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Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne 
DECRET

pentru convocarea Marii Adunări Naționale
temeiul articolului 37 pot. I din Constituție, Consiliul de Stat 
Romîne decretează:

convoacă Marea Adunare Națională în a patra sesiune ordinară 
patra legislaturi. In ziua de 27 decembrie 1962, orele 10 dimineața, la
Adunări Naționale.

In
Populare

Se

al Republicii

a celei de-a 
sediul Marii

Președintele Consiliului de Stat,
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ :«

.g-î*»

*

■

Cupa a XV-a aniversare a R.P.R.“
'N INTERESANT CONCURS 
PENTRU RADIOAMATORI

| Comisia 
k-ului radio
[competiție din acest an : „Cupa 
la XV-a aniversare a R.P.R.“. 
I Concursul se va desfășura In 
[zilele 
lîntre
114.00.

In
Ioc etapa de telegrafie (apel: 
CQ YO), iar in următoarea, e- 
fafwjAdc

b^9:~eH

centrală a spor- 
organizează ultima

de 16 ți 23 decembrie, 
orele 7.00-9.00 și 12.00-

prispa duminică va avea

curs), separat pe categorii de 
stații. Se va întocmi de aseme
nea și un clasament pe re
giuni.
TG. MUREȘ : INTERESANT 

CONCURS DE FOFICE
Orașul nostru va găzdui In 

curind un interesant concurs 
de popice la care vor participa 
17 echipe (14 masculine și 3

(Continuare in pag. a 3-a)

Pe terenurile și în sălile 
de sport din raionul 

Gherla
Consiliul raional LCFS Gherla 
organizat numeroase competițiia _

dotate ou -Cupa a XE-a aniver- 
sare a R.P.IC*. Ij șah participi 
sportivi dia cinci asociații spor
tive, iar ia volei și baschet cite 
7 ți, respectiv, 4 formalii din 
oraș.

Oclatian Guțu 
corespMulețJ.

In decorul mi
nunat al munților 
înzăpeziți, schiorii 
urcă spre înălțimi 
pentru a porni 
poi în iureș 
pirtiile albe...

a-

Pe

Schiorii de la Dinamo Brașov 
sînt gata pentru noul sezon
peste 100 de copii, ju- 
junioare, seniori și se- 
de la Dinamo Brașov

Constantin 
Sfete, Gh. 
Cristolovca-

• telefonie (apel general 
.Benzile de lucru in am- 

re(c.pe sini: 3,5 și 7 MHz. 
I La concurs pot participa toți 
radioamatorii autorizați. Pentru 
\completarea indicativului, spor
tivii vor transmite și prescurta
rea regiunii respective după 
cum urmează: AG-Argeș, BC- 
Bacău. BT-Banat, BV-Bra- 
șov, BU-oraș București, RB- 
regiunea București, CJ-Cluj, 
CR-Crișana, DB-Dobrogea, GL- 
Galați, HU-Hunedoara, IȘ-Iași, 
MR-Maramureș, MS-Mureș-Au- 
tonomă Maghiară, OL-Oltenia, 
PL-Ploiești, SV-Suceava.

Cu o stație se poate lucra 
o singură dată pe fiecare ban
dă. Clasamentele se vor întoc
mi pe fiecare etapă (și con-

Numeroase competiții 
în raionul Tîrqovi$te

Jucătoare și jucători de volei, 
șah, tenis de masă și o serie 
de echipe de fotbal din raion, 
printre care se află și Meta
lul Tirgoviște, iși dispută in- 
tiietatea in cadrul competițiilor 
dotate cu trofeul „A XV-a ani- 
veictere a R.P.R.“ Intîlnirile de 
volei și tenis de masă se des
fășoară in sala Școlii medii.

Mișu Avanu—coresp.

Minutul 14 al îndlnirii. Costache II realizează un frumos gol 
pe contraatac și scorul a devenit 6—2 pentru Dinamo București 

Foto: T. Chioreanu

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE ȘAH
Din nou pluton compact in iruntca clasamentului

planat 
rezulta- 
echipele 
in 7 Di- 

Spar tacus

a fost mai viu disputată, mai j 
interesantă. Spectatorii au I 
aplaudat cu căldură fazele de 
atac reușite de dinamoviști, 
precum și curajul, elasticitatea 
și siguranța cu care „scotea” 
cite o dată chiar și cele mai 
puternice ..bombe" excepționa
lul portar maghiar Andrik.

După pauză, meciul a pier
dut un timp din frumusețe. 
Handbaliștii oaspeți, in dorința 
de a evita o infringere la o 
diferență prea mare, au apli
cat bine cunoscuta tactică de 
„a nu da mingea adversaru
lui”. Acest lucru, ca și manie
ra lor de multe ori dură de a 
se apăra a scos din ritmul ei 
obișnuit echipa noastră cam
pioană. în ultimele 10 minute 
însă, dinamoviștii bucureșteni 
nu au mai ținut seama de în
cercările jucătorilor de la Spar- 
tacus de a „limita” diferența 
de scor și au luat jocul pe cont 
propriu.

CALIN ANTONESCU

Cei 
niori, 
ni oare 
se află într-un stadiu foarte
avansat de pregătire în vede
rea apropiatului sezon de schi. 
Iată, de pildă, cele trei cen
tre de copii din Brașov, Rîșnov 
și Fundata, unde munca de 
pregătire a început încă din 
timpul verii, îneît în toamnă 
au putut fi selecționați cîte 
15 copii din fiecare centru și 
indrumați spre probele pentru 
care au înclinație. Tinerii s-au 
pregătit sub supravegherea 
unor cadre de specialitate, iar 
acum au la dispoziție mate
rialele și echipamentul nece
sar începerii activității pe ză
padă.

Fondiștii seniori (Dinu Pe
tre, Gh. Bădescu, loan Rășină, 
G. Vilmoș ș.a.), componenții e- 
chipei de tineret (N. Sume-

drea, Ion Țeposu, 
Samoilâ, Nieulae 
Săniuță, Nieulae 
nu ș.a.), juniorii (Ion Olteanu,
Gh. Dihoi, N. Bîșa, Iosif Ol
teanu, Ion Bidu), senioarele 
(Iuliana Matei, Marcela Bratu) 
și junioarele (Iuliana Bogozi, 
Virginia Iuțea, Maria Stănilă 
ș.a.) s-au pregătit cu multă 
seriozitate sub conducerea an
trenorului Ștefan Stăiculescu. 
Fondiștii dinamoviști sînt ho- 
tărîți să-și respecte angajamen
tul de a cuceri cinci titluri de 
campioni ai țării. în cadrul 
pregătirilor pe uscat, schiorii 
de la Dinamo au trecut 
succes o serie de norme 
control.

De concurenții probelor 
pine se ocupă intens
trenorul Gheorghe Roșculeț

cu 
de

al-
an-

(Continuare tn pag. a 3-a)

Astă-seară (ora 19) și mîine (ora 18,3fi)
pe patinoarul „23 August0

Dubla întîlnire de hochei
R.P. Romînă-R.D. Germană

După 12 runde Soos a devenit 
liderud finalei campionatului re
publican de șah. Dar poziția sa, 
ca și a celor a fia ți în imediata 
apropiere este incertă din cauza 
cîtorva întrerupte cheie care nu 
au fost încă reluate. Gheorghiu 
și Ciocîltea pot să-1 ajungă pe 
fruntaș, iar ultimul chiar să-i și 
întreacă dacă va realiza două 
puncte din partidele neterminate. 
De remarcat că finala din acest 

a campionatuiîui țării prileju
iește o luptă de o rară dîrzenic. 
Cu 7 runde înainte de sfîrșit nu 
mai puțini de 13 jucători candi
dează la primul loc.

Joi seara, în runda a 12-a, au 
nst Janiro4^0^.4 îJr. T.,Tî..

portare au devenit aproape pro
verbiale, l-a oprit din cursă pe 
Troianescu jucînid (în sfîrșit) 
bine o partidă în întregime. Par- 
tos n-a întîmpinat o rezistență 
prea mare din partea lui Bozdo- 
ghină, complet șters în acest cam
pionat, pricinuindu-i a 9-a în- 
frîngexe. în sfîrșit, Radovici a 
pierdut la Suteu după ce avusese 
o poziție superioară. Celelalte 
partide încheiate au fost remize : 
Mititdu
Seimeanu — Ghițescn, 
— Voiculcsou. Ciocîltea 
rupt cu Pavlov, avînd 
ușoară pentru doi pioni.

Drimer, Soos — Nacu, 
Vai sman 
a între- 
o piesă 
Nu s-a

Doar 10 minute a 
incertitudinea asupra 
tului din jocul dintre 
masculine de handbal 
namo București și 
Budapesta. în acest interval de 
timp dinamoviștii bucureșteni, 
mai nesiguri în apărare ca de 
obicei și pripiți în atac, au fost 
chiar conduși — este drept nici 
un minut — cu 1—0. Și în con
tinuare jocul e confuz, Dinamo 
București impunîndu-se 
tuși datorită experienței 
mari a jucătorilor săi și 
ței de șut a lui Ivănescu.

Apoi însă... Am regăsit pe 
dinamoviști ! Apărarea bucu- 
reșteană nu a mai comis nici 
o greșeală, iar 
nat în viteza 
bine cunoscute.
minutul 14 tabela de marcaj 
din sala Floreasca arăta scorul 
de 6—2 pentru Dinamo. Cu toa
te că erau conduși, handbaliștii 
maghiari au jucat frumos, rea- 
lizind uneori combinații ofen-

După cele două întîlniri cu 
reprezentativa Franței și cu e- 
chipa cehoslovacă Tesla Pardu
bice, hocheiștii noștri fruntași 
evoluează din nou în fața pu
blicului bucureștean : astă-sea
ră (cu începere de la ora 19) 
și duminică (ora 18,30), repre
zentativa țării noastre va în- 
tîlni reprezentativa Republicii 
Democrate Germane, una din

to- 
mai 
for-

atacul a acțio- 
și cu fantezia 
Consecința ? în

■
Ilocheiștii din R.D.G. au fost tn mai multe rtnduri oaspeți ai țării

cele mai puternice echipe na
ționale din Europa și din lume.

Valoarea hocheiștilor oaspeți 
este unanim recunoscută. La 
campionatele mondiale din 
1961, disputate în Elveția, echi
pa R.D.G. s-a clasat pe locul 
5. De atunci, echipa R.D.G. a 
susținut numeroase alte întîl
niri internaționale, realizînd un 
palmares pe care și l-ar dori 
multe echipe din Europa,

In ultimii 10 ani, reprezen
tativa R.D.G. a susținut peste 
100 de întîlniri inter-țări, cîști- 
gînd aproape 50. Dintre aceste 
victorii, 10 au fost realizate a- 
supra Norvegiei, 6 asupra Fin
landei, 3 asupra Belgiei, cîte 
două asupra Iugoslaviei, Unga
riei, Olandei și cîte o victorie 
asupra S.U.A., Elveției etc. 

echipa noastră, oaspeții 
întîlnit de cinci ori, obți- 
victoria de fiecare dată, 
cele două jocuri de la

Cu 
s-au 
nînd

In
București, reprezentativa R.D.G. 
aliniază cea mai bună garni
tură, adică: Kolbe, Hirsche
(portari), Kuczera, Schildan, 
Heinze, Voigt, Plotka (fundași), 
Franke, Buder, E. Novy, Klii- 
gel, Ziosche, Hiller, H. Novy, 
Poindl, Tudyka, Kratzsch. Din 
această listă se detașează câte
va nume: Buder 
cu cele mai multe



La Școala Tehnică Sanitară din Capitală Concursuri atractive la Răcari
Peste 2000 de participant! la întrecerile de gimnastică

Gimnastele de la școala medie tehoiri ‘ari se pregătesc pentru întreceri.

Foto: Gh. Amuza

Tradiția s-a respectat... Ca și anul 
trecut, la 5 decembrie elevii și elevele 
de la școala medie din Răcari au luat

renți), haltere (186 concurenți) să se 
bucure de un frumos succes.

După cum ne-a informat prof. T.

Din relatările 
corespondenților noștri

Deschiderea festivă a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului, organizată cu 
cîteva zile în urmă de asociația spor
tivă Tehnicianul Sanitar a fost o 
reușită avanpremieră a dinelor dis
pute care au urmat. Aplauzele bine
meritate culese atunci de elev-.: C. 
Popescu, N. Ispas. M. M a-nn, M. Mln- 
culescu. Șt Ceaprazov și elevele M. 
Istrate, M. Dina, Ana Pretorian. Elena 
Preda, V. Tomina și Daniela Gheor
ghiu au constituit doar un Început 
In aceste zile muițl alți elevi, printre 
care 
sînt
care 
rile 
șah.

numeroși fruntași la învățătură, 
aplaudați per 
iși dispută întîii 
de gimnastică, trinl 
tenis de masă etc.
„In listele de participantă

■a ii

figurea
ză aproape toți elevii si elevele școlii, 
ne-a relatat tov. director Nicolae Ma- 
nolescu. Cadrele de specialiști ai ca
tedrei de edaeație fizică, profesori eu 
multă tragere de inimă ea M. Cara- 
pancea. șefa catedrei. .Anca Radules
cu, Victor Georgescu. Elena Chintoiu. 
Paul Iovan, Cornelie Ionițâ. vor avea 
de lucru — nu glumă — pentru a-i 
desemna pe ciștigătorii primei etape*. 

— „La gimnastică, de exemplu, 
numărul participanților trece de 2dM, 
a adăugat profesorul C. Toni ță. preșe
dintele asociației sportive. S-au iu- 
scris 1.700 fete și 570 băieți. După pri
mele întreceri cei mai buni s-au do
vedit N. Dumitrescu, C Popescu, O. 
Crișan. și N. Ispas.

In aceste zile au început și întrece
rile la trîntă și haltere. Participă 
aproape 500 concurenți. Nu au fost 
Uitate nici întrecerile de schi. 50 de 
Participant! și-au și disputat intiie- 
tatea cu prilejul unei excursii organi
zată recent la Predeal.

AUREL CRISAN. coresp.

Mai mulți activiști obștești din 
Consiliile asociațiilor sportive ne-au 
scris la redacție cerindu-ne să le 
răspundem la întrebarea : Cum 
se organizează concursurile de orien
tare turistică ? Le satisfacem in rân
durile care urmează această dorință, 
fiind convinși că vom veni ast
fel în ajutorul tuturor asociațiilor 
sportive care vor organiza con
cursuri de orientare turistică in ca
drul întrecerilor Spartachiadei de 
iarnă a tineretului.

★
Concursul de orientare turistică 

se organizează pe un traseu stabilit 
de comisiile de turism ale asocia
țiilor sportive. Concurenții sînt obli
gați să atingă un număr de puncte, 
marcate prin posturi de control și să 
parcurgă traseul în timpul fixat de 
organizatori.

Concurenților li se face cunoscut 
traseul la stația de plecare printr-o 
schiță simplă (indieîndu-se nordul) 
«au sub forma unor instrucțiuni. Pe 

sau în instrucțiuni vor fi in-
'■îțiile punctelor care tre-
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startul în prima etapă a spartachiadei 
de iarnă a tineretului. In compa
rație cu ediția precedentă, acum însă 
numărul participanților este cu mult 
mai mare. Pînă în prezent pe listele 
de concurs s-au înscris aproape 800 
de eleve și elevi, fii ai muncitorilor 
și colectiviștilor din comunele raionu
lui respectiv.

Pentru buna desfășurare a con
cursurilor consiliul asociației sportive 
a luat o serie de măsuri eficiente. Au 
fost procurate 13 jocuri de șah și o 
masă de tenis, au fost puse Ia punct 
și aparatele de gimnastică. O atenție 
deosebită s-a acordat și activității de 
popularizare a competiției. In holul 
școlii s-a amenajat colțul participan
ților Ia Spartachiada de iarnă, care cu
prinde fotomontaje cu aspecte din 
activitatea sportivă de mase, regula
mentul competiției, articole mobiliza
toare cum este acela semnat de eleva 
Doina Neagu. intitulat „Să desemnăm 
pe cel mai bun șahist și jucător de 
tenis de masă“. Aceste măsuri orga
nizatorice și de popularizare a com
petiției au făcut ca primele concursuri 
de șah (la care s-au' înscris 320 de 
elevi), tenis de masă (200 de concu-

Tinerii cooperatori în întrecere
Clubul asociației sportive Igiena din 

Capitală. Sute de tineri și tinere au 
venit să participe la deschiderea 
Spartachiadei de iarnă. I-am întîlnit 
ac pe cooperatorii Maria Cemat, 
Stela Bardoș, Gheorghe Ciornei și 
Uie Gliga, cunoscuți atît prin rezul
tatele lor în muncă, cît și prin cele 
obținute în sport. Tov. Uie Anasta- 
sescu din consiliul asociației sportive 
a prezentat regulamentul Spartachia- 
dei ți programul întrecerilor. In con
tinuare, sportivi fruntași de la clu
bul Voința — Marta Tompa, Otto 
Bottner, Nicolae Angelescu și Ionescu 
Soare — au executat reușite demon
strații la tenis de masă.

Pe podium au apărut apoi halte
rofili de la clubul Steaua: Daniel Do
lofan, Niță Pană, Adolf Bran. Secre
tarul general al Federației Romine 
de haltere, tov. Ștefan Achim, dă 
explicații in legătură cu practi
carea halterelor. Iată-1 acum pe re
cordmanul țării la categoria ușoară, 
Niță Pană, care ridică cu ușurință 
140 kg.

După demonstrația făcută de că
tre halterofilii de la clubul Steaua 
au început întrecerile în cadrul Spar
tachiadei. Tînărul Gheorghe Ciornei 
a ridicat 70 de kg. El este ajutat și 
corectat în mișcări de halterofilul 
Niță Pană. Sportivii de la clubul 
Steaua împărtășesc din experiența 
lor tinerilor de Ia asociația sportivă 
Igiena. Dintre aceștia se desprind 
Vasile Bălan. Die Gliga, Ion Ionescu, 
care dovedesc multă pasiune pentru 
sportul halterelor.

șah, atmosferă de con-In seda de 
curs. După partide dîrz disputate se 
cunosc primii învingători: Mariana 
Pătrașcu și Sanda Damianovici. Cu 
un rezultat de remiză iau sfîrșit par
tidele dintre Maria Marinescu și 
Margareta Tudor, Gheorghe Lupu 
și Valentin Vali.

în-Burlacu, în zilele următoare vor 
cepe și concursurile de gimnastică, 
cros și trîntă. întrecerile se desfă
șoară mai întîi pe clase, după care 
urmează concursurile pe an iar în 
ultima parte a lunii ianuarie vor avea 
loc întrecerile finale pentru desemna
rea campionilor pe asociația sportivă 
a școlii. In program mai sînt prevă
zute o serie de concursuri de schi și 
săniuțe

L. MIREA-coresp.

In raionul Drăgășani
întrecerile Spartachiadei de iarnă 

a tineretului 
succes 
Este 
numai 
gurale 
gășani 
1000 de sportivi: 218 
histe, 345 gimnaști și 
luptători, 46 halterofili, 
jucătoare de tenis de 
acest prilej au ieșit în evidență nu
meroase elemente talentate. Astfel, 
reale calități au dovedit Marin Că- 
leață la trîntă, Mariana Onțu și A- 
lexandru Gradu (comuna Gușoieni) 
la tenis de masă, Ion Osaci (oraș Dră
gășani) la haltere ș.a.

Totodată au fost organizate nume
roase partide demonstrative de volei 
și baschet, la care și-au adus aportul 
jucători cu experiență.

cunosc un frumos 
și în raionul Drăgășani. 

suficient să arătam că 
în cadrul concursurilor inau- 
au luat parte în orașul Dră- 
și în 26 de comune, aproape 

șahiști și șa- 
gimnaste, 267 
86 jucători și 
masă etc. Cu

GHEORGHE CIORANU-coresp.
ILIE FEȚEANU-coresp.

la asociația sportivă Igiena, 
la clubul Steaua explică tină- 
ridicare a halterei.

Cu prilejul întrecerilor Spartachiadei de iarnă 
recordmanul la categoria ușoară Niță Pană de 

rului Gheorghe Ciornei procedeele de

Cum se organizează concursurile de orientare turistică?
bule atinse. La punctele de control 
și la stații arbitrii vor nota pe fișa 
fiecărei echipe atingerea punctului 
respectiv.

In prima etapă a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului — pe asociații 
sportive — concursurile vor avea o 
durată de 1 h.30:00 și o singură sta
ție intermediară. în cazul cînd nu 
sint suficienți arbitri se va putea 
suprima stația intermediară. De-a 
lungul traseului vor fi instalate 7—10 
posturi de control amplasate in așa 
fel incit să existe legătură între ele. 
La etapa a Il-a — pe grupe de aso
ciații sportive — concursurile vor 
dura două ore și vor avea pe lîngă 
stațiile de plecare și sosire și o sta
ție intermediară. Vor fi prevăzute 
de asemenea 8—11 posturi de control. 
Traseul etapei raionale va fi de 
2 h.30:00 și va avea pe lîngă postu
rile și stațiile amintite și 2—3 puncte 
așezate pe unghi de marș care să 
necesite folosirea busolei. Concursul 
va avea două stații intermediare și 
9—12 posturi de control. In toate 
etapele posturile de control vor fi 
amplasate la minimum 300 m de
părtare între ele.

Echipele participante vor fi for
mate din cite 2 băieți sau două

fete. Nu se admit echipe mixte. In 
etapa pe asociații se pot forma echi
pe pe grupe sportive, secții de pro
ducție, clase etc.

Organizatorii concursului vor co
munica echipelor data și locul de 
desfășurare a întrecerilor, punctul de 
plecare și ora la care va lua startul 
prima formație. Celelalte echipe vor 
pleca in concurs la intervale de 8 
minute, în ordinea tragerii la sorți. 
Echipa primește la start un plic în 
care se află schița sau instrucțiunile, 
precum și fișa de concurent și ti- 
chetele pentru punctele de control, 
înainte de plecare în concurs echi
pele vor putea studia la stația de 
plecare timp de 8 minute schița 
traseului sau instrucțiunile.

La stația aflată pe traseu echipa 
va preda arbitrilor fișa și tichetele 
de la posturile de control, iar aceș
tia vor nota ora sosirii și vor face 
calculul penalizării ținînd seamă de 
faptul că un post de control pierdut 
se penalizează cu 100 puncte, iar 
depășirea timpului se penalizează cu 
1—4 minute pentru fiecare minut de 
întîrziere, în funcție de distanța din
tre stații. Dacă o echipă nu atinge

o stație este penalizată cu 150 de 
puncte, la care se adaugă și pena
lizările survenite pentru toate pos
turile de control dintre această sta
ție și cea anterioară. Echipa cu cele 
mai puține puncte de penalizare este 
declarată învingătoare.

Timpul de parcurgere se va calcu
la luîndu-se ca bază viteza de 4 
km pe oră. Concurenții vor avea la 
dispoziție și un timp suplimentar, 
„de căutare11, care este de 100 de 
minute.

Comisiile de turism din asociațiile 
sportive de la orașe și sate vor 
solicita ajutorul instructorilor spor
tivi, profesorilor de educație fizică, 
învățătorilor și antrenorilor pentru 
a putea asigura o bună organizare 
concursurilor de orientare turistică.

Este de asemenea necesar ca incă 
de pe acum comisiile de turism să 
înceapă înscrierile echipelor, să 
aleagă și să stabilească traseele în
trecerilor, precum și toate amănun
tele care se impun. întrecerile de 
orientare turistică trebuie să ofere 
posibilitatea unui mare număr de 
iubitori ai sportului să-și dispute 
întîietatea în cadrul Spartachiadei de 
iarnă a tineretului.

în raionul Buzău întrecerile 
popularei competiții de mase 
Spartachiada de iarnă a tinere

tului se desfășoară în mijlocul unui 
interes crescînd. O serie de frumoase
inițiative completează în același timp 
concursurile propriu-zise. Astfel, la 
începutul acestei luni, peste 60 de e- 
levi care urmează cursurile Centrului
școlar agricol Buzău s-au deplasat în 
comuna Gherăseni pentru a contri
bui la reușitul program de deschidere 
a Spartachiadei, care s-a ținut aci. 
Firește, oaspeții, avînd mai multe 
cunoștințe sportive decît gazdele, au 
repurtat numai succese : 3—1 la tenis 
de masă, 2—0 la șah, 3—0 la volei, 
3—0 la fotbal etc. Toate disputele însă 
au fost aplaudate din plin, ele ofe
rind ca și demonstrația de box de 
altfel, frumoase spectacole sporire.

N.

De curînd, membrii
sportive Știința de pe lîngă
Centrul școlar agricol Tecuci 

au luat startul în tradiționala Sparta- 
chiadă de iarnă a tineretului. Chiar 
din prima zi competiția a înregistrat 
un binemeritat succes, peste 300 de 
elevi fiind prezenți în fața tablelor 
de șah. După cum ne-a relatat tov. 
Radu Voinescu, secretarul asociației 
sportive, cei mai bine pregătiți la 
șah s-au dovedit tinerii C. Zbîrnea, 
I. Martiș, I. Ignat, Georgeta Dumitru 
și Constanța Ghilea.

Și în cadrul asociației sportive 
Știința de pe lîngă Centrul școlar a- 
gricol Țigănești (raionul Tecuci) în
trecerile se bucură de un deosebit in
teres. Aceasta se datorează și spriji
nului acordat asociației sportive de 
către organizația U.T.M. și direcțiu
nea școlii. înaintea întrecerilor pro
priu-zise elevii au 
facă o excursie cu 
Tecuci-Bacău-Bicaz. 
peste 100 de tineri

avut prilejul să 
autobuzul pe rula 

Au particwit
și tinere.

C. FILIȚA

În raionul Gherla au început zi
lele acestea întrecerile Spar
tachiadei de iarnă a tineretului. 

La Școala de 8 ani nr. 2 din orașul 
Gherla, în prezența unui numeros 
public, s-a făcut deschiderea festivă 
după care au urmat întrecerile de 
gimnastică băieți și fete ale școlii. Nu
mai în orașul Gherla iau parte Ia 
întreceri 2.250 de tineri din care 1.297 
fete. Se evidențiază asociațiile sporti
ve care au avut cel mai mare număr 
de tineri înscriși : C.I.L. Gherla, Vii
torul Gherla, Lumina Gherla și Stă
ruința Gherla. La Școala medie nr. 2 
au participat la cros 620 de tineri, 
la patinaj 40, la gimnastică 336.

GUȚU OCTAVIAN

La Uricani, întrecerile Spartachia
dei de iarnă a tineretului se 
desfășoară din plin. în cadrul 

concursurilor organizate cu acest pri
lej de asociația sportivă Retezatul U- 
ricani, s-au obținut rezultate destul 
de valoroase, printre care cel realizat 
de tînărul Ion Diatcu la tir : 48 punc
te din 50 posibile. Pe locurile urm? 
toare la tir s-au clasat Matei Suster 
și Emil Florea, cu 46 și respectiv 42 
puncte. La concursul de orientare tu
ristică organizat de aceeași asocia
ție sportivă s-au evidențiat Ilie Frun
ză, Ilie Condrași și loan Iocșa, iar 
la întrecerile de șah. care au avut 
loc la clubul muncitorilor mineri, cel 
mai bun s-a dovedit Gheorghe Iva
nov.

Bine pregătite au fost întrecerile 
Spartachiadei de iarnă și Ia Lonea 
și Jieț, unde peste 200 de tineri și 
tinere și-au disputat întîietatea chiar 
din prima zi de concurs, la șah și 
săniuțe.

Pentru munca rodnică depusă pînă 
acum, merită a fi evidențiați instruc
torii voluntari Gheorghe Borol, de la 
Uricani și Vasile Hlopețchi, de la 
Lonea.

S. BAI.OI
★

Scrisori relatind desfășurarea între
cerilor Spartachiadei de iarnă a tine
retului am mai primit recent din par
tea corespondenților : R. Săvulescu 
(Moreni), M. Lupuțiu (Sibiu), M. Cru- 
ceanu (Babadag), I. Turjan (Sighișoa
ra), I. Cetățeanu (Băilești), V. Popes
cu (Cîmpulung Muscel) și C. Gruia 
(Brașov).



In întîmpinarea aniversării Republicii
Din carnetul

corespondentului 
întreceri între sportivii de la Voinfa 

Salonla și Mondiala Satu Mare

Din inițiativa consiliului asociației 
sportive. Mondiala din Satu Mare, au 
avut loc întîlniri prietenești între 
sportivii acestei asociații și cei ai 
Voinței din Salonta. întrecerile au 
avut loc la popice, șah, tir și tenis 
de masă. La capătul unor confrun
tări viu disputate victoria a revenit 
pe toată linia sportivilor din Satu 
Mare. Iată rezultatele: popice 2226— 
2014 p.d.; șah 5*/2—ll2; tenis de 
5—3; tir 409—318 p.

A avut loc, de asemenea, și 
turneu feminin de baschet, la 
au participat echipele Steaua
Salonta, Olimpia, Ș.S.E. și formația 
asociației organizatoare, Mondiala. 
„Cupa a XV-a aniversare a R.P.R." 
a revenit jucătoarele din Salonta.

masă

un 
care 
roșie

AUGUSTIN VERBA

Competiții în orajul Odorhei

La Odorhei se desfășoară o inten
să activitate Ia tenis de masă. In 
momentul de față, în cinstea zilei 
de 30 Decembrie, are loc un concurs 
individual la care participă 10 dintre 
*i mai buni jucători din oraș. După 
prixnele șase 
nventului se

Gyarmati 
o înfrîngere.

etape, în fruntea clasa- 
află Kopanecz Ludovic 
Carol, ambii fără nici

ION PAUȘ

Campionat 
ți un

de șah, tenii de masă 
turneu de fotbal

desfă- 
școlar 

Brad“-

„Cupa a XV-a aniversare a R. P. R
(Urmare din pag. 1)

organi- 
Voința 

comisia 
Printre 

asociațiile

feminine). întrecerea este 
zată de asociația sportivă 
Tg. Mureș în colaborare cu 
orășenească de specialitate, 
participante se numără 
sportive Flacăra, Progresul, Rapid II, 
Oțelul Roșu, Fabrica de zahăr, Mu
reșul etc.

Meciurile vor avea loc pe arena de 
popice a asociației sportive Rapid.

ION PAUȘ-coresp. regional

LA FLACARA ROȘIE: «6 PARTI
CIPANT LA ÎNTRECERILE DE 
HALTERE, ȘAH, TENIS DE MASA 

ȘI TIR

CC

în orașele Brăila și Galați de pil
dă, sînt în curs de desfășurare com
petiții de volei, baschet, gimnastică, 
tenis de masă și șah organizate de 
consiliile cluburilor sportive orășe
nești respective la care participă 
sute de tineri -și tinere.

întreceri sportive asemănătoare sînt 
organizate și de către asociațiile spor
tive. Asociația sportivă Combinatul 
școlar de pe lîngă centrul siderurgic 
Galați a organizat întreceri de tenis 
de masă, gimnastică, șah, lupte și 
un concurs de cros.

O activitate intensă se desfășoară 
și în raioanele Tecuci, Focșani 
Galați.

Și

Azi începe la asociația sportivă 
Flacăra roșie din Capitală o între
cere polisportivă de amploare, dotată 
cu „Cupa a XV-a aniversare a 
R.P.R.". Consiliul asociației sportive 
organizează această competiție, ac
cesibilă tuturor membrilor UCFS, 
la șah, tenis de masă, haltere și tir. 
Numărul participantilor : 400. La șah 
s-au înscris 180 de sportivi, la hal
tere 94, la tir 90 și 52 la tenis de 
masă. Printre competitori sînt foarte 
mulți fruntași în producție. I. Bonea 
și I. Iordan concurează la șah, A- 
driana Bîrsănescu și Elena Constan
tin la tir, C. Topliceanu la haltere 
etc.

Primii trei clasați la fiecare probă, 
pe grupe sportive, vor primi diplome 
iar grupa sportivă care va mobiliza 
cel mai mare număr 
raportat la numărul 
cuceri trofeul, „Cupa 
versare a R.P.R.".

D. STANCIU-coresp.

CONCURS 
NIZAT

DE GIMNASTICA ORGA-
DE U.A.S. BUCUREȘTI

sportivă a U.A.S. București 
lăptămîna

Comisia
organizează săptămîna viitoare, un 
concurs de gimnastică dotat cu „Cupa 
a XV-a 
concurs au 
gimnastică 
facultăților 
București.

Concursul va consta din exerciții 
impuse după regulamentul nou, care 
va intra în vigoare la 1 ianuarie 
1963.

aniversare a R.P.R.“. La 
fost invitate echipele de 

ale tuturor institutelor și 
din Centrul universitar

V. HOSSU-coresp.

BRAȘOV : COMPETIȚII MASCU
LINE DE VOLEI

de participant, 
salariaților, va 
a XV-a ani-

Toate aceste concursuri se 
șoară in organizarea centrului 
agricol „Ion Ionescu de la 
Trifești, raionul Roman. La campio
natul de șah și tenis de masă s-au 
înscris 52 de elevi dintre care s-au 
remarcat în mod deosebit Traian 
Diaconu, Dumitru Enache, Constantin 
Coteț și alții. în cadrul turneului de 
fotbal se întrec și echipe din satele 
învecinate.

AL. BEJAN I

GALAȚI : BOGATA ACTIVITATE
SPORTIVA

Orașul nostru va găzdui, începînd 
de astăzi, două interesante competiții 
de volei dotate cu „Cupa 
aniversare a R.P.R.".

La prima competiție vor 
șase echipe care activează
pionatul regional și anume : 
torul n. Steagul roșu. Creația, Ști
ința, C.F.R. — toate din Brașov și 
Muncitorul din Cristian.

La startul celei de a doua corn-

a XV-a

Tineretul regiunii Galați 
cu entuziasm la numeroase 
sportive dotate cu „Cupa a 
niversare a R.P.R.".

participă 
întreceri 
XV-a a-

participa 
în cam- 

Trac-

Schiorii de la Dinamo Brașov 
sînt gata pentru noul sezon

petiții se vor prezenta alte șase echi
pe din campionatul orășenesc : Ener
gia I, Metalul, Baza IV, Energia II. 
Carpați — toate din Brașov și Ce
luloza Zămești.

(Urmare din pag. 1)

care are în pregătire, printre
alții, pe Kurt Gohn, Nicolae Ioviei,
Horst Hanich, Gh. Văcaru, V. Șuteu, 
Benjamin Hajdu, loan Pitiș, Ilona 
Micloș, Viorica Salman, Eufrosina 
Chivu ș.a. Timpul favorabil din ultima 
vreme a permis dinamoviștilor să 
facă reușite antrenamente pe zăpadă, 
pe pîrtia din grădina Schei.

Lotul de săritori a crescut față de 
anii trecuți : 14 juniori și 6 seniori. 
Antrenorul Aurel Munteanu are în 
grijă nu numai pe seniorii Florea 
Voinea, Eugen Kiss, Ion Giugudeanu, 
loan Mateșan, Viorel Mureșan și 
Arthur Lexen, ci și pe juniorii 
N. Alexe, N. Corbu, Gh. Grecu, 
L. Mureșan, V. Voi na, V. Mărgi- 
neanu ș.a. Actualmente, săritorii se 
pregătesc în sală, urmărind sporirea 
forței și mărirea echilibrului. In cu- 
rînd va începe lucrul la trambulină, 
amenajată și prin contribuția schiori
lor săritori de la Dinamo Brașov.

Să revenim însă la cele trei centre 
pentru copii, unde se duce o muncă

perseverentă, de perspectivă. La Bra
șov, in grădina Schei, antrenorul Vi
sile Bobiț a și ieșit cu elevii săi pe 
pirtia denumită Tinărul Dinamovist, 
făcînd primele antrenamente de aco
modare cu zăpada. Antrenorul Vasile 
Bobiț are ca obiectiv principal pro
movarea a patru copii în lotul de 
juniori.

La Rișnov, antrenorul Ion Birlâ se 
ocupă de tinerii săritori. In localitate 
există o preocupare pentru creșterea 
săritorilor și se speră ca, în urma 
pregătirilor efectuate pînă acum pe 
uscat și după antrenamentele ce vor 
fi făcute pe cele două trambuline, co
piii din Rișnov să se afirme in do
meniul săriturilor pe schiuri.

In sfirșit, la Fundata, maestrul 
sportului Gh. Olteana se ocupă de 
fondiști. Aci totul este pregătit pen
tru a se întîmpina cum se cuvine 
sezonul pe zăpadă, adică pentru 
începerea antrenamentelor și — în 
continuare — pentru participarea la 
concursuri.

CAROL GRUIA-coresp. regional

I

♦

Notă

CIND NU TE PREGĂTEȘTI CU SERIOZITATEJ

Echipa feminină de popice Frigul 
București s-a numărat în ultimii ani 
printre pretendentele principale la 
titlul de campioană a Capitalei. La 
ediția trecută a acestei competiții 
ea s-a clasat pe locul III în urma 
fostelor campioane ale țării, Rapid 
și Unirea.

Dar în actualul campionat al ora
șului București jucătoarele de la 
Frigul au pornit cu... stîngul. Echi
pa nu mai realizează scoruri pe 
măsura posibilităților, iar în etapa 
a patra a suferit, pe teren propriu, 
o neașteptată înfrîngere de la for
mația Unirea. Explicația evoluției 

♦ nesatisfăcătoare a echipei Frigul este 
simplă : majoritatea sportivelor nu 
vin regulat la ședințele de pregătire. 
Au fost antrenamente la care s-a pre

zentat doar o singură jucătoare : 
Georgeta Sebe. Cel mai mare număr 
de absențe nemotivate îl au Mariana 
Brendorfer și Elena Schue. De altfel 
ele au realizat — cum e și normal 
atunci cînd nu te pregătești cu se
riozitate — doar cîte 355 p.d. în în- 
tîlnirea cu Unirea. Datorită compor
tării lor s-a pierdut acest meci de
cisiv.

De lipsa de conștiinciozitate în 
pregătire a jucătoarelor de la Frigul 
se face vinovat și antrefiorul Ste- 
lian Ionescu care tolerează asemenea 
abateri de la disciplină procesului de 
instruire. Sperăm însă că membrii 
consiliului asociației sportive vor lua 
măsurile cuvenite.

TR. I.

Preluare cu două
De ani de zile, tehnicienii și spor

tivii noștri caută să scoată în eviden
ță întîietatea unuia sau altuia dintre 
aceste două procedee tehnice de pri
mire a mingii în jocul de volei. Pen. 
tru a da un răspuns întrebării cu
prinse în titlul prezentului articol, 
cred că trebuie pornit de la lămuri
rea aportului pe care-l poate avea 
fiecare din cele două procedee în 
parte.

Problema pe care și-o pune jucă
torul în apărare la un atac în forță 
sau la un serviciu' puternic (ori cu o 
traiectorie foarte dificilă) este, în 
primul rînd, aceea de a nu lăsa min
gea să cadă în teren. în situațiile 
menționate, el va folosi primirea cu 
două mîini de jos, care va micșora 
posibilitatea determinării de către ar
bitru a vreunei greșeli tehnice (dublă, 
ținută, două lovituri etc.). Ceea ce 
și reușește. în acest fel însă se re
duce, în .mod firesc, precizia paselor 
în vederea construirii unor combina
ții tactice în atac. Dar în aceste si
tuații grele, principala sarcină este 
de a salva cu orice preț mingea, de 
a face ca acțiunea să poată continua. 
Perfect. Aceasta nu înseamnă însă și 
că preluarea cu două mîini de jos 
trebuie acceptată ca unică. Echipele 
clasate înaintea noastră la campiona
tele mondiale (cu excepția celei fe
minine a Japoniei) au folosit în egală 
măsură ambele procedee de primire, 
fapt care demonstrează practic că 
ele acordă o deosebită atenție în pre
gătirea sportivilor pentru stăpînirea 
cu siguranță a celor două procedee.

In ceea ce privește echipele noastre, 
naționale și de club, ele nu greșesc 
preocupîndu-se și de utilizarea pre
luării de jos. Ele greșesc însă atunci 
cînd abuzează, folosind primirea de 
jos, chiar în situații deosebit de ușoa
re, micșorînd în acest fel posibilitățile 
de construire a combinațiilor tactice 
eficace în atac. Pe de altă parte, este 
necesar să spunem că însăși pregă
tirea acestui procedeu tehnic este 
insuficientă la majoritatea echipelor 
noastre. — Preluarea cu două mîini 
de jos este și ea greu de executat și 
necesită, ca și celelalte precede teh
nice, perseverență, o muncă intensă, 
un mare număr de repetări, continui-

o

Alergare ușoară pe loc sau în jurul 
camerei, apoi trecere în mers.

Ex. 1. — Stînd cu mîinile spriji
nite pe masă cu capul aplecat și spa
tele rotund: îndreptarea trunchiului 
cu ducerea brațelor lateral, lăsarea 
capului pe spate și inspirație (1-2), 
revenirea în poziția inițială cu expi
rație (3-4). Se repetă de 3-4 ori.

Ex. 2. — Stînd cu mîinile Pe șold 
in fața scaunului : îndoirea piciorului 
sting cu așezarea tălpii pe scaun (1) 
revenire (2). Aceeași cu punerea picio
rului drept pe scaun (3), revenire (4). 
Se execută de 4-6 ori cu flecare pi
cior.

Ex. 3. — Stînd la un pas distanță 
în fața patului, cu picioarele depăr
tate, brațele întinse deasupra capului 
ținînd in mîini o pernă : aplecarea

mîini de jos sau
tate, atenție concentrată și multă 
răbdare, din partea jucătorilor și 
a antrenorilor. — O altă greșeală 
este aceea pe care o fac majoritatea 
jucătoarelor și jucătorilor noștri a- 
tunci cînd, în timpul primirii servi
ciului sau a mingilor din atac, stau 
pregătiți dinainte pentru primirea de 
jos, cu brațele coborîte. In felul a- 
cesta, chiar dacă mingea este trimisă 
ușor de către adversar, cel care o 
primește nu va putea prelua de sus 
in degete și deci nici pasa precis. 
Observăm astfel foarte des Pe unii 
jucători preluind cu două mîini, de 
jos, mingi care vin la nivelul piep
tului sau chiar ăl feței și expediind

Colțul specialistului
în consecință balonul cu totul la în- 
tîmplare. Este clar, așadar, că jucă
torul trebuie să fie pregătit în orice 
moment să preia mingea de sus din 
față, ținînd mîinile în poziția cores
punzătoare. El va putea mult mai 
repede să coboare mîinile pentru o 
primire de jos, dacă situația îi va 
impune aceasta, decît invers. Ceea 
ce au adus nou în acest procedeu 
voleibalistele japoneze este lovirea 
mingii nu numai pe suprafața mîi- 
nilor, ci și pe aceea a antebrațelor, 
amănunt care merită să fie studiat, 
pregătit și aplicat.

O recomandare: întrucît exercițiile 
pentru preluarea de jos se fac pe 
perechi, într-un ritm foarte intens 
pe parcursul a 2—3 minute fără în
trerupere, fapt care supune pe ju
cători la un efort fizic deosebit de 
susținut, mai ales, dacă se include 
și deplasarea pe teren; este absolut 
necesar ca sportivii să nu stea pe 
loc sau să se așeze după terminarea 
seriei respective, ci să umble un mi
nut și jumătate pînă Ia două minute, 
să execute aruncări și pase la coșul 
de baschet sau alte exerciții de in
tensitate redusă, ținînd cont de ac-

lentă a trunchiului cu spatele drep* 
pînă cînd perna atinge patul (1-2), re
venire (3-4). Se execută de 4-8 ori.

Ex. 4 — Șezînd pe marginea pa
tului, cu miinile pe Șold, picioarele 
sprijinite Pe dușumea : lăsarea înceată 
a corpului pe spate în poziția culcat 
(1-2), revenire lentă (3-4). Se repetă 
de 6-8 ori.

Ex. 5. — Stînd cu picioarele depăr
tate, brațele întinse înainte cu spatele 
la un pas depărtare de perete: răsu
cirea trunchiului spre stingă cu duce
rea miinii stingi la perete (1) și re
venire cu brațele înainte (2), răsucire 
spre dreapta, mina dreaptă pe perete 
(3), revenire (4). Se poate executa de 
4-8 ori în fiecare parte.

Ex. 6. — Șezînd pe masă, ținînd un 
scaun sprijinit cu speteaza pe pi
cioare : ridicarea picioarelor întinse 
împreună cu scaunul în sus (1-2), apoi 
coborirea picioarelor (3-4). Se execută 
astfel 6-8 ridicări.

Ex. 7. — Stînd cu mîinile pe șold: 
sărituri ca mingea pe loc pe ambele 
picioare, apo; pe un singur picior, cu 
schimbare. Se execută 2-4 serii de 
cîte 8 sărituri.

(te sus din față?
celerarea pulsului șl de mărirea ten
siunii arteriale. Avînd în vedere e- 
fortul fizic și psihic ridicat pe ca
re-l depun sportivii la exersarea a- 
cestui procedeu tehnic de apărare, 
recomandăm ca exercițiile specifice 
să se facă în prima parte a antre
namentului, nicidecum către sfîrșit, 
cînd concentrarea jucătorilor este mai 
scăzută.

Preluarea de sus cu două mîini, 
din față, prezintă avantajul trimite
rii mingii cu precizie Ia coechipie
rul dorit (la cel care face intrarea 
sau direct la cel care urmează să a- 
tace), cu traiectoria dorită pentru 
combinația tactică pe care o va a- 
plica echipa.

IN CONCLUZIE : Cum vor trebui 
să acționeze jucătoarele șl jucătorii 
noștri de volei la preluarea serviciu
lui și în general în jocul de apărare?.

In toate situațiile în care mingea, 
zboară cu o viteză redusă și în 
special atunci cînd blocajul îi atenu
ează viteza de zbor, este absolut ne
cesar ca preluarea să fie executată 
cu două mîini de sus, din față, pen
tru a putea aplica oricare dintre 
combinațiile tactice în atac. In 
schimb, atunci cînd mingea are o 
traiectorie extrem de dificilă, cînd 
vine cu mare viteză dintr-un serviciu 
sau printr-o lovitură de atac execu
tate în forță și, în fine, atunci cînd 
zboară sub un unghi dificil față de 
cel oare urmează s-o [primească, ba
lonul trebuie preluat de jos, cu două 
mîini, din față.

Antrenorii și jucătorii să fie con
vinși că numai printr-o astfel de 
îmbinare judicioasă a folosirii celor 
două procedee, în funcție de situa
țiile create în timpul jocului, vor 
putea obține cea mai mare eficaci
tate în jocul de apărare și de pre
luare a serviciilor. In această direc
ție, un mare aport îl pot aduce de 
asemenea și arbitrii, printr-o mai 
bună pregătire a lor, pentru a fi 
capabili să sancționeze cu mai 
mult discernămlnt execuțiile greșite, 
contribuind în acest fel și el la ridi
carea calitativă a voleiului din țara 
noastră.

Prof. ION TAKACS
antrenor federal



Un meci cu tradiție: Rapid - Unirea în „Cupa dc iarnă"

Din meciurile etapei a V-a a cam
pionatului republican feminin, cel 
mai interesant este cel dintre Rapid 
și Unirea București, echipe aflate de 
ani de zile printre fruntașele basche
tului din tara noastră. Din etapa ce 
se va desfășura azi șl mîine se evi
dențiază și partida dintre C.S.M.S. 
Iași și Știința Cluj.

In cadrul etapei a IlI-a a campio
natului masculin se desfășoară jocul 
dintre Știința Cluj și Voința Iași,

neînvinse în primele două etape. In 
Capitală, cea mai importantă partidă 
se dispută între Steaua și Știința 
București, echipe recunoscute pentru 
rapiditatea și spectaculozitatea jocu
lui practicat.

★

Aseară, la Giulești, echipa femi
nină Rapid a învins, în cadrul eta
pei a Vl-a, pe S.S.E. Constanța cu 
108—14 (48—7).

Marla Voicu, una din cele mai ral oar oase jucătoare de la Unirea, incercind să 
depășească o adversară.

Foto: P. Romoșan

ȘTIINȚA - RAFINĂRIA TELEAJEN 19-19 (13-8)!

DINAMO BUCUREȘTI
Ă DEBUTAT IN „C. C. E.'-
CU 0 FRUMOASĂ VICTORIE

Vineri seara, în sala Floreasca, s-au 
desfășurat trei partide din cadrul ce
lei de a V-a etape a s,Cupei de 
iarnă*.

In primul meci s-au întîlnit forma
țiile Steaua și Dinamo Bacău. Bucu- 
reștenii, deși au prezentat o forma
ție cu multe rezerve, au marcat de 
la început datorită unor contraatacuri 
finalizate de Totan și Cîrciu. Dina- 
moviștii răspund cu atacuri frumos 
„lucrate" dar apărarea militarilor este 
la post (poate dacă ar fi folosit cu 
mai mult curaj contraatacul, ar fi 
reușit mai mult). Scor la pauză : 10-6 
pentru Steaua.

După reluare băcăoanii au mai re
dus din handicap (10-12), dar în cele 
din urmă au fost nevoiți să recu
noască superioritatea militarilor în
vingători cu scorul de 21-14 (10-6).

Au marcat pentru Steaua : A. Bul
gara (4), Gheorghe Gruia (2), D. Ste- 
garu (1), Ion Nlcula (7), Victor Cîr
ciu (3), Olimpiu Totan (2), Al. Sechei 
(2) și pentru Bacău : C. Gogescu (4), 
Horobeț (5), Chneidor (3) și Koch (2).

A doua partidă a programului a 
opus echipele Știința și Rafinăria Te- 
leajen. Prima repriză a aparținut 
studenților care au atacat mai rapid

și au jucat mai „clar" în atac. Fapt 
pentru care au acumulat la pauză un 
avantaj de 5 goluri (13-8).

La reluare petroliștii atacă puter
nic, dar echipa bucureșteană își men
ține un timp avantajul luat în prima 
repriză.

Spre sfîrșit însă studenții au o că
dere inexplicabilă dînd posibilita
tea formației din Teleajen să preia 
inițiativa. Luptînd cu multă ardoare 
petroliștii marchează gol după gol 
reușind în min. 55 să egaleze : 19—19, 
scor cu care ia sfîrșit partida.

In ultimul meci echipa feminină 
Unirea a întrecut Progresul cu scorul 
de 8—7 (2—3).

C. NTCULESCU — coresp.

(Urmare din pag. 1)

Partida a luat sfîrșit cu scorul d< 
24—11 (10—6), Dinamo București caii- 
ficîndu-se în sferturile de finală al< 
„Cupei campionilor europeni".

A arbitrat Reno Vinek (R. P. F, 
Iugoslavia). Au jucat formațiile:

DINAMO BUCUREȘTI : Redl (Bo- 
golea) — Bădulescu, Ivănescu (8), 
Costache I (5), Costache II (7), Mo
ser (1), Covaci, Hnat (1), Popescu (1), 
Coman (1).

SPARTACUS BUDAPESTA: An- 
drik — Hajek (3), Kiss (1), Banyai 
(1), Pfeifer (4), Horvath, Cvalco, Ba- 
konyi, Csenkyi (1), Greff (1).

★
Astă-seară, Spartacus Budapesta 

întîlnește în sala Floreasca selec
ționata UASR, din țara noastră.

ACTIVITATEA LA ZI

Medii superioare în alergările de fond
Antrenorul MIHAI TINTORESCU 

s-a ocupat în ultimii ani de pregă
tirea unora dintre alergătorii noștri 
fruntași, specializați in probele de 
fond. Analizând listele celor -mai buni 
performeri ai anului 1962 el a re
marcat faptul că pentru prima oară 
în istoria atletismului nostru au 
fost înregistrați cite 50 de alergă
tori la probele de 10.000 m

• se constată, de asemenea, creș
terea valorică a mediei rezultatelor 
primilor 10 alergători la aceste probe,

• rezultatele fruntașilor alergă
rilor de fond vor putea fi serios 
îmbunătățite in 1963. cu condiția unei 
munci mai metodice.

• trebuie urmărită cu mult mai 
multă atenție desfășurarea competi
țiilor de mase, a tradiționalelor cro
suri de primăvară și toamnă, care 
pot să ne furnizeze noi elemente ta
lentate pentru grupa alergărilor de 
fond,

• cred că, după exemplul oferit 
chiar de Z. Vamoș, o serie dintre 
alergătorii de seni fond, care de mai 
mult timp se mențin la nivelul a- 
celorași rezultate, ar trebui 6ă abor

deze cu mai mult curaj distanțele 
curselor de fond.

5 000 METRI
14:M,< ( — ) Zolian Vamoș (Dinamo 

București)
14:144 (14.-M.4) Andrei Barabaș (Dinamo

București)
14.-12.4 (14:434) Ovidiu Lupu (Steaua 

București)
14:27.2 (14:21,0) C. Grecescu (Dinamo 

București)
14:404 04444) Ion Velknu (CSO Timiș.) 
14:44.4 (1443.4) Ion Pricou (CSO Timiș.) 
14:40,0 (14:41,0) T. Strzeibiscki (Rapid

București)
14:534 (154(4) Victor Caramihai (Unirea 

București)
14:5(4 (14:594) V. Florea (Laminorul

Roman)
14:594 (15:30,2) N. Siminoiu (Rapid Buc.)

31:01,0 (31:03,0) Ion Pricop (CSO Timiș.) 
31:10,2 (32:24,0) N. Siminoiu (Rapid Buc.) 
31:12,4 (36:00,0) M. Nichita (Dinamo Buc). 
31:19,7 (30:45,4) Voicu Toma (Rapid Buc.) 
31:20,4 (30:53,8) Vasile Weiss (Dinamo

București)

32:57,8 (32:08,0) Al. Amăutu (Metalul
București)

31:49,6 ( — ) T. Strzeibiscki (Rapid
București)

1 10 25 50

1950 30:03,0 31:58.0 39:29,4 _
1960 29:42.6 32:37,6 35:38,6 —
1961 29:36,8 32:49.4 34:39,6 —
1962 29:24,4 32:57,8 36:02,2 39:53,2

1959 31:19,6
1960 31:34,5
1961 31:19,8
1962 31:10,0

9298 p
8948 p
9295 p
9535 p

• In cadrul pregătirilor pe care 
le face pentru prima ediție a cam
pionatului mondial universitar, selec
ționata de handbal în 7 a U.A.S.R. 
va susține astăzi, în sala Floreasca, 
un meci internațional amical în com
pania formației Spartacus Budapesta. 
In selecționata studențească vor evo
lua, printre alții : Tale, Oțetea, 
Schmidt, L. Constantinescu, Samungi, 
Paraschiv, Fabian ș. a. Antrenorul 
echipei noastre este prof. Eugen 
Trofin.

• Tot astăzi, se vor disputa și 
alte trei partide din cadrul celei de 
a V-a etape a „Cupei de iarnă". Este 
vorba de întilnirile masculine Ra
pid—C.S. Școlar (ora 16), Dinamo 
București—Titanii (ora 18,10), precum 
și derbiul competiției feminine, Ra
pid—Știința (ora 20.45). Invingătoarea 
ultimului meci va decide pe cîștigă- 
toarea turului turneului feminin.

• Reprezentativa feminină a țării 
își va începe pregătirile în vederea 
dublei întîlniri pe care o va susține 
la București (25 și 27 decembrie) 
cu echipa R.P.F. Iugoslavia. Noii an
trenori ai selecționatei, prof. Gabriel 
Zugrăvescu și prof. Valeriu Gogiltan, 
vor definitiva lotul după meciul de 
selecție care se va desfășura astăzi, 
în sala Floreasca, între două selec
ționate divizionare (ora 17,10). Vor 
evolua printre altele, maestrele eme
rite ale sportului Irina Hector, Jose

fina Ștefănescu, Ana Boțan, Aurora 
Leonte, Antoaneta Oțelea și Maria 
Constantinescu.

• Partida internațională dintre Re
prezentativele masculine ale R.F. Ro
mine și R.D. Germane, care va ^jvea 
loc în ziua de 20 decembrie, la Bucu
rești, va fi arbitrată de Lajos Kestljely 
(R.P. Ungară).

• Sînt cunoscuți și arbitru meciu
rilor dintre formațiile R.P. Romine 
și R.P.F. Iugoslavia: Singer (R.D. 
Germană) și Dolezal (R.S. Ceho
slovacă).

• Rezultate înregistrate în ultima 
etapă a „Cupei de iarnă" la Brașov : 
MASCULIN : Chimia Făgăraș—Știința 
Brașov 35-16 (19-6) ; Tractorul—Tex
tila Sf. Gheorghe 29-14 (10-7) ; Di
namo—Recolta Hălchiu 25-19 (13-12) ; 
FEMININ : Tractorul—S.S.E. 34-7 
(16-4); Luceafărul—Cetatea 24-3 (9-2); 
Rulmentul—Partizanul roșu 17-16 
(8-8). (V. Secăreanu și V. Popovici— 
coresp.).

• Alte rezultate din „Cupa de
iarnă" la Cluj; SENIORI : Industria 
Sîrmei C. Turzii—Știința Cluj 14-15 
(9-7); Arte—Porțelanul 18-10; Agro
nomia—S.S.E. 28-24; Știința Babeș- 
Bolyai—Politehnica 30-16 ; C.S.Ș.—R^a 
pid 15-15; SENIOARE : FI. roșia/*) ■ 
Porțelanul 3-2; S.S.E.—FI. roșie 
Știința Babeș-Bolyai—C.S.S. 19-9
(P. Radvany—coresp.).

1 10 25 50
1969
1960
1961
1962

14:13,4 15:08,4 16:19,8 17:56,4 
14:03,6 14:59.8 15:55,1 16:59,0 
14:04.4 14:55.5 15:58,2 16:52,0 
14:10,6 14:59,6 15:56,0 16:25,8

1959 14:49,9 9373
1*0 14:40,1 984?
1901 14:41,3 9796
1901 14:38,0 9972

10.000 METRI
29:24,4 (29:36,8) C. Grecescu (Dinamo 

București)
30:354 (30:44.4) Ovidiu Lupu (Steaua

București)
30:40,6 (30:594) Ion Veliciu (CSO Timiș.)

i

- : I N
Veritabilă invitație la volei: clasa

mentele celor două campionate re
publicane la mijlocul turului, clasa
mente pe care vi le oferim... spre 
studiu și care întăresc afirmația pri
vitoare la nota palpitantă a desfășu
rării din acest an a principalei noas
tre competiții naționale. Pentru com
pletarea invitației — la fiecare clasa
ment în parte — jocurile etapei de 
azi și de mîine.

'■—............ -

V I T A T I E~

CAMPIONATUL MASCULIN

(Urmare din. pag. 1)

ezera (socotit cel mai 
detor, internațional 

E. Novy (66 de 
țării), Ziesche 
atacant la ora 
echipei, de 50

bun apără-
66 de ori), 

jocuri in echipa 
(cel mai periculos 

actuală, căpitan al 
de ori interna-

țional), Franke (o aripă cu vite
ză derutantă, cu 43 de jocuri in echi
pa R.D.G.). „Punctul forte" al echipei 
îl constituie prima linie de atac 
Franke, Buder, E. Novy despre care 
presa europeană a avut aprecieri din 
cele mai favorabile după ultimele 
competiții la care a luat parte echi
pa R.D.G. Din lotul R.D. Germane 
fac parte șase maeștri ai sportului și 
anume : Buder, Ziesche, Franke, E 
Novy, Heinze și Kuczera. Echipa este 
antrenată de Karl Schmieder și Dr 
Doebler

Cunoscînd valoarea ridicată a ad
versarului pe care-1 au de înfruntat 
azi și mîine, jucătorii noștri nu și-au 
întrerupt pregătirile după întoarcerea 
de la Belgrad. Sub conducerea antre
norilor Flamaropol și Tiron ei au fă
cut în ultimele zile antrenamente va
riate, Ia ieșirile pe gheață punîndu-se 
accentul pe latura tehnică. In ceea 
ce privește formația, lucrul cel mai 
important de subliniat este reapariția 
lui Anton Biro, unul din jucătorii

noștri cei mai buni, care va întări 
considerabil linia a doua de atac.

Ambele jocuri vor fi conduse de 
arbitrii cehoslovaci Pazout și Krna- 
vec

înaintea jocurilor de hochei, o se
rie de patinatori fruntași vor face 
demonstrații de patinaj artistic.

★
In Capitală au continuat întrecerile 

campionatului republican de hochei, 
faza orășenească. Iată rezultatele în
registrate în ultimele zile : SSE 2 I— 
Olimpia 2-1, Unirea—Steaua II 25-0, 
Voința—Dinamo 5-1, Steaua I—SSE 
2 II 2-0, Unirea—Olimpia 8-0, SSE 2 
I—Steaua II 20-0, Steaua I—Voința 
3-2, SSE 2 II—Dinamo 0-0.

Meciul Steaua I—Voința, derbiul 
primei serii, a avut o desfășurare 
pasionantă. Voința a condus cu 2-0 
în repriza I, Steaua a redus handica
pul în a doua parte a jocului și a 
obținut victoria, la limită (3-2), în ul
tima repriză. In urma acestui rezul
tat, Steaua a ocupat primul loc în 
serie (11 p.), urmată de Voința (9 p.). 
In seria a doua, înaintea ultimei e- 
tape, conduce Unirea cu 10 p. urmată 
de SSE 2 I cu 7 puncte. Aceste patru 
echipe se califică pentru turneul fi
nal care începe la 27 decembrie.

La 20 decembrie va începe și cam
pionatul de seniori al Capitalei, o 
dată cu turneul pentru locurile 5—8 I 
al campionatului de juniori.

Seria I
1. Știința Cluj
2. Steaua București
3. C.S.M.S. Iași
4. Știința Galați
5. Rapid București
6. C.S.M. Cluj

3 3 0 9:6 (211:184) 6
3 2 1 8:4 (171:130) 5
3 2 1 7:5 (159:154) 5
3 2 1 6:7 (159:176) 5
3 1 2 7:7 (190:189) 4
312 5:8 (165:170) 4
2 0 2 4:6 (118:144) 27. C.S.O. Baia Mare

8. Progresul București 2 0 2 3:6 (101:127) 2

AZI ȘI MÎINE, în etapa a IV-a:
Steaua București — Rapid București. 
Progresul București — C.S.M. Cluj, 
Știința Cluj — C.S.M.S. Iași, C.S.O 
Baia Mare—Știința Galați.

Seria a n-a

1. Tractorul Brașov
2. Dinamo Oraș Dr.

P. Groza
3. Farul Constanța
4. Olimpia București
5. Petrolul Ploiești
6. știința Timișoara
7. Dinamo București
8. Fulgerul Suceava

3 2 1 7:3 (142:105) S

3 2 1 7:4 (150:140) 5
3 2 1 8:5 (162:153) 5
3 1 2 5:8 (140:164) 4
3 1 2 4:8 (131:172) 4
2 1 1 5:5 (140:124) 3
1 1 0 3:0 ( 45: 18) 2
2 0 2 0:6 ( 56: 90) 2

AZI ȘI MÎINE, în etapa a IV-a : 
Olimpia București — Dinamo Bucu
rești, Fulgerul Suceava — Petrolul 
Ploiești, Dinamo Oraș Dr. P. Groza— 
Știința Timișoara, Tractorul Brașov— 
Farul Constanța.

CAMPIONATUL FEMININ

Seria I

1. Dinamo București
2. Știința Cluj
3. C.S.O. Craiova
4. Farul Constanța

3 3 0 9:0 (136: 67) 6
3 3 0 9:2 (161:105) 6
3 2 1 7:4 (146:133) 5
3 2 1 6:4 (107:128) 5

Un animat moment din înttlnirea echipelor feminine Știința București și Voința
M. Ciuc de acum două săptămlni. Ambele formații apar in etapa a IV-a In 

fața spectatorilor bucureșteni.
Foto: P. Romoșan

JOI LA CONSTANȚA : Farul—Di
namo București 0-3 (6, 4, 14), după un 
meci în care constănțencele le-au dat 
campioanelor o replică timidă și pli
nă de greșeli. (Cornel Popa - coresp.).

AZI ȘI MÎINE, în etapa a IV-a : 
Progresul București — Voința Bucu
rești, C.S.O. Craiova — Dinamo Bucu
rești, Partizanul roșu Brașov — C.P. 
București, Știința Cluj — Farul Con
stanța

Seria a n-a
1. Rapid București 3 2 1 8:3 (155: 90) 5
2. Știința București 3 2 1 8:3 (155: 93) 5

5. Partlz. roșu Brașov 3 1 2 4:7 (103:145) 4
6. Pl-ogresul București 3 1 2 4:8 (130:144) 4
7. C.P. București 3 0 3 4:9 (146:147) 3
8. Voința București 3 0 3 0:9 ( 75:135) 3

3. C.S.M. Sibiu 3 2 1 8:5 (178:145) 5
4. C.S.M. Cluj 3 2 1 6:6 (139:146) 5
5. Voința M. Ciuc 3 2 1 6:7 (146:165) 5
6. Olimpia Brașov 3 1 2 5:6 (127:136) 4
7. Metalul București 3 1 2 4:8 (117:164) 4
8. C.S.O. Timișoara 3 0 3 2:9 ( 78:156) 3

AZI ȘI MÎINE, in etapa a IV-a: 
Rapid București — Știința București, 
Metalul București — Voința M. Ciuc, 
Olimpia Brașov — C.S.O. Timișoara. 
C.S.M. Sibiu—C.S.M. Cluj.

In toate programele de mai sus — 
care, privite prin prisma clasamente
lor — exclud orice prezentări supli
mentare — primele echipe sînt orga- # 
nizatoare. Locul și ora de desfășu
rare a jocurilor din Capitală — la 
rubrica „Unde mergem", în pag. 6



ACTUALITĂȚIw

PREGĂTIRILE LOTURILOR REPREZENTATIVE

I
Ancheta noastră
________________________ i De ce juniori nu I II

De joi și-a început pregătirile lo
tul A, în vederea meciului cu Maroc 
de la 23 decembrie (la Casablanca). 
Primul antrenament a însemnat un 
joc de verificare în compania unei 
combinate dinamoviste. Lotul a folo
sit următorii jucători: Voinescu (Sfet- 
cu)-Popa (Georgescu), Motroc, Ivan 
(Staicu)-Jenei, Koszka-Pîrcălab, Con
stantin, Manolache (I. Ionescu), Ger- 
ffely (Țîrcovnicu), Tătaru. Jucătorii 
s-au mișcat bine, individual și în 
ansamblu, manifestînd o bună dis
poziție în trasul la poartă (au mar-

DE CE NU-I ÎNTOTDEAUNA AȘA!...
Spectatorii prezenți la meciul ami

cal dintre C.S.O. Baia Mare și Viito
rul București, disputat duminica tre
cută, au avut ocazia să urmărească 
un joc tehnic, curgător, cu faze ex
trem de palpitante cînd la o poartă 
cînd la alta, cum de mult n-au mai 
văzut. Și ceea ce este aproape ne
obișnuit, au avut de consemnat un 
mic record: timp de 27 de minute, 
arbitrului A. Man (care a condus 
foarte bine) nu i s-a ivit ocazia să 
fluiere măcar un henț sau un of
said ! !...

De altfel, la sfîrșitul partidei, sta
tistica indica: 3 (trei) hențuri; 3 
(♦rei) ofsaiduri; 13 faulturi (7 la 

6 la Viitorul) și 10 cornere 
(7 "fin favoarea oaspeților).

Asemenea statistici am vrea să 
consemnăm și în cursul campionatu
lui, nu numai în meciuri amicale și 
la sfîrșit de sezon !

V. Săsăranu, coresp. reg.

LIDERUL CAMPIONATULUI DE
BRAȘOV 14 (prin telefon). — Joi 

s-a disputat meciul restanță de tine
ret St. roșu — Știința Cluj. întîlnirea 
s-a terminat cu victoria formației 
brașovene la scorul de 4—1 (1—0). 
Deși terenul a fost acoperit cu ză
padă, totuși echipele au furnizat un 
joc plăcut și bun sub raport tehnic. 
S-a jucat rapid, destul de cursiv, 
simplu, fără driblinguri inutile. Vic
toria a fost decisă în ultimele 20 de 
minute. Pînă atunci, marcase Negrea 
(min. 42) și egalase Toma (min. 68). 
Apoi pe rînd, Năftănăilă (min. 73) — 
din lovitură liberă — și din nou Ne- 
■Kea (min. 84 și 87) au stabilit scorul 
^4-1.

C. Gruia, coresp. reg.
In urma acestui rezultat. St. roșu 

a trecut pe locul opt. Știința Cluj a 
rămas pe primul. In clasamentul

MÎINE: UN CONCURS PRONO
SPORT DE MARE ATRACȚIE

Programul concursului Pronosport 
de mîine este în întregime alcătuit 
din meciuri din campionatul italian 
(div. A și B).

Iată pronosticurile indicate de către 
fostul internațional Giuseppe Meazza:

I. Bologna—Intemazdonale x
H. Juventus—Modena 1x2
in. Lanerossi—Catania 1x2
IV. Mantova—Fiorentina x
V. Milan—Torino 1x2
VI. Napoli—Palermo 1
Ifl. Spal—Atalanta 2
VIII. Venezia—Sampdoria 1 x
IX. Brescia—Messina 1 x
X. Cagliari—Foggia 1 x
XI. Catanzaro—Padova 1 x
XII. Lazio—Verona 1
Sp. Genoa—Roma x

Vă prezentăm programul concursului 
especial Pronosport de duminică 23 de
cembrie a. c. :

I. Maroc—R.P. Rom în ă
U. Atalanta—Palermo
UT. Catania—Mantova
IV. Fiorentina—Bologna
V. Genoa—Milan
VI. Modena—Napoli
VII. Roma—Sampdoria
VIII. Torino—Lanerossi
IX. Venezia—Spal
X. Messina—Lazio camp, italian B
XI. Cagliari—Bari carr<o. italian B
XII. Alessandria—Udinese camp, ita

lian B
Sp. Intemazionale—Juventus

Depuneți și duminică dimineața 
buletinele la Pronosport. Aducem la 
cunoștința participanților că pot de
pune buletinele la agențiile din Bucu
rești și la cele din capitalele de re
giuni și mîine, duminică, în cursul 
(hmineții pînă la ora 13.
■^Tn acest fel ,cei ce doresc să par

ticipe la concursul Pronosport au mai 
multe ore la dispoziție pentru depu
nerea variantelor. 

cat 9 goluri). Mîine, lotul va susține 
un nou meci de verificare, de data 
aceasta în compania lotului A de 
juniori, care se pregătește pentru e- 
diția viitoare a Turneului U.E.F.A.

Tot mîine se va antrena și lotul 
de tineret, care se află înaintea unui 
turneu în Etiopia, Sudan sau Siria 
și Grecia. Tinerii fotbaliști vor avea 
mîine ca partener lotul B de juniori. 
Vor participa următorii jucători: Su- 
ciu și Urziceanu, Pal, Petescu, Hăl- 
măgeanu și Răcelescu, D. Popescu, 
Nunweiller IV, Neșu și Crișan, Igna, 
Pavlovici, Năftănăilă, Marcu, FI. 
Voinea. Raksi și Haidu.

Gergely, tn plin efort, reia balonul cu 
capul printr-o săritură.

TINERET ÎNVINS LA BRAȘOV
campionatului de tineret s-a mai 
produs o modificare: meciul Farul— 
Progresul, cîștigat de Progresul cu 
1—0, a fost omologat cu rezultatul 
de 3—0 în favoarea Farului, deoarece 
Progresul a folosit un jucător fără 
drept de joc. Ca urmare, Farul ocu
pă acum locul 9 cu 14 puncte, iar 
Progresul locul 14 cu 9 puncte.

ȘTIRI

• Mîine se dispută partida res
tanță de Cupă, Marina Mangalia —
I.M.U.  Medgidia. Meciul are loc la 
Mangalia.

• Jocul Viitorul — Dinamo Obor, 
din campionatul republican de ju
niori, programat pentru mîine, a 
fost aminat pentru la primăvară.

Jucați pe schema redusă Nr. 7 Ia 
Pronoexpres. După excepționala serie 
de premii oferită de ultimele con
cursuri Pronoexpres, concursul de 
miercuri, 19 decembrie — a cărui tra
gere va avea loc la București — de
vine și mai atrăgător.

Faptul că la premiile obișnuite în 
bani ale concursului special din 5 de
cembrie s-au înregistrat 2 premii a 
cite 43.580 lei fiecare la categoria I, 
obținute de participanții Zahan Du
mitru din Aiud și Scripcaru Gheor- 
ghe din Bacău pe schema redusă Nr. 
7, deschide frumoase perspective de 
cîștig celor ce utilizează aceasta 
schemă, care a mai adus pînă acum 
și alte numeroase și importante 
premii.

De aceea, vă sfătuim să jucați la 
concursul Pronofexpres de miercuri 
19 decembrie pe schema redusă Nr. 7. 
Ultima zi de depunere a buletine
lor : marți 18 decembrie.

★
La concursul special Pronoexpres 

din 5 decembrie cele două autoturis
me Skoda-Octavia au fost obținute 
prin tragere la sorți de participanții : 
Brînduș Mircea din Rm. Sărat și Pre- 
descu Voica din Ploiești, pe variante 
cu 5 din 6.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nf. 49 
din 9 decembrie 1962

Categoria I 2,5 variante a 19.988 lei, 
categoria a Il-a 88,8 variante a 675 
lei, categoria a IlI-a 818,9 variante a 
109 lei.

LOTO-CENTRAL
La tragerea Loto-central din 14 de

cembrie 1962, au fost extrase din 
urnă următoarele numere :
51 3 38 9 35 73 69 48 30 82

Atentie la pregătirea tehnica
Eu cred că unul din motivele prin

cipale care duc la pierderea unor 
juniori talentați este forțarea maturi
zării acelor juniori insuficient for
mați fizic sau lipsiți de o pregătire 
de bază (fizică și tehnică) corespun
zătoare. Analiza atentă a vîrstei celor 
mai buni jucători ne împiedică să 
stabilim limite precise în această di
recție. Personal, socotesc însă că mai 
important decît vîrsta este numărul 
de ani de pregătire fotbalistică prea
labilă. Un jucător poate, chiar la 
vîrsta de 16 ani, să prezinte un nivel 
fizic și tehnic de pregătire ridicat, 
dacă are 6—8 ani de instruire. Cum 
însă la fotbal instruirea nu începe 
la 8 ani, talentele de 16 ani trebuie 
menajate.

Pregătirea forțată a scos din cir
culație o serie de astfel de juniori: 
Renie, Raab, Petca, Opanschi, Matei 
(de la Galați), G. Dumitrescu, Balint, 
Florea Virgil etc. Juniorii s,forțați" 
ca pregătire și scoși din colectivul 
în care au crescut manifestă carențe 
educative, pentru înlăturarea cărora 
trebuie luptat cu toată tăria. Aceste 
carențe duc Ia stoparea evoluției, la 
plafonare. Trebuie luptat și împo
triva tendinței de căpătuială pe care 
o manifestă unii tineri. Am să dau 
un exemplu evident: al lui Pozsonyi, 
care — după turneul UEFA de anul 
trecut din Portugalia — a preferat 
rolul de „vioară întîi" într-o echipă 
de regiune, fiindcă a beneficiat de... 
condiții avantajoase.

In legătură cu formarea juniorilor 
și dezvoltarea lor, vreau să subli
niez necesitatea ca antrenorii să se 
păzească de a îngrădi tinerilor jucă
tori spiritul lor creator în joc. An
trenorii trebuie să cultive fantezia 
jucătorilor tineri, fiindcă un jucător 
fără personalitate rămine un produs 
mediocru.

In privința momentului promovării 
într-o categorie superioară, aceasta 
trebuie să rămină la aprecierea antre
norului care a lucrat EU juniorul 
respectiv și l-a format sau, în orice r 
caz, să existe un acord între antre
norul de juniori și cel de seniori. In 
fotbalul nostru socotesc că au fo6t

Premiul special A: 73 3 51, Premiul 
special B: 9 30 48, Premiul special
C : 35 38 69. Fond de premii: 721.279

Tragerea următoare va avea loc 
vineri 21 decembrie 1962, în Bucu
rești, str. Doamnei nr. 2, ora 19.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

D. Martiniuc — București: 50.000 lei 
pentru 11 rezultate la Pronosport 

promovați în mod corect, fotbaliștii: 
Varga, Pircălab, Dinu, Igna, Koszka, 
Sorin Avram etc. Consider, de ase
menea, că selecționarea juniorilor 
care au cîștigat turneul UEFA în 
acest an și alcătuirea echipei Viito
rul a fost făcută în mod judicios.

Pentru a asigura o competiție in
termediară necesară pregătirii junio
rilor care nu sînt încă de nivelul 
categoriilor A și B, cred că ar fi 
util ca în locul actualului campionat 
de tineret să se organizeze o altă 
competiție care să pună pe jucători 
în condiții emoționale normale unei 
întreceri sportive. La tineret se joacă 
fără miză, rezervele de la echipa 
întîi joacă fără interes etc. ; or, noi 
vrem să pregătim jucătorii tineri 
tocmai în vederea unor întreceri 
sportive viu disputate, dîrze, în care 
să lupte din toate puterile.

Propun, de asemenea, în scopul 
unei cit mai bune pregătiri tehnice 
a juniorilor; ca jucători de categoria 
A care posedă execuții tehnice de 
calitate să fie specializați pentru 
munca cu juniorii și copiii. In pre
gătirea juniorilor trebuie acordată 
atenție cu precădere factorului teh
nic. Pe acesta trebuie să cadă pon
derea în antrenament. Repetările 
procedeelor tehnice asigură o auto
matizare a mișcării, necesară jocu
lui creator, realizîndu-se prin acea
sta și pregătirea fizică necesară la 
acest nivel.

Acestea sînt mijloacele pe care 
experiența mea in munca cu juniorii 
le sugerează pentru pregătirea de 
perspectivă a juniorilor talentați, pe 
care-i avem din plin. Jucători tineri 
ca Nunweiller VI, Kiss, Petz, Stă- 
nescu, Lungu, corect pregătiți, pot 
ajunge jucători de nivel intemațio- 
nal.

ȘTEFAN STÂNCULESCU
antrenor-București

La juniori—antrenorii cei mai calificați
Din multiplele și variatele aspecte ale 

acestei importante probleme (a cărei 
rezolvare poate și trebuie să contri
buie la îmbunătățirea calitativă a fot
balului nostru) mă voi opri asupra cî- 
torva. Și voi începe cu munca de in
struire. creștere și promovare.

De la bun început trebuie să recu
noaștem că in multe cazuri, de juniori 
nu se ocupă antrenorii, ci instructori 
sau chiar persoane fără nici o califi
care, nici măcar foști jucători. Dar nici 
antrenorii (puțini la număr) care au 
în grija lor pregătirea juniorilor nu 
dau dovadă de o perfectă cunoaștere 
a misiunii lor, unii fiind slabi execu
tant, iar alții neavînd cunoștințele ne
cesare pentru a îmbina instruirea (în
sușirea de către juniori a cit mai va
riate procedee tehnice) cu creșterea, cu 
dezvoltarea organismului, a fizicului.

Un alt aspect — negativ— il consti
tuie schimbarea continuă a cadrelor 
tehnice. Știm cu toții că procesul de 
instruire-antrenament este un proces 
de durată. Dar, antrenorii sau instruc
torii stau foarte rar mai mult de un 
an la o echipă. Această instabilitate 
duce la schimbarea metodelor de an
trenament, ceea ce influențează în rău 
pregătirea juniorilor.

Promovarea juniorilor in prima echi
pă cere multă competență din partea 
antrenorilor și instructorilor. Juniorul 
nu trebuie promovat întâmplător, de 
cele mai multe ori ca urmare a indis
ponibilității unui titular, ci trebuie pre
gătit minuțios șl cu răbdare, așa 
cum este pregătit un artist pen
tru un rol dinainte stabilit. Iată 
un exemplu de promovare greșită. 
Ene n, actualul centru atacant al lui 
Dinamo București, a fost unul din cei 
mai talentați juniori din ultimii 10 ani. 
Comportarea lui i-a determinat pe an
trenorii echipei naționale să-1 introducă 
în prima reprezentativă în jocul cu 
Suedia, la Stockholm, în anul 1955. El 
a fost pus să joace însă... extrem drep- 
ta. Concluzia care s-a tras : Ene n nu 
este ceea ce ne trebuie. La Rapid, Ene 
II a continuat să fie plimbat din post 
în post. După doi ani, el a fost chemat 
din nou în Iotul reprezentativ, pentru 
un joc cu Iugoslavia, de calificare în 
campionatul mondial. Și de data aceas
ta Ene a jucat în postul de extremă 
dreapta. Concluzia : Ene n s-a plafo
nat. Totuși, în 1959 Ene II a jucat exce
lent în centrul liniei de atac a repre
zentativei de tineret, în meciul cu 
U.R.S.S. (5-2, la Brasov). Cunoscutul 
antrenor sovietic G. Kacialin, care a 
asistat la meci și care văzuse și meciul 
dintre primele echipe naționale ale 
R.P.R. și U.R.S.S., l-a apreciat atunci 
pe Ene n drept cel mai bun atacant 
rornin. Cu toate acestea. Ene II n-a reu
șit să meargă pe o linie ascendentă 
continuă.

Dar în calea afirmării juniorilor, după 
promovarea lor în primele echipe, mai 
este o piedică : unii fotbaliști se cram- 

I penează să mai joace, să se mai men
țină în formații, deși fac un efort

$1 CEI ÎN... CAUZĂ 
SÎNT DE VINĂ!

Eu cred că în problema ridicată cie 
ancheta ziarului SPORTUL POPULAR 
sînt de vină și conducerile secțiilor 
de fotbal și ale cluburilor Și antrenorii, 
dar și cei în jurul cărora se discută: 
tinerii fotbaliști.

Răspunsul meu e scurt.
Mulți conducători de secții de fotbal 

și de cluburi pretind din partea antre
norilor rezultate imediate, cer puncte 
în loc să ceară fotbal de calitate sau 
promovarea unor juniori valoroși în 
echipele de seniori. Și atunci, e firesc 
că antrenorii — greșit orientați — nu 
muncesc cu tragere de inimă pentru 
ridicarea măiestriei juniorilor, ci caută 
— în primul rînd — să introducă în 
formații elemente cu experiență, dar 
fără prospective de dezvoltare. Iar de 
la juniorii talentați, introduși în pri
mele garnituri, se cere doar încadrarea 
în „jocul echipei" și nu se urmărește 
dezvoltarea lor personală, pe baze 
sănătoase.

Un alt motiv pentru care mulți ti
neri talentați se „pierd pe drum", nu 
ating nivelul de dezvoltare așteptat 
din partea lor: automulțumirea!

In trecut, juniorilor li se acorda 
puțină importanță pe plan interna
țional. Nu se organizau competiții de 
amploarea turneelor UEFA, iar tinerii 
care depășeau vîrsta junioratului nu 
aveau la dispoziție o treaptă interme
diară de dezvoltare — selecționata de 
tineret. Consacrarea elementelor ta
lentate era posibilă doar în repre
zentativele A și B.

Azi, tinerii fotbaliști pot deveni 
internaționali la juniori sau la tineret. 
Și, automulțumirea — acest dușman 
al celor mai mari talente — pune ușor 
stăpînire pe ei. Uitind că pînă la de- 

{ plina consacrare trebuie să mai mun
cească mult, nu se mai pregătesc cu 
aceeași seriozitate. Socotind că și-au 
atins... obiectivul, internaționali la 
juniori sau la tineret, ei consideră su
ficient bagajul de cunoștințe realizat 
pentru a juca în prima reprezentativă. 
Cu alte cuvinte, vor satisfacții mari 
cu eforturi mai mici și nu culmea 

i măiestriei cu eforturi sporite.

I. BOGDAN
antrenor-Bistrița

peste puterile lor. Și nu numai că nu 
aduc un aport echipei, dar prin pre
zența lor in formații barează drumul 
unor juniori valoroși sau chiar contri
buie Ia ratarea unor tineri, cum a fost 
cazul lui Bukossv. Și ce inseamnâ ti
nerețe și tineret ne-a demonstrat toam
na aceasta echipa Viitorul.

Pe de altă parte, juniorilor nu li se 
rezervă timp suficient la antrenamente 
pentru a-și îmbunătăți mereu pregăti
rea tehnică, iar unii dintre ei nu au 
nici mijloacele necesare (inventar spor
tiv la terenuri). Din acest motiv, cei 
mai mulți nu-si pot însuși temeinic 
toate procedeele tehnice necesare unui 
bun fotbalist de primă categorie și une
ori, din cauza unor tentative nereușite, 
renunță chiar la fotbal.

In instruirea juniorilor se comite o 
greșeală esențială : pregătirea se face 
după același calapod. Juniorul n-are 
voie să dribleze, să fenteze, să facă o 
„foarfecă", iar cind totuși face este cer
tat de antrenor sau instructor. In ge
neral, antrenorii înăbușe orice ten
dință de manifestare a fanteziei junio
rului, in loc s-o stimuleze, uitind că 
sarcina lor este de a forma jucători cit 
mai compleți și nu echipe care să ob
țină rezultate favorabile sau să cuce
rească titluri de campioane. In general, 
acolo unde antrenorii au pus preț pe 
rezultate, din echipele respective n-au 
ieșit jucători de mare valoare.

Pentru îmbunătățirea muncii cu ju
niorii și pentru valorificarea materia
lului uman de care dispune fotbalul 
nostru, consider că sînt necesare câteva 
măsuri și anume :

1. Echipele de juniori să fie pregătite 
de antrenori cu înaltă calificare, per
fect cunoscători ai tehnicii individuale 
și care să urmărească nu rezultate în 
meciuri, ci formarea de fotbaliști de 
valoare. In această privință să fie o a- 
devărată întrecere între ei : cine dă 
mai mulți juniori „buni pentru cate
goria A și B“.

2. Antrenorii cu rezultate bune în in
struirea și creșterea juniorilor să fie 
stimulați prin diverse premii.

3. Terenurile de antrenament ale ju
niorilor să fie înzestrate cu aparate a- 
jutătoare.

4. Stabilitatea antrenorilor în scopul 
realizării continuității în munca de pre
gătire a juniorilor.

Activitatea de instruire a juniorilor 
constituie, după părerea mea, o pro
blemă foarte importantă pentru pro
gresul fotbalului nostru și de aceea 
merită toată atenția în primul rînd din 
partea celor care lucrează direct cu ti
nerii jucători și în mîinile cărora stă 
rezolvarea ei.

N. VTLCOV
antrenor — Cugir
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„Cupa orașului București11
Zilele trecute a avut loc în sala 

uzinelor „Vulcan" prima reuniune 
din cadrul fazei a doua a „Cupei 
orașului București". în general, în
tîlnirile au fost dîrz disputate, re- 
mareîndu-se îndeosebi meciurile St. 
Constantin — M. Dogaru (învingător 
la puncte Ștefan 
mitrescu — M.
Dumitrescu).

Iată celelalte 
(Rapid) b.p. E. 
M. Dumitrescu 
M. Balcă (Unirea), D. Ionescu (Vo
ința) b.ab. A. Mocioacă (Olimpia), 
M. Anghel (Progresul) b.p. Șt. Co- 
maroni (Unirea), Șt. Mustață (Voin
ța) b. dese. Fi. Surugiu (S.P.C.).

Constantin), Gr. Du- 
Soare (învingător

rezultate : Gh. Vlad 
Stăncescu (Rapid), 
(Dinamo) b.k.o. 2

ora-
astă-
cine-

• Prima semifinală a „Cupei 
șului București" se va disputa 
seară de la ora 19,30 în sala 
matografului de la Casa Scînteii iar 
mîine dimineață, în sala Floreasca, 
vor avea loc întîlnirile din cadrul 
celei de a doua semifinale (după con
cursul „Cine știe box... cîștigă").

VICTOR POPESCU-coresp.

in preajma finalei campionatului republican pe echipe

Pregătiri intense la Craiova
Victoria repurtată recent, la Sibiu, 

de boxerii craioveni, asupra dinamo- 
viștilor din București a produs, cum 
era firesc, o mare satisfacție în 
rîndul amatorilor de box din Craiova. 
Formația craioveană s-a calificat, du
pă cum se știe, în finala campionatu
lui republican pe echipe, unde ur
mează să întîlnească, săptămina vii
toare, echipa Steaua.

Pregătirile pugiliștilor craioveni 
pentru ultima Și cea mai importantă 
etapă a campionatului au continuat 
imediat după sosirea echipei de la 
Sibiu. Zilele trecute am solicitat te
lefonic antrenorului formației craio- 
vene, Dumitru Ciobotaru, un scurt 
interviu, în care l-am rugat să ne 
vorbească despre pregătirea formației 
și despre șansele echipei sale în în- 
tîlnirea

— Ne 
ambiție 
surpriză 
Dinamo ___
noștri sint capabili să obțină rezultate 
bune chiar șt in fața unor echipe

de sîmbâta viitoare. 
pregătim, desigur, cu mare 

pentru că vrem să facem o...
și la București. Meciul cu 
ne-a demonstrat că băieții

„Câne știe box
10, 
in-

teresant concurs „Cine 
tigă“ cu tema : Boxul 
mină după anul 1948. 
curs s-au înscris trei

• Mîine dimineață, de la ora 
va avea loc în sala Floreasca un

știe box... cîș- 
în R. P. Ro- 
La acest con- 
echipe (selec

ționata sindicală alcătuită din foștii 
boxeri Ion Pintea, Mihai Trancă și 
Stefan Iordache, Steaua — Vasile Tiță, 
Șerbu Neacșu, Gheorghe Fiat și Di-

... câștigă4*4*
namo — Constantin Dumitrescu, E. 
Fiiresz și Virgil Cazacu.

Concursul-ghicitoare va fi urmat 
de disputarea unor partide demon
strative în care vor evolua, printre 
alții, Iosif Demeter, Luca Romano, 
Mihai Trancă, Dumitru Gheorghiu, 
Ion Pintea, Mihai Stoian, Vasile 
Tiță ș.a.

socotite de mai mare valoare. Tocmai 
de aceea sintem deciși să ne prezen
tăm și de data aceasta in cea mai 
bună formă sportivă. In prezent, ele
vii mei se află intr-un stadiu avan
sat de pregătire. Toți cei 16 pugiliști 
participă cu regularitate la antrena
mente.

— în întîlnirea cu Steaua vă bazați, 
în general, pe aceeași formație pe 
care ați prezentat-o în semifinale, la 
Sibiu ?

— Nu cred că la finale vom veni 
cu aceeași garnitură, însă momentan 
nu pot spune cu certitudine care va 
fi „zecele" craiovean in partida fina
lă. Și aceasta, pentru că la unele ca
tegorii de greutate, unii dintre boxe
rii craioveni prezintă semne de între
bare. Da categoria muscă, de pildă, 
Dumitrașcu 
formație în 
coș, avem 
Ficiu, care 
iască pe Dumitru Constantin, la mijlo
cie mică titularul (Buzatul nu a intrat 
incă în cea mai bună formă.

— Care dintre 
considerați că au 
in întilnirea cu 
Steaua ?

— Noi ne punem 
Florea Pătrașcu, Mihai Goanță, Ma
rin Ion, Deca Petre și Ștefan Pandu- 
ru pentru că aceștia se află in mo
mentul de față intr-o formă foarte 
bună. Fără discuție că și ceilalți pot 
obține rezultate surpriză. Meciul cu 
Steaua este, fără discuție, greu, mai 
cu seamă că noi vom boxa în depla
sare. Cu toate acestea insă, boxerii 
noștri sint optimiști. Trebuie să vă 
spun că ei nu vor' fi... singuri la 
București. In ziua meciului, un mare 
număr de amatori ai sportului cu 
mănuși din Craiova vor fi prezenți 
în sala Floreasca.

s-ar putea să apară in 
locul lui Vintilă, la co- 

un tinăr foarte talentat, 
este posibil să-l inlocu-

boxerii craioveni 
șanse de victorie 
pugiliștii de la

multe speranțe in

„Cupa de sală a orașului București" la polo, juniori
întrecerea echipelor de juniori devine 

de la etapă la etapă mai pasionantă. 
Iată, de pildă, în 
fășurate miercuri 
mentului. Rapid, 
egal (3—3) în 

Steaua și în consecință a fost ajuns 
în clasament de echipa Clubului spor
tiv școlar. Dar iată rezultatele înregis
trate kt etapa a Xl-a în competi(ia 
„Cupa de sală a orașului București" :

Școala sportivă de elevi nr. 2 —
Știința 7—1 (1—0, 3—0, 2—1, 1—0). 
Diferența de valoare dintre cele două 
echipe este bine oglindită de rezultatul 
întîlnirii, ia sfirșitul căreia S.S.E. 2 
a obținut o victorie confortabilă. Au 
înscris : Ionescu (3), Păun (2), Tu- 
reanu și Băjenaru pentru S.S.E. 2 și 
Buia pentru Știința.

Clubul sportiv școlar — S.S.E. 1 
6—3 (2—0. 0—1, 3—1, 1—1). A fost 
un meci plăcut, în care S.S.E. 
dat o ripostă dîrză formației învingă
toare. Au marcat: Alexandrescu (4), 
Zamfîrescu și Kroner pentru C.S.S. și 
Barabaș (2), Lazăr pentru S.S.E. 1.

Rapid — Steaua 3—3 (1—0, 0—1, 
1—2, 1—0). Rezultatul constituie o 
surpriză. Echipa Steaua a făcut o par
tidă bună, reușind să conducă pin 5 
în ultimele minute de joc. în formația 
feroviarilor s-a simțit lipsa titularilor 
Țăranu și Popa. Punctele au fost în
sorise de Vasiliu (2) și Pantaze pentru 
Rapid, Dumitrescu, Oanță și Lozolea 
pentru Steaua.

cadrul jocurilor des- 
seara, liderul clasa- 
n-a reușit decît joc 

«wmpania formației

1 a

Progresul — Dinamo 12—0 (3—0, 
3—0, 5—0, 1—0). După cum arată și 
scorul, jocul a fost la discreția echipei 
Progresul. Meciul a fost însă întrerupt 
în min. 18,40 (la scorul de 12—0), 
deoarece echipa Dinamo a părăsit ba
zinul, îndemnată dc sportivul Marin 
Ștefănescu, care a condus formația în 
lipsa antrenorului Carol Corcec. Clubul 
Dinamo și comisia orășenească de spe
cialitate va trebui să analizeze serios 
abaterea „sportivului*  Marin

Iată cum se prezintă 
după 11 etape:

1. Rapid
2. C.S.S.
3. S.S.E. 2
4. Progresul
5. S.S.E. 1
6. Steaua
7. Dinamo
8. Știința

11
11
11
11
11
11
11
11

9
10
8
6
3
2
2
0

2
0
0
1
2
3
0
0

Etapa viitoare va

Ștefănescu. 
clasamentul

0
1
3
4
6
6
9

11

108: 
111:

70:
76:
46:
41: 50
29:125
6:125

24 20
27 20
37
38
61

16
13
8
7
4
0

avea loc mîine la 
bazinul Floreasca, începmd de la ora 
9,45. după următorul program : Știința
— Steaua, Progresul — S.S.E. 2, C.S.S.
— Rapid, S.S.E. 1 — Dinamo.

★
Mîine după-amiază, de la ora 15 va 

avea loc la bazinul acoperit Floreasca 
un concurs de natație pentru copii «i 
juniori, dotat cu „Cupa a XV-a ani
versare a R.P.R.*.

GHEORGHE CIORAPțU 
corespondent

Concurs de acrobatică

(r. c.)

19:

Pro-
(f), IN ȚARĂ

Ro

ora 17:
Rapid —

August' 
R.P.

tică acrobatică, organizat 
C.U.A.S.B., pentru institutele de 
vățămînt superior. La întreceri au

„23

Recent a avut loc în sala Recolta 
din Capitală un concurs de gimnas- 

de 
în-

eraem
IN CAPITALĂ

Campionul absolut al țării Emilian Papuc (Dinamo București) tn poziție de 
start tn cadrul unui concurs desfășurat tn sezonul trecut pe pista amenajată

HANDBAL: sala Floreasca, de la 
ora 16: Rapid — C.S.S. (m), sel. di
vizionară A — sel. divizionară B (f), 
Dinamo — Titanii (m), sel. U.A.S.R.— 
Spartacus Budapesta (m), Rapid 
Știința (f).

BASCHET: sala Giulești, ora 
ICF — Voința Oradea (f).

VOLEI: sala Giulești, 
greșul — Voința Buc. 
Știința Buc. (f).

HOCHEI: patinoarul 
ora 19: meciul de hochei 
mină — R.D. Germană.

tat cu „Cupa a XV-a aniversare a 
R.P.R.".

NATAȚIE: bazinul Floreasca, de 
la ora 9,45: meciuri de polo în cadrul 
„Cupei de sală a orașului București" 
la juniori și de la ora 15: concurs 
de înot pentru copii și juniori dotat 
cu „Cupa a XV-a aniversare a 
R.P.R.".

HOCHEI: patinoarul „23 August", 
ora 18,30: meciul de hochei R.P. Ro
mînă — R.D. Germană.

unui concurs desfășurat in sezonul trecut pe pista amenajată 
pe lacul din parcul „23 August".

MÎINE .

Foto: T. Roibu de

De pe piste și patinoare
Pe gheața
din parcul „23 August'
în aceste zile nu numai hoche- 

patinatori artistici, ci și vi- 
Majoritatea patinatorilor de

artificială a patinoa- 
întîl-

Miercurea 
ău îrlghe- 
din loca- 
pista

Florin 
apro-

• Lacurile din orașul 
Ciuc și împrejurimile Iui 
țat. Pe stadionul Avîn.tul 
litate au fost amenajate 
viteză și terenuri de hochei. în 
care zi îi poți intilni pe pista 
gheață pe cei 15 tineri care se 
trenează asiduu sub conducerea 
trenorului Anton Molnar.

de 
fie-
de 

an- 
an-

BASCHET: . sala Giulești, 
ora 9.45: Olimpia — Mureșul 
Voința — Voința Tg. M. (f); 
Dinamo, de la ora 17: Știința 
Progresul (f), Rapid — Unirea 
Steaua — Știința (m).

VOLEI: sala Dinamo, < 
8,30: Progresul — CSM 
Olimpia — Dinamo (m), 
Rapid (m); sala Giulești, 
Metalul — Voința M. Giuc

SCRIMĂ: sala clubului Steaua, 
Plevnci 114, de la ora 9: concurs

la 
(f), 

sala

(f).

avansați: 
Institutul 
Construc- 

,C.

participat 190 de studenți și studente, 
începători și avansați.

REZULTATE : băieți,
1. Institutul Politehnic, 2. 
Pedagogic, 3. Institutul de
ții ; începători : 1. Universitatea 
I. Parhon", 2. Institutul Politehnic, 
3. I.S.E. Fete, avansate : 1. Institutul 
Pedagogic I, 2—3, Institutul Politeh
nic și Institutul Pedagogic II ; înce
pătoare : 1. I.S.E., 2. Universitatea 
„C. I. Parhon", 3. Institutul de Cons
trucții.

-- ------ —------------------

ABONAU-VĂ
LA PUBLICAȚIILE SPORTIVE

PE ANUL 1963
Ziarul SPORTUL POPULAR

de la
Cluj
Steaua 
ora 

: (f).

ora
(m),

12:

cal. 
do-

din Brașov 
de colegii lor 
artistic ei fac

pregătesc Emilian 
absolut al țării.

9 
rului 
nești 
iști și 
teziști.
viteză sint grupați Ia clubul sportiv 
Dinamo, iar cîțiva sint încadrați în 
secția clubului Steaua. Sub îndru
marea antrenorului dinamovist 
Gămulea se pregătesc, pentru
piatul sezon competițional, 40 de fete 
și băieți. Ei se antrenează de două 
ori pe săptămînă pe stadionul de 
iarnă „23 August". Cu deosebită con
știinciozitate se 
Papuc, campion
Gheorghe Katona, Dan Lăzărescu 
Magdalena Vdrea, dornici de a se 
comporta cît mai frumos în con
fruntarea cu principalii lor adver
sari, patinatorii din Tg. Mureș și 
Cluj. Alături de ei lucrează intens 
tinerii V. Sotireseu, V. Patraulea și 
alți juniori dinamoviști. De reținut 
că Sotireseu și Patraulea sint cam
pioni și recordmani. Sportivii bucu- 
reșteni își vor verifica stadiul pre
gătirilor în compania patinatorilor 
fruntași din provincie in cadrul con
cursului dotat cu trofeul „Cupa a 
XV-a aniversare a R.P.R.", care va 
avea loc la Miercurea Ciuc sau Tuș- 
nad.

• Și viteziștii 
bucuroși ! Alături 
secțiile de patinaj 
de kilometri pe gheața patinoarului 
amenajat de clubul Olimpia sub 
Timpa. La antrenamente participă 
patinatori artistici și de viteză de la 
Olimpia, Dinamo și Steagul roșu.

sânt 
din 

zeci

PRIVELIȘTI lNClNTĂTOARE 
CONDIȚII OPTIME DE CAZARE 

Șl MASĂ

SPORTUL POPULAR
Fag. a 6-a Nr. 4153

• Conducerea casei de cultură Tuș- 
nad-Băi, care are în folosință lacul 
din localitate, 
șurile necesare 
pistei de viteză, 
fost umplut cu

îngreuind astfel 
baze care urmează să gâz- 
o serie de concursuri 
sezon.

A**'  ?
tBrrn

înghețat, 
viitoarei 
duiască 
actualul

nu a luat încă mă- 
pentru amenajarea 
Astfel, lacul nu a 

apă suficientă si a 
pregătirea

din

mai multe săptămîni• De 
deschis pe patinoarul artificial 
August" din Capitală un < 
inițiere și perfecționare. Pînă 
zent zeci de copii -au intrat 
nele patinajului artistic și de 
sub îndrumarea antrenorilor 
structorilor B. Horosz, Gh. Roncea, 
Gh. Săndulescu și M. Kahane. .

„23 
decurs

i în pre- 
. in tai- 

viteză, 
și in-

I.

>MIC
^TSEMENIC

în orice sezon
Se organizează tabere pentru elevi, 

studenți. și salariați, Informații — 
I.G.O. .Reșița,, str. Fînțîniior i 
tel. 16 și la I.G,R. Caransebeș, 
Vasile Roaită, nr. 11, tel. 278.

nr. 1, 
str.

BASCHET: etapa a IlI-a a cam
pionatului republican masculin: CLUJ: 
Politehnica — Progresul Buc. și Știin
ța— Voința Iași; ORADEA: Dinamo— 
CSO Craiova; CONSTANTA: Farul— 
Știința Timiș.; TG. MUREȘ: Știința— 
Rapid; ROMAN: AS — Steagul roșu 
Brașov; GALAȚI: CSO — Dinamo 
Buc.; etapa a V-a a campionatului 
republican feminin: TIMIȘOARA: 
Știința — Crișana Oradea; BRAȘOV: 
Voința — SSE C-ța; IAȘI: CSMS — 
Știința Cluj.

Federația Romînă de Rugbi anunță 
că meciul Grivița Roșie — Steaua 
nu va avea loc mîine, duminică.

De la I.E.B.S.
LOCAȚIUNE DE BILETE

Ultimele bilete pentru gala de filme 
sportive dc duminică 16 decembrie a.c. 
orele 17, 19 și 21 de la sala Floreasca 
se găsesc de vinzare la casele de bile
te din str. Ion Vidu, agenția Loto-Pro- 
nosport din Cal. Victoriei Nr 2 (lingă 
I.R.T.A.) precum și la sala Floreasca.

Vor rula flmele :
— Meciul de fotbal R.P.R.—Spania
— Meciul „giganților" — întllnirea 

atletism U.R.S.S.—S.U.A.
— Finala Campionatului mondial 

fotbal ediția 1958 Brazilia—Suedia.
— Turneul U.E.F.A. ediția 1962.

★
Casele de bilete din str. Ion Vidu . 

Cal. victoriei 2 vind și bilete pentru 
jocurile de hochei R. P. Romînă—R. D. 
Germână de astăzi și miine de la pa
tinoarul artificial din parcul „23 Au
gust".

La sala Floreasca găsiți șl bilete pen
tru jocul de handbal în 7 masculin se
lecționata U.A.S.R. — Spartacus Buda
pesta de astăzi precum și pentru gala 
de box de mîine dimineața.

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

★
Patinoarul artificial este deschis pen

tru public astăzi între orele 15—17 și 
mîine între orele 10—13 și 14—16. Se în
chiriază ghete cu patine.

de

de

Și

«

I

— apare luni, mărfi, joi și sîm- 
bătă: pe 3 luni lei 12 — pe 6 
luni lei 24 — pe un an lei
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15 — pe 6 
lei 60.
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— apare lunar: pe 3 luni le: 

5,25 — pe 6 luni lei 10,50 — pe 
un an lei 21.

Revista >
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— apare trimestrial: pe 
lei 6 — pe un an |ei 12.

Abonamentele se fac la 
oficiile P.T.T.R., la factorii 
și la difuzorii voluntari din între
prinderi și instituții.
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MARII ALERGĂTORI
cu Pele, Brumei, Thomas
mari sportivi ai lumii

Miinc scară, in sala Florcasca.

Jurnalul de actualități 
proiectat înaintea filmului 

Miracolul lupilor", ne-a 
prilejuit o scurtă întîlni- 
re cu faimosul Pele, sur
prins pe peliculă în tim
pul unui meci disputat la 
paris. Cele cite va minute 
petrecute cu fotbalistul 

^Jongler au fost, de altfel, 
singurele agreabile dintr-o 

. întreagă seară. Mulți ar 
L fi preferat ca spațiul a- 

uordat ,.lupilor“ și virtuo
sului Pele să fi fost in
vers ca dimensiune... 
Fiindcă driblingurile ..mi

mul*, 
decit

Ludo- 
duce-

Cu fotbalistul Constantin 
despre el și despre alții

nunii negre" erau 
mai spectaculoase 
„tournir-urile" lui 
vie a’. Xl-lea și ale____
lui de Burgundia. ori due
lurile în care Jean Ma
rais străpungea cu spada... 
zece adversari dintr-o dată!

Iubitorilor fotbalului, că
rora scurta evoluție a lui 
Pele abia le-a deschis a- 
petitul, Ie putem da o 
veste plăcută. Miine. in 
sala Floreasca. la orele 
17, 19 și 21 ei se vor pu
tea delecta două ore. ur
mărind pe ecran evoluțiile 
maeștrilor balonului ro
tund și ai unor faimoși 
atleți ai lumii. Gala de 
filme sportive prezentate 
din filmoteca documentară 
a Consiliului Generai al 
UCFS oferă capete de afiș 
La fiecare din proiecții.

Filmul meciului de la 
București ROMÎNIA SP*. 
£LrA va oferi in „deschi- 

■ffai multe faze și aspecte 
de joc decit jurnalul rea
lizat de studioul nostru 
de actualități.

In continuare : ate-
ciul giganților- — 

atletism
S —rs-U A- eu b™- mel, Thomas. Ter-Ovane- 

sian. Boston. Tamara 
Press Wilma Rudolph în 
rolurile principale.

Apoi, 45 de minute cu 
Pele, in cadrul filmului 
finalei campionatului mon
dial de fotbal din 1958. 
BRAZILIA—SUEDIA. Mai 
trebuie subliniat oare in
teresul pe care-1 stîmește 
evoluția cîstigătorilor .s-------- - - ul— 

ale 
A- 

ur-

timelor două 
campionatului lumii ? 
lături de Pele îi vom_
mări evoluind pe Garrin- 
cha, Vava, Didi. Zagalo, 
Nilton Santos etc., tar im—

In patru rinduri
Voleibalistele de la 

Combinatul Poligrafic 
București au primit în 
jocul cu C.S.O. Craio
va 22 de puncte direct 
din servici.

Sper să ia în grabă mare 
Și măsuri de îndreptare, 
Ua să spunem c-a fost 
_ doarJ... greșeală de tipar !

După Rapid, și Pro
gresul a pierdut la scor 
meciul amical cu Di
namo Pitești.

La Pitești constat cu-ncetul 
Se încurcă alfabetul
Nu se știe zău așa 
Care-i... B și care-i... A !

I. CHIVU

Patiimj artistic.
Desen de Adrian Andronie

suedez : ^.diavolul 
Hamrin și colegii

potriva lor pe stelele fot
balului ' *' ' *
șchiop"
săi Green, Liedholm, Gus- 
tafsson. Skoglund ș.a.

PELE
Iar pentru încheiere- o 

peliculă de lung metraj 
in culori, „TURNEUL, 
U.ELF.A-*, pe care fiecare 
este dornic s-o revadă.

Deci. un pi o gram deo
sebit de atractiv, cu patru 
filme sportive de mare 
interes, dintre care trei in 
primă proiecție publică- 
Fără îndoială că mîine 

in fața sălii Flo- 
se va auzi dese- 

întrebarea : „N-aveți 
bilet in plus ?**—

seara, 
reasca, 
ori 
un

VALERIU CHIOSE

VARIE TA TI
RECORDUL 

VICTORIILOR
Printre turneele tradi

ționale de șah, cel des
fășurat in orașul argen
tinian Mar del Plata, 
pare să dețină un veri
tabil record. Din 1941 el 
a fost organizat an de 
an, fără întrerupere, adu- 
nînd printre participant! 
pe mulți dintre cei mai 
puternici jucători ai 
lumii.

Un adevărat specialist 
al victoriilor în turneul 
de la Mar del Plata este 
marele maestru Miguel 
Najdorf. El a fost 
vingător în nu mai 
țin de 9 (!) ediții 
competiției, iar de 5 
s-a clasat pe locul
Trei victorii în turneu 
deține compatriotul său 
Bolbochan, iar 2 marele 
maestru iugoslav Gligo- 
rici. Printre ceilalți cîș- 
tigători ai turneului se 
numără Keres, Spas
ski, Fischer, Polugaevski, 
Stahlberg, Pachman, Lar
sen, Eliskases, Ivkov, 
Panno, Rossetto, Pilnik.

în- 
pu- 
ale 
ori 
II.

grup 
spus 
cum

Știați câ Herb Elliot 
vrea să revină pe pistele 
de atletism?

Discutind cu un 
de ziariști, el a 
următoarele: „După 
se știe, in momentul de 
față lucrez la o carte 
în care mă ocup de cei 
mai buni alergători ai 
lumii. Scriind cartea, am 
venit mereu pe stadion, 
in căutare de date, de 
noi impresii. Și am fost 
cucerit de pasiunea cu 
care continuau să se an
treneze unii „veterani' ai 
atletismului. M-am gin- 
dit atunci că eu aint și 
mai puțin îndrituit 
abandonez 
Dimpotrivă, 
fac totul ca să fiu pre
zent la Tokio !“

In ce privește cartea 
la care lucrează în pre
sent refermdu-se la cei 
mai buni alergător: ai 
tuturor timpurilor, Elliot 
s-a oprit la șapte atleți 
— „cei 7 mari“ — pe care 
i-a enumerat în următoa
rea ordine: Nurmi, Za- 
topek, Kuț, Bannister, 
Owens, Hagg și —Elhot.

să 
atletismul, 

trebuie să

ROD LAVER—CEL MAI 
BUN TENISMAN

AL I UMII
Australianul Rod La

ver, care a ciștigat în a- 
cest an majoritatea ma
rilor concursuri interna
ționale de tenis, a cuce
rit recent și titlul de 
campion al țării. In fi
nală el a dispus de Stolle 
cu 6-2. 6-2. 6-4. 4-6, 8-6. 
De altfel. Rod Laver fi
gurează pe primul loc 
in clasamentul celor mai 
buni jucători ai anului 
alcătuit de federația a- 
mericană. In continuare, 
in acest clasament II ur-

2. Emerson
3. Santana 

N. Fraser 
Mc Kinley 
Lindquist 
Mullighan 

8. Osuna 

I

mează : 
(Australia), 
(Spania), 4.
(Australia). 5.
(S.U.A.), 
(Suedia), 
(Australia),
(Mexic). 9. Krishnan (In
dia), 10. Stolle (Austra- 
lia).

6.
7.

Către medicul șef al 
policlinicii raionale

Subsemnatul Mari Nică, 
pacient neascultat al a- 
cestei policlinici deoa
rece nici unul din me
dici nu vrea să-mi dea 
o scutire medicală de 
antrenamente, vă aduc 
la cunoștință că totuși nu 
sînt în perfectă stare 
igieno-sanitară, din cau
za următoarelor boli ce 
le posed în palmaresul 
meu uman :

1. Mă 
cînd mă 
de-acasă 
întrucît 
loc tocmai în zilele cînd 
nu am chef.

doare inima... 
gîndesc să plec 
la antrenament, 
la noi el are

Orice tnttlnire cu un fot
balist, tn afara stadionului 
te pune o clipă in încurcă
tură. Obișnuit să-l vezi pe 
terenul de sport, in tricou 
și chilofi, cu jambiere co
lorate și ghete cu eram- 
poane, rămii surprins cînd 
tl Inttlnești în alt cadru, 
acasă sau pe stradă, de 
pildă, îmbrăcat ca oricare 
dintre noi, cu cravată și 
pantofi moderni. Așa se 
explică faptul că, de multe 
ori, spectatorii nu-și mai re
cunosc „idolii*, atunci 
cînd călătoresc împreună 
tn tren sau tn autobuz. 
Făcînd această remarcă la 
începutul unei discuții cu 
Constantin, cunoscutul in
ter dreapta al echipei 
Steaua ne-a dat dreptate, 
povestindu-ne o întîmplare 
de acum doi-trei ani.

— Aflindu-mă la lași, 
tn casa unui amic, unul 
dintre invitați a deschis 
discuția despre fotbal și 
despre mine. Nu mă vorbea 
de rău, dar povestea niște 
tntîmplări tn legătură cu 
mine, despre care habar 
n-aveam Incercînd să inter
vin, m-a... pus la punct: 
..Ijasă-mă. dom-le, nu-l cu
nosc eu pe Constantin ? II 
știu de cînd eram mic !“. 
N-am mai încercat să-l con
trazic, să-i spun că eu sint 
Constantin. Tot nu mar 
fi crezut. Din moment ce 

. mă cunoștea atlt de bine!
Interviul nostru începuse 

făgăduitor. Pregătindu-ne 
să aprindem o țigară, gaz
da a intervenit oarecum 
stingherită :

— îmi pare rău, de fapt 
s-ar fi cuvenit ca eu fâ 
vă ofer țigări. Dar nefu- 
mind nimeni 
eu nici soția

—Pentru
asta nu este

— Este 1

în casă, nici
i mea...

un fotbalist, 
• o lipsă ! 
totuși o lipsă 

că n-am țigări nici măcar 
pentru... oaspeți !

Un prilej de a afla die
ta amănunte despre riața 
personală a fotbalistului 
Constantin Vizitele se în
cheie întotdeauna la orele 
9 si jumătate seara (ne-am 
uitai la ceas: era 8. Pu-

90 m ia aruncarea discului?
La 40 de ani. Fortune 

Gordien, unul din foștii 
deținători ai recordului 
mondial la aruncarea dis
cului: 59.28 m in 1953, a 
Încetat, firește, de a 
mai fi prezent pe lista 
marilor performeri 
tuali 
deși 
este 
57.50

Referindu-se la 
rele performanțe 
vor realiza la disc, For
tune Gordien spune că 
peste 25 de ani recordul 
mondial va trece de 65 
de metri (recordul actual, 
deținut de Alfred Oerter

ac
ai acestei probe, 

ultimul său rezultat 
încă foarte
m.

bun :

viitoa- 
ce se

U M O R
O CERERE. NECERUTA

sâ înghit... 
care nu în-

2. Nu pot 
pe antrenor, 
telege că dacă sînt ulti
mul la venire, în schimb 
mă strădui să fiu pri
mul... la plecare.

3. Mă apucă durerile 
de cap... cînd citesc ru
bricile de sport ale zia
relor, unde se vorbește 
de mine în fel și chip.

4. Nu văd bine... con
ducerea asociației și a 
secției noastre pentru că 
nu ia atitudine împotriva 
ziarelor ci, din contră, 
le furnizează mereu alte 
date despre persoana 
mea, ca și cum în aso
ciație n-ar exista și lu
cruri frumoase pe care 
să le dea la gazete. 

team continua... liniștiți), 
pentru că la ora 10 „ordi
nea de zi* este epuizată și 
urmează culcarea. Constan
tin pune mare preț pe o 
viață sportivă, ordonată. 
El este conștient că aceas
ta este garanția unei for
me bune, a longevității 
sportive. Și care fotbalist 
nu vrea să joace cît mai 
bine și cît mai mult ?

— Iubesc enorm fotba
lul. Ieri am împlinit 30 

Rinduri de departe... Din comuna Chegleviciu, ra
ionul Sînnicolaul Mare, Eduard Drăgan, elev în clasa 
a IV-a elementară îi scrie lui Constantin : „Cu oca
zia împlinirii a treizeci de ani, mulți ani fericiți 
și mult succes în activitatea fotbalistică

...Și Constantin se va grăbi, desigur, să răspundă 
micului său admirator, ale cărui rinduri l-au emoțio
nat profund.

de ani. Pentru un jucător 
de fotbal este o aniversare 
deosebită. Marchează, în- 
tr-un fel, maturitatea lui 
sportivă. De aceea ieri m-a 
cuprins și puțină nostal
gie, gindlndu-mă la anii 
cînd am început să alerg 
după buclucașa minge de 
fotbal. care îți aduce aii tea 
bucurii, dar și destule cli
pe de amărăciune. Mi-am 
adus aminte de zilele cînd, 
în spatele porților, pe sta
dionul Unirii-Tricolor, 
sam să joc ca Barat':; sau 
Humis. Mai Urziu la Uni
rea am debutat ca ju
nior azînd colegi de e- 
chipă pe Di nul eseu și Flo
re seu. Apoi la U.C.B. am 
jucat (daturi chiar 
mis. Dar, firește, 
era același Humis 
copilăriei mele...

vi-

Hu- 
mai 
anii

de
nu 
din

susținind 
ziua dnd
peste 90

este de 62.44 m), iar peste 
50 de ani vom avea de-a 
face cu rezultate în jur 
de 75 m. Gordien merge 
mai departe cu prono
sticurile sale, 
că va veni și 
se va arunca 
de metri !

îndrăznețe pronosticuri, 
fără îndoială! Dar, în 
atletism, rezultatele au 
fost mereu mai— îndrăz
nețe decit pronosticurile 
făcute cu ani înainte.

—Oricum, peste 50 de 
ani sint puține șanse ca 
cineva să-i ceară soco
teală lui Fortune Gordien 
pentru pronosticul dat!

se cere să mă schimb, 
parcă nu s-ar vedea 
la fiecare două zile 
îmj schimb... costu-

5. Sint surd... la cri- 
ticile ce mi se aduc, cînd 
mi 
de 
că 
eu
mul.

Față de toate maladiile 
mai sus expuse șl de alt
fel, cunoscute și de 
din echipa noastră 
care mă antrenez... 
cîte ori îmi convine,
rog a-mi aproba prezenta 
cerere de scutire medi
cală.

Al dv. plecat... din 
policlinică fără rezol
vare,

MARI NICA
pt. conf.

V. D. POPA

cei 
cu 
de 
vă

— Cînd ai debutat tn 
categoria A ?

-e In 1955, la C.C.A. 
Pînă atunci jucasem tn 
categoria B, la Locomotiva 
Iași, unde am fost coe
chipier cu Comei Popa, 
actualul fundaș dinamovist. 
Am avut un debut cu a- 
devorat interesant: Juctnd 
la Timișoara, cu Știința, 
am marcat gol în primul 

minut. Dacă s-ar fi tnttm- 
plat așa și In meciurile 
care au urmat .'

— N-ai totuși motive să 
fii nemulțumit: de trei ori 
consecutiv ai fost golgele- 
rul campionatului.

— Este adevărat. Dar ar 
fi meritat să figureze pe 
lista golgeterilor, alături 
de mine, fi toii cei care

VIOREL COTARG1U. 
CIMPULL’NG MOLDOVE
NESC. — Nicolae Linca 
nu mai boxeazl. In ceea ce 
îl privește pe Gheorghe Ne
grea, el va activa, m con
tinuare, în cadrele catego
riei grea. Pentru aceasta 
insa, deocamdată 
decât un singur 
s-a... îngrășat ! 
boxului așteaptă
Negrea să muncească te
meinic .pentru a avea și în 
cadrul categoriei grea o 
comportare cit mai buni.

n-a făcut 
lucru: 

Iubitorii 
însă ca

NICOLAE CIORTESCU. 
BUCUREȘTI. — Fotbalis
tul Ion Pîreălab, de la 
Dinamo București, a impli- 
nit la 5 noiembrie 21 de 
ani. El s-a născut la Bucu
rești și a făcut parte, o 
vreme, din lotul juniorilor 
dinamoviști. Timp de 3 
ani a jucat apoi la U.T.A., 
iar in 1961 a revenit in 
Capitală, la primul său 
club, Dinamo.

NICULAI CRISTOCEA, 
PETROȘENI. — 1) David, 
de Ia C.S.O. Calați, nu 
este un jucător nou. Este 
David de la... Steagul roșu, 
care a fost selecționat în 
urmă cu doi-trei ani și în 
echipa națională. 2) Cum 
este și firesc, jucătorul 
care dă mutarea în plic, 
îndeplinește această ope
rație în cel mai strict se- 

în a tri- 
să fie 
să nu... 

creț. Nu intră însă 
buțiile arbitrului 
atent ca adversarul 
tragă cu ochiul.

PETRE IZG1IIREANU, 
FĂGET. — Constantinescu, 
care joacă acum la 
C.S.M.S. lași, nu este cel 
de la Dinamo Pitești, ci 
fotbalistul care a activat 
într-o vreme la Petrolul 
Ploiești și apoi la Știința

au .creat faza decisivă : 
Alexandrescu. Tătarii, Ca- 
coveanu, Feri Zavoda, 
Bone...

— O întrebare pentru 
suporteri: ce înălțime ai ?

— Nu-s chiar atît de 
înalt cum susțin portarii 
fi mijlocașii adverși. Am 
1,82 m.

— Dar greutatea ?
~ — Depinde de momentul 

Cînd sînt întrebat. înainte 
de joc am, de obicei 79 
de kilograme. După meciu
rile grele, slăbesc cu două 
kilograme și chiar mai 
mult. Este „tributul* pe 
care interii și mijlocașii 
îl plătesc fotbalului.

— Cînd ai avut cea mai 
mare satisfacție în fotbal?

— Ori de cîte ori am 
fost selecționat în echipa 
națională. Și mai ales a- 
tunci cînd am și cîștigat ! 
Dar poate că mal fericit 
ca mine este tatăl meu 
care, trebuie să vă spun, 
nu lipsește de la nici un 
meci ! De altfel, el este 
cel care m-a adus pentru 
prima oară pe un teren 
de fotbal și a ținut să de
vin și eu un bun fotbalist.

Am mai fi vorbit cu 
Constantin și despre alte 
lucruri. Dar ora „fatidi
că" sosise: 9 și jumătate! 
Ne-am ridicat. N-am vrut 
să se abată de la norma 
de conduită pe care și-a 
impus-o. Ar fi însemnat 
să-l... criticăm ! Și nu se 
făcea, chiar în prima zi 
după aniversare !

JACK BERARIU 
VALENTIN PAUNESCU

Craiova. Nu e insă de mi
rare eă v-ați încurcat. 
După ce sînt mulți Con- 
slantinescu, nici nu stau 
locului !

DUMITRU CRIȘAN, 
TG. MUREȘ. — Lată re- 
raltatele obținute de echipa 
de fotbal Steaua, cu pri
lejul turneului întreprins 
m anul 1956, în Anglia : 
1—1 (0—0) cu Arsenal,
3—3 (1—3) cu Scheffield 
Wednesday, 4—3 (1—3) 
cu Luton Town și 0—5 
(0—3) cu Wotverhapton.

CONSTANTIN D. Rl- 
ZEA. SATUL OLTENI. — 
1) Un singur fotbalist a 
primit titlul de maestru 
emerit al sportului: Pet- 
schowschi. 2) Ion Voinescu 
a apărat de 21 de ori 
poarta echipei naționale. 
Fără îndoială, este cel mai 
bun portar pe care l-am 
avut după 1944.

IOAN PARTEN1E, PLO
IEȘTI. — La Balcaniada 
de fotbal din 1933, cîșli- 
gată de noi cu scorul to
tal de 13—0 (7—0 cu
Bulgaria, 5—0 cu Iugosla
via și 1—0 cu Grecia), 
am aliniat următoarea li
nie de înaintare: Bindea, 
Covaci (Petea Vilcov), Cio- 
lac, Bodola, Dobai.

la răspunsul nostru 
numărul trecut, referi- 
la cele mai mici sco- 

înregistrate în jocul 
în a- 

arătate, 
dv., 
mai

E. SIMON IS, SIBIU. — 
Vă mulțumim pentru... 
suplimentul pe care îl ofe
riți 
din 
tor 
rari 
de handbal. Așadar, 
fără de scorurile 
folosind informația 
vom preciza că ,,cel 
mic scor* s-a înregistrat 
în urmă cu 6—7 ani. în- 
tr-un joc de campionat de 
categoria A, disputat între 
echipele Știința Iași și 
Voința Sibiu. Partida s-a 
încheiat cu scorul de ne
crezut pentru handbal de... 
0—0 1
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• „VITEZIȘTII" 
„RĂZBOIULUI
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PEI FERENCVAROS

Intr-unui din numerele trecute 
ale ziarului nostru, în pagina 
Magazin, cititorii l-au văzut pe 

renumitul patinator sovietic Evgheni 
Grișin într-o postură mai puțin obiș
nuită; pe rotile. Pe pista de asfalt 
a stadionului Lujniki, Evgheni Gri- 
șin pregătea viitoarele performanțe 
ale sezonului. Și rezultatele muncii 
sale perseverente, a antrenamentelor 
asidue n-au întîrziat să se vadă: încă 
de la primul concurs al sezonului cel 
mai rapid patinator al lumii a obți
nut rezultate excelente.

Zilele trecute, în cadrul unui con
curs devenit tradițional în Uniunea 
Sovietică, la Irkutsk, pe velodromul 
„Trud“, și-au dat întîlnire cîțiva 
dintre cei mai buni patinatori și pa
tinatoare din U.R.S.S., membri ai lo
turilor unionale. Gheața excelentă 
a permis „viteziștilor" sovietici să-și 
înscrise în palmares rezultate ex
celente. Astfel, Evgheni Grișin, luînd 
startul în proba sa favorită, 500 m, 
a realizat un rezultat foarte bun: 
41,4 sec. — nou record al patinoaru
lui. Cu un nou record al patinoaru
lui a încheiat proba sa și dubla cam
pioană olimpică la Squaw Valley, 
Lidia Skoblikova: 3000 m — 5:19,5. 
Marea majoritate a concurenților și-a 
îmbunătățit cele mai bune rezultate 
personale.

Cîteva zile mai tîrziu, la Angarsk, 
patinatorii sovietici au luat din nou 
startul. Și din nou evoluția lor s-a 
soldat cu rezultate excelente. în pro
ba de 1000 m Lidia Skoblikova a sta
bilit un nou record al U.R.S.S., cu 
o performanță de 1:37,2, cu o zecime 
de secundă mai bună decît recordul 
oficial aparținînd sportivei Inga Vo
ronina. Un alt performer al con
cursului de la Angarsk a fost E. 
Matusevici, nou recordman al Uniu
nii Sovietice în proba de 1500 m, 
cu rezultatul de 2:10,8.

Conducătorii sportivi din R. F. 
Germană se pare că îndrăgesc 
la culme gheața... războiului 

rece. Și deși s-au... fript din 
cauza acesteia, diriguitorii sportului 
din Germania occidentală n-au în
vățat nimic din aceasta.

Pentru luna februarie a anului 
1963 era planificat să Se desfășoare 
în R.F. Germană campionatul mon
dial de săniuțe. Deși trei din cele 
patru titluri mondiale atribuite în a

Campionatul republican 
de șah

(Urmare din pag. I)

dulescu și Gheorghiu 1h care ultimul J 
deține avantaj material.

O parte din întrerupte au fost reluate 
ieri dimineață. Ciocîltea a încununat 
bunul său joc pozițional din partida cu 
Troianescu, obtinînd victoria în final 
A fost o excelentă realizare a campio
nului nostru. Soos a câștigat la Sei- 
meanu și a remizat cu Ghițescu com
pensând prin șah etern dezavantajul 
material. Fără să mai reia jocul au 
convenit asupra remizei Gheorghiu și 
Giinsberger, după ce Gheorghiu s-a 
convins că adversarul său dăduse în 
plic mutarea exactă. Același rezultat 
în partida Pușcașu — Partos. Bozdo- 
ghină a cedat fără joc la Vaisman. Alte 
rezultate; Pavlov—Vaisman 1—0, Dri- 
mer—Kădulescu și Seunean—Radovici 
remite.

★
Partida centrailă a rundei a 13-a, des

fășurată aseară, a oonstituit-o întflni- 
rea Gheorghiu — Ciocîltea.

Niciunul din adversari nu și-a asumat 
riscurile jocului la câștig, .preferind re
miza care a survenit după un schimb 
general de piese. Alte rezultate : Puș
cașu—Radulescu 0—1, Pavlov—Szabo 
1—0, Drimcr—Soos 1—0, Ghifescu—Ra
dovici, Voieulescu—Partos și Șuteu— 
Vaisman remize.

Runda a provocat din nou o regrupa
re în fruntea clasamentului, primul loc 
fiind deținut de 4 concurenti. în timp 
ce alți 4 se află la numai */ 2 punct 
de lider. In această situație, ultimele 
runde se anunță decisive.

Resturile strivite ale trupului lui 
Glenn zăceau la nu mai puțin 2 ki
lometri depărtare. Spectatori, cum 
spuneam, mama, fratele și socrul 
lui.

Se știe ci nebunia vitezei, una din 
maladiile tipice ale sportului occi
dental, iși recoltează anual ți cu o 
regularitate matematică victimele. 
Generală de plictis ți lipsă de țeluri, 
de goana după senzații sau de ne
voia de bani, ea golește definitiv de 
conținut noțiunea de întrecere spor
tivă.

In S.U.A., unde a avut loc scena 
descrisă mai sus, frenezia vitezei 
crește atit de vertiginos incit a dus 
la modificarea fundamentală a con
ceptului de performanță in automo
bilism. Au luat ființă cluburi spe
ciale, ai căror membri resping ideea 
concursurilor obișnuite (și așa foarte 
productive în victime) și se dedică 
in prezent așa-ziselor performanțe 
„pure“, obținute pe orice căi și in
diferent de consecințe. Un astfel de 
club, al cărui membru era ți tinărul 
Glenn, este cel botezat după tipicul 
american „Hot Rod Association" („A- 
sociația biela înroșită"). Urmarea a- 
cestei obsesii este crearea unor mo
dele neobișnuite de automobile, din
tre care cele mai recente nu sint 
altceva decit niște reactoare fără 
aripi, carosate destul de simplist. 
Îmbinarea aventuristă a unor motoare

Clasamentul: Radulescu (1), Drimer 
(1), Pavlov (1), Soos 7*/ 2 p, Gheorghiu 
(1), Giinsberger (1), Șuteu, Partos 7 p, 
Ciocîitea (2), Troianescu (1), Pușcașu 
(1), Ghițescu, Voieulescu 6lf2 p etc.

Astăzi se joacă runda a XIV-a.

I

cest sport aparțin sportivilor din 
R.D. Germană, oficialitățile din Ger
mania occidentală au declarat că 
ele nu vor admite participarea la în
treceri a sportivilor din R.D.G.

Drept pentru care Federația inter- i 
națională a luat și ea măsuri. Proce- 1 
dînd în spiritul hotărîrilor adoptate ' 
la sesiunea C.I.O. de la Moscova, I 
forul internațional a hotărît ca, dat 1 
fiind politica discriminatorie a con
ducătorilor sportivi din R.F.G., să 
schimbe locul de desfășurare a cam
pionatelor mondiale. După toate pro
babilitățile, ele vor avea loc, în a- 
ceeași perioadă, în Austria.

Așadar, promotorii „războiului 
rece" pe tărîm sportiv au primit o 
nouă lovitură. Așa va trebui să se 
procedeze și pe viitor cu aceia care 
torpilează întîlnirile internaționale ale 
sportivilor.

Care este valoarea echipei Fe
rencvaros — viitoarea adver
sară a echipei Petrolul în „Cu

pa orașelor târguri"? Iată o între
bare pe care și-o pun, firește, 
mulți pasionați ai sportului cu 
balonul rotund în așteptarea celor 
două meciuri. Intii trebuie să men
ționăm faptul că partidele dintre 
cele două echipe vor avea loc, con- | 
form regulamentului, pînă la 16 j 
martie. Echipa maghiară se află de 
ieri într-un turneu în R.A.U., iar a- 
poi va mai juca încă trei meciuri 
în Grecia, reîntoreîndu-se în țară 
la 3 ianuarie 1963. Și acum cîteva 
cuvinte despre formația maghiară. 
Din echipă fac parte jucători cu- 
noscuți, titulari ai echipei reprezen
tative maghiare: stoperul Matrai (un 
excelent sprinter care și-a început 
cariera sportivă în atletism: 10,9 pe 
100 m, 7,14 m la lungime !) și tinerii 
înaintași Albert (21 ani), Rakosi (22 
ani) și extrema stingă Fenyvesi (28 
ani, de 50 de ori selecționat în echi
pa A a Ungariei). In afară de aceș
tia, la Ferencvaros mai joacă și alți 
fotbaliști cunoscuți cu Dalnoki (fost 
internațional A și B), mijlocașul Vi- 
lezsal și înaintașul Orosz, care cu 
ani în urmă au îmbrăcat de aseme
nea tricoul echipei reprezentative a 
R.P.U. Ferencvaros ocupă locul șase 
în clasamentul turului campionatului 
maghiar, cu 15 puncte din 13 jocuri, 
avînd cinci victorii, patru rezultate 
egale și patru înfrîngeri. Printre în
vinsele sale se numără Honved (3—2), 
M.T.K. și Szeged (1—0) și Vasas 
(2—0) — formații cunoscute în țara 
noastră.

Petrolul Ploiești, de două ori cam
pioană a țării, care are la activ 
frumoase rezultate în meciurile in
ternaționale, poate și trebuie să ob
țină calificarea într-o etapă supe
rioară a acestei competiții.

CONST. MACOVEI
ION OCHSENFELD

EXTERNE
în dimineața aceea răcoroasă, cu 

cerul de un albastru tare, nepătat 
de nori, tm om, un tinăr, iși fuma 
figara (ultima) așezat la volanul unui 
bolid. Erau clipele dinaintea încer
cării de doborire a recordului mon
dial de viteză terestră, stabilit in 
1947 (633,800 km/h).

Nimeni din cei prezenți pe pistă 
nu bănuia, poate, că viața tinărului 
Glenn Leather, pe care-l imaginau 
deja „erou", avea să dureze tot atit 
cit fumul de țigară spulberat- in ci- 
teva clipe de vint. Și printre cei 
de față erau mama, fratele și socrul 
celui ce voia să se infrunte, nepre
gătit, cu timpul ți spațiul. Cit a 
durat apoi filmul saltului tragic 
spre o moarte inutilă? O clipă, un 
minut? Nimeni nu știe, pentru că 
nimeni n-a reținut decit fiorul de 
groază trezit de spectacolul apoca
liptic: demararea însoțită de un mu
get infernal, înscrierea mașinii pe 
o traiectorie aeriană neașteptată, a- 
poi căderea fatală, urmată de o ful
gerare și un nor negru de fum. 
Înaintea tăcerii, un ultim ecou si
nistru de fierărie rostogolită și atita 
tot. Nava, botezată (ciudat) „Infini
tul", se dezintegrase, oferind in fi
nalul prea scurtei sale călătorii jal
nicul aspect al unui schelet metalic 
contorsionat, despuiat total de ca
roserie. Alături, un singur obiect 
mai amintea de pasagerul dispărut 
din monstrul de metal: o gheată.

Baschetbalistele de ia Voința învingătoare 
în meciurile cu Start (R. P. Polonă)
Intilnirea internațională feminină 

de baschet dintre selecționata Voința 
Tg. Mureș — Voința Oradea și echi
pa poloneză Start, disputată la Tg. 
Mureș, a fost cîștigată de gazde cu 
scorul de 39—36 (17—14). întrecerea 
a fost interesantă, datorită în special 
echilibrului evident de valoare din
tre cele două echipe.

Campionatul de șah al U.R.S.S.
EREVAN (Agerpres). — Cea de-a 

15-a rundă a campionatului unional 
de șah de la Erevan n-a adus multe 
clarificări în partea superioară a cla
samentului. Un fapt nou îl constituie 
totuși ascensiunea lui Holmov, care 
s-a apropiat de Korcinoi, anunțîn- 
du-se un adversar periculos în ulti
mele runde. După o serie de victorii 
consecutive, Korcinoi a trebuit să ac
cepte remiza, deși a jucat cu albele, 
in partida cu tinărul Mnațakanian. 
Tal a ciștigat în 42 de mutări la Sa
von, Holmov l-a învins pe Korelov 
și Taimanov pe Koț. La disputarea

Noi recorduri stabilite 
de halterofilii sovietici

Halterofilul sovietic Vladimir Kapiu- 
nov a stabilit un nou record mondial la 
cat. ușoară stilul „împins" cu o per
formanță de 135,5 kg. Vechiul record, 
deținut de Serghei Lopatin, era de 135 
kg. De remarcat că din anul 1953 acest 
record a fost fără întrerupere în pose
sia halterofililor sovietici.

In prima zi a campionatelor unionale 
de haltere pe echipe, Viktor Marragulov 
a stabilit un nou record unional la triat- 
ion (categoria pană) ridicînd 350 kg. 
Vechiul record deținut de același spor
tiv era de 347,5 kg.

Turneul de lupte de la Belgrad
BELGRAD 14 (Agerpres). Peste 120 

de luptători din II țări: U.R.S.S. Tur
cia, Grecia, R. P. Bulgaria. R. P. Ro- 
mină, R. P. Ungară, R. F. Germană, 
Italia, Franța, Suedia și Iugoslavia par
ticipă la turneul internațional care a în
ceput joi la Belgrad. După cum trans
mite comentatorul sportiv al agenției 
Tanjug, turneul din capitala Iugo
slaviei este cea mai mare competiție de 
lupte desfășurată anul acesta »n Euro
pa, reunind aproape fără excepție pe 
cei mai puternici campioni din țările cu 

' o veche tradiție în acest sport.
După primele tururi, la lupte clasice, 

, cele mai multe victorii le-au obținut 
sportivii din U.R.S.S., R. P. Bulgaria 
și Iugoslavia. Luptătorul român Tăpă- 

i leagă a ciștigat la francezul Sasson și 
a pierdut la iugoslavul Marinko. Și la 

I cat. cocoș tot un luptător sovietic, Boris 
IGurevici. este cei mai bine situat, avînd 

2 victorii prin tuș la italianul Zumerie 
fi la bulgarul Madjarov, care-l învinsese

Moarte fără glorie

BRAȘOV, 14 (prin telefon). — Me
ciul internațional de baschet dintre 
selecționata Voința Brașov — Voința 
București și formația poloneză Start 
a fost ciștigat de sportivele romînce 
cu 64—52 (25—21). Selecționata a în
vins datorită jocului pozițional bine 
condus de Hortensia Magdin și con
traatacurilor fructificate de Constanța 
Pitrop, (P. DUMITRESCU - coresp.).

partidelor întrerupte, liderul clasa
mentului, Viktor Korcinoi, a obținut 
două victorii prețioase la Tal și 
Spasski. Holmov a ciștigat, de ase
menea, fără dificultate la Stein.

După 15 runde clasamentul se pre
zintă astfel : 1. Korcinoi 12,5 puncte ; 
2. Holmov 11,5 puncte; 3. Taimanov 
10,5 puncte ; 4—5. Tal și Stein 10 
puncte; 6—7. Spasski și Bannik 9 
puncte etc.

CE ESTE NOU IN HANDBALUL EUROPEAN
• In zilele de 25 și 27 decembrie, la 

București, reprezentativele masculine și 
feminine de handbal în 7 ale R.P. Ro
mine și R.P.F. iugoslavia vor susține o 
dublă confruntare. După cum ne-a co
municat federația de specialitate iugo
slavă, în echipa feminină a oaspeților 
vom întîlni multe nume cunoscute cum 
ar fi: Ana Zemko, Maria Jakovetic, Jo- 
vanca Jurcak (Spartak Subotița), Ruzica 
Mlladinovicl, Miriana lasic, Veselinka 
Bjelic, Radmila Radunovic (O.R.K. Bel
grad), Nada Vuckovic, Zdenka Istvaao- 
vic, Zlata Rebemjak (Lokomotiv Za
greb).
• Prof. Ioan Kunst-Ghermănescu, 

membru al comisiei tehnice din cadrul 
Federației Internaționale de Handbal, a 
asistat sîmbăta trecută — în calitate de 
observator al forului de specialitate — 
la jocul D.H.T.K. Leipzig—Burevestnlk 
Tbilisi din cadrul „C.C.E.". După cum 
ne-a relatat prof. Kunst-Ghermănescu, 
campioana R.D. Germane a făcut o 
partidă foarte bună, obținînd califica
rea (25—17) pentru sferturile de finală.

în primul tur la puncte pe romînul Cris- 
tca.

l-a cat, pană. Ion Cernea a ciștigat 
la puncte în fața suedezului Ulsson, 
dar în turul doi a fost învins (tot la 
puncte) de sovieticul Sapunov. Neînvinși 
SHit după două tururi „ușorii" Ilorvat 
(Iugoslavia) și Kulupov (U.R.S.S.), în 
timp ce bulgarul Cernejev apare ca în
vingător la cat. semimi jlocie. Cemejev 
a câștigat în 9 minute prin tuș la ro
mânii Tampa și la puncte în fața fran
cezului Schirmaver, Kirov (U.R.S.S.) 
și Simici (Iugoslavia) luptă pentru pri
mul loc la cat. mijlocie, Kasabov (R. P. 
Bulgaria), care l-a învins prin descali
ficare pe Pavel (R.P.R.), este favorit 
la cat. semigrea. In sfârșit, la cat. grea 
principalii protagoniști sânt l’arfionov 
(U.R.S.S.) și Kozina (R. P. Ungară). 
Parfionov l-a învins la puncte pe romînul 
Stângă. Competiția continuă cu finalele 
!a lupte clasice și întrecerile de tuple 
libere.

cu reacție cu caroserii construite 
după idei excentrice, nu poate decit 
favoriza moartea in serie. Pentru că 
în goană după fapte senzaționale și 
afaceri mănoase atit victimele cit ți 
cei ce le stimulează omit din calcul 
un element foarte însemnat : bolizii 
de acest gen, in regimul de viteze 
pe care le dezvoltă, au tendința fi
rească de a părăsi solul. Or, o pa
săre fără aripi...

Nici un amănunt nu este scăpat 
pentru a crea cadrul natural cores
punzător pentru aceste sinucideri „li
ber consimțite". Unul din locurile 
preferate este pista de sare a unui 
lac secat, aflat la 1300 m altitudine, 
in provincia Tooele, statul Utah. în
tinderea stearpă, peste care un vint 
persistent spulberă zi și noapte cris-

Traktor Schwerin— 
Metalul București 10-10

SCHWERIN 13 (prin telefon). — 
Miercuri seara boxerii de la Metalul 
București au susținut primul meci 
în R.D. Germană, întîlnind în loca
litate puternica echipă Traktor, în 
care au evoluat, printre alții, Bruno 
Gusse (de 5 ori campion al R.D.G.), 
Heidel (locul II la „europenele" de 
la Belgrad), Gegenhardt (locul II la 
campionatele R.D.G.) și alți boxeri 
de valoare. Intilnirea a luat sfîrșit 
cu scorul de 10:10. De menționat că 
tinărul Gropșan s-a comportat foarte 
bine în fața lui Gusse, reușind chiar 
să-l trimită la podea. Decizia a fost 
totuși acordată lui Gusse, publicul 
manifestîndu-și cu această ocazie 
dezaprobarea.

Iată rezultatele : C. Crudu b. ab. 2 
Matsch, M. Cristea b. p. Horst, A. 
Olteanu b. p. Iurgen, Gusse b. p. 
Gropșan, Calița b.k.o.l. Royl, Nyle 
b.p. Enuț, Heidel b.p. I. Olteanu. P. 
Mentzel b.p. Mantalbert, Montay b. 
dese. Ghețu, Degenhardt, b. ab. Basa- 
rab.

V. SCHIOPU 
arbitru

In prima repriză scorul a fost strins 
(5-4, 8-7 și 12-9 la pauză), dar la relua
re gazdele și-au impus superioritatea, 
obținînd o victorie clară. Foarte bir * * 
s-au comportat portarul Fischer (caje 
și-a salvat echipa în multe momente 
critice), Tiedemann, Kaldarasch (o ex
tremă foarte rapidă), Holke și Lang- 
hoff, toți componențl ai reprezentativei 
R.D. Germane.
• Miine va avea loc la Varșovia meciul 

internațional dintre selecționatele mas
culine ale R.P. Polone și R.D, Germa
ne. Partida va fi condusă de arbitrul 
român Pândele Cîrligeanu.
• „Cupa campionilor europeni" se 

află înaintea sferturilor de finală, in 
întrecerea feminină s-au calificat pînă 
acum : Niloc Amsterdam, C.K.D. Fraga, 
RAPID BUCUREȘTI. Lokomotiv Za
greb și Spartak Sokolovo. Mat sînt de 
jucat meciurile Ruch Chorzow — Trud 
Moscova, S.S.C. SOdwest Berlin — Fre- 
derlksberg (Danemarca) șl Tmer (Sue
dia) — Fortschritt Weissenfels (doar re
turul). La băieți au mai rămas în în
trecere : D.H.f.K. Leipzig, Dukla Fraga, 
F.A. Giippingen, Atletioo Madrid, DINA
MO BUCUREȘTI și Skovbaken Aarhus. 
Au mai rămas de disputat partidele 
Arsenal Helsinki—I.K. Heim Goteborg 
și Grasshopers Zări ch—R.C. Zagreb.

FOTBAL PE GLO^T
DESFĂȘURAT pe teren neutru?^^^— 

Anvers, cel de-al 3-lea meci Feyenoord 
(Olanda)—Vasas (R.P. Ungară), s-a ter
minat cu scorul de 1—0 (0—0) în fa
voarea fotbaliștilor olandezi, care se 
califică astfel pentru sferturile de fina
lă ale „Cupei campionilor europeni” la 
fotbal. Unicul gol al acestei partide a 
fost înscris în minutul 56 de extrema 
dreaptă Bernaerts. Fotbaliștii maghiari 
au avut ocazia să egaleze în minutul 
80, cînd Farkas a tras în bară de la 
6 m și apoi Machos a reluat mingea 
pe lîngă poartă. In sferturile de finală, 
Feyenoord va întâlni pe campioana Fran
ței, Stade de Reims.

JUCIND pe teren propriu, echipa spa
niolă Valencia a învins cu 4—0 (3—0) 
formația scoțiană Dumferline intr-un 
meci pentru Cupa orașelor tîrguri (op
timile de finală). Returul va avea loc 
săptămîna viitoare în orașul scoțian.

ECHIPA sovietică de fotbal Dinamo 
Moscova a jucat în orașul Kawaguchi 
cu selecționata olimpică a Japoniei. Me
ciul s-a terminat la egalitate : 2—2
(1-2).

tale fine de sare, creează o impresie 
dezolantă. Doar zecile de tehnicieni 
și cronometrori, care in fond nu au 
nimic de pierdut, mestecă flegmatic 
chewing-gum, așteptind deznodămir^ 
tul.

Glenn Leasher a murit fără glo
rie. Ca mulți înaintea sa, nici n-a 
apucat măcar să se dumirească dacă 
fapta lui este sau nu un act sportiv. 
S-a supus orbește unor legi sociale 
crude, care transformă omul in ca
davru incă înainte de a muri, iar 
mașina intr-un sicriu pe roate. Co
pilul pe care il va naște frumoasa 
californiană ce i-a fost soție nu va 
putea primi un răspuns limpede la 
întrebarea inevitabilă: de ce a mu
rit tăticu ?

C. VASILIU


