — Steagul roșu Brașov 
15 p. ! De unde reiese că, in retur, 
putem asista, chiar din primele etape, 
la salturi sau căderi spectaculoase 
in clasament, din moment ce — ciș- 
tigind un singur meci — o echipă 
de pe locurile 6—10 poate egala la 
puncte pe actualul lider!

Tot duminică s-au incheiat și jocu
rile primei etape din faza 
„Cupei R.P.R." la care au 
și echipele de categoria 
nu s-a dezmințit nici

finală a 
participat 
B. Cupa, 
de data

Odorhei, Textila Sf. Gheorghe, Uni
rea Botoșani, ICSIM București, An
cora Galați și Moldova Iași. Inte
resant de arătat că alte echipe de ca
tegoria B (printre care și fosta de
ținătoare a Cupei, Arieșul Turda) 
s-au calificat pentru turul următor, 
in dauna unor echipe de categorie 
inferioară, numai datorită faptului 
că au jucat in deplasare, meciul res
pectiv terminindu-se la egalitate, 
după prelungiri. In afară de Arie
șul (2-2 cu Someșul, la Gherla), a 
mai obținut calificarea in acest fel 
Vagonul Arad (1-1 la Lipova cu 
Victoria). Iar echipe ca Jiul Petrila, 
Drubeta Tr. Severin, Flacăra Moreni, 
C.S.M. Mediaș, Industria Sirmei Cim- 
pia Turzii, C.F.R. Roșiori au elimi
nat echipele de categorie inferioară, 
pe care le-au întilnit, intrecindu-le 
la scoruri minime, uneori abia după 
prelungiri.

Așadar, s-a inchiat
competițională. Echipele nu 
insă, să-și înceteze deodată 
tatea. Ele mai pot perfecta 
amicale (multe dintre ele au 
ținut duminică asemenea 
Efortul trebuie scăzut gradat, rațio
nal. Este, totodată, timpul cel 
bun pentru ținerea ședințelor de 
liză in cadrul secțiilor, pentru 
cutarea lipsurilor remarcate in 
și a măsurilor de luat pentru o 
bună desfășurare a pregătirilor in ve
derea reluării campionatului.

Iubitorii fotbalului speră că echi
pele vor ști să folosească bine pauza 
competițională din timpul iernii ți 
că vor începe returul — la 17 mar
tie 1963 — bine pregătite, capabile să 
ofere publicului jocuri de calitate.

In campionatul de tineret

activitatea 
trebuie 
activi- 
jocuri 

și sus- 
intilniri).

pe primul loc
audupă cum 

trei întîlniri în 
de tineret. Rezultatele par- 
cunosc. Iată acum cîteva

Din activitatea secțiilor

De ce sint încălcate atribuțiile secției la C.S.M.S. Iași?

Duminică, 
avut loc și 
pionatului 
tidelor se 
amănunte.

Mai întîi însă o apreciere comună : 
toate cele trei întîlniri au prilejuit 
spectacole fotbalistice plăcute, de un 
bun nivel tehnic.

DINAMO BUCUREȘTI—ST. ROȘU 
(1-0). Echipele au luptat cu ardoare, 
dar corect pentru victorie și au reu
șit să ofere un joc bun, în ciuda stă
rii terenului. Unicul gol al partidei 
a fost marcat de Ene Daniel, în min. 
70. Dintre jucători s-au remarcat in 
mod deosebit Nuțu (Dinamo) și Băr- 
bulescu (St. roșu).

ȘTIINȚA CLUJ — STEAUA BUCU
REȘTI (3-2). Meci frumos, cu faze 
palpitante la ambele porți. Forma ex
cepțională a portarului Petre (Steaua) 
a împiedicat pe jucătorii clujeni să 
obțină victoria la o diferență mai 
mare. Au marcat : Dumbravă (min. 
6) — autogol —, Szabo (min. 22) și 
Pop (min. 54) pentru Știința, Stanciu 

, (min. 37) și Creiniceanu (min. 66) 
pentru Steaua. (Oct. Guțu și Gh. 
Toma, coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — CRIȘANA 
ORADEA (2-3). Spectatorii au asistat 
la un joc viu disputat. Oaspeții au 
știut să finalizeze acțiunile întreprin
se la poarta adversă, în timp ce fe
roviarii s-au pierdut în combinații 
inutile. Au marcat : Vlad II, Toth II 
și Petrică (C.) și Chiru (R.) de două 
ori.

se știe, 
cadrul cam-

mai 
ana- 
dis- 
iur

mai

Am văzut un regulament intern al 
secției de fotbal a Clubului sportiv 
muncitoresc studențesc din Iași și 
n-am putut decît să-1 felicit pe an
trenorul Traian Iordache pentru felul 
cum secția de fotbal caută să întă
rească disciplina printre jucători. In 
acest regulament se prevăd diferite 
sancțiuni pentru abateri, ca: întîr- 
zieri sau lipsuri la antrenamente, 
absențe la cursuri sau în producție, 
atitudini nesportive în joc față 
adversar sau arbitru etc. etc.

Și trebuie să spunem că antreno
rul echipei ieșene — cu sprijinul bi
roului secției de fotbal — s-a și folosit 
de acest regulament intern, aplicînd 
sancțiuni pentru unele abateri, mai 
mici sau mai mari, comise de jucă
tori. Subliniem fermitatea antreno
rului Traian Iordache în problemele 
de disciplină și credem că, deși în 
prezent C.S.M.S. are un lot cu mai 
puțină experiență ca pe vremea cînd 
Avasilichioaie conducea linia de atac, 
totuși, datorită noului climat sănătos 
care s-a introdus în rîndurile jucă
torilor, azi echipa ocupă o poziție 
meritorie în clasamentul categoriei 
A.

Să nu ne facem însă iluzii că la 
C.S.M.S., în problemele de disciplină 
totul merge... ca pe roate. E destul 
să amintim de un caz care poate 
da peste cap toate eforturile depuse 
— pînă în prezent, în această direcție— 
de către antrenor și membrii biroului 
secției de fotbal. E vorba de aba
terile jucătorului Stoicescu. Acest fot
balist a comis o serie de acte de in
disciplină care au făcut ca „proble
ma Stoicescu" să fie la... ordinea zi
lei multă vreme în cercurile sportive 
din Iași.

Ce a făcut Stoicescu ? a) A lipsit 
nemotivat de la un antrenament ; b) 
A părăsit terenul în timpul unei șe
dințe de pregătire; c) A refuzat la 
un antrenament să lucreze individual 
eu antrenorul secund; d) Și a jignit 
tn mod grosolan antrenorul, care se 
ocupă de ridicarea măiestriei sale 
sportive. Am putea să mai adăugăm 
„etc. etc.", dar credem că aceste 
fapte il caracterizează îndeajuns pe 
Stoicescu, așa cum l-au caracterizat 
membrii secției de fotbal atunci cînd 
au hotărît să-l suspende pe o pe
rioadă de două luni.

Această sancțiune s-a dat pentru 
a scoate fumurile din capul lui Stoi
cescu, pentru a-1 trezi la realitate, 
pentru a-1 ajuta să pornească pe 
drum sănătos, spre binele lui și 
colectivului din care face parte.

Deci, Stoicescu a fost suspendat 
două luni. O măsură justă, de care 
au luat act cu satisfacție toți cei 
care se ocupă cu fotbalul in cadru] 
clubului C.S.M.S. Spre uimirea 
turar, insă, la o săptămînă după 
pendare Stoicescu a... apărut în 
mația echipei ieșene!

L-a introdus oare antrenorul
dache ? Nu! L-a „absolvit" oare de

de

un 
al

Pe

la

In urma acestor rezultate, 
mentul se prezintă astfel :

clasa-

1. Știința Cluj 13 8 3 2 27:16 19
2. Crișana Oradea 14 7 5 2 29:22 193. Rapid Buc. 14 7 3 4 33:20 174. Dinamo Buc. 13 8 1 4 32:21 17
5. Steaua Buc. 13 6 3 4 46:29 15
6. C.S.M.S. Iași 13 6 3 4 32:30 157. Știința Timiș. 13 4 7 2 27:27 15
8. Petrolul PI. 13 5 3 5 22:23 13
9. St. roșu Brașov 13 5 2 6 23:24 12

10. Farul C-ța 13 5 2 6 20:24 12
11. Viitorul Buc. 14 6 0 8 31:38 12
12. Dinamo Bacău 14 4 3 7 23:29 1113. Minerul Lupeni 14 5 1 8 24:31 11
14. Progresul Buc. 14 5 1 8 23:31 11
15. U.T. Arad 14 0 3 11 15:42 3

Brașov restanțaJoi se dispută
St. roșu—Știința Cluj. Celelalte par
tide ale turului vor avea loc în pri
măvară (C.S.M.S.—Farul, Steaua—Pe
trolul și Știința Tim.—Dinamo Buc.).

sancțiune profesorul N. Boțan, pre
ședintele secției de fotbal sau biroul 
secției a revenit asupra hotărîrii 
luate ? Nici una, nici alta! Tovarășii 
din biroul secției de fotbal au chib
zuit bine cînd au decis suspendarea 
lui Stoicescu. Au făcut acer' lucru 
pentru a preveni pe viitor asemenea 
abateri.

Atunci, dacă nu cu voia secției, 
cu voia cui a fost absolvit acest ju
cător de sancțiune ? Răspunsul la a- 
ceastă întrebare l-ar putea da tov. 
V. Mocanu, secretarul clubului. Con
siliul clubului C.S.M.S. a fost cel 
care nu a fost de acord cu sancțiu
nea dată de biroul secției de fotbal 
și l-a iertat pe Stoicescu. Acest lucru 
s-a făcut fără nici un temei, doar 
de dragul unor tovarăși din cadrul 
conducerii clubului.

Noi înțelegem să intervină condu
cerea clubului atunci cînd biroul sec
ției de fotbal greșește. Nu putem fi 
însă de acord cu intervenții neprin
cipiale. In căzu] de față, conducerea 
clubului în loc să dea dovadă de 
exigență și să sprijine strădaniile bi
roului secției de fotbal de a menține 
în sinul echipei disciplina, de a în
tări autoritatea antrenorului, ține iso
nul unul jucător recalcitrant și submi
nează autoritatea celor care răspund 
de bunul mers al secției. Dacă ne gîn- 
dim că nu e primul caz cînd mem
brii conducerii clubului „iartă" în

mod nepermis pe jucătorii certați 
cu disciplina și sancționați de antre
nori — putem vedea clar cit de gre
șită este orientarea celor care conduc 
treburile la C.S.M.S. în această di
recție. Ei știrbesc autoritatea condu
cerii secției, a antrenorilor și des
chid calea spre un climat nesănătos. 
Văzînd că abaterile lor sint tratate 
cu... duhul blîndeții, jucătorii certați 
cu disciplina pot aluneca ușor pe un 
drum nesănătos, zicînd „Ce n pasă 
de conducerea secției ?! Mergem la 
secretarul glubului și totul se re
zolvă....".

Profesorul universitar N. Boțan; 
președintele secției de fotbal, ceilalți 
membri ai biroului, precum și antre
norii respectivi sint oameni cu expe
riență care muncesc cu tragere de 
inimă pentru bunul mers al secției. 
Ei trebuie, deci, sprijiniți (și nu îm
piedicați) să-și ducă munca în bune 
condițiuni. Consiliul clubului C.S.M.S. 
Iași va trebui să reflecte în 
serios asupra învățămintelor ce 
trag din „cazul Stoicescu" și
este hotărît ca în secția de fotbal 
să se desfășoare o muncă sănătoasă; 
pe linia trasată de Consiliul General al 
UCFS, să facă o cotitură în munca 
sa în ceea ce privește educația spor
tivilor.

mod
se

dacă

AL. INOVAN

ECHIPELE ȘI-AU CONTINUAT DUMINICA ACTIVITATEA
CU MECIURI AMICALE

DINAMO PITEȘTI — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 5—0 (1—0) !

PITEȘTI (prin telefon). — Echipa 
piteșteană a confirmat și cu acest 
prilej (cu o săptămînă înainte învin
sese pe Rapid cu 4—0) forma bună cu 
care a terminat turul categoriei B. 
Ea a jucat ofensiv, mai ales în repri
za a doua cînd, acționînd mult pe 
extreme, a depășit aproape total apă
rarea Progresului. Au marcat: Burcea 
(min. 19), Constantinescu (min. 60, 85), 
Nedelcu (min. 68) — autogol — și
C. Ionescu (min. 89). (L Chilibar și
D. Ștefănescu, coresp.).

Danileț (min. 9), Voica (min. 59) șl 
Pop (min. 78) pentru C.S.M.S. (N. Cos- 
tin. coresp.).

FARUL CONSTANȚA —
GALAȚI 3—1 (1—0)

c.s.o,

CONSTANȚA (prin telefon). —. Joc 
interesant mai ales prin evoluția sco
rului. Punctele 
Mănescu (min. 
Dinulescu (min 
ban (min. 85).

au fost marcate de
7), Ologu (min. 87) $1

83), respectiv Dără-

C.S.O. BAIA MARE — VIITORUL 
BUCUREȘTI 2—5 ( -3)

c.s.o. brAila
3—3

— C.S.M.S. IAȘI 
(2—1)

telefon). Duminică, 
dacă

BRĂILA (prin
C.S.O. putea cîștiga acest meci 
înaintașii săi nu ar fi ratat ocazii 
clare. In general, partida a fost fru
moasă și disputată. Au înscris : Călin 
(min. 5), Asiminoaie (min. 43) și

Vasile (min. 57) pentru C5.O,

1X2X1X21
Concursul Pronosport de duminică 

9 decembrie a fost unul din cele mai 
interesante. El a exercitat o atracție 
deosebită pentru participanți prin in
troducerea în program a meciului 
Petrolul—selecționata Leipzig, meci 
care ne-a adus satisfacția calificării 
în sferturi de finală în competiția 
„Cupa orașelor-tirguri".

Iată acum programul concursului 
Pronosport nr. 50 de duminică 16 oc
tombrie cu pronosticurile indicate de 
Programul Loto-Pronosport:

I. Bologna—Internazionale
II. Juventus—Modena
III. Lanerossi—Catania
IV. Mantova—Fiorentina
V. Milan—Torino
VI. Napoli—Palermo
VII. Spal—Atalanta

VIII. Venezia—Sampdoria
IX. Brescia—Messina
X. Cagliari—Foggia
XI. Catanzaro—Padova
XII. Lazio—Verona
SP. Genoa—Roma

4

1,
1
1,
1,
1
1
1,
1,
1,
1,
1, 
1
2

2

x
2

X
2
2
x
X

au indicat pronosticul exact la cele 
12 meciuri de bază plus meciul spe
cial și a noii distribuiri a fondului de 
premii, aplicată de la concursul nr. 
44, Pronosportul a înregistrat premii 
importante de la concurs la concurs.

Astfel, la 4 noiembrie participantul 
Gavril Dome din Cluj a obținut suma 
de 43.648 lei.

A urmat cîștigătorul nr. 1 în per
soana participantului loan Măriuț din 
Zalău, care jucînd pe un buletin com
binat (colectiv), a totalizat suma de 
117.898 lei, iar la concursul din 18 no
iembrie întîlnim 2 cîștiguri In va
loare de 31.407 lei fiecare.

Concursul din 25 noiembrie ne a- 
rată că și cu 11 rezultate se pot cîș- 
tiga premii excepționale. Astfel, par
ticipantul D. Martiniuc din București 
a obținut un frumos succes încasînd 
pe un buletin cu 11 rezultate exacte 
premiul maxim

Nu uitați concursul Pronoexpres de 
mîine care se închide astă-seară la 
orele 24.

PREMIILE CONCURSULUI SPECIAL 
PRONOEXPRES 

din 5 decembrie 1962

PREMII OBIȘNUITE

de 50.000 lei.

ÎN ATENȚIA PARTI CIPANȚILOR

atribuite la tragereaAutoturismele
specială Loto-Central din 23 noiem
brie vor fi predate câștigătorilor inPREMII MARI LA PRONOSPORT

DE LA INTRODUCEREA LUI 12+1 ziua de joi 13 decembrie, ora 13, la 
următoarele agenții din Capitală : 

O dată cu introducerea premiului Calea Victoriei nr. 1—5, B-dul 1848 
de 50.000 Iei pentru variantele care nr. 4 și Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 2.

Categoria I, 2 variante a 43.580 iei; 
categoria a II-a, 11 variante a 8.583 lei; 
categoria a III-a, 62 variante a 1.640 
Iei; categoria a IV-a, 520 variante a 
251 lei; categoria a 
a 90 lei; categoria 
riante a 23 lei.

PREMII IN
Categoria a II-a, 7 

a III-a 53 variante; categoria a IV-a 
453 variante; categoria a V-a 1613 va
riante.

Premiile la categoria I au fost obți
nute de partieipanții : Zahan Dumitru 

Aiud, str. Cuza Vodă 30, Scripcaru 
din Bacău str. B.R.P.R. 3. Ambii 

obținut premiile pe schema redusă 
7.

V-a. 1472 variante 
a Vi a, 7749 va

OBIECTE
variante ; categoria

din 
Gh. 
au 
nr.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

BAIA MARE (prin telefon). 5000 de 
spectatori au fost prezenți pe stadion 
la începerea partidei amicale 
C.S.O. și Viitorul. Jocul a fost 
bun nivel tehnic. Au înscris: 
(min. 2), Ghergheli (min. 10 și 
Pavlovici (min. 63 și 84) pentru 
rul, Sasu II (min. 18 și 33) 
C S.O. (V. Săsăranu, coresp.

dintre 
de un 
Haidu
43) șl 
Viito- 

pentru 
reg.)

i 
i

— FO-CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ 
RESTA FĂLTICENI 1—2 (1—1)

PIATRA NEAMȚ (prin telefon). 
Joc de slabă factură tehnică. In e- 
chipa Ceahlăul au evoluat o serie de 
jucători tineri. Au înscris: Ioniță 
(min. 18) și Anghel (min. 77) pentru 
Foresta și respectiv . Mihalache n 
(min. 30). (C. Nemțeanu-coresp.).

C.S.O. TIMIȘOARA — DINAMO TI
MIȘOARA 3—3 (1—0)

disputat și de un bun nivel 
Au marcat: Cîrlan (min. 9), 
(min. 59) și Fodor (min. 76) 
C.S.O., Eremia (min. 64), Be-

TIMIȘOARA (prin telefon). Meci 
foarte 
tehnic.
Dudaș 
pentru
cher (min. 83 din 11 m) și Dvorjao 
(min. 86) pentru Dinamo.

Formația de tineret a Științei Ti
mișoara a susținut un meci amical 
cu Metalul Bocșa pe care a între
cut-o cu 9—0 (2—0).
coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV
3—2MORENI

(St. Marton.

— FLACARA 
(1—0)

telefon). — Jocul 
un teren acoperit

BRAȘOV (prin 
s-a desfășurat pe 
cu zăpadă, alunecos. In ciuda acestui 
fapt, echipele 
un spectacol 
Frîncu (min. 
Ionescu (min.
(Gh. Corcodel, coresp.).

au reușit să 
plăcut. Au
15, 46, 51),

56) și Baciai

realizeze 
marcat: 

respectiv 
(min. 76).
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Din experiența antrenorului „Cupa de sală a orașului București" la juniori

După Dinamoviada de la Sofia
Din punct de vedere telinico-tactic, 

noutăți nu s-au ivit la Dinamoviada de 
la Sofia. Adaptările tactice în funcție 
de adversar — ca riUn de joc, dispune
rea jucătorilor în linia a doua etc. — 
frecvente în turneele internaționale — 
au putut fi văzute și în capitala Bulgariei, 
unde pe locurile de frunte s-au clasat 
echipele care au știut să-și dozeze mai 
bine eforturile, înainte de toate printr-o 
judicioasă reglare a ritmului de joc: 
echipa noastră masculină, Dinamo Bucu
rești, Ruda Hvezda Praga și Dozsa Bu
dapesta.

Mai toate echipele masculine au avut 
ca obiective tehnice și tactice constanța 
în serviciu, primirea de jos și intrarea 
ridicătorului din linia a doua. Practica 
adaptării deliberate a ritmului de joc 
în funcție de adversar s-a făcut obser
vată îndeosebi la Dinamo București și 
la Ruda Hvezda Praga. De pildă, în 
meciul cu Dynamo Berlin, noi am adop
tat un ritm de joc încet, adversarii noș
tri fiind o echipă de forță și de elan. în 
schimb, în ziua următoare am recurs la 
un ritm viu, fără scăderi, rapid : ne în- 
tîlncam cu Ruda Hvezda Praga, o echi
pă tehnică, cu un atac moderat ca inten
sitate, însă foarte subtil și căreia i-ar 
fi convenit de minune o replică lentă, 
în care elanul adversarului să fie ani
hilat. De asemenea, Ruda Hvezda, jucînd 
cu Spartak Sofia — o echipă cu jucă
tori plini de temperament, explozivi — 
a adoptat un ritm lent, cu multe minai 
plasate pe locurile goale, sau „puse* 
în blocaj și cu atacuri din pase înalte, 
cîștiffînd astfel cu ușurință. Praghezii au 
greșit însă în jocul cu Dynamo Berlin cînd, 
după ce au condus cu 2—1 la seturi, 
în toate cele trei seturi jucînd lent, 
s-au lăsat angrenați de avîntul adversa
rilor în următoarele două, cîștigate de 
berlinezi la 6 și la 10.

Pe lingă alternarea ritmului de joc, 
în întrecerile de la Sofia s-a mai eviden
tul și alternarea atacului în forță cu 
cel de subtilitate, iar aceasta tot de 
către primele trei clasate. La restul echi
pelor a predominat atacul în forță și jo
cul acrobatic din linia a doua.

Noi am pornit de la premisa că, avînd 
o formație în care eficacitatea atacului 
și fantezia ridicătorilor sînt satisfăcă
toare și bizuindu-ne pe o primire de ser
viciu destul de bună, superioritatea 
noastră asupra celorlalte echipe ne-o vom 
-putea manifesta printr-un atac puternic 
și variat, executat de întreaga echipă 
și din orice poziție de pe plasă, min
gea circulind rapid și surprinzător. In 
plus, ne-am propus să recurgem Ia adap
tări tactice simple, raportând jocul din 
linia a doua de la adversar la adversar. 
Sc pare că raționamentul a fost potrivit, 
căci succesul nostru s-a datorat în spe
cial atacului puternic, dar înainte de 
toate variat, la care au luat parte toți 
cei șase jucători de pe teren, atac asi
gurat de pase directe sau de pase din 
intrare, derulante pentru adversar. In 
privința adaptărilor tactice în jocul din 
linia a doua, un exemplu : despre Ruda 
Hvezda știam că are în formație jucători 
tehnici, cu un bun simț al jocului, cu

orientare tactică bună și 
că atacă adesea pe diago
nala scurtă și pe zona 1, 
de la serviciu. Am dat in. 
dicațH în consecință, și 
anume : toată linia de fund 
să se deplaseze spre dreap
ta la atacul din zona 4 
adversă, adică jucătorul 1 
dublînd blocajul, jucătorul 
6 deplasat spre zona ser
viciului pentru mingile din 
atac „pe drept", jucătorul 
5 să pornească din linia 
de fund aproape de colț 
pentru diagonala lungă, 
iar 4 — atent la diagonala 
scurtă; la atacul pe zona 
2, dispunerea jucătorilor 
am făcut-o exact invers. In 
felul acesta, numai acci
dental sau în scurte perioa
de de neatenție am pierdut 
puncte, însă în genere linia 
a doua s-a orientat foarte- 
bine și trecerea de la apă
rare la atac hotărît a fost 
atît de rapidă, îneît a pro- 
dus derută și chiar dezo
lare în rîndurile jucătorilor 
cehoslovaci, care au cedat 
cu 0—3: la 4. la 8 
și la 9.

Echipa noastră a dat în linii mari f 
satisfacție, dar mai avem desigur de 
muncit, mai sînt scăderi pe care trebuie j 
să le îndepărtăm. Mai este încă nevoie 1 
să lucrăm pentru îmbunătățirea mișcării 
în linia a doua (în special la replierea 
extremelor fund în timpul fazelor de 
joc), precum și pentru eficacitatea ser 
viciului și la schimbarea trăgătorilor 
secunzi intre ei. De pildă, Păunoiu să 
joace după Derzei și Schreiber după 
Corbcanu. Aceasta pentru că Păunoiu 
prin intrarea sa din zona 1, pentru a 
crea ataoirl, anihila eficacitatea atacului 
din pasă directă a lui Cozonici din zona 
2, cea mai potrivită pentru acesta din 
urmă. Totodată, e nevoie să acordăm 
o atenție deosebită primirii serviciului și 
preluării în general. La Sofia, arbitraje
le au fost majoritatea corecte și com
petente, manifestînd tendința, în spiritul 
campionatelor mondiale de la Moscova, 
de a penaliza orice dubiu la primirea 
serviciului.

★
In concluzie, și anul acesta, întreceri

le din cadrul Dinamoviadei, atingînd 
un ridicat nivel tehnic, datorită compo
nenței valoroase a echipelor și minu
țioasei lor pregătiri, au fost bogate în 
învățăminte pentru noi. Rămîne, bineînțe
les, a folosi din plin aceste învățăminte, 
pentru a aduce noi succese voleiului 
romînesc.

SEBASTIAN MIHĂILESCU 
maestru al sportului 

antrenorul echipei masculine 
Dinamo București

Trage Schreiber, dublat de Derzsei, tn meciul cu 
echipa Ruda Hvezda Praga

—= MBgEadLUJtf»; —
Schiorii se pregătesc

pentru primele concursuri
(Urmare din pag. 1)

MIERCUREA CIUC

Schiorii din localitate, împreună 
cu membrii comisiei orășenești, ar
bitri și antrenori au curățat pîrtia 
de slalom, care are o lungime de 
350 m, cu o diferență de nivel de 
215 m. în pădurea Suta, aflată în 
apropierea orașului, sînt amenajate 
două trambuline care vor fi folosite 
de copiii începători. Pentru săritorii 
care au învățat tainele acestei ra
muri a schiului de-abia acum un an, 
este refăcută trambulina de 30 m, 
iar pentru avansați se amenajează 
o trambulină de 48—56 m.

Comisia de schi se preocupă și de 
amenajarea pîrtiilor de fond, care 
vor putea găzdui, în sezonul anului 
1963, importante concursuri cu carac
ter republican.

B. SEBOK

SIBIU
1

Comisia orășenească de schi de pe 
lîngă Clubul sportiv muncitoresc din

Rapid continuă să conducă, după 10 etape
Duminică dimineața, la bazinul S-au remarcat Țăranu, Vasiliu și

Floreasca, au continuat întrecerile 
competiției „Cupa de sală a orașului 
București", rezervată echipelor bucu- 
reștene de juniori. După consumarea 
a zece etape în clasamentul general 
continuă să conducă neînvinsă for
mația Rapid cu 19 puncte, urmată de 
Clubul sportiv școlar (18 p.) și de
S.S.E. II (14 p.).

S-a constatat că în etapa a treia 
la bazin au lipsit tușele de fund. 
Arbitrii de tușă programați în ca
drul etapelor „Cupei de sală a ora
șului București" nu s-au prezentat 
la toate meciurile, ajungîndu-se la 
improvizații cu arbitri de pe marginea 
bazinului, sau la disputarea jocurilor 
cu un singur arbitru de tușă, ca la 
meciul : S.S.E. II — Dinamo, din 
cadrul etapei a treia a returului.

Iată rezultatele înregistrate : RA
PID — ȘTIINȚA 14—0 (3—0, 5—0, 
2—0, 4—0). Liderul clasamentului, Ra
pid, a învins la scor pe ultima cla
sată Știința, dovedindu-se o formație 
omogenă, net superioară la capito
lele pregătire tehnică și tactică. Au 
înscris pentru Rapid : Pantaze (5), 
Țăranu (5), Vasiliu (3), și Dunăreanu.

Sibiu a trecut, de curînd, la ame
najarea pîrtiilor folosite de sportivii 
sibieni, adică : pîrtiile Oncești și 
Bătrîna Păltiniș, pîrtiile de la Suru, 
Bîlea și Negoiu.

Primii și-au început activitatea 
schiorii de la Voința Sibiu, din rîn- 
dul cărora fac parte campioana re
publicană la coborîre, Ana Scherer, 
precum și G. Spek, Mioara Opriș, F. 
Hatwing ș.a. Ei au făcut multe an
trenamente pe stadionul Voința din 
localitate și în sală, desăvîrșindu-și 
pregătirea fizică.

Pînă la desfășurarea primelor con
cursuri, comisia și-a propus realiza
rea următoarelor obiective : împros
pătarea cadrelor de arbitri printr-un 
curs, definitivarea calendarului com- 
petițional, asigurarea condițiilor de 
funcționare a centrelor de inițiere 
etc.

ILIE IONESCU 

A apărut
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Pantaze, de la Rapid, respectiv, Con- 
stantinescu, de Ia Știința. C.S.S. — 
PROGRESUL 6—4 (1—2, 1—1, 2—1, 
2—0). A fost un meci de mare luptă 
care a plăcut, atît prin fazele sale 
spectaculoase, cît și prin evoluția 
scorului. După ce a condus Progresul 
cu 2—1, C.S.S. a egalat, în repriza 
a treia scorul devenind 4—4. Abia în 
repriza a patra C.S.S. reușește, la 
capătul unor acțiuni bine concepute, 
să mai înscrie de două ori, obținind 
victoria. Au marcat : Novac (2), A- 
lexandrescu, Zamfirescu, Mohora, 
Curdor, pentru C.S.S. și Romașcu (3) 
și Cizmaru, pentru Progresul. S-au 
remarcat : Novac, Alexandrescu de la
C.S.S.  și Romașcu, Cizmaru de la 
Progresul. S.S.E.I — STEAUA 5—5 
(2—1, 1—1, 0—3, 2—0). Meci echili
brat în care formația S.S.E.I a reu
șit să egaleze abia în ultimele secun
de ale jocului. Au înscris : Dumi
trescu (3), Rozolea (2), pentru Steaua 
și Barabaș (2), Lazăr, Bancu, Anto- 
niu, pentru S.S.E.I. S-au remarcat: 
Oanță și Rozolea, de la Steaua și 
Bancu, Barabaș, de la S.S.E.I. DI
NAMO — S.S.E. II 3—17 (1—3, 1—4, 
1—4, 0—6). Jucătorii de la S.S.E. II 
au fost net superiori.

Au înscris : Barbu (5), Căpriro~’; 
(3), Băjenaru (2), Păun (2), Ras^j^fi c. 
Goian, Ciulea (autogol)
S.S.E. 2 și Barbu (2), Cojocaru pen
tru Dinamo.

Etapa viitoare va avea loc miine 
la bazinul Floreasca, de la ora 20. 
Iată ordinea jocurilor: Știința —
S.S.E. 2, C.S.S. — S.S.E. 1, Steaua 
— Rapid și Progresul — Dinamo.

GH. CIORANU, coresp.

De la I.E.B.S.
LOCATICNE DE BILETE

Incepînd de miercuri 12.XII a. c. se 
pun în vînzare La casele de bilete din 
str. Ion Vidu și agenția Loto-Pronosport 
din cal. Victoriei 2 (lingă IRTA), bflete 
pentru : jocurile de hochei pe gheată 
R.P. ROMLNA—R.D. GERMANA din zi
lele de 15 și 16. XII, de la patinoarul 
artificial din parcul „23 Au gust jocu
rile internaționale de handbal in 7 
culin DINAMO BUC. — SPARTACUS 
BUDAPESTA — Cupa campionilor eu 
ropeni — și Selecționata U.A.S.R. — 
SPARTACUS BUDAPESTA din zilele de 
14 și 15.XII. de la sala Floreasca, pre
cum și pentru gala de box „Cupa ora
șului București" din 16.XU. de la sala 
Floreasca.

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

în completarea cronicilor de luni Spicuim din cuprins :
CAMPIONATUL MASCULIN. — 

In meciul de la Timișoara, gazdele 
au cîștigat mulțumită jocului bun 
practicat în linia a doua, oaspeții 
remarcindu-se în atac. (N. Mihăi- 
Zescu-coresp.).

La Constanța, Farul a obținut o 
victorie clară, deși a jucat fără 
trei titulari. Dinamo Orașul Dr. Petru 
Groza a greșit mult la preluări. 
(C. Popa-coresp.).

La Cluj : C.S.M.—C.S.O. Baia Mare 
3-2 (15-7, 13-15, 15-13, 13-15, 15-7), 
într-un meci în care a învins cine a 
știut să-și dozeze mai bine efortu
rile.

CAMPIONATUL FEMININ. — In 
meciul de la Miercurea Ciuc s-au evi
dențiat Margareta Șorban Aurelia 
Șchiopu și Iudith Kohn din echipa 
învingătoare a Voinței din locali
tate, Verona Costin și Olimpia Ia- 
mandi de la Olimpia Brașov. (E. 
Sebbk-coresp.).

La Brașov, doar primele două se
turi ale meciului Partizanul roșu— 
Știința Cluj (1—3) au fost mai echi
librate. A arbitrat foarte bine Fi. 
Pisică (Brașov), în lipsa arbitrului 
delegat (V. Cișmaș, București), care 
s-a prezentat după începerea parti
dei. (Gh. Corcodel-coresp.).

La Cluj, C.S.M.—Metalul București 
3—1 (7—15, 15—8, 15—7, 15—6).

DOUA ASPECTE
...Ambele negative. Primul, relativ 

la stația de amplificare și la tabela
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de marcaj. Cea dinții n-a funcționai 
mai de loc La jocurile desfășurate in 
sala Dinamo sîmbătă după-amiază. 
cind (in schimb !) a funcționat prost 
și tabela de marcaj, manevrată la în- 
tîmplare, nereușindu-se ca atare de- 
cit să se încurce intr-una scorul. 
E păcat. Căci spectatorii, veniți din 
nou în număr mare, atrași de pa
sionanta desfășurare a campionate
lor republicane din acest an, au 
dreptul să cunoască punct cu punct 
evoluția scorului. Și e bine că situa
ția a fost remediată măcar parțial 
duminică dimineață, cînd stația a 
servit în bună măsură spectatorilor. 
Numai ea, căci tabela de marcaj a 
lipsit... în intregime.

Și al doilea aspect. Publicul tre
buie bineînțeles onorat. Acesta însă, 
la rîndul lui, are obligația de a res
pecta sportivii din teren și lupta lor, 
care îi dăruiesc spectacolul. Și, cum 
publicului, oricit ar fi el de divizat 
după simpatii, îi oferă spectacol nu 
numai echipa favorită, care nu face 
volei... cu umbra, respectul nu i se 
cuvine în consecință doar ei. Iar 
practicile care încalcă aceste norme 
de bunăcuviință sînt desigur condam
nabile și trebuie reprobate cu străș
nicie. Cu atît mai mult cu cit uneori 
ele pot fi catalogate, fără rezerve, 
cu eticheta de huliganism. In cate
goria aceasta intră comportarea unuia 
dintre spectatorii de duminică dimi
neața din sala Dinamo, care, mani- 

testîndu-se ca suporter al formației 
feminine C.S.O. Craiova, nu a găsit 
alt mijloc mai nimerit de a-și sus
ține echipa preferată decît insulta
rea sistematică a sportivelor de la 
C.P.B.

N-am izbutit să aflăm numele 
spectatorului cu pricina. Așteptăm 
sâ-1 admonesteze cum se cuvine pe 
acel indezirabil suporter reprezentan
ții clubului craiovean care îl cunosc 
și care erau prezenți în sală cu 
echipa, ale cărei succese le umbresc 
asemenea atitudini. Pe de altă parte, 
pentru situațiile similare, pe care 
de bunăseamă nu le dorește nimeni 
repetate, intervenția organizatorilor 
se impune.

CONSTANTIN FAUR

Cereți la toate Agențiile O.N.T. Carpați, la toate libră
riile și centrele de difuzare a presei ALMANAHUL TURISTIC 
1963 editat de O.N.T. Carpați.

O carte interesantă, instructivă și plăcută.
200 pagini în culori - 150 de fotografii artistice 15 iti

nerare turistice.
Povestiri, schite literare, reportaje însoțite de hărți. 
Semnează : Tudor Arghezi, Elie Carafoli, Lucia Demetrius, 
Eugen Barbu, Nina Cassian și alții.
Numeroase pagini umoristice, desene și caricaturi. 
Citiți almanahul turistic 1963 editat de O.N.T. Carpați.

— Fofbal: O victorie remarcabilă: Romînia — Spania 3—1
Dialog Dinamo — Steaua
22 de ani în poartă — ultima parte a povestirii lui Ion Voinesctî»

— Box: Upercutul din repriza a Vll-a — reportaj cu fostul friplu campion 
european Lucian Popescu

— Urmașii „Cefăfii de pămînf” — fotoreportaj cu sportivii Birladului
— Bun sosit iernii — fotoreportaj de sezon
— Pasiunea profesorului Mircea Gabor
— „18—3 și 10—2" — victoriile hocheișfilor noștri din meciul cu Franja.

Tn paginile de Sport Magazin: Dansul fotbaliștilor; Perechea cam
pioană; Medicul fondist; Pista fagure; Coiful caricaturistului, continuarea 
articolului „Temutul Wilf" etc.

Procurafi-vă chiar astăzi acest interesant număr al revistei Spart,

Cabanele din regiunea Banat 
vă oferă condiții minunate de <r- 
dihnă atît vara cit și iama.

— Complexul Semenic
— Crivaia
— Lacul Baraj
— Muntele Mic
Se asigură cazare și masă. Can

tonamente pentru elevi, studenți.
La complexul Semenic și Mun

tele Mic, pîrtii de schi pentru 
concursuri.

Informații Ia: I.G.O, Reșița și 
I.G.R. Caransebeș.

Rețineți locuri din timp.



★

numărul de astăzi vom 
cu rezultatele din 1962 

buni 10 atleți romînl la 
Ele oglindesc cum nu se

★

VALERIU JURCÂ

obți- 
Bucu- 
cam-

îndoială că succesele 
echipa feminină Rapid 
primul tur al „Cupei 

europeni", ne-au bucurat cu
mult, cu cît ele au fost rea-

Bilanțul anului 1962

mînim în alergările de viteză
Sezonul competițiilor atletice ale anu

lui 1962 s-a încheiat în urmă cu cîteva 
săptămînL De atunci, după o scurtă 
perioadă de odihnă activă, majoritatea 
atleților noștri au și trecut la pregă
tirea atentă a marilor întreceri ale anu
lui ce vine.

In această perioadă s-au făcut bilan
țurile activității trecute, consta tîndu-se 
o serie de... creditori în rîndurile unor 
antrenori și mai ales ale unor atleți 
fruntași, fapt de care s-a ținut seamă 
la planificarea muncii pe 1963. Și să 
sperăm că la încheierea socotelilor anu
lui următor situația „contabilă** va fi 
cu mult mai bună...

Incepînd cu 
publica listele ale celor mai 
fiecare probă.__ _________ _...
poate mal bine munca desfășurată de 
fiecare atlet fruntaș în parte, activitatea 
antrenorilor noștri, preocuparea pentru 
ridicarea nivelului valorii atletismului, 
manifestată de cluburile șl asociațiile 
sportive, de comisiile locale de atletism, 
îndrumarea și sprijinul acordat de con
siliile regionale ale UCFS. Totodată aces
te rezultate oglindesc și măsura în care 
au fost traduse in viață sarcinile tra
sate pentru dezvoltarea atletismului de 
documentele Conferinței pe țară a orga
nizației noastre și de planul de măsuri 
adoptat în consfătuirea atletismului din 

^4una ianuarie.
Să. dăm acum, cuvîntul... cifrelor și 

unuia dintre antrenorii noștri care 
ar vorbi despre situația diferitelor 
Bhfe probe. Pentru aceasta, în „șta- 
^Rilanțului întocmit de noi. pe pri- 
schimb pornește prof. VASILE DU

MITRESCU. unul din antrenorii sprinte
rilor_

Intre paranteze, după rezultatul înre
gistrat in 1962, publicăm performanța 
fiecărui atlet obținută in 1961. In Înche
iere prezentăm o serie de cifre com
parative. Mai întii este vorba de o com
parație Intre rezultatele primului, al 
celui de a! 10-lea. 25-lea și 50-lea atlet 
din clasamentul fiecărei probe.

Cea de a doua comparație se referă la 
mediile rezultatelor celor mai buni 10 
atleți șl la totalul punctelor fiecărei 
probe obținute cu ajutorul tabelei in
ternaționale de punctaj.

100 METRI
(10,9) Valeriu Jurcă (Șt. Buc.) 

Alex. Tudorașcu (Met. Buc.) 
Aurel Stamatescu (Met. Buc.) 
Septimiu Todea (Șt. Buc.) 
Elod Kineses (Steaua Buc.) Constantin Nedelea (Șt. Tim.) 

(10,8) Dorel Comșa (C.S.S. Brașov) 
Osvald «Schlmpf (C.S.M. Reș.) 
Mihat Mureșan (C.S.M. Mediaș) 
Valentin Popescu (Din. Buc.)

),9 (11,4) Cornel Stroe (C.S.O. Craiova)
1 10 25 50

1959 10,7 11,0 11,2 11,4
1960 10,7 11,0 114 11,4
1961 10,6 10,9 11,1 11,3
1962 10,6 10,9 11,1 114

1959 10.90 9488 P1960 10,88 9574 P
1961 10.81 9866 P1962 10.79 9998 P

HR

După un turneu, care a însemnat 
doar începutul unui bogat sezon internațional

200 METRI
Valeriu Jurcă (Șt. Buc.) 
Alex. Tudorașcu (Met. Buc.) 
Aurel Stamatescu (Met. Buc.} 
Dorel Comșa (C.S.S. Brașov) 
Septimiu Todea (Șt. Buc.) 
Gh. Zamfirescu (Steaua Buc.) 
Mihai Mureșan (C.S.M. Mediaș)

21.5 (21,7)
22,1 (22,2)
22,1 (22,1)
22,2 (22,6)
22.5 (— )
22,5 (22,3)
22,5 (23.5) ATAUSMX ______  ___
22.5 (23,2) Vasile Georgescu (Prahova PI.)
22.6 (— ) ~ ---- - ----- ’ -----  *” '
22,7 (22,3)

.)

Șt. Popescu (Steagul roșu Br.) 
Stan Nițu (Dinamo Buc.)Nițu (Dinamo Buc.)

Echipa masculină de handbal în 7 
a țării noastre a întreprins un turneu 
de 8 jocuri în Uniunea Sovietică și în 
Finlanda, cucerind prin frumusețea și 
varietatea jocului său simpatia publicu
lui spectator din Moscova, Tbilisi, Le
ningrad și Helsinki. Rezultatele meciu
rilor, excelenta impresie lăsată de hand- 
baliștîi noștri în toate aceste mari orașe, 
primirea călduroasă de care ne-am bucu
rat, sînt cunoscute, de acum, cititorilor 
noștri. De aceea, în retrospecțiunile noas
tre ne vom ocupa, mai pe larg, de com
portarea tehnico-tactică a echipei noastre. 
O asemenea discuție este cu atît mai 
actuală cu cît turneul din U.R.S.S. și 
Finlanda marchează doar începutul unui

se spuneau astfel de lucruri despre hand- 
baliștii noștri și 
să-î ambiționeze.
streze valoarea 
practică și au 
lucru, conducînd 
cu scorul de 8—0 !

Ținînd seama de comportarea din 
aceste jocuri și de apropiatele întîlniri 
cu handbaliștii din R. D. Germană și 
R.P.F. Iugoslavia, considerăm că tre
buie acordată mai multă atenție pregă
tirii fizice specifice care, ridicată la 
nivelui pregătirii tehnice și tactice, să 
dea posibilitatea echipei noastre să acțio
neze într-un ritm viu, lungul în
tregii partide.

acest fapt a avut darul 
Ei au vrut să demon- 
handbalului pe care-1 
reușit din plin acest 

după 12 minute de joc

(50.4) 
(49,71
(49.5) 
(49,4)

trebuie

handbal vor 
de certă va-

capul locului 
că, în ansamblul lor,

Apărarea echipei noastre In plină acțiune ! Matzejinskas — unul din cel mal 
buni jucători ai echipei de tineret a U.R.S.S. —încearcă să arunce la poartă peste 

blocajul lui Nodea, Moser și Ivănescu

400 METRI
Mircea Zahaichievici (Din. Buc.) 
Ștefan Beregszaszl (Din. Buc.) 
Ioslf Ferencz (Steaua Buc.) 
Stan Nițu (Dinamo Buc.) 
Septimiu Todea (Șt. Buc.)

48.8
49.1
49.2
49.6
49.6 (52,5) _ ..
49.8 (49,8) Ștefan Mihaly (Dinamo Buc.)
50,0 (51,6) Gh. Zamflrescji (Steaua Buc.)
50.1 (49,0) Hie Savel (Dinamo Buc.)
50.2 (49,9) ‘
50.3 (49,2)

lon Mesaroș (C.S.O. Timiș.) 
Traian Sudrigean (Din. Brașov)

constatăm
zultatele înregistrate în acest an 
sprinterii noștri nu s-au ridicat 
nivelul așteptărilor, ele 
destul de departe de 
internaționale.

fiind încă 
performanțele

situații, după 
Vasile Du mi-

• Cauzele acestei 
părerea antrenorului 
trescu, sînt următoarele :

— nu a fost încă adoptat, cu con
secvență, lucrul

— majoritatea 
încep atletismul 
tocmai la vârsta 
mal, ar
mai bune rezultate.

metodic modem; 
sprinterilor noștri 
prea tîrziu, adică 

la care, în mod nor-
trebui să realizeze cele

o mai serioasă 
și de selecțio-

• Se impune deci 
acțiune de depistare 
nare a celor mal talentați alergători 
dintre copiii și juniorii . mici și pre
gătirea lor atentă, știut fiind că per
formanțele înalte — vin de obicei — 
după 6—7 ani de antrenament mi
nuțios și multilateral;

— trebuie extins schimbul de expe
riență între antrenorii care se ocupă 
de pregătirea alergătorilor 
popularizîndu-se metodele 
moderne de antrenament;

— trebuie organizate cît
concursuri cu caracter de mase, în 
special pentru cei mai tineri atleți, 
din rîndurile cărora să poată fl alese 
elementele cele mai talentate și cu 
perspectivă.

de viteză, 
cele mai

mai multe

bogat sezon competițional international, 
în care echipele noastre de ’ ~ ~
avea de înfruntat adversari 
loare.

Incercînd să analizăm 
echipei noastre în cele 8 jocuri dispu
tate în U.R.S.S. și Finlanda, trebuie să 
ținem seama de două lucruri: a) de 
numărul mare de jocuri susținute într-o 
scurtă perioadă; bj de faptul că hand
baliștii noștri se aflau la începutul acti
vității competiționale internaționale și 
nu aveau, deci, o pregătire fizică cores
punzătoare. Pentru a ilustra și mai bine 
condițiile în care a jucat echipa repre
zentativă a tării vom aminti că într-un 
interval de 9 zile ea a disputat 7 jocuri 
și a făcut două călătorii en avionul : 
una de 1.700 km și alta de 2.600 km !

In astfel de condiții echipa se punea 
greu pe „picioare* la fiecare joc. Indi
ferent de valoarea adversarului, handba- 
liștii romînî erau în dificultate în prima 
repriză, reușind să se mențină în avantaj 
numai datorită excelentului joc în apă
rare. Și după ce ne dădeau emoții Ia 
fiecare meci ei reușeau totuși pînă la 
urmă să se impună, de cele mai multe 
ori de o manieră categorică. O singură 
excepție a existat în această privință: 
meciul de la Helsinki, unde 
romînă a acționat, din primul 
într-o viteză și cu o varietate cum nu de 
multe ori ne-a fost dat s-o vedem Ce 
s a întîmplat ? A doua zi după sosirea 
noastră în capitala Finlandei o serie de 
ziare, comentînd valoarea formației ro 
mine, campioană a lumii, au lăsat să se 
înțeleagă că excelentele rezultate obținu
te în ultimul timp se datorese, în mod 
deosebit, jocului în forță al echipei și 
nu excelentei sale pregătiri tehnice și 
tactice. Nu era pentru prima oară ctad

comportam

echipa 
mînnt.

Victorii care se cer confirmate...
Fără 

nute de 
iești, în 
pionilor 
atît mai 
lizate în fața formației campioane a 
R.P. Ungare, țară în care handbalul 
în 7 are o veche tradiție. Este un 
succes, pentru care handbalistele 
feroviare au muncit cu sirguința și 
modestia care le caracterizează.

In momentul de față, campioanele 
nostre 
„Cupa 
țațele 
și de 
lului romînesc. Pentru aceasta însă, 
jucătoarele de la Rapid, împreună 
cu antrenorul lor, prof. Gabriel Zu
grăvescu, trebuie să muncească cu 
perseverență, elimtnind unele lipsuri 

ir care au ieșit in evidență în partidele 
cu Spartacus Budapesta.

Cind spunem acest lucru 
ferim la faptul că în atac 
Rapid continuă să manifeste 
tendință de unilateralitate, 
prea mult mingea spre Ana 
cunoscută prin forța și precizia arun- 

--------------- -na,ii,,.---anin rin---1- .1c:

au sarcina de a confirma, în 
campionilor europeni", rezul- 
bune obținute pînă in prezent, 
a menține prestigiul handba-

ne re- 
echipa 
încă o 

dirijînd 
Boțan,

realizat- 
cele mai

măcar acest lucru nu este 
cu precizie ȘÎ in momentele 
potrivite. In partida disputată sîm- 
bătă seara, spre exemplu, am re
marcat de multe ori faptul că blo
cajele la jucătoarea care marca „om 
la om" pe Ana Boțan nu se efec
tuau la timp și, in plus, deplasarea 
pivotului pe semicerc era adesea in 
contratimp cu direcția de pătrundere 
a principalei realizatoare a echipei. 
Din această cauză, acțiunile de atac 
ale formației Rapid își pierd efica
citatea, iar atunci cind Ana Boțan 
nu are perspectiva de a arunca la 
poartă și pasează mingea, celelalte 
jucătoare sînt dezorientate și recon
struiesc cu greutate acțiunea. Ar fi 
bine ca atunci cind se ivesc astfel 
de situații, jucătoarele feroviare să 
acționeze cu promptitudine, cu mai 
mult curaj.

Discutind despre felul in care Ra
pid București finalizează ficțiunile, 
trebuie să atragem atenția și asupra 
faptului că se ratează mult și, ceea 
ce este mai grav, din situații foarte 
clare. De pildă, considerăm că nu 
este admis la o formație de valoa-

gur joc două lovituri de la 7 m 1 
Asupra acestui lucru* ca ti asupra 
îmbunătățirii jocului extremelor an
trenorul Gabriel Zugrăvescu va tre
bui, de asemenea, să insiste.

In ceea ce privește apărarea, a 
fost evident că echipa noastră cam
pioană este în progres. ~ 
„preluarea* jucătoarelor 
circulație se face mai 
care contribuie lă o mai 
perire a spațiului de 
spre semicerc, 
manifestată în apărare 
că jucătoarele de la Rapid nu blo
chează încă cu suficient curaj arun
cările de la 9 m. Din această cauză 
în jocul de sîmbătă seara ele au pri
mit 4 goluri din astfel de aruncări.

Străduindu-se ca — în perioada de 
timp pe care o au la dispoziție — 
să-și îmbunătățească jocul, prin eli
minarea acestor lipsuri, handbalistele 
de la Rapid vor putea ca în parti
dele viitoare să confirme rezultatele 
bune obținute pînă acum.

L. GRIGORESCU
-secretar general al F.R.H.

Colaborarea, 
adverse din 
bine, lucru 
atentă aco- 
pătrundere 

Singura defecțiune 
este aceea

Cu toate că în ceea ce privește tehnica 
și tactica echipa s-a prezentat bine, 
totuși și la aceste capitole au existat 
o serie de lipsuri. Unele procedee teh
nice nn sînt încă însușite perfect, în 
așa fel tacit ele să se poată talănțui 
rapid ta desfășurarea unei faze, ceea ce 
determină „ruperi* în ritmul de joc. De 
asemenea, colaborarea dintre jucătorii 
de la 9 m și cei de pe semicerc na con
tribuie întotdeauna la finalizarea acțiu
nilor. De altfel, în privința specializării 
în jocul pe semicerc s-au manifestat 
carențe destul de serioase, ceea ce ,a 
făcut ca pivoții și extremele echipei 
reprezentative să nu constituie un peri
col permanent pentru apărarea adversă. 
Aceste lucruri nu trebuie privite ușor. 
Echipa noastră este campioană mondială 
și în fiecare întîlnire internațională, in
diferent de caracterul 
amical, ea trebuie să și 
rea. renumele de care 
ritm viu de-a lungul

ei, oficial uu 
confirme valoa- 
se bucură. Un 
întregului joc.

acțiuni dirijate, cît mai variate, cu nu
meroase posibilități de finalizare. în care 
să se împletească cele mai diferite pro
cedee tehnice — iată ce se așteaptă de 
la handbaliștii noștri fruntași.

Aceste concluzii ne determină să afir
măm. că din punct de vedere al veri
ficării potențialului echipei noastre tur
neul în U.R.S.S. și Finlanda a fost folo
sitor. Posibilitatea de a întîlni adversari 
diferiți, de a evolua în condițiuni de 
joc care se schimbau de la o etapă a 
călătoriei la alta (săli de dimensiuni 
diferite, unele cu parchet, altele cu 
podium de lemn sau cu zgură etc) au 
constituit prilejuri de a se face o temei
nică verificare a componenților lotului 
reprezentativ la început de sezon. Și 
sîntem convinși că antrenorii au tras 
învățăminte dintre cele mai prețioase.

Nu putem încheia considerațiile asupra 
comportării formației noastre fără a 
scoate în evidență coeziunea ei morală, 
spiritul tovărășesc de echipă care a 
existat de-a lungul turneului între toți 
componenții lotului reprezentativ. In 
partida cu selecționata Uniunii Sovietice, 

Tbilisi, în 
Leningrad 
de multe 
dată însă 
s-au spri-

în cele 
cea de 
echipa noastră a fost pusă 
ori în 
jucătorii romîni s-au regăsit, 
jinit reciproc, colaborînd perfect în apă
rare și în atac. Numai-așa reprezenta
tiva noastră a reușit să se impună ca 
o veritabilă echipă, bine închegată, care 
știe să depășească momentele mai grele.

Și 
balul 
făcut 
le-au 
grese _ __ __
prindă. Am avut prilejul să urmărim 
echipe multe, bine pregătite, în compo
nența cărora au intrat jucători tineri 
cu calități fizice deosebite și cu o ridi
cată pregătire tehnică. Alături de 
jucători cunoscuți prin valoarea lor cum 
sînt Lebedev. Terțvadze, Șîbalkin. Koz- 
mlnin și alții, atît în prima formație a 
Uniunii Sovietice, cît și în garnitura de 
tineret au evoluat tineri handbaliști care 
vor aduce, nu peste multă vreme, mari 
satisfacții sportulni sovietic. Handbalul 
sovietic dispune în prezent de un lot 
numeros de tineri, printre care am re
marcat pe Zaharian, Veldrie, Phakadze, 
Zardaiîșvili, Sevcenko. Reznikov, Mazur, 
Matzejinskas, Gasiev, Klimov și alții. De 
asemenea, numărul mare de spectatori 
de la Moscova, Leningrad și, în spe
cial, de la Tbilisi ne-a arătat că hand
balul ta 7, deși încă un sport ttaăr îa 
Uniunea Sovietică, cucerește rapid ma
sele de iubitori ai sportului.

CALIN ANTONESCU

două meciuri de la 
a doua partidă de Ia

dificultate. De fiecare

acum cîteva cuvinte despre hand- 
sovietic. Handbaliștii sovietici au 
de la ultimele întîlniri pe care 

susținut cu sportivii romînî pro- 
care au fost de natură să ne sur-

„Cupa de iarnă“

Jocuri interesante in etapa a IV-a
Sîmbătă și duminică după-amiază, 

sala Floreasca a găzduit partidele 
etapei a IV-a a popularei competiții 
de handbal — .Cupa de iarnă“. Și 
de data aceasta am asistat la întil- 
niri viu disputate, de un bun nivel 
tehnic.
DINAMO BACAU — TITANII (m) 

28—27 (11—15). Nu a lipsit mult ca în 
acest joc să se înregistreze o sur
priză. După ce la pauză au condus 
cu un punct, metalurgiștii și-au mă
rit avantajul, la 3 puncte, în minu
tul 50. Din acest moment, băcăoanii 
au jucat mai atent în apărare și 
după 3 minute tabela de marcaj a 
arătat scor egal : 24—24. Apoi, di 
namoviștii au luat conducerea (25— 
24), au fost egalați (25—25) și în con
tinuare au mai înscris 3 goluri. Bucu- 
reștenii au forțat ritmul in ultimele 
2 minute, dar nu au reușit decît să 
micșoreze diferența la un punct. 
S-au remarcat : Horobet (13 goluri) 
și Schneider (5) de la Dinamo, res
pectiv Tudoroiu (11) și Marinescu (2).

ȘTIINȚA — CONFECȚIA (f) 26—7 
(11—2). Această partidă a constituit 
pentru handbalistele de la Știința 
un... antrenament public. Jucătoarele 
de la Confecția au început bine, dar 
treptat au cedat complet inițiativa 
experimentatelor lor adversare. Go
lurile au fost înscrise de Aurelia 
Sz&ko (7), Aurora Leonte (6), Caro
lina Cîrligeanu (5), Iosefina Ștefă- 
nescu (4), Maria Ianosi (3) și Elena 
Const antinescu (1) pentru Știința, 
Aurelia Dumitru (2), Niculîna Iordan 
(2), Ioana Cîrstea (2) și Margareta 
Iordan (1) pentru Confecția.

RAPID — RAF5MARIA TELEA- 
JEN (m) 25—18 (15—11). Rapidiștii au 
imprimat jocului un ritm viu și au 
condus în permanență. Mai calp i, 
at.it. în acțiunile de atac cit și in

apărare, feroviarii au reușit să ciș- 
tige pe merit Tinerii petroliști au 
arătat și de data aceasta frumoasele 
calități pe care le posedă, dar apă
rarea a avut multe fisuri. Jucătorii 
cu cea mai mare eficacitate au fost: 
Barbu (6) și M .eșan (5) de la Ra
pid, Oană (5), și Rotaru (5) de la 
Rafinăria.

PROGRESUL — VESTITORUL (f) 
18—11 (6—4). In prima repriză jucă
toarele de la Vestitorul au luptat 
de la egal cu liderul campionatului, 
reușind chiar ca în minutul 10 să 
con ’ucă : 3—2. După pauză, Prog ;sul 
a jucat mai variat în atac, mări.i- 
du-,i astfel avantaje’ luat In prima 
parte a întîlnirii. S-au remarcat 
Victorița Dumitrescu (8) de la Pro
gresul și Anemaria Ongerih (5) de la 
Vestitorul.

STEAUA — ȘTIINȚA (m) 20—23 
(10—14). Militarii, cu o formație din 
care au lipsit Nodea, Telman, Schmid,, 
Oțelea și Iacob, au început „tare“ 
meciul, și în min. 14 au cei-’. cu 
7—2. Apoi, comiț'nd nenumărate 
greșeli (pase la adversar, șuturi în 
bloc'j etc.) au permis stude. ților 
să egaleze și să ia conducerea, pe 
care nu au mai cedat-o pînă la ter
minarea întîlnirii.

DINAMO — C.S.Ș. (m) 16—14 (9—8). 
Tot timpul meciului scorul s-a men
ținut strîns. Tinerii de la C.S.Ș. au 
jucat curajos cu rezervele campio
nilor țării șl, dacă erau mai calmi, 
ar fi putut „scoate" un rezultat de 
egalitate.

RAPID — UNIREA (f) 11—11 (6—4). 
Rapidul a prezentat echipa de rezer
ve și a condus majoritatea timpului, 
în ultimul minut de joc Aurora Ale- 
xandrescu (Unirea) a înscris punctul 
egalizator.

V. POMPILIU



Din experiența sportului de mase sovietic

0 ASOCIAȚIE SPORTIVĂ MICĂ, DAR INIMOASĂ
Adresa institutului este : Saratov, 

«trada Sacco și Vanzetti, nr. 4. Nu
mele lui este Vostokghiprogaz. îm
preună cu fotoreporterul Iuri Somov 
am făcut zilele trecute o vizită pe 
această stradă, la institutul mai sus 
amintit. Aflasem că aici ființează o 
asociație sportivă mică, dar inimoa
să, cu frumoase rezultate. Am între
bat la intrarea In institut de orga
nizatorul sportiv, geologul șef Boris 
Smirnov. împreună cu inginerul șef. 
Bogdan Semerek, Boris Smirnov lu
cra la noi proiecte, se consultau re
ciproc asupra unor probleme de pro
ducție.

Aflînd scopul sosirii noastre, Boris 
Smirnov zîmbi :

— Se pare că o să vă decepționez. 
In institutul nostru lucrătorii sînt 
destul de vîrstnici, avem mulți fa
miliști, în general oameni de peste 
25—30 de ani. N-am obținut pînă a- 
cum succese răsunătoare și nici nu 
pregătim schimbul de mîine al lui 
Brumei sau Bolotnikov.

Dar imediat Boris uită că și-a 
propus să ne... decepționeze și în
cepu să ne povestească în detaliu 
numeroase aspecte ale mișcării de 
cultură fizică și sport din cadrul in
stitutului.

— Direcția principală este gim
nastica în producție, ne spune Boris. 
Urmează secția de pregătire fizică 
generală și, în sfîrșit, secțiile spor
tive, participarea la întreceri. In fie
care secție avem cîte un organizator 
sportiv. Aceștia au misiunea de a 
antrena și mobiliza nemijlocit pe 
oamenii muncii la practicarea spor
tului : excursii pe Volga șl în afara 
orașului în timpul verii, plimbări cu 
schiurile în timpul iernii, competiții. 
Organizatorii sportivi sînt aceia care 
atrag pe începători în secții. De a- 
semenea, ei răspund și de gimnas
tica în producție. Este adevărat, am 
depus eforturi serioase pentru obiș- 
nuirea oamenilor cu gimnastica zil
nică. Dar munca noastră a fost în
cununată de 6ucces. In prezent, zil
nic, la ora 11, se întrerupe lucrul 
pentru zece minute șl în ritmul unei 
melodii cunoscute, sub conducerea ra- 
diometodistului, lucrătorii institutu
lui nostru participă cu plăcere la 
cele zece minute de gimnastică.

Evident mulțumit, Boris Smirnov 
continuă :

— Astfel începe practicarea spor
tului la noi. După aceea oamenii vin 
în secție. La început la mine, la sec
ția de pregătire fizică generală, iar 
apoi... Dar despre aceasta e mai bine 
să vă vorbească Vladimir Pșenicinii, 
sportivul nostru de bază, președin
tele consiliului asociației sportive.

Vladimir Pșenicinîi este de pro
fesie geolog. A îndrăgit cu mulți ani 
în urmă sportul. In prezent el are 
categoria I de clasificare Ia volei, 
este antrenor, entuziast. întreaga 
viață sportivă a institutului este le
gată nemijlocit de munca și pasiu
nea lui Vladimir Pșenicinîi.

Consiliul asociației a înțeles că 
pentru practicarea sportului este ne
voie în primul rînd de inventar.

Breviar
• CU PRILEJUL Jocurilor Olim

pice de ia Tokio se va organiza o ex
poziție de artă plastică cuprinzind 
opere de artă japoneză, veche și mo
dernă, realizate atit de artiști ama
tori, cit și de profesioniști. S-a sta
bilit ca secțiile expoziției să fie : artă 
japoneză tradițională, artă japoneză 
modernă, teatru clasic, opere cu temă 
sportivă (vechi desene sau opere ale 
artiștilor plastici contemporani).

• IN JAPONIA a fost creată „A- 
sociația pentru strîngerea fondurilor 
în vederea Jocurilor Olimpice", aso
ciație cu un triplu obiectiv : se îngri
jește de cheltuielile de administrație 
și de funcționare a aparatului sala
riat pentru perioada celei de a 18-a 
Olimpiade, ca și pentru anii de prepa
rative in vederea J.O., se preocupă de 
buna pregătire a sportivilor japonezi, 
finanțează construirea unei clădiri ce 
va servi drept cartier general al Olim
piadei de la Tokio. Misiunea cea mai 
importantă va fi însă aceea arătată 
în denumirea asociației. Fondurile sînt 
procurate prin emisiuni filatelice, vin
derea de insigne, patronarea de curse 
de cai, vinderea de țigări cu emble
mă olimpică etc.

• DESENATORULUI Yusaku Ka- 
mekura i s-a acordat „Marele Premiu 
de artă", ccl mai important premiu 
pe care-1 decerne Ministerul japonez 
al educației, pentru afișul său consa
crat viitoarelor J.O. de la Tokio. Y. 
Kamekura este primul desenator care 
a obținut această distincție.

• JUDO, sportul național al japo
nezilor, devine tot mai cunoscut. Sta

E ora 11. Intr-una din secții, lucrătorii execută gimnastica in producție

Este nevoie apoi de o bază sportivă 
pentru antrenamente, de organiza
tori, antrenori, arbitri. în prezent, 
toate acestea există în cadrul insti
tutului Vostokghiprogaz. Din mijloa
cele bănești repartizate de comitetul 
local al sindicatelor șl de clubul 
Trud, asociația închiriază stadionul 
local Dinamo, bazinul acoperit de 
înot de la Palatul orășenesc al spor
tului, sala de jocuri. în afara ora
șului a fost amenajată o bază de 
schi proprie, iar pe malul Volgăi o 
tabără sportivă. în fiecare secție — 
de atletism, volei, baschet, tenis de 
masă, șah și șașki, tir, schi, patinaj, 
turism, pescuit amator și sporturi 
nautice — există inventar propriu, 
precum și antrenori obștești.

Spartachiada este o competiție de
venită tradițională. Ea se organizează 
la 7—8 discipline sportive în fiecare 
an. Această întrecere de mase antre
nează de fiecare dată mai mult de 
jumătate din lucrătorii institutului. 
Este declarată învingătoare acea sec
ție care realizează rezultate bune la 
întregul complex de competiții. Pri
mei clasate i se înmînează o cupă 
transmisibilă, precum și premii în 
materiale sportive. Spartachiada nu e 
însă singura competiție la care par
ticipă sportivii din institutul Vostok
ghiprogaz. Echipele de volei, baschet, 
schi, tenis de masă, șașki și șah par
ticipă în campionatul orașului Sara
tov, obținînd rezultate mulțumitoare.

Asociația sportivă din cadrul in
stitutului Vostokghiprogaz este des
tul de tînără — are doar trei ani. 
Firește, ea nu se poate compara cu 
cluburile sportive din Saratov șl a- 
sociațiile mai vechi, nici în ce pri
vește rezultatele și nici volumul de 
muncă. Dar important este că la a- 
cest institut aproape toți îndrăgesc 
sportul, îl consideră un prieten a- 
propiat, fapt care-i ajută să fie în
totdeauna veseli, dîrzi, le înfrumuse. 
țează viața.

VLADIMIR KIRIUUK
corespondent special APN

olimpic
tisticile oficiale arată că în lumea 
întreagă numărul practicanților a- 
cestui sport este de aproape 5 200 000. 
Dintre aceștia, 4 000 000 sînt în Japo
nia, unde există 20 000 de cluburi de 
judo. Cel mal tînăr sport olimpic are 
deci succesul asigurat la viitoarea O- 
limpiadă.

• ZIARELE JAPONEZE anunță că 
Ia viitoarele J.O. se contează pe cel 
puțin 30.000 de turiști străini. Pină in 
prezent, pentru aceștia nu sint dispo
nibile in regiunea orașului Tokio 
decit 19.000 de paturi.

• CONDUCEREA municipalității o- 
rașului Tokio a fost însărcinată să se 
ocupe de mărirea posibilităților de 
aprovizionare cu apă potabilă a ora
șului. De asemenea, s-a ridicat pro
blema îmbunătățirii canalizării.

• IN CURSELE DE ÎNOT ce vor 
avea loc în cadrul Jocurilor Olimpice, 
sosirile vor fi cronometrate cu un a- 
parat nou, electronic, pus la punct 
de specialiștii japonezi și studiat ac
tualmente de un comitet al federației 
japoneze de natație. Noul aparat, care 
înlătură toate posibilitățile unei gre
șeli, înregistrează automat sosirea, 
atunci cînd înotătorul atinge un de
tector fixat pe bordul bazinului. De
tectorul aste alcătuit dintr-o placă de 
metal care intră 50 cm in apă și are 
dimensiunile 220x80 cm. Detectorul 
este construit în așa fel încît este im
presionat numai atunci cind e atins 
de înotător. El nu e sensibil Ia valu
rile apei din bazin, la vibrații sau la 
zgomote și va nota timpul cu o pre
cizie ce merge pînă la o sutime de 
secundă.

Polonia—Ungaria 7-3 
la box

La Lodz s-a disputat meciul de 
box dintre echipele selecționate ale 
R.P. Polone și R.P. Ungare, în
cheiat cu scorul de 7—3 în favoarea 
pugiliștilor polonezi. în două întîl- 
niri victoria a fost atribuită înainte 
de limită; Knut (semimijlocie) a 
dispus prin k.o. de Klinger, iar Kuc- 
miercz (mijlocie mică) a cîștigat tot 
prin k.o. în fața lui Nemeth. Cele
lalte victorii ale echipei poloneze au 
fost realizate de Olech, Adamski, 
Kulej, PietrzykowsSd și Jedrzejewski. 
La cat. cocoș, campionul olimpic 
Torok a dispus la puncte de polone
zul Bending. Kajdi, o mare speranță 
a boxului maghiar, l-a întrecut la 
puncte pe Szczecepanski, iar Feher 
a fost declarat învingător la puncte 
în fața lui Damp, care l-a Înlocuit 
pe Walasek.

HANDBAL PESTE HOTARE
In programul internațional de du

minică, handbalul a figurat cu nu
meroase întîlniri oficiale, turnee sau 
jocuri amicale. In „Cupa campioni
lor europeni" la Leipzig formația stu
dențească DHFK a învins cu 25—17 
(12-9) pe Burevestnik Tbilisi, califi- 
cîndu-se pentru meciul cu Dukla Pra- 
ga (sferturile de finală). La Miinchen, 
F. A. Goppingen a realizat un scor de 
rugbi, 40-14 (25-6), in dauna formației 
belgiene Flemallois Liege.

Un meci amical interțări s-a dis
putat la Oslo, unde Norvegia a dis
pus cu 17-12 (10-6) de reprezentativa 
Franței.

Cunoscuta echipă iugoslavă „Ruko- 
met“ Zagreb care se rodează în ve
derea meciurilor pentru „Cupa cam
pionilor europeni" a întrecut cu 25-12 
(10-7) selecționata orașului Salzburg 
iar Dukla Praga a cîștigat turneul 
de la Berlin, înaintea lui Vorwărts și 
Ai ax Copenhaga.

TURNEUL DE BOX Al
PRAGA 10 (prin telefon). Dumi

nică seara s-au disputat ultimele 
semifinale ale Turneului Armatelor 
prietene. Dobrescu a pierdut meciul 
cu Millek (R.D. Germană). Boxerul 
german a abuzat de obstrucții, a 
primit foarte multe observații din 
partea arbitrului de ring, dar nici 
un avertisment! Dintr-o gravă eroare 
de arbitraj, Baciu a fost învins prin 
k.o. în repriza a doua de Svejda 

j (R.S. Cehoslovacă). El a fost lovit 
i clar sub centură, însă arbitrul din 
| ring în loc să-l descalifice pe Svejda, 

l-a numărat pe Baciu pînă Ia 10, 
dictînd out.

Șt. Cojan a avut la discreție me
ciul cu Viliev (Bulgaria) dar, cu toate 
acestea, arbitrii l-au dat învins. Co-

• Ancheta organizată de ziarul
„Junge Welt" pentru desemnarea ce
lor mai buni sportivi din R.D. Ger
mană pe anul 1962 s-a încheiat cu 
următoarele rezultate : masculin : 1. 
Helmuth Recknagel, campion mon
dial de schi ; 2. Manfred Matu- 
schewski (atletism) ; 3. Klaus Ampler 
(ciclism) ; feminin: 1. Ingrid Kram
mer (natație-sărituri); 2. Cristiane 
Lanzke (natație-sărituri) ; 3. Heidi
Pechstein (natație-înot).

• Hary Gubner, recordman mon
dial la aruncarea greutății în sală, 
a stabilit zilele trecute o performanță 
valoroasă la haltere. La totalul celor

încep pregătirile pentru jocurile de fotbal 
cu Maroc și Etiopia

Două loturi de juniori joacă mline cu Progresul și Dinamo
După cum se știe, la 23 decembrie 

echipele noastre reprezentative A și 
de tineret vor evolua peste hotare. 
Prima reprezentativă va susține la 
Casablanca meciul revanșă cu Ma
roc, iar selecționata de tineret va 
întîlni la Addis-Abeba, Etiopia. Citi
torii își amintesc că în toamnă, la 
București, echipa noastră primă a 
învins cu 4—0, iar cea de tineret 
cu 5—4.

Săptămîna aceasta încep pregăti
rile loturilor noastre reprezentative. 
Pentru echipa națională A sînt vi
zați 20 de jucători, din care va fi 
alcătuit lotul care va pleca în Ma
roc : Voinescu, Sfetcu, Popa, Nun- 
weiller III, Ivan, Georgescu, Staicu, 
Motroc, Petru Emil, Jenei, Koszka, 
Pîrcălab, Constantin, Manolache, 
Ghergheli, Tătaru, Țîrcovnieu, Varga, 
I. Ionescu, Selymesi II. Lotul va face 
un antrenament vineri, iar duminică 
urmează să susțină un meci de pre
gătire cu o echipă de categorie A. 
Plecarea este fixată pentru începutul 
săptămînii viitoare.

Este probabil ca în drum spre Ma
roc lotul A să dispute un joc ami

FOTBAL
Fotbaliștii bulgari se pregătesc...

Duminica viitoare, la Lisabona, re
prezentativa R.P. Bulgaria va întîlni 
în meci retur contînd pentru „Cupa 
Europei interțări" selecționata Por
tugaliei. De altfel, acesta va fi și 
ultimul meci internațional oficial din 
acest an. In vederea acestei partide, 
echipa Bulgariei a susținut duminică, 
9 decembrie, un meci de verificare 
cu Slavia Sofia. Lotul a cîștigat cu 
scorul de 4—1, prin golurile înscrise 
de Asparuhov (2), Kolev și Diev. Tot 
duminica trecută s-au disputat și trei 
meciuri restanță din etapa a XlV-a 
a campionatului. Iată rezultatele în
registrate: Cerno More — Marek 
1—0, Lokomotiv Plovdiv — Dobrod- 
gea 3—1, Spartak Pleven — Dunav 
0—0. După 14 etape în clasament 
conduce Lokomotiv Sofia cu 19 p., 
urmată de Lokomotiv Plovdiv și 
Spartak Sofia — 18 p., Spartak Plov
div și Spartak Pleven — 17 p.,
T.D.N.A. (13 jocuri) — 16 p. Ultimele 
meciuri ale turului — etapa a XV-a 
— se vor desfășura în zilele de 22, 
23 șl 26 decembrie.

1
In campionatul italian: multe goluri 

marcate de jucătorii străini

Marea majoritate a golurilor înscrise 
în meciurile etapei a 12-a din cam
pionatul italian aparțin jucătorilor 
străini. Contribuția lor a fost hotă- 
rîtoare în cîștigarea partidelor (chiar 
la scor). La Palermo, echipa locală 
a condus cu 1—0 în meciul cu Ju
ventus, dar argentinianul Sivori a 
egalat (1—1). O mare surpriză s-a 
înregistrat la Torino, unde gazdele au 
pierdut cu 0—4 în fața Fiorentinei, 
golurile fiind marcate de suedezul 
Hamrin (3) și peruvianul Seminario.

ARMATELOR PRIETINE
jan a cîștigat toate reprizele însă 
o fost împiedicat cu regularitate de 
arbitrul Nowacewski (R.P. Polonă) 
să lovească decis. La fiecare atac al 
boxerului romîn, arbitrul de ring a 
dictat... breck !

Iată celelalte rezultate : Stepașkin 
(U.R.S.S.) b.ab. Simon (R.P. Ungară), 
Tumniș (U.R.S.S.) b.k.o.2 Kiriakov 
(R.P. Bulgaria), S. Mițev (R.P. Bul
garia) b.p. P. Dobre, Agheev (U.R.S.S.) 
b.k.o. 2. Wolf (R. D. Germană), 
Pozniak (U.R.S.S.) b.p. Polacek 
(R. S. Cehoslovacă). Finalele se vor 
disputa marți seară.

ION POPA 
antrenor

PE SCURT
trei stiluri el a realizat un rezultat 
superior cifrei de 500 kg, și anume : 
510 kg (175—145—190).

• Campionatul de șah al R.P.F. 
Iugoslavia, recent încheiat, a fost 
cîștigat de marele maestru Svetozar 
Gligorici, urmat de Matanovici, Da- 
mianovici și Velimirovici.

• Selecționata de hochei pe gheață 
a R.P. Ungare întreprinde în pre
zent un turneu în R.D. Germană. 
La Karl Marx-Stadt hocheiștii ma

cal (la 19 decembrie) în Italia. După 
meciul cu Maroc, din acest lot se va 
alcătui o selecționată a Bucureștiului, 
care va evolua la 25 decembrie în 
orașul Mnrakech.

In lotul de tineret sint o serie de 
jucători de la Viitorul : Suciu, Pal. 
Petescu, Răcelescu, Neșu, Pavlovici.
D. Popescu și Haidu, precum și : 
Urziceanu, Hălmăgeanu, Igna, Năf- 
tănăilă, Marcu, Voinea, Raksi, Crișan 
Nun waller IV. Acest lot își va în
cepe pregătirile în ziua de 15 de
cembrie și va pleca în Etiopia săp
tămîna viitoare. Lotul de tineret ur
mează să mai susțină, la întoarcerea 
din Etiopia (unde are perfectate trei 
jocuri), cîteva partide în Sudan sau 
Siria și Grecia.

De asemenea, zilele acestea con
tinuă antrenamentele lotului de ju
niori, care se pregătește pentru vi
itorul Turneu U.E.F.A. Mîine, pe sta
dionul Dinamo vor avea loc două 
meciuri de verificare : la ora 12 Lo
tul B dc juniori va întilni Progresul, 
iar la ora 14 Lotul A va primi re
plica echipei Dinamo București.

PE G Kj O E
La Roma, Milan a cîștigat cu 1^^^ 
prin punctul marcat de sud-america- 
nul Altafini, iar Bologna (pe teren 
propriu) a cîștigat net (5—0) meciul 
cu Catania. Autorii golurilor: danezul 
Nielsen (3) și vest-germanul Haller 
(2). Internazionale a cîștigat cu 3—2 
meciul cu Spăl prin punctele marcate 
de Giacomo, Suarez și Mazzola. Man- 
tova a obținut „acasă" o victorie 
prețioasă cu Genoa (2—0) prin golu
rile marcate de internaționalul Sor- 
manl (din lovitură liberă de la 35 m) 
și vest-germanul Geyer. în fine, La- 
nerossi și Venezia au terminat la 
egalitate (0—0) în timp ce Sampdoria 
a învins la Genova pe Napoli 
3—0 (ultimele două goluri 
marcate de chilianul Torro 
mele 5 minute). In clasament 
acum din nou Bologna (18 
mată de Juventus (17 p.) 
Spăl

cu 
au fost 
în ulti- 
conduce 
P), ur- 

Inter și
(cîte 16 p.).

Lyon ți Reims Invbise

In etapa de duminică a campiona
tului Franței (prima din retur) echi
pele fruntașe Lyon și Reims au pă
răsit terenul învinse. Nîmes a dispus 
cu 1—0 de Lyon, iar Strasbourg a 
cîștigat cu 3—2 la Reims. Cu toate 
acestea, Lyon și-a păstrat locul I, 
deoarece principala pretendentă la 
șefie, Bordeaux, n-a reușit decît 
meci nul (0—0) cu Angers. în schimb 
Nice, prin victoria obținută cu 1—0 
în fața echipei Marseille, s-a apro
piat la numai două puncte de lider. 
Iată celelalte, rezultate. Rouen — 
Montpelier 3—1, Valenciennes — Mo
naco 0—0, Sedan — Nancy 2—0, Gre
noble — Toulouse 1—0, Racing —
Rennes 5—3, Stade Franșais — Lens 
2—0. Clasament: Lyon 26 p., Bor
deaux 25 p., Nice 24 p., Monaco, Reims, 
Toulouse cite 23 p.

Anderlecht învinsă

In campionatul belgian s-a înre
gistrat o mare surpriză: S. K. Lierse 
a dispus cu 2—1 de Anderlecht. In 
clasament conduce acum Lierse cu 
15 p. urmată de Anderlecht cu 15.

Ewerton tot pe primul loc

Iată rezultatele etapei a 21-a din 
campionatul Angliei: Birmingham — 
Blackburn 3—1, Bolton — Tottenham 
1—0, Burnley — Ippswich Town 3—1, 
Everton — West Ham United 1—1, 
Wolverhampton — Fulham 5—0, Lei
cester — Aston Villa 3—3, Leyton- 
Sheffield United 2—2, Manchester 
United — Nottingham Forest 5—1, 
Liverpool — Sheffield Wednesday 
1—0, West Bromwich — Manchester 
City 2—1. In clasament: Everton 31 p. 
Burnley 29 p., Tottenham 28 p.

ghiari au avut ca adversari echipa 
de juniori a R.D. Germane. Victo
ria a revenit sportivilor gazdă cu 
scorul de 4-2 (1-0, 3-2, 0-0). In con
tinuarea turneului, cele două echipe 
s-au întîlnit în meci revanșă la 
Dresda. Au cîștigat din nou hocheiștii 
germani cu 7-3 (3-0, 0-2, 4-1).

• Campionatele internaționale de 
scrimă ale Austriei au luat sfîrșit 
cu desfășurarea probei de sabie. In 
finală s-au întîlnit doi sportivi ma
ghiari : Bakony și Kovacs, victoria 
revenind cu scorul de 8-7 lui Bakony. 
Pe locul trei s-a clasat italianul 
Rosso.


