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kteptam aici, lingă intrarea 
Icipaiă. Era aproape de 
itul primului schimb. Prin 
portarului treceau fete ti- 

, vesele și frumoase. Tre- 
î și vîrstijici — la fel de 
pi. Parșă' mergeau la o 
liune. poate că această ul- 
i inîțresie îmi era dată 
e conturul de palat al fa
il prin poarta căreia intră 
es în fiecare zi citeva mii 
oameni...

priveam și mă gîndeam 
pagmentele de peliculă păs- 
b de tovarășa Călin, de 
tabinetul tehnic al Fabricii

de confecții șl tricotaje Bucu
rești. Fragmente de peliculă, 
copii de pe niște fotografii 
vechi, fragmente din viața 
muncitorilor de la această fa
brică de acum douăzeci, două
zeci și cinci de ani. Cerceta
sem peliculele în lumina gri- 
argintie a acestui început de 
iarnă și mai apoi rămăsesem 
un timp în fața fotografiilor 
făcute de pe ele. Sint expuse 
în holul clubului fabricii. Se 
văd atelierele insalubre, chipu
rile palide, lipsite parcă de via
ță ale muncitorilor. Imagini ale 
vieții de mizerie, de umilință
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a oamenilor care munceau 
în acele 
mintire...

Acum, 
la lucru 
Iordache. 
la braț.

Electricianul Vintilă Iordache 
și soția sa, care lucrează în- 
tr-una din secțiile de croitorie 
a Fabricii de confecții, după 
terminarea orelor de muncă 
merg în casa nouă, pe care au 
primit-o o dată cu căsătoria 
lor. Apoi, se duc la teatru, la 
cinematograf, 
de pe marile 
pitaiei.

Multe din 
petrec și pe 
Amîndoi sînt membri ai aso
ciației sportive Confecția, com- 
ponenți ai echipelor de volei 
ce reprezintă aceeași asociație.

la ora aceasta, ies 
soții Vintilă și Elena 
Pleacă amîndoi, braț

prin magazinele 
bulevarde ale Ca-

I

ceasurile libere le 
terenul de sport.

VALENTIN PĂUNFSCU

(Continuare In pag. a 3-a)

Cea de a doua „etapă" a 
competiției de mase rezervată 
școlarilor din Capitală — „Cupa 
orașului București" — o con
stituie întrecerile de gimnas
tică. în toate școlile, elevii și 
elevele din clasele a V-a și 
a Vl-a se întrec cu însufle
țire în vederea desemnării echi
pelor campioane pe clase și pe 
școală. Conform regulamentu
lui competiției, formațiile cam
pioane ale fiecărei școli se vor 
intîlni, la sfirșitul acestei luni, 
în finala întrecerii.

Preocuparea pentru reușita 
primei părți a concursurilor de

gimnastică, cea pe clase, care 
a antrenat în această ramură 
sportivă mii de școlari bucu- 
reșteni, am putut-o constata 
cu ocazia unui mic raid-an- 
chetă întreprins săptămîna tre
cută în cîteva școli...

Cei
Ion
voie de prea multe repetiții.

mai sprinteni, printre car»! 
Ințoiu, de pildă, n-au ne-

VASILE TIBERIU

Mic raid anchetă

MIM IA ORA 11 H STAOIOML REPUBLICII

INTERESANTĂ INTlLNIRE
LOTUL A-LOTUL DE

DE FOTBAL:
TINERET

l/iecora zi aproape opt mii de salaria/i ftracii că gimnastica in 
Ichic/ie. Este o activitate folositoare, primită cu interes și 

plăcere.

liupa „A 15-a aniversare a B.F.R
CALAFAT: NUMEROASE ÎNTRECERI SPORTIVE

Ifcmbrii asociației sportive Lu
ka de pe lingă școala medie 
I localitate participă în aceste 
I la numeroase competiții spor- 
r care atrag sute de elevi. Este 
iha de întreceri de volei, hand- 
I în 7 și fotbal. Au început de 
knenea, întrecerile de șah, te- 

de masă și gimnastică.

La buna desfășurare a întrece
rilor își aduce contribuția întregul 
consiliu al asociației sportive (pre- 
ședințe, profesor de educație fi
zică Stuica Firm), în strîosă co
laborare cu comitetul U.T.M. pe 
școală.

Mihai Carauleanu
coresp.

REGIUNEA BUCUREȘTI : SUTE 
TN ÎNTRECERI

DE TINERI

pute de tineri din regiunea 
kurești participă la concursurile

popice, șah, tenis de masă, 
ci, baschet și gimnastică or- 
uizate de consiliul raional 
țFS Giurgiu. De asemenea, 

raioanele Oltenița, Călărași, 
y.iceni, Lehliu, Alexandria, Ro- 
bri și Tu mu Măgurele smt în

REGIUNEA MURES-AUTONOMĂ MAGHIARĂ 
30.000 DE PARTICIPANT!!

(Continuare in pag. a 3-a)

• Sintem la școala de 8 ani 
nr. 111 „Ștefan Plavăț" din ra
ionul Nicolae Bălcescu. în saia 
de sport. Impărțiți pe grupe, 
elevii și elevele lucrează sub 
îndrumarea atentă a profesoa
rei Maria Stăpinoiu. 
dintr-a V-a s-au 
tru exercițiile la 
o fostă elevă a 
Neculce (și ea 
Școala medie nr.
să dea o mină de ajutor profe
soarei care i-a îndrumat primii 
pași. In acordurile unei me
lodii vioaie; o elevă execută 
exercițiul. Lucrează cursiv, cu 
multă 
Sanda 
elevă, 
riana

Concomitent, băieții repetă 
exercițiul de sărituri. O dată, 
de două ori, de cite ori este 
nevoie pentru a-și însuși cit 
mai bine tehnica exercițiului.

Fetele 
aliniat pen- 

sol. La pian, 
școlii, Ileana 
gimnastă la 

35) venită aici

națională A vor 
fotbaliștii care au

face 
în- 
no-

Iubitorii fotbalului au prile
jul mîine să asiste la o întîl- 
nire de mare interes : pe sta
dionul Republicii vor evolua, 
de la ora 14, cele două repre
zentative ale țării — A și de 
tineret 
pentru turneele in Maroc 
Etiopia.

Se știe că prima echipă 
țională va susține la 23 
cembrie revanșa cu Maroc, la 
Casablanca, după care o selec
ționată a Bucureștiului va juca 
un meci la Marrakech (25 de
cembrie), iar reprezentativa de 
tineret va evolua la Addis A- 
beba, unde va întîlni — tot în 
revanșă și la aceeași dată — 
naționala Etiopiei (urmînd ca 
după aceea să mai dispute două 
jocuri în Etiopia).

Meciul de mîine dintre re
prezentativele noastre consti
tuie o ultimă verificare înainte 
de plecarea în turnee. Faptul 
că ele sînt alcătuite din cele 
mai bune elemente la ora ac
tuală constituie un punct de 
atracție. In plus, partida stîr- 
nește interes aducînd în între
cere fotbaliști consacrați și o 
serie de tineri talentați. Din

care se pregătesc
Si

na- 
de-

echipa 
parte 
vins cu 3—1 Spania la 25 
iembrie (Voinescu, Nunweiller
III, Constantin, Pîrcălab, Ger- 
gely etc.), iar selecționata de 
tineret va fi alcătuită pe sche
letul echipei Viitorul, la care 
se adaugă 
ioroși ca 
Igna, FL 
Crișan.

grație. După micuța 
Duțu urmează o altă 

la fel de talentată, Ma- 
Alexe.

și alți jucători va- 
Hălmăgeanu, Raksi,
Voinea, Urziceanu,

Desigur, „cumpăna* dă malt 
de furcă micilor giiruiașli care 
se întrec tn cadrul „Cupei ora
șului București*.

Dar, după cum se vede și din 
imaginea luată la școala de S 
ani „Ștefan Plavăf*, elevii se 
pregătesc temeinic.

i

Foto : Gli. Amuza

După jocurile de hochei cu R. D. G,

Succese de prestigiu, cure se cer consolidate

fața pu-
Dornici 

fața nu-

ne-au adus și satisfacția unui 
dublu succes în fața uneia din 
cele mai puternice „naționale" 

Ger- 
care 
sîm- 
4—3)

in viitor. Aș vrea să adaug 
nota de deplină sportivitate 
care a caracterizat ambele în- 
tîlniri".

O sumară retrospectivă asu
pra elementelor care au stat 
la baza celor două victorii de 
prestigiu obținute de hocheiștii 
noștri scoate în evidență, în 
primul rind, așa cum arătam 
și în cronicile noastre, mora
lul robust, puterea de luptă și 
dorința vie de a învinge de 
care au dat dovadă hocheiștii 
romîni în ambele întîlniri. Așa
dar și în hochei —■ ca și în 
oricare alt sport — calitățile 
unei echipe nu pot fi puse în 
valoare decît pe temelia unui 
moral ridicat, viguros, a unei 
mobilizări colective, oare să 
facă din recunoașterea valorii 
adversarului un stimulent in 
lupta sportivă și nu un motiv 
de panică, de teamă, de văică
reală, care să închisteze cali
tățile unei echipe, posibilită
țile ei.

Fără îndoială însă — 
acest element trebuie țin: 
asemenea seamă — că i 
nul echipei s-a adă-j^a: 
pregătire corespur— • 
tru etapa actuali 
internațională 
mul timp a h -

D. 
cu 
de 
Și

din Europa, cea a R. 
mane. Deși scorurile 
s-au încheiat partidele 
bâtă și duminică (3—2 
sint foarte strinse, putem spune 
că ele reflectă — fără putin
ță de dubiu — o concludentă 
superioritate a echipei noastre. 
Ambele victorii au fost pe de
plin meritate și ele sint cu 
atit mai convingătoare cu cît 
au fost obținute în condiții 
grele, în două zile consecutive 
de joc în fața unui adversar 
de certă valoare. însuși unul 
din conducătorii hocheiștilor 
oaspeți, tov. Joachim Griin- 
wald, secretar general al Fe
derației de Hochei și Patinaj 
din R.D.G., ne spunea după 
meciul de duminică : „Ambele 
victorii obținute de echipa dv. 
sint pe deplin meritate. Ați 
prestat un hochei mai modera 
decît noi și cînd spun aceasta 
mă refer la jocul lateral al 
formației noastre, ca și La fap
tul că în timp ce echipa ro- 
mină a jucat colectiv, hocheiș
tii germani au încercat să re
facă handicapul prin joc in
dividualist, neindicat in aseme
nea împrejurări. Cele două 
jocuri de la București au con
stituit un foarte bun prilej 
de verificare pentru noi, în 
sensul că ne-a dat posibilitatea

După o absență destul de 
lungă, hocheiștii noștri frun
tași au reapărut in 
blicului bucureștean. 
să se reabiliteze în
meroșilor amatori de hochei 
din Capitală, după unele evo
luții care au lăsat de dorit 
(intilnirile cu Tesla Pardubice), 
componenții echipei noastre re
prezentative nu numai că au 
prestat un joc de calitate dar

taplină desfășurare întreceri 
nis de masă și șah.

Concursuri dotate cu cupa „A 
15-a aniversare a R.P.R." au loc 
și în celelalte raioane ale regiunii 
București.

de

Stan Cristea
coresp.

I.a întrecerile sportive dotate 
cupa „A 15-a aniversare a 

P.R." asociațiile și cluburile 
ortive din regiunea Mureș-Au- 
pomă Maghiară vor antrena un 
fmăr de 30.000 de tineri și ti
re la următoarele discipline

sportive: handbal în 7 (mascu
lin și feminin), hochei pe gheață 
(seniori și juniori), tenis de 
masă, șah, patinaj, popice, bas
chet și volei.

lon Păuș, coresp. regional

leciul de handbal R. P. Romină - R. D. Germană 
se dispută joi In sala Floreasca

Floreasca din Capitală va găzdui joi după-amîază
•s

Sala
o partidă de handbal în 7 de mare atracție. Se vor întîlni 
reprezentativele masculine ale R.P. ROMINE și R. 0. GER
MANE, fruntașe ale handbalului mondial. (Citiți amănunte 
în pagina a ÎV-a). Primește aceste flori, le merifi !

Rugbiui și fotbalul felicită hocheiul
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vești 
ce au

iarnă a tineTetu- 
de tineri iți dis- 
dreptul de a par- 
superioare ale a-

INTRECERILE METALURGIȘTILOR 
DE LA UZINA „VULCAN"

In fiecare zi sosesc noi 
despre pasionantele întreceri 
loc în asociațiile sportive, in cadrul 
Spartachiadei de 
lui. Sute și mii 
pută cu dirzenie 
ticipa la etapele 
cestei populare competiții de ma
se. Iată cîteva dintre coresponden
țele primite in ultimele zile:

peste 1000 de tineri și tinere 
în listele de participant la 
toate disciplinele sportive 

se desfășoară întreceri; 
300 dintre aceștia și-au și 
întîietatea în cadrul con-

Consiliul asociației sportive de la 
uzina Vulcan din Capitală a făcut 
un scurt bilanț al activității în ca
drul Spartachiadei de iarnă a tine
retului : 
înscrise 
aproape 
la care 
aproape 
disputat 
cursurilor pe sectoare, la cros, tenis 
de masă și șah. S-au luat măsurile 
organizatorice necesare desfășurării 
întrecerilor și la celelalte discipline 
sportive. Zilele acestea începe între
cerea halterofililor. Dintre cîștigăto- 
rii de pină acum se remarcă strun
garii D. Rusu și FI. Dănescu (cros 
juniori), N. Păun, Fl. Ivan (cros se
niori), D. Ivănescu și Gh. Stoiciu 
(tenis de masă), V. Dumitru și Al. 
Săceanu (șah).

AUREL NICOLAE-coresp.
I

LA LUPENI
In cadrul Spartachiadei de iarnă 

a tineretului, în orașul nostru au 
avut loc o serie de întreceri spor
tive la șah, handbal, gimnastică, te
nis de masă și cros.

In sala Clubului minier a avut loc 
un frumos concurs 
care au luat parte 
neri și tinere. Cu 
evidențiat o serie 
lentate, dintre care cităm pe Erica 
Regul, Ana Neagoe, Maria Moldo
van, Andrei Crăiniceanu, loan Ga- 
lamboș și Ilarie Nemeș. De mențio
nat că toți acești tineri sînt de la 
școala de 8 ani nr. 1.

în aceeași sală a avut loc și în
trecerea handbalistelor. La fete, pri
mele trei locuri au revenit reprezen
tantelor școlii de 8 ani nr. 1. La

de gimnastică la 
peste 300 de ti- 
acest prilej s-au 
de elemente ta-

Trebuie să intensificăm organizarea întrecerilor la Cluj

a figu- 
cu pre-
Proble- 
au fost 
la care

Consiliul clubului sportiv muncito
resc din Cluj a luat din timp mă
suri pentru multiplicarea și difuza
rea regulamentului Spartachiadei de 
iarnă a tineretului in cele 70 de 
asociații sportive din oraș și cele 
20 din comunele și satele aparținind 
de orașul Cluj.

Printre măsurile luate pentru buna 
desfășurare a Spartachiadei 
rat și instructajtil organizat 
ședințîi de asociații sportive, 
mele Spartachiadei de iarnă 
discutate și într-o ședință 
au participat profesorii și învățătorii 
din mediul sătesc care predau edu
cația fizică.

Ne-am propus ca la întrecerile 
Bpartachiadei să mobilizăm un • nu
măr de 40.000 de sportivi. E un an
gajament care cere multe eforturi 
din partea activiștilor clubului, a 
comisiei de organizare și a consi
liilor asociațiilor sportive. Noi ne 
vom strădui însă să facem față.

Primii pași s-au făcut. In multe 
asociații mari s-au confecționat afișe 
pentru popularizarea competiției și 
s-a trecut la organizarea întrecerilor. 
Pe primul plan se situează asociația

Dacă ar
-.membrii asociației sportive P.T.T. 

(aproape 1.300 la număr) ar putea 
fi fruntași in întrecerile Spartachia
dei de iarnă a tineretului.

Ce ne-a determinat să ajungem la 
această convingere ?

Hotărit lucru, grija cu care con
siliul asociației sportive P.T.T. și or
ganizațiile L'T.M. s-au ocupat de 
mobilizarea memb-ilor UCFS. Con
cret : numai din .Telefoane" s-au în
scris la întreceri peste 1.000 de con- 
curenți. Dar, cu unitățile anexă (Te
legraf etc.), cifra totali a partici- 
panților s-ar putea Deci,
interes deosebit din parieu tinerilor

SPORTUL POPULAR
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Dc Ia corespondenții noștri

Gimnastica în producție se extin 
din ce în ce mai mult

Pe aleile din curtea uzinei, peste 60 de tineri și mu disputat intiietatea la cros, 
seniorilor.

Foto :
In fotografie, ilari in concursul

Gh. Chirul eseu

8 ani

con- 
m: 1.

băieți, lupta a fost mult mai mare, 
prilejuind un spectacol interesant, lo
cul întîi revenind tot școlii de 
nr. 1.

Iată cîteva rezultate de la 
cursurile de cros: juniori 600 
Ion Danciu — Straja; 2. Grigore 
Buciu — Minerul; 3. Ludovic Sbo- 
rovski — Minerul. Seniori 1000 m: 
1. Victor Sandru — Minerul; 2. A- 
ristică Paicu — Straja; 3. Nicolae 
Hristea — Elevul.

La asociația sportivă Școala pro
fesională participanții la Spartachia- 
dă s-au întrecut la tenis de masă și 
șah. La tenis de masă, pe primul loc 
ș-a clasat Iuliu Gado iar la șah Ion 
Ioana. Pe listele de concursuri au 
fost înscriși 700 de tineri.

I. CIORTEA șl S. BĂLOI-coresp.

STUDENȚII GĂLĂȚENI
IN ÎNTRECERE

mulți alți tineri din întreaga 
numeroși studenți ai Institutu-

Ca 
țară, 
lui politehnic din Galați își dispu
tă întîietatea la diferite discipline 
sportive.

In primele zile ale etapei pe aso
ciație, aproape 250 de tineri au luat 

1324 
1320. 
Aso-

Co-
Spartac

sportivă Grupul Școlar Tehnofrig. In 
cadrul acestei asociații, la întrece
rile de cros au fost înregistrați 
de participant!, la gimnastică 
la lupte 180, iar la șah 300. 
ciațiile sportive Grupul Școlar 
merdal (192 participant), 
(150), Locomotiva (80), Corvin (50). 
Porțelanul (70) au fost și ele printre 
primele care au luat „startul" in ac
tuala ediție a Spartachiadei de iarnă.

Din păcate insă nu in toate aso
ciațiile sportive din Cluj se acordă 
aceeași importanță Spartachiadei. La 
f^odațiile Motorul, Constructorul 
T.R.C.C. etc. încă nu s-a luat nici 
o măsură pentru începerea întrece
rilor. Timpul trece repede și aso
ciațiile care încă nu au organizat 
întreceri trebuie să se pună urgent 
pe treabă. Și noi, activiștii clubului, 
va trebui să sprijinim cu toate for
țele eforturile comisiei de organizare 
ca această mare competiție de mase 
să se bucure de succesul cuvenit.

LIVIU MICLAUȘ 
secretar adjunct al C.S.M.

TINERELE SPERANȚE ALE BASCHETULUI

și cei mai mulți 
Pentru rezolva- 

dat și două so- 
folosită sala ser- 
a doua: între-

de la P.T.T. pentru această 
moașă competiție, există.

Și totuși la P.T.T., întrecerile Spar
tachiadei de iarnă bat pasul pe loc.

haltere,
In 

de-
ce

Doar cîteva concursuri 
unul de șah, altul de gimnastică 
total n-au participat la întreceri 
cit 200 de tineri și tinere. De 
numai atit ?

Cauza trebuie căutată ta... Direc
țiunea administrativă P.T.T. Deși so
licitată in mai multe rinduri să spri
jine asociația sportivă în această im
portantă acțiune, nu s-a găsit sufi-

t
1

concursul de șah și tenis

să arătăm că, în cadrul 
sportive locale, sînt popu

ediții a Spar- 
tineretului au 
printre tinerii 
G.A.C., G.A.S.

sportivi din 
și Stelian 
liderii cla- 

masă, cam- 
au fost 
și Con-

4

REZUL- 
Aci,

parte Ia 
de masă.

Trebuie 
emisiunii
larizate rezultatele concursurilor care 
au avut loc și datele celor ce se vor 
desfășura in viitor.

D. GHIȚESCU-coresp.
I 

PRIN ASOCIAȚIILE DIN ORAȘUL 
ȘI RAIONUL BUZĂU

In orașul și raionul Buzău între
cerile din cadrul noii 
tachiadei de iarnă a 
stîrnit un viu interes 
din întreprinderi, școli, 
și S.M.T.

LA ASOCIAȚIA SPORTIVĂ VO
INȚA, pină în prezent la întreceri 
au luat parte 316 concurenți. Foarte 
interesante au fost partidele de șah 
disputate între cei 216 
cooperative. Vasile Ilie 
Roșea, sînt, deocamdată, 
samentului. La tenis de 
pioni ai grupelor sportive 
desemnați Constantin Toma 
stantin Stanciu.

O ALTĂ ASOCIAȚIE CU
TATE BUNE este Progresul, 
la primele concursuri au participat 
258 de sportivi, muncitori la I.G.O. 
și Panificație. In cadrul probei de 
haltere, tînărul Gheorghe Boatcă a 
obținut un rezultat foarte bun, cla- 
sîndu-se pe primul loc. Tot pe pri. 
mul loc s-au clasat și loan Rada, în 
cadrul concursului de șah, și Petre 
Hănulescu, la tenis de masă.

IN COMUNA SĂRĂȚEANCA, aso
ciația sportivă a organizat întreceri 
la șah, trîntă și gimnastică, 
belele de concursuri au fost 
58 de tineri colectiviști.

Rezultate asemănătoare au
obținut și asociațiile sportive din co
munele Stilpu (62 de participanți la 
probele de șah, tenis de masă și 
gimnastică), Săpoca (73 de concurenți, 
la aceleași probe).

C. NICULESCU-coresp.
1

Pe ta- 
înscriși

mai

Întreceri de săniuțe

Aproape 150 de tineri și tinere din 
asociația sportivă înainte, comuna 
Saeul. raionul Caransebeș, s-au în
scris pe foile de concurs din cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tineretului, 
proba săniuțe. Recent a și avut loc 
un concurs pe pirtia de pe dealul 
Tinoovita. Cei mai buni s-au dovedit 
a fi Trandafir Dumitrașcu, Dionisie 
Sfeia, laeob Dănilă, Iana Ișfan, Ana 
Brăilă și Ana Toma.

N. PlRVU-coresp.

Ce au cerut, tn fond, membru con
siliului asociației sportive ? Ca după 
amiezele, după orele de producție, 
una din sălile clădirii centrale să 
găzduiască întrecerile de șah și tenis 
de masă (unde sint 
concurenți înscriși), 
rea problemei s-au 
Iuții, Prima: să fie 
viciului de rețele ;
cerile să aibă loc in sala de depozi
tare a materialelor de pavoazare. (Ma
terialele ar putea fi depozitate in 
loc sau grupate in așa fel, incit 
ocupe mai puțin spațiu).

Și intr-un caz și in celălalt 
trebuie decit puțin spirit de înțe
legere pentru soluționarea unei pro
bleme, care nu poate fi amînată la 
infinit...

alt
să

nu

ranspunînd în viață Hotărîrea Conferinței pe țară a UCFS ori 
nele și organizațiile sportive din intreaga țară au acordat n 
multă atenție în ultima vreme extinderii gimnasticii în prodi 

ție. Datorită acestui fapt, în numeroase întreprinderi și instituții, m: 
din ce în 
formă de

Iată, 
pondenții 
obținute în

ce mai largi de oameni ai muncii sint cuprinse în acea* 
practicare a exercițiilor fizice.
in continuare, o parte din materialele
noștri, prin care aceștia 

această direcție.

In multe insti
tuții și întreprin. 
deri din orașul 

nostru se practică astăzi cu succes 
gimnastica în producție. Spre exem
plu, în cadrul întreprinderilor Me
talul roșu, Libertatea, Electrometal, 
Porțelanul, Flacăra, Tehnofrig peste 
90 la sută din salariați iau parte 
zilnic^ la pauzele de gimnastică în 
producție.

Aceste rezultate nu au mulțumit 
însă consiliul regional UCFS care, 
analizînd activitatea din acest do
meniu, a tras concluzia că succesele 
obținute nu sînt pe măsura posibili
tăților. Pentru acest motiv acțiunea 
de extindere și introducere a gim
nasticii în producție a fost impulsio
nată în așa fel îneît, în cel mai 
scurt timp, această formă de cu
prindere a oamenilor muncii în prac
ticarea exercițiilor fizice să fie in
trodusă în majoritatea întreprinderi
lor și instituțiilor din orașul Cluj. Da
torită măsurilor luate nu peste multă 
vreme gimnastica în producție se va 
introduce la atelierele „16 Februarie", 
la întreprinderile Poligrafia, Romînia 
Muncitoare, 
tura, Triumf 
sportive 
prinderi 
jinite în 
luntari, 
exerciții, 
unde gimnastica în producție se 
introduce în prima etapă. 
NAGY-coresp.).

I.R.T.A., Unirea, Arma
și altele. Asociațiile 

din cadrul acestor între- 
au fost îndrumate și spri- 
pregătirea instructorilor vo- 
în alegerea programelor de 

în selecționarea secțiilor 
va 

(PETRE

SINAIA
In cadrul asocia

ției sportive Voin
ța a existat o pre

ocupare permanentă pentru extinde
rea gimnasticii în producție. Pe a- 
ceastă linie consiliul asociației spor
tive și-a îndreptat atenția spre pre
gătirea cadrelor de instructori vo
luntari necesari pentru conducerea 
exercițiilor de gimnastică. Dintre ti
nerii selecționați să urmeze aceste 
cursuri s-au evidențiat Maria Solo
mon, Mihai Făcăleț, Maria Simion 
de la cooperativa Prestarea din Si
naia, Elvira Grăjdeanu și Maria Stăi- 
cuț de la cooperativa „Covorul popu
lar" din Comarnic.

Acțiunea de introducere a gim. 
nasticii în producție a cuprins co
operativele din Sinaia, Comarnic, 
Bușteni, Azuga și Breaza. Cele mai 
frumoase rezultate au fost obținute 
la cooperativa „Covorul popular" din 
Comarnic, unde 170 de salariate prac
tică zilnic exercițiile de gimnastică 
in producție. (ION SUDITU-coresp.).
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Comisia de pro-
TG. MUREȘ pagandă de pe lin

gă consiliul regio
nal UCFS se preocupă în mod in
tens de popularizarea gimnasticii în

Echipa de baschet fete a Școlii medii nr. 5 „Mihail SadoveaniC din Capiii 
a ct ști gat locul I, pe raionul 30 Decembrie din cadrul campionatului republic 
școlar. Este o performanță care vorbește de la sine. Dar, această echipă, <1 
trenată de prof. Urania Sebeși, este ca pabilă In viitor de rezultate și mai il 
loroase, Și, cine știe, poate că peste puțini ani să tnt.dn.im nume din areal 
echipă chiar și In reprezentativa țării noastre la junioare sau

ne relatează
primite de la cor 
despre unele succi

producție în 
ve din

propagandă a întq 
conferințe cu privi r 

practicării exercițiilol 
în producție, confej

toate asociațiile spl 
regiunea Mureș-Auton 

Maghiară. In acest scop, comisia| 
gională de 
o serie de 
importanța 
gimnastică 
pe care le-a multiplicat și did 
în toate raioanele regiunii. Cu I 
jinul consiliului regional și al cil 
liilor raionale UCFS aceste confl 
țe au fost prelucrate în cadrul I 
ședințe organizate de asociațiile a 
tive, în unele locuri fiind difuzai 
prin stațiile de radioamplificare, I 
gazetele de perete etc. I

Ca o consecință a acestei aci 
organizată pe plan regional, I 
realizat o serie de succese -Jfuml 
în privința introducerii sj^u extinl 
gimnasticii în producție; :in rail 
Odorhei, spre exemplu. S*fost I 
mată o comisie specială, corni 
din cinci membri care s-a ocupai 
această problemă. Membrii eoni 
s-au deplasat la fața locului, în I 
joritatea întreprinderilor din ora 
din raion unde prin luarea unor I 
suri concrete au contribuit ef <1 
la introducerea gimnasticii în I 
ducție. Datorită acestui fapt a 
nastica în producție a fost introa 
la fabricile „1 Mai", „Steaua rol 
„Vlahița", exercițiile fiind practil 
de aproape 1000 de oameni ai mul

In orașul Tg. Mureș au fost 1 
gătiți 12 instructori care să cooi 
neze activitatea din cadrul gimna 
cii în producție, această formă f 
introdusă în ultima perioadă 
timp la întreprinderile „Murea 
„Ludovic Minschi", „Encel Mauriq 
„Petofi Sandor", „Lazăr Od 
I.R.A. 2 etc. (ION PĂUȘ-coresp

De. cfffl^i |
BUA MARE meroși iWncl 

din cadrul fabl 
de mobile a întreprinderii „I. C. I 
mu" din orașul Cărei au încă 
să practice exercițiile de gimnast 
în producție. Acțiunea de introdu! 
a gimnasticii în producție la acel 
fabrică a fost precedată de orgi 
zarea unui curs de pregătire a I 
structorilor voluntari, care se od 
cu competență de conducerea ea 
cițiilor. I

Un sprijin eficient în dezvd 
rea acestei activități în cadrul I 
giunii Maramureș l-a acordat I 

din Baia M 
alți activiști obșteștii 

regional UCFS. Dato

Maramureș l-a
Gheorghe Ciontea 
precum și 
consiliului 
acestui fapt gimnastica în produ 
va fi introdusă în curînd și în 
drul unor instituții din orașele 
șeul de Sus și Baia Borșa. (V. 3 
SĂRANU-coresp. reg.). 1



ÎN INTIMPINAREA ANIVERSARII REPUBLICII (

Privind vechile fotografii...
(Urmare din pag. 1)

Ne-am obișnuit să consemnăm sec : 
asociația sportivă care există pe lin
gă fabrica sau uzina cutare cuprinde 
atiția și atîția membri. Faptul este 
divers și este scris ca atare. Privind 
vechile fotografii de care aminteam 
mai sus mi-am pus întrebarea : oare 
vreunul dintre acești oameni sleiți 
de munca fără răgaz din vechi
le ateliere de la A.P.A.C.A., se 
putea gîndi la sport ?

— Nici vorbă !... Erau vreo trei, 
patru funcționari de la administrație 
care aveau ceva relații cu o echipă 
de fotbal profesionistă din cartier. 
Noi ceilalți : 
relari numai 
— mi-a spus 
ză aci din...

Acum, 
tricotaje 
cuprinde 
10 secții
că fotbal, 
masă, șah. Se practică tirul, turismul, 
bjjxul, atletismul. Există și o secție 
de parașutism sportiv.

scriitor care a asistat la o com
petiție de mase, desfășurată undeva 
pe meleagurile Dobrogei, martor fiind 
la săritura în înălțime a fetelor, a 
consemnat evenimentul sub titlul : 
„Salt peste un mileniu”. Cuvintele se 
potrivesc și pentru oamenii de aici,

croitori, cismari și cu
la asta nu ne era gîndul 
Gh. Neamu, care lucrea- 
’39.
Fabrica de confecții șila

București asociația sportivă 
peste 5700 de membri și are 
pe ramură de sport. Se joa- 

volei, handbal, tenis de

pentru viața lor de azi. avînd aceleași 
implicații. Tntr-un material documen
tar, aflat la sediul asociației Confec
ția, se spune printre altele, că în a- 
nul acesta la competițiile de mase au 
luat startul mii de tineri. Dacă mai 
adăugăm la aceasta și faptul că va
loarea materialelor și echipamentului 
sportiv din magazia asociației depă
șește suma de lei 150 000, iar execuția 
bugetară pe anul în curs se cifrează 
în jurul unui sfert de milion de Iei, 
tabloul este complet.

Tînăra Georgeta Minciu, de la sec
torul IV, trece din cînd în cînd, gră
bită, prin holul clubului. Privirile 1 
se opresc de cele mai multe ori pe 
numeroasele fanioane, expuse într-una 
din vitrinele de aci. Sînt amintiri ale 
întîlnirilor muncitorilor de la Fabrica 
de confecții cu muncitori din alte 
țări. Amintiri dragi care vorbesc des
pre sfera relațiilor acestora cu cole
gii de profesie din lumea întreagă. 
Ea ca și alți tineri ar trebui să cer
ceteze mai mult și fotografiile cu 
imagini din trecutul fabricii lor. Vor 
putea înțelege mai bine plinătatea 
vieții lor de azi. Georgeta Minciu ca și 
celelalte colege din echipa de handbal 
a fabricii vor putea înțelege mai bine 
însemnătatea evoluției lor pe podiu
mul sălii Floreasca, în întrecere cu 
cele mai bune echipe feminine de 
handbal din Capitală. Ce le-a dat 
Republica, regimul democrat-popular. 
Cit de minunate sînt zilele vieții 
noastre noi.

In plin asalt !... O imagine de la concursul de scrimă organizat de clubul 
sportiv Steaua in cinstea aniversării Republicii.

Foto: Gh. Amuza

întreceri festive de volei la brăila

î 
i
i

în orașul nostru s-a desfășurat 
prima etapă a competiției de volei 
dotată cu cupa „A 15-a aniver
sare a R.P R.“.

La întreceri au luat parte echi
pele masculine F.C. Brăila, Selec
ționata 
greșul, 
mafiile 
Școala ; 
in ța 11.

de juniori a orașului, Pro- 
Celuloza, C.S.O. și for- 

feminine F.C. Brăila, 
agricolă, Voința 1 și Vo

Iată rezultatele înregistrate tn 
prima etapă. Masculin : F.C. Bră
ila — Selecționata de juniori 
2—3 ; C.S.O. — Progresul 3—2; 
F.C. Brăila — Celuloza 3—1. 
Feminin: F.C. Brăila — Școala 
agricolă 0—2; Voința I — Vo
ința II 2—0.

D. STANCIU, coresp.

31 de scrimeri (19 floretistc și 12 
spadasini) au 
dimineața, ia concursul organizat de 
clubul sportiv Steaua, 
cupa „A 15-a aniversare a R.P.R.*.

înainte ca arbitrii să cheme în fa (a 
planșelor pe primii trăgători, tov. colonel 
Maximilian Paradi, din partea conducerii 
clubului Steaua a 
despre însemnătatea 
bric.

Concursul 
rită bunei 
aproape fără 
junioratului. 
Organizarea, de asemenea, a fost la înăl
țime.

Concursul s-a desfășurat, simultan, 
pe mai multe planșe. In ambele probe 
s»au înregistrat surprize, învingători 
nescontați. La fete, de pildă, principali 
favorită era trăgătoarea de la Steaua,

fost prezenfi, duminici

și dotat cu

vorbit concurenților 
zilei de 30 Decern-

foarte reușit, dato- 
a participanților.

a fost 
pregătiri 
excepție elemente de virsta 
dar deosebit de talentate.

Luminița Gheorghiu, o sportivă remar
cată deseori în concursurile din acest 
an. De data aceasta însă. Luminița 
Gheorghiu a evoluat neconcludent, pier- 
ztnd cîteva asalturi decisive. Ea n-a 
reușit să acumuleze decît trei victorii 
cu care s a clasat abia pe locul VI.

Revelafia concursului au constituit-o 
„mezinele” (abia an împlinit 13 ani !) 
— Adriana Mureșanu (Progresul) cla 
sată pe locul întîi și Pictorița Petrișor 
(S.P.C.), „sosită” pe locul IV, la ega 
litate de victorii, 4, cu a treia clasată 
învingătoarea, elevă a antrenorului N 
Marinescu, a tras cu mult curaj. Adriana 
Mureșanu este posesoarea tmui stil ofen
siv, dovedește o mare tenacitate și o 
bună orientare tactică. Clasament final: 
1. Adriana Mureșanu (Progresul) 5 
(d.b.), 2. Eva Havas (C.S.S.) 5 

(C.S.S.) 
4
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F'iFzl ISBa 0 zi obișnuită la patinoar • • •

„Cupa orașului 
București" 

la gimnastică
(Urmare din pag 1)

în „antractul” dintre reprizele lec
ției de pregătire, o scurtă discuție 
cu profesoara Stăpînoiu :

— Cind vom cunoaște campionii pe 
școală 2

— Foarte curînd, chiar în această 
săptămină. Vor fi cei 
elevi și eleve din cei 
gimnaști care au luat 
trecerile inter-clase.

— Sportivii școlii dv.
primul loc la finala de atletism din 
cadrul „Cupei orașului 
tenționați să repetați

— Elevii noștri au 
gimnastica. I-ați văzut 
pasiune lucrează. Noi
dui să ocupăm un loc bun. Finala 
de gimnastică se anunță însă — din 
cite am discutat cu colegii mei — 
foarte disputată. Nădăjduim totuși că, 
elevii noștri vor ști, la fel ca și la 
atletism, să reprezinte cu cinste cu
lorile școlii...

mai buni 12 
peste 250 de 
parte la în

s-au situat pe

Bucurețti“. In- 
performanța ? 
îndrăgit mult 
și dv. cu cită 
ne vom stră-

9 Școala nr. 124 din raionul V. I. 
Lenin... Aceeași atmosferă entuziastă, 
aceleași pregătiri febrile. în prezent, 
din cele' cîteva sute de elevi pre- 
zenți la startul primelor întreceri de 
gimnastică, pe clasă, n-au rămas în 
concurs decît 29 de băieți și 33 de 
fete. Urmează o nouă selecție, 
finala”, pe 
tuite cele 
la finală. 
țeanu are
stabili ordinea celor mai buni gim
naști, elevii fiind de valori toarte 
apropiate.

O inițiativă 
recent, loturile 
au evoluat în
cercul pedagogic al raionului respec
tiv. Această acțiune a urmărit două 
obiective : să deprindă elevii cu at
mosfera oficială a concursului, să 
cunoască și părerile profesorilor de 
specialitate asupra gradului de pre
gătire al 
năm că la 
cele mai 
Manole și 
Vl-a A),
V-a B), Ion Gavrilescu (cl. a Vl-a A) 
și Dan Elembogen (cl. a V-a A).

„semi- 
școală, cînd vor fi alcă- 
două echipe participante 

Profesoara Rodica Prede- 
mult de furcă pentru a

bună a profesoarei: 
de gimnaști ai școlii 
fața profesorilor din

Patinoarul artificial „23 August?. O 
zi obișnuită. Pe gheață, o puzderie 
de fete și băieți, impărțiți in grupe, 
zburdau pe patine. Erau „elevii" 
cursului de inițiere și perfecționare 
condus de cunoscuții antrenori și in
structori Gh. Roncea, B. Horos, M. 
Cabane și Gh. Săndulescu.

intr-un moment de răgaz tov. Ron-

nescu. Ioana Bulearcă, Rodica Fur 
tună, Dan Popescu, Oliviu Popa si 
Dan Ionescu (nici unul nu depășește 
10 ani) au primit cele mai mari nota 
A fost primul lor concurs public 
Acum ei și talentafii lor colegi au 
fost selecționați in grupa .inițiali
lor". Copiii din această grupă exe 
cută elemente mai grele de patina)

Poftiți la patinoar !

5 ani, Lucian Titeanu, cu un a» 
mai... virstnic. Cornelia Caraghiorghio- 
pol și Mariana Manolache care fae 
parte din cei 60 de copii ai seriei n 
Il-a, au căzut de multe ori în ziua 
aceea. Dar se ridicau și reluau exer
cițiul de parcă nu li se intimplase 
nimic. Sini ambițioși nevoie mare

TR. IOANIȚESCU

Vor neapărat să învețe să danseze
pe patine. Poate și-au pus in gînd
să devină chiar campioni. N-ar fl
de mirare.-

cea ne-a explicat că acest curs do 
inițiere șl perfecționare este orga
nizat pentru prima oară, fiind îm
părțit pe serii. Primul ciclu a în
ceput la 10 noiembrie cu 53 de copii. 
In cele 8 lecții cite are un ciclui 
„elevii" învață să... meargă pe pa
tine, iar apoi prin diferite jocuri 
ca „Rindunica" (cumpăna pe un pi
cior), „Șarpele" (mers cu spatele). 
„Broasca", „Trenul", „Uliul și porum
beii" fac primele mișcări ale pati
najului artistic. Fiecare serie durează 
cite două săptămîni și se încheie cu 
un concurs. La examenul de absol
vire a primei serii, Cristina Diaco-

artistic: fragmente de cercuri, 3-ul 
pe două picioare, început de pirueta, 
iar unii dintre ei chiar valsează 
Peste citva timp ei vor da un nou 
examen iar cei mai buni vor fi ra. 
cruțați în secțiile cluburilor. Fetei* 
și băieții care au înclinații spre pa
tinaj viteză sau hochei vor fi în
drumați spre aceste secții.

...Muzica se revărsa din 
gafoanelor, in timp ce pe 
tificială se dansează, se 
„Trenul" sau de-a „Uliul
beii". Se ride. Se ride chiar și atunci 
cînd se alunecă și... căderea e in 
lanț. Octavian Grigore, in virstă d«

pilniile me- 
gheața ar- 
joacă de-a 
ți porum-

Mi s-a spus că în după- 
a miaza aceea va veni tir- 
ziu. Acum, se afla la 
Școala de artă populari. 
N-am stat pe gînduri și 
iată-mă deschizind cîteva 
uși. Privirile mirate — 
deranjam doar — nu m-au 
descura joi ; voiam s-o 
vad neapărat pe Luiza 
Iluț. Auzisem, la Centrul 
școlar profesional și teh
nic din Timișoara, a cărei 
elevă era, multe despre ea. 
Mi-au poveștii colegele și 
unele din profesoarele ei.

Intr-un capăt de coridor, 
unde liniștea părea mai a- 
dîncă, am zărit o ușă. O 
ultimă încercare. Apăs pe 
clanță și, prin ușa între
deschisă, se revarsă un 
val de note, ce crește me
reu în intensitate. Profil 
de această clipă și intru. 
Melodia s-a amplificat, se
măna cu o apă ce-a rupt 
zăgazurile și duce cu ea la 
vate totul ce găsește in 
cale, necunoscînd nici o 
piedică, învingi nd orice 
obstacol.

Luiza Iluț sta aplecată 
asupra pianului și pe fon
dul închis ai lemnului i 
se desenează fin conturul

V.
V.
4

V..
6.
7

Mirela

(d.b.), 3. Cornelia Orfana 
v., 4. Pictorița Peîrișor (S.P.C.) 
5. Rodica Văduva (S.P.C.) 
Luminița Gheorghiu (Steaua) 
Mariana Stavri (Steaua) 3 v., 
Constantinescu (S.S.E.) 1 v.

La spadă, foarte bine s-a
Nicolae Băluțescu (C.S.S.) și un alt 
spadasin de la Steaua, mai puțin cu
noscut. Zollan Gered. în schimb, favo
rit», Mihai Fornino, Rolf Schmidt și 
Mircea Vasiloglu s-au prezentat sub aș
teptări. Dintre ceilalți concurenți. me
rită a fi relevat Nicolae Istrate (S.P.C.). 
care, la primul său concurs mai mare 
s-a descurcat destul de bine. Clasament:
1. N. Băluțescu (C.S.S.) 6 v.
2. Z. Gered (Steaua) 6 v. (d.b ), 3 
R. Schmidt (Steaua) 
trescu (Steaua) 4 
(S.P.C.) 3 v., 6. N.
2 v., 7. Gh. Cerea 
M. Fom'mo (Steaua)

3.
3

8
V.,

comportat

i

(d.b).

P. Dumi- 
v., 5. N. Islrate 
Vasiloglu (Steaua) 
(Steaua) 1 v., 8. 
1 v.

5 v.,
5.

4. 
N.

gimnaștilor școlii. Mențio- 
acest prim examen, 
mari le-au obținut 
Cornelia Cristescu

Gabriel Coropciuc

notele
Anca i 

(cl. a 
(cL a

• Aceeași grijă, același elan tine
resc l-am întîlnit și în alte popasuri : 
la școlile elementare de 8 ani nr. 4 
și 15 din cartierul Floreasca, la școala 
de 8 ani nr. 174 din raionul Grivlța 
Roșie, la școala de 8 ani nr. 100 din 
raionul Tudor Vladimirescu șl 
tele. Pretutindeni, micii gimnaști 
pregătesc asiduu pentru ultimul 
al competiției care va constitui,
și întrecerea de atletism, o frumoasă 
sărbătoare a sportului școlar.

al
ge

act
ca

După-amiezile unei timișorence
fefei, copilăros, suav, dar 
acum puțin transfigurat de 
pasiunea execuției. Deodată 
intreg avlntul melodiei sa 
întrerupt, parcă s-ar fi 
izbit de ceva de netrecut 
și întreaga încăpere a fost 
cuprinsă de o tăcere mută.

...Trecerea de la IV olf- 
gang Amadeus Mozart la

tulbură filmul „Prietenul 
nostru comun" ? E greu 
să obții categoria I la gim
nastică ?

Ultima întrebare mi-a 
pus-o In pragul sălii de 
sport. Răspunsul mi l-a 
dat chiar ea peste zece 
minute. Condusă 
gheta magică" a

de „ba- 
profesoa-

„Nikos Beloianis" din Timi
șoara. Aplecată asupra ma
șinii, atentă, îndemlnatică 
și strguincioasă, ea va crea 
cu aceeași dragoste pe care 
a avut-o față de carte, a- 
tltea lucruri frumoase: 
pantofi de damă, de copii... 
Apoi, seara, alternativ, 
paralele 
Ztmbind, 
testează, 
cu mici

parchetul sălii de sport 
am făcut-o discuttnd. Tînă- 
ra timișoreancă mi-a po
vestit despre familia el, 
despre colege. Pină la urmă 
rolurile s-au inversat, 
fost întrebat dacă îmi 
acei eroi din romane 
sini intr-o 
mintare, intr-o 
căutare, mereu 

miți cu ei înșiși, 
vată Maslova a 
Tolstoi ? Dar Jules Verne 
poate pasiona pină la ora 
cinci tn zori ? De ce te

care 
fră-continuă 

continuă 
nemulțu- 

E vino- 
Iul Lev

rei de educație fizică Este
ta Neaga, ea, împreună cu 
alte colege, încercau să 
descifreze arabescurile în- 
tortochiate ale gimnasticii 
la sol. în mișcări parcă 
am revăzut ceva din ritmi
citatea melodiei ascultate 
cu un ceas înainte. Natu
ralețe, grație, personalitate, 
dar poale puțină nesigu
ranță. Ultima este fructul 
răbdării și ea nu se coace 
dectt peste ani...

Atunci Luiza Iluț va fi o 
muncitoare a întreprinderii

seara, 
inegale și pian.

, Luiza Iluț pro- 
Va fi așa, însă 
schimbări... radi

cale. Vrea să urmeze ne
apărat „seralul" șl apoi Po
litehnica tn ramura de pro
ducție căreia l s-a dedicai 
cu dragă inimă.

Cînd vorbește in ochi I 
se aprinde o flacără mică, 
jucăușă. Are șaptesprezece 
ani șl singura piedică pe 
care a tnttlnit-o tn viață 
a fost „Timpul", care în
totdeauna i s-a părut in
suficient. A promis însă 
că-l va gospodări și cu 
mai mare atenție și atunci 
va putea îndeplini 
de categoria I la 
tică, tl va etnta cu 
pe Ceaikovskl, va 
tainele integralelor.

OTTO BENKO

noratele 
gimnas- 
pasiune 
dezlega



Ce trebuie să rețină jucătorii noștri fruntași 
după meciurile cu Spartacus Budapesta

Cornel Oțetea a fost cel mai bun jucător al selecționatei studențești in meciul 
cu Spartacus. Iată-l într-o frumoasă săritură, după care na urma un șut necruțător.

Completări la cronicile de luni

Pină în prezent am avut prilejul 
să urmărim o serie de interesante 
întîlniri internaționale, dar sezonul 
competițional ne oferă in continuare 
noi partide in care handbaliștii și 
handbalistele noastre vor evolua în 
compania unor adversari bine cunos- 
cuți pe plan european și mondial. 
Intr-adevăr, in perioada de timp ime
diat următoare, iubitorii handbalului 
din Capitală vor avea prilejul să 
urmărească meciurile cu R. D. Ger
mană (masculin) și R.P.F. Iugoslavia 
(masculin și feminin).

Felul in care au evoluat dinamo- 
viștii bucureșteni, care alcătuiesc in 
marea majoritate reprezentativa țării 
noastre, in meciul cu Spartacus Bu
dapesta, precum și comportarea hand- 
baliștilor noștri fruntași in turneul

ECHIPA MASCULINĂ H R. P. ROMÎNE SUSȚINE JOI
Al 10-HA MECI INTERNATIONAL Al ANULUI

• Formația R. D. Germane sosește azi in Capitală
• Echipa masculină Rapid — nou lider in „Cupa de Iarnă"

Iubitorii handbalului din Capitală 
vor putea urmări joi, în sala Flo- 
reasca, un eveniment sportiv de cea 
mai mare importanță : întîlnirea in
ternațională dintre reprezentativele 
masculine ale R. P. ROMINE și R.D. 
GERMANE. Și ca orice joc intre 
două echipe aflate pe primul plan 
al handbalului mondial, partida de 
joi suscită, și peste hotare chiar, 
un interes deosebit.

Handbaliștii germani se prezintă la 
București cu o carte de vizită remar
cabilă. Neînvinși în acest an, re
prezentanții R. D. Germane au la 
activul lor, în acest sezon, o victorie 
la Hălsingborg în fața Suediei, fostă 
campioană mondială (17—14).

Echipa țării noastre nu mai are 
nevoie de prezentare. Campionii 
mondiali sînt la al 10-lea meci inter
național din acest an și sînt dornici 
să obțină o nouă performanță demnă 
de prestigiul lor — să învingă. După 
cum ne-a anunțat antrenorul 
echipei, prof. Oprea Vlase, formația 
pe care o vom alinia va fi în linii 
mari aceeași cu cea folosită în tur
neul din Uniunea Sovietică și Fin
landa. Este pasibilă însă introducerea 
lui Iacob și Samungi.

Cele două echipe s-au mai întîlnit 
o singură dată, la 11 decembrie 1961. 
Partida s-a încheiat cu un rezultat 
egal : 11—11 (7—5), după un joc în 
care echipa noastră a condus aproape 
tot timpul. Atunci, am aliniat forma
ția : Redl—Telman, Ivănescu (3), Bul- 
garu (2), Hnat (2), Bădulescu (3), No- 
dea (1), Coman, Costache II, Mozer, 
Pali, iar in selecționata R. D. Ger
mane au evoluat, printre alții, Beier, 
Birsch, Papusch, Tiedemann, Haber- 
haufe Kretzschmar și Hebler,

Oaspeții sînt așteptați să sosească 
tn Capitală in cursul zilei de astăzi.

• Etapa a V-a a „Cupei de iarnă“
a adus o singură modificare în frun
tea clasamentelor: in competiția mas
culină, Rapid a schimbat locul cu 
Știința datorită unui golaveraj supe
rior.

MASCULIN
1. Rapid S 4 1 1 90 8
2. Știința S 3 2 • 1K 97 8
3. Dinamo S 3 1 1 IU 96 7
<. Steaua till N U •

Foto: V. Bageac 

din Uniunea Sovietică și Finlanda, 
ne îndreptățesc să privim cu încre
dere partidele pe care selecționata 
noastră, campioană a lumii, le va 
susține in zilele următoare.

Dacă unele defecțiuni, scoase în 
evidență de partidele disputate in 
U.R.S.S. și Finlanda au fost in parte 
lichidate, meciul de vinerea trecută 
ne-a arătat că handbaliștii noștri 
fruntași nu manifestă suficientă răb
dare și concentrare in realizarea ac
țiunilor ofensive, lucru care a dus 
la irosirea unor situații favorabile 
Concludent este, în această direcție, 
chiar faptul că specialistul nr. 1 in 
executarea loviturilor de la 7 metri. 
Ioan Moser, a ratat in acest meci 
două șuturi de penalitate. Mai putem 
adăuga la cele relatate mai sus și

5. C.S. Școlar
6. Rafinăria Teleajen
7. Dinamo Bacău
8. Titanii

5 2 0 3
4 112
4 10 3
5 0 0 5

82: 84 4
70: 83 3
73: 86 2
99:120 0

FEMININ’

1. Știința 5 5 0 0 90:31 10
2. Rapid 5 3 11 84:40 7
3. Unirea 5 3 11 44:51 7
4. Progresul 5 10 4 54:74 2
5. Confecția 5 10 4 42:75 2
6. Vestitorul 5 10 4 39:82 2

----==== l^aBTiTFrgȚTinf =----

Apărarea în zonă trebuie 
în mod creator!

întrecerile desfășurate sîmbătă și 
duminică în cadrul celor două cam
pionate republicane (etapa a IlI-a, la 
masculin și etapa a V-a, la feminin) 
au oferit nu numai unele dispute 
încheiate la diferențe mici, ci și 
surprize, cum au fost victoriile echi
pelor Farul Constanța și A. S. Ro
man, asupra Științei Timișoara și res
pectiv Steagul roșu Brașov. Se poate 
spune, dacă ținem seama și de alte 
rezultate înregistrate în etapele tre
cute, că modificările aduse formulei 
de desfășurare a campionatelor re
publicane se fac din ce în ce mai 
simțite, în sensul că a crescut valoa
rea tehnică a campionatelor. Intr-ade
văr, știind că în fiecare meci vor 
avea de înfruntat un adversar greu 
de trecut, echipele sînt nevoite să 
se pregătească mai serios decît în 
alți ani șl să găsească soluții tactice 
eficiente. Folosirea unui singur sis
tem de atac sau doar a apărării om 
la om sau a zonei nu mai sînt su
ficiente pentru obținerea victoriei și 
de aceea antrenorii se preocupă ca 
echipele să aibă posibilitatea de a 
adopta jocul în funcție de necesitățile 
de moment.

unii

reprezentative au 
ori una din prin-

apărare al dina-

lipsa de siguranță manifestată de 
jucători în finalizarea contraatacuri
lor. Este o problemă deosebit de im
portantă, dacă ne gîndim că prompti
tudinea Și eficacitatea contraatacuri
lor echipei noastre 
constituit de multe 
cipalele ei arme.

Pentru jocul în 
moviștilor nu am avea multe lucruri 
de spus. Așa după cum remarcam în 
cronica meciului, campionii noștri au 
jucat în apărare foarte atent, reușind 
să anihileze aproape in întregime 
combinațiile tactice ale handbaliști- 
lor maghiari In unele momente insă, 
lipsa de calm (de mirare la niște 
jucători cu atita experiență •') a în
lesnit sarcina oaspeților de a finaliza 
unele situații care puteau fi ușor 
dejucate. Deci, o recomandare impor
tantă : calmul, atenția, mobilitatea și 
colaborarea de care handbaliștii 
noștri fruntași au dat dovadă în at>- 
tea și atîtea întîlniri internaționale 
să caracterizeze jocul lor în apărare 
și în partidele viitoare. Lucrul acesta 
este valabil, în mod deosebit, pentru 
jocul cu selecționata R. D. Germane, 
cunoscut fiind faptul că handbaliștii 
care alcătuiesc această echipă au o 
predilecție specială pentru organiza
rea acțiunilor ofensive in mare viteză 
și permanentă mișcare.

Și evoluția selecționatei noastre 
studențești, in partida cu campioana 
R. P. Ungare, a scos in evidență 
cîteva lucruri care trebuie să stea in 
atenția jucătorilor și a antrenorului

In primul 
loare intre 
formația de 
prea mare, 
pentru aducerea 
valoare comună, 
seama de faptul 
să facă față condițiilor unui turneu 
destul de dificil, probabil cu meciuri, 
in fiecare zi.

rînd, diferența de va- 
jucătorii care alcătuiesc 

bază și rezerve 
De

este 
aceea, toată atenția 
întregului lot la o 

mai ales dacă ținem 
că echipa va trebui

In ceea ce privește pregătirea fi
zică specifică, progresul este vizibil 
Totuși mai este de lucrat și în aceas
tă privință, mai ales că spre sftrșitul 
partidei lipsurile unor jucători (Sa- 

i mungi, Constantinescu, Paraschiv, 
Schmidt) au fost cit se poate de vi 
zibile. Și, in sfîrșit, ca și la dina- 

' moviști, problema deficitară nr. 1 a 
handbaliștilor noștri: ușurința neper- 
misă cu care se ratează din situații 
din cele mai favorabile. Dacă intr-un 

j meci în care conduci la diferență 
i apreciabilă, faptul are urmări mai 
! puțin grave, in partide echilibrate in 
■ schimb, o astfel de acțiune poate 
' hotărî soarta jocului.

CALIN ANTONESCU 
ADRIAN VASILIU

Iată, de pildă, întîlnirea desfășu
rată la Tg. Mureș între formația lo
cală Știința și Rapid București. Fă- 
cînd cel mai bun joc din actualul 
campionat, mureșenii au ajuns ca în 
minutul 39 să conducă cu 66—63. Un 
moment foarte dificil pentru Rapid, 
care, deși aplicase presingul, nu reu
șise să egaleze. A intervenit însă un 
taimaut, după care Rapid a trecut 
la aplicarea unei zone foarte elas
tice. Studenții nu au sesizat schim
barea tacticii și au continuat să 
joace ca împotriva apărării om la 
om, făcînd cîteva încercări de încru
cișări care au permis rapidiștilor să 
intercepteze balonul, să contraatace 
și să înscrie. Știința a continuat să 
acționeze Ca împotriva unei apărări 
om la om, iar Rapid a aplicat mai 
departe zona și în mai puțin de două 
minute a egalat și a cîștigat. Acesta 
este un exemplu de folosire crea
toare a apărării în zonă, aplicată la 
momentul oportun de antrenorul Al. 
Popescu.

In general, se poate spune că pen
tru echipele masculine apărarea de

CAMPIONATUL MASCULIN. La 
Cluj, studenții din localitate au rea
lizat în compania formației C.S.M.S. 
Iași cel mai bun joc al lor din ac
tualul campionat și au obținut o vic
torie categorică. Ieșenii le-au dat o 
replică viguroasă, însă au greșit o 
serie de servicii și preluări. S-au re
marcat: Bărbuță, Dăbală, Sido (Ști
ința) și Moșescu (C.S.M.S.). (ȘT. TA- 
MAȘ — coresp.).

Formația Dinamo Orașul dr. Petru 
Groza a făcut cu Știința Timișoara 
un joc echilibrat, viu disputat, în 
care ambele echipe au luptat cu mul
tă voință pentru victorie. De remar
cat că în toate seturile cei care au 
condus au fost timișorenii, dar gaz
dele, cu un atac mai puternic (ex- 
ceptînd setul doi), au terminat de 
fiecare dată învingătoare. S-au evi
dențiat toți jucătorii echipei gazde, 
iar de la Știința — Costea. (M. DO- 
MIȚIAN — coresp.).

Farul Constanța a trebuit să ce
deze la zero în fața voleibaliștilor de 
la Tractorul. Jocul a fost la discre
ția sportivilor din Brașov. Aceștia 
au cîștigat numai în 47 de minute, 
în fața unei echipe care doar în pri
mul set a jucat ceva mai bine. (C. 
GRUIA — coresp. regional).

Fulgerul Suceava a trecut pe lin
gă victorie în partida cu Petrolul 
Ploiești. Cu mai multă putere de 
concentrare, gazdele puteau cîștiga 
cu 3—1. în setul patru, după ce au 
condus cu 12—8, au cedat însă ini
țiativa oaspeților, pierzînd la 12 ! A 
fost un joc de mare luptă, care a 
durat 2 ore și 17 minute. Ploieștenii 
au avut un foarte bun conducător de 
joc în Manta, pe cînd la Fulgerul, 
Udișteanu și Saita, cei doi jucători 
de bază, s-au comportat sub valoarea 
lor. (C. ALEXA — coresp. regional).

CAMPIONATUL FEMININ. Știința 
Cluj — Farul Constanța 3—0 (7, 7, 9). 
Faptul că oaspetele n-au realizat decît 
23 de puncte se datorește dublajelor 
șl preluărilor defectuoase, dar înain
te de aceasta jocului bun al gazde
lor. La victoria Științei Cluj a con
tribuit în mare parte pregătirea mo
rală și de voință foarte bună. S-au 
remarcat Marilena Cucu și Mihaela 
Bărbulescu (Știința), Maria Danie- 
lescu și Adriana Penciu (Farul). (T. 
ȘTEFAN — coresp.).

C.S.O. Craiova — Dinamo Bucu
rești 0—3. Localnicele au intrat ti

O spectaculoasă luptă sub 
panou între jucătoarele de 
la Rapid și Unirea, două 
dintre cele mai bune echipe 

ale țării

Foto: Gh. Amuza 

folosita
bază a rămas sistemul om la om, iar 
zona este utilizată doar ca rezolvare 
tactică a unor momente dificile.

Majoritatea echipelor feminine au 
renunțat însă foarte repede la apăra
rea om la om și au trecut la folo
sirea în exclusivitate a zonei. Cu 
excepția unor echipe bucureștene 
(Rapid, Știința, Voința, I.C.F.), cele
lalte participante la campionat au 
găsit de cuviință că e mai „eficace" 
să se apere în zonă. Dar nu o zonă 
elastică, agresivă, despre care, pe 
bună dreptate, se spune că poate fi 
mai obositoare decît apărarea: om la 
om. Crișana, Voința Tg. Mureș, S.S.E. 

CLASAMENTELE LA ZI
MASCULIN, SERIA J[ FEMININ, SERIA I

1. Steaua 3 3 0 237:156 6 1. Rapid București 6 6 0 471:184 12
2. Știința Cluj 3 3 0 285:232 6 2. Știința București 5 5 0 299:100 10
3. Voința Iași 3 2 1 255:189 4 3. S.S.E. Constanța 6 3 3 241:363 6
4. Dinamo Oradea 2 1 1 136:113 2 4. Unirea București 5 3 2 259:228 6
5. Folitelmica Cluj 3 1 2 201:241 2 5. Crișana Oradea 5 2 3 253:255 4
6. C.S.O. Craiova 3 1 2 141:233 2 6. Voința Brasov 5 2 3 226:243 4
7. Știința București 2 0 2 136:159 0 7. Știința Timișoara 5 0 5 181:303 0
8. Progresul București 3 0 3 144:212 0 8. Progresul București 5 0 5 185:344 0

SERIA A II-A SERIA A n-A

1. Rapid București 3 3 0 216:143 6 1. Mureșul Tg. Mureș 5 5 0 276:229 10
2. Farul Constanța 3 3 0 152:124 6 2. Știința Cluj 5 3 2 267:205 6
3. Știința Timișoara 3 2 1 179:175 4 3. I.C.F. 5 3 2 227:205 c

4. Dinâmo București 3 2 1 208:185 4 4. Voința București 5 3 2 246:231 6
5. A. S. Roman 3 1 2 122:187 2 5. Voința Oradea 5 2 3 222:237 4
6. Steagul roșu Brașov 3 1 2 172:183 2 6. Olimpia București 5 2 3 224:271 4
7. Știința Tg. Mureș 3 0 3 180:203 0 7. Voința Tg. Mureș 5 1 4 189:212 2
8. C.S.O. Galați 3 0 3 165:194 0 8. C.S.M.S. Iași 5 1 4 186:247 2

morate pe teren, au acționat cu tea
mă și au pierdut, cum era și firesc 
în asemenea condiții, categoric. (ȘT. 
GURGUI — coresp.).

După o partidă de un bun nivel 
tehnic, C.S.M. Sibiu a cîștigat întîl
nirea cu C.S.M. Cluj. Gazdele au 
luptat cu multă voință și s-au remar
cat foarte mult în efectuarea bloca
jelor. Cele mai bune au fost Li via 
Pavel și Ileana Roman de la C.S.M. 
Sibiu și Maria Botezatu de la C.S.M. 
Cluj. (ILIE IONESCU — coresp.).

Combinatul poligrafic București a 
reușit să cîștige la Brașov în fața 
echipei Partizanul roșu. Experiența 
oaspetelor și-a spus cuvîntul, dar ia 
victoria lor a contribuit și echipa 
locală, care a greșit foarte mult. (GH. 
CORCODEL — coresp.).

Olimpia Brașov a realizat un joc 
frumos, spectaculos și le-a învins ca
tegoric pe sportivele de la C.S.O. Ti
mișoara. Deși întrecute, oaspetele au 
lăsat o impresie frumoasă. (V. PO- 
POVICI — coresp.).

MECIURI AMICALE LA TG. MUREȘ

Sala de sporturi a I M F. din Tg. 
Mureș a găzduit recent trei frumoase 
întîlniri amicale. Două — între echi
pele masculine Banca Tg. Mureș și 
Industria Sîrmei Cîmpia Turzii, cîș- 
tigate ambele de oaspeți, cu același 
scor: 3—1. în meciul feminin au evo
luat formațiile locale Harghita 
Știința, victoria revenindu-i primei 
cu 3—1 (15—6, 13—15, 15—9, 15—

IOAN PĂUȘ — coresp. reg.

DIN ACTIVITATEA SIBIENILOK

în vederea îmbunătățirii continue a 
activității voleibalistice din Sibiu, 
oraș în care activează zece echipe 
în campionatul de calificare și patru 
în campionatul regional, a fost re
organizată comisia secției respective 
pe ramură de sport a C.S.M., princi
palul exponent al voleiului din loca
litate. Președinte al comisiei a fost 
ales prof. Gheorghe Bodescu, antre
norul echipei feminine divizionare, 
fost antrenor secund al echipei noas
tre reprezentative feminine la cam
pionatele mondiale din acest an.

MIRCEA LUPUȚIU -r coresp.

Constanța, Voința Oradea și alte e- 
chipe fac o zonă statică, care nu 
creează prea multe probleme atacan- 
ților, ba chiar le ușurează acțiunile. 
In plus, cele mai multe echipe fe
minine nu numai că au renunțat 
complet la apărarea om la om, d^r 
nu folosesc de loc presingul, încâlcind 
astfel indicațiile date la începutul 
campionatului de F. R. Baschet. Fapt 
care nu este de loc recomandabil, 
deoarece duce la limitarea posibilită
ților de apărare. Zona trebuie folo
sită, dar numai cînd e bine pregă
tită și cînd are un scop creator.

D. STANCULESCU



Să prelungim perioada de instruire
de specialitate acordă 
deosebită creșterii și

că pe plan internațional ju- 
noștri obțin rezultate remar- 
Totuși, nu întotdeauna juniorii 
confirmă și la seniorat talen-

Forul nostru 
o importantă 
promovării elementelor tinere in fot
bal. Sute de echipe de copii și de 
juniori sint in întrecere in diferite 
competiții organizate pe plan local 
sau in campionatul republican. Sute 
de antrenori, instructori, profesori și 
medici se îngrijesc de dezvoltarea ti
nerelor elemente. Nu e deci intim- 
plător 
niorii 
cabile. 
noștri
tul lor, cu posibilitățile arătate la 
juniorat.

Iată cîteva din cauze:
1. Foarte mulți juniori nu sint pre

gătiți pentru cerințe mai mari. Ast
fel ne pomenim cu mulți jucători 
care după ce au depășit limita de 
virstă a junioratului, nu mai cores
pund deoarece au „un singur picior", 
n-au viteză, indeminare. Acești fot
baliști ajung să activeze in for
mații de nivel orășenesc sau regla

și in categoria B. 
lacune în pregă- 

mulți fotbaliști cu

cercînd totuși să facă față, el for
țează și... într-o bună zi ne trezim 
că „marele talent" nu mai cores
punde.

3. Unii jucători talentați, după ce 
au trecut de vîrsta junioratului, cred 
că nu mai au ce învăța. își subapre
ciată coechipierii, nu se mai pregătesc 
cu aceeași răspundere. Acești fotba
liști, pe care de multe ori supor
terii prea entuziaști ii fac „vedete", 
se plafonează.

Pentru lichidarea unor lipsuri în 
munca cu juniorii propun:

a) Prelungirea timpului de instruire 
de la 3—4 ani, la 6—7. Acest lucru 
e posibil dacă începem să lucrăm în 
mod organizat și științific (sub con
trol medical riguros) cu copii de la 
vîrsta de 11—12 ani.

b) Formarea de centre de juniori 
și de copii sub controlul și con
ducerea consiliilor regionale UCFS, 
unde să fie chemați cei mai talen
tați copii ți juniori 
pective. Munca cu 
centre
cepuți antrenori.

Sînt 
interesați în problema creșterii tine
rilor fotbaliști își vor uni eforturile, 
vom obține rezultate din cele mai 
bune, deoarece 
calitățile sale,
fantezia sa are toate posibilitățile să 
impulsioneze și să ridice fotbalul 
nostru la o treaptă superioară.

să fie dusă

din regiunile res- 
juniorii in aceste 
de cei mai pri-

convins că dacă toți factorii

cutineretul nostru, 
cu temperamentul și

ȘTEFAN NAGY
antrenor- Cluj

Un curs de antrenori la București
ieri s-a deschis pe lîngă I.C.F. un curs de calificare și perfecționare 

pentru antrenorii de tofbal. La acesf curs, care va dura pînă la 16 mar
tie, participă o serie de foști jucători, antrenori și instructori de fotbal, ca 
V. Dumitrescu, I. Szoke, S. Avram, V. Moldovan, P. Moldoveanu, N. Dra
gon, R. Mazăre, Șt. Hidișan, O. Brînzei etc.

Lecțiile sînf predate de profesori de Ia catedrele de specialitate ale 
Institutului de Cultură Fizică. Scopul acestui curs este de a promova o 
serie de antrenori bine calificați, care să poaiă satisface la un nivel cîf 
mai ridicat nevoile fotbalului nostru.

De prin cluburi...

tineri și talentați

Se cere pasiune pentru fotbal!

După încheierea primei părți 
campionatului categoriilor A și B 
chipele și-au continuat activitatea. In 
cursul săptămînii ele au făcut antre
namente obișnuite, reduse ca număt 
și intensitate, după specificul actua
lei perioade, Iar duminică au susți
nut meciuri amicale. Trecerea trep
tată la o activitate mai redusă în 
comparație cu perioada fundamen
tală (competițională) va fi urmată de 
o scurtă întrerupere, după care, la 
începutul anului viitor echipele frun
tașe vor porni din nou la lucru, cu 
forțe proaspete, pentru a se pregăti 
temeinic in 
pionatului.

Ce fac in 
torii ?

După cum
nuă antrenamentele. Iată-i, de 
Pe cei de la Steaua. Pregătirile aces
tora se vor desfășura Și săptămina 
aceasta, urmind să fie reluate, după 
o pauză scurtă, in primele zile ale 
lunii ianuarie. Planul de antrenament 
al echipei va fi elaborat ținindu-se 
seama de concluziile analizei com
portării echipei in turul campionatu
lui.

La Rapid, antrenamentele au con
tinuat de trei ori pe 'săptămînă. 
celași program îl au giuleștenii 
săptămina aceasta, pînă vineri, 
ședințele de pregătire participă
jucătorii, cu excepția celor chemați 
in loturile reprezentative și a por-

vederea returului

momentul de față

am spus, ei își

a 
e-

cam-

juca-

conti- 
pildă,

Sînt un vechi amator de fotbal și 
parte din viața mea am consacrat-oO .

îndrumării tinerilor jucători. Le-am 
urmărit activitatea atît pe terenul 
de sport, cit și în viața particulară. 
Sint de acord cu ancheta inițiată de 
ziarul „SPORTUL POPULAR", de
oarece ea ridică una din problemele 
esențiale ale fotbalului nostru.

Primul și cel mai important lucru 
pentru ca un tînăr fotbalist 
pe treptele măiestriei este
bească 
rotund.
lucru ?

să urce 
să iu- 
balonul 
acestui

cu pasiune jocul cu
De ce insist asupra 
Pentru că mulți tineri ta-

Scurt bilanț al Cupei

6 ECHIPE DIN REGIUNI CALIFICATE PENTRU ETAPA
VIITOARE, ALĂTURI DE 26 DIN CATEGORIA B
-d.oua mare competiție a fotbalu

lui nostru, după campionat, este — 
după cum se știe — Cupa R.P.R. In 
fiecare an, această întrecere angre
nează cu regularitate peste 2.000 de 
echipe de toate categoriile, din toată 
țara. Ea prilejuiește un util schimb 
de experiență între echipele regionale 
sau orășenești și cele de categorie B 
și chiar A, și — în final — desem
nează echipa care va reprezenta fot
balul noștri în competiția internațio
nală „Cupa cupelor". Deci, stimulent 
și pentru masa fotbaliștilor din așa- 
zisele „categorii inferioare" și pentru 
jucătorii din echipele fruntașe, care 
țintesc cucerirea trofeului mult invi
diat și a dreptului de participare m 
„Cupa cupelor".

Ediția 1962—63 a Cupei a Început 
de multe luni. Pentru a se realiza o 
descongestionare a programului, pri
mele etap- sînt programate la nivelul 
regiunilor încă din primăvară, astfel 
ca în toamnă să fie desemnate echi
pele care vor lua parte la etapa in
terregională. Recent, s-au disputat 
primele meciuri dintr-o etapă avan
sată : aceea în care intră în joc și 
echipele de categorie B. Ca de obicei, 
Cupa a confirmat faima de care se 
bucură, aceea de „competiție a sur
prizelor" : cîteva formații de „B“ au 
fost eliminate de cele din regiuni. 
A.S.M. Odorhei a scos din competi
ție pe Mureșul Tg. Mureș, Textila 
Sf. Gheorghe pe Chimia Făgăraș, U- 
nirea Botoșani pe Forestiera Fălti
ceni, ICSIM București (echipă de ca
tegorie orășenească) pe Știința Bucu
rești, Moldova Iași pe C.F.R. Pașcani, 
iar Ancora Galați pe FI. roșie Tecuci. 
Pe de altă parte, unele meciuri între 
echipe de B s-au încheiat și ele cu

surprize. Astfel, Tractorul Brașov a 
învins la scor pe liderul seriei a Il-a, 
C.S.M.
liminat 
terenul 
menea 
niza in etapele viitoare.

După omologarea rezultatelor parti
delor disputate la 2 și 9 decembrie, 
au râm fes în competiție următoarele :

Categoria regională sau orășenească 
(6) : Ancora Galați, ICSIM București, 
Moldova Iași, Unirea Botoșani, 
A.S.M. Odorhei, Textila Sf. Gheorghe.

Categoria B (26) : C.S.O. Galați,
Știința Galați, C.F.R. Roșiori, Progre
sul Alexandria, Prahova Ploiești, 
Carpați Sinaia, C.F.R. I.R.T.A. Arad, 
C.S.M. Reșița, Vagonul Arad, C.S.O. 
Baia Mare, A.S.M.D. Satu Mare, 
C.S.M. Cluj, Ind. Sirmei C. Turzii, 
Arieșul Turda, Tractorul Brașov, 
C.S.M. Mediaș, Flacăra Moreni, C.S.O. 
Craiova, Drubeta Tr. Severin, Jiul 
Petrila, A. S. Cugir, Dinamo Pitești, 
Unirea Rm. Vîlcea, Metalul Bucu
rești, Dinamo Obor, Crișul Oradea.

Celelalte două echipe, pînă la tota
lul de 34, urmează să fie desemnate 
de meciurile Marina Mangalia — 
I.M.U. Medgidia și rejucarea Victoria 
P. Neamț—Ceahlăul P. Neamț (ter
minat cu scorul de 1—1, acest meci 
trebuie reprogramat, conform regu
lamentului care prevede 
caz de egalitate între 
din aceeași localitate).

Aceste 34 de echipe 
o nouă etapă, înainte de începerea 
returului categoriei B, pentru ca cele 
17 formații calificate, împreună cu 
cele 15 din categoria A, să ia parte 
apoi la prima etapă din faza finală 
a Cupei (16-imile).

Sibiu, iar Carpați Sinaia a e- 
pe P i ana Cimpina chiar pe 
acesteia din urmă. Și ase- 

surprize Cupa mai poate fur-

lentați, care se remarcă in timpul 
junioratului, sub influența unor ten
tații, se perindă de la o echipă la 
alta. Uneori e deajuns să-ți lași echi
pa în care ai crescut că s-a și infi- 
ripat in tine o mentalitate de care 
cu greu te debarasezi : dorința de 
căpătuială. Și cei care alunecă pe 
această cale nu mai joacă de dragul 
fotbalului. Ei nu mai sint „vrăjiți" 
de balonul rotund. Pentru acești spor
tivi fotbalul devine o obligație. Ei 
MUNCESC pe teren și nu JOACĂ, 
cînd normal ar fi SĂ MUNCEASCĂ 
LA ANTRENAMENTE, iar PE TE
REN SĂ JOACE.

Uneori intervine și un alt factor 
care-1 face pe tinărul de-abia tre
cut la seniorat să se plictisească de 
fotbal : antrenamentele mult mai in
tense la 
varea in 
diferența 
și cea a 
rul nu e 
știe să lucreze în așa fel cu tinerii 
fotbaliști incit aceștia să fie întot
deauna dornici de minge, îi va 
pierde. Tinerii se vor pierde sau se 
vor plafona.

La pierderea unor talente mai con
tribuie și atmosfera nesănătoasă din 
unele echipe ce se creează în jurul 
juniorilor promovați în prima garni
tură. Sînt mulți jucători „bătrîni" 
care de dragul unor coechipieri înlo- 
cuiți prin juniori, fac „zile fripte" 
tinerelor elemente, nu-i ajută, ba, 
dimpotrivă, le îngreuiază încadra
rea lor în formație.

Am arătat doar cîteva aspecte ne
gative care trebuie înlăturate din ac
tivitatea juniorilor pentru ca în viitor 
să consemnăm cit mai mulți tineri 
talentați care confirmă...

NESTOR SENDRUȚIU
activist sportiv voluntar-Cluj

A-
Și 

La 
toți

rejucarea în 
două echipe

vor disputa

ACTUALITĂȚI
DUMINICA, JOC INTERNAȚIONAL 

LA CLUJ

Știința Cluj a perfectat pentru du
minică un joc internațional, cu cu
noscuta formație iugoslavă Novisad, 
care s-a calificat recent în sferturile 
de finală ale Cupei Iugoslaviei. Me
ciul va avea loc la Cluj
ARBITRI ROMINI PESTE HOTARE

Noi arbitri romîni au fost solicitați 
să conducă jocuri în străinătate.

Astfel, N. Mihăilescu a condus două 
partide din campionatul Greciei. Ul
timul a arbitrat duminică, (Olimpia- 
kos — Pierikos 0—0). Iar brigada 
Stelian Mataizer — V. Dumitrescu 
— AI. Toth a condus duminică un 
alt meci din campionatul grec, Pa- 
nathinaikos — A.E.K. (1—0). Tot’ 
acești arbitri au primit calificative 
foarte bune.

• Meci amical la Suceava: Di
namo — C.S.M.S. Iași 1—1 (0—1)

care e supus după promo- 
echipa întîi. Prea mare e 
dintre pregătirea juniorilor 
seniorilor. Și dacă antreno- 
și un bun psiholog, care să

și o

Pe- 
săp- 

la

tarului Niculescu, care a fost operat 
de menise. Antrenamentele vor fi 
reluate la data de 3 ianuarie, după 
o prealabilă ședință de analiză 
vizită medicală.

De asemenea, fotbaliștii de la 
trolul Ploiești își vor urma și
tămina aceasta pregătirile, pînă 
20 decembrie, cînd probabil va avea 
loc și ședința de analiză a activității 
echipei în sezonul de toamnă. In 
programul de antrenament pe această 
perioadă sînt incluse mai mult spor
turi complimentare. Activitatea de 
instruire în vederea reluării campio
natului va începe, după o scurtă în
trerupere, la 2 ianuarie. Cum se 
vede, ploieștenii sînt mai grăbiți. Și 
pe bună dreptate. Pe ei îi așteaptă 
și două partide importante în cadrul 
„Cupei orașelor-tîrguri", cu Ferencva- 
ros Budapesta, și echipa trebuie bine 
pregătită pentru a obține calificarea 
in semifinalele acestei competiții.

In fine, dinamoviștii. Și aceștia au 
activat în această perioadă. Ei vor 
beneficia de o pauză între 24 decem
brie și 4 ianuarie. In această zi ei se 
vor prezenta la vizita medicală, iar 
a doua zi vor participa la ședința 
de analiză a comportării echipei în 
turul campionatului. Primul antrena
ment : la 6 ianuarie.

Paralel cu pregătirile, unii jucători 
urmează — în baza avizelor medici
lor — tratamente pentru refacere în 
urma diferitelor traumatisme.

Fl. I oinea, centrul înaintaș al lotului de tineret, e pe punctul de a înscrie.
Portarul Duca intervine, însă, în ultimă instanță și pozează șutul. Fază din 

meciul lotul de tineret — lotul B de juniori.
Foto: Gh. Amuza

Din campionatele regionale, interraionale și orășenești
REGIUNEA HUNEDOARA

ultimelor 
Lonea —*

O dată cu disputarea 
jocuri restante (Parîngul 
Dinamo Barza 7—1 și CFR Simeria 
— Dacia Alba 2—0) s-a încheiat prima 
parte a campionatului regional. Edi
ția actuală a acestei competiții s-a 
desfășurat pînă acum la un nivel 
tehnic Îmbucurător, datorită preocu
pării antrenoiilor pentru îmbunătă
țirea calitativă a jocului echipelor
lor. (Voinescu — Victoria Călan,
prof. Miron Mircea — Minerul —■ 
Deva. Carpineț — Minerul Vulcan
etc.). Numeroase întîlniri au fost de 
o bună factură tehnică.

In clasament, cum se vede, Victoria 
Călan — ca urmare a unei bune com
portări tehnice și sportive — a reușit 
să termine turul cu un 
cinci puncte, asupra i

14.
15.
16.

1.

Jiul n Petrila 
Constr. Hunedoara 
Retezatul Hațeg

S. 1

15 3 5 7 16:24 11 
l 15 3 5 7 15:32 11

15 429 21:40 10 
BALOI, coresp.

7.
8.
9.

10.
11.

Unirea Văleni 10
Victoria Buzău 10
C.F.R. Ploiești 10
Pod. V. Călugărească 10 
știința Buzău 10

4 2 4
4 15
3 3 4
3 3 4
2 2 6

10:26 10
9
9
9
6

25:14 
17:18 
11:19
21:29

REGIUNEA PLOIEȘTI

Rapid Mizil
Z. Victoria Moreni
3. M.I.G. Fieni
4. Rapid reg. Ploiești
5. Rapid Buzău
6. Voința Rm. Sărat
7. Rafinăria Cimpina
8. Unitex Pucioasa
9. Victoria Florești

10. Rafinăria Teleajen
11. Feroemail Ploiești
12. Muncitorul Sch. Mare.
13. Foresta Nehoiul
14. Petrolul Ochiuri

CAMPIONATUL
SERIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

13 8 2 3 28:14 18
13 6 5 2 21:14 17
13 6 3 4 21:16 15
13 6 3 4 18:15 15
13 6 3 4 19:17 15
13 6 2 5 26:29 15
13 5 4 4 29:23 14
13 6 1 6 27:22 13
13 5 3 5 15:13 13
13 5 2 6 18:19 12
13 4 4 5 16:19 12
13 4 2 7 16:15 10
13 2 4 7 8:34 8
13 2 2 9 17:29 6

INTERRAIONAL
I

M. GEORGESCU, coresp.

ORAȘUL BACAU

Partizanul
Metalurgia 
Voința 
Sănătatea 
Muncitorul 
Victoria H
A.S.A. 
Automobilul 
Confecția 
Poștașul

EUGEN

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

0 
1 
o
3
2
2
1
2 
0
1

1
1
2
2
4
4
5
5
7
8

41:10 16 
25:12 15 
27:13 14 
19:12 11 
20:23 
18:22 
14:19
13:22 
9:33 
4:24

TEIRAU, coresp.

8
8
7
6
4
1

i avans do 
următoarelor

două clasate. Iată, de altfel, situația 
în clasament:

1. Victoria Călan 15 11 3 1 35: 9 25
2. Minerul Deva 15 9 2 4 40:20 20
3. Minerul Vulcan 15 10 0 5 39:25 20
4. Parîngul Lonea 15 7 3 5 34:24 17
5. Dinamo Barza 15 7 2 6 33:27 16
6. Siderurg. Huned. 15 6 4 5 17:18 16
7. Minerul Aninoasa 15 5 5 5 25:25 15
8. Dacia A., luiia 15 6 3 6 14:27 15
9. C.F.R. Simeria 15 7 0 8 31:27 14

10. Dacia Orăștie 15 6 1 8 27:32 13
11. Sebeșul Sebeș 15 6 1 8 23:29 13
12. Minerul Ghelar 15 5 2 8 28:31 12
13. C.F.R. Teiuș 15 5 2 8 23:31 12

1. Cimentul Fieni
2. Turbina Doicești
3. Caraiman Bușteni
4. Minerul Sotînga
5. Electrica Cimpina
6. Metalul
7. Foresta Doftana

8. Petrolul Băicoi
9. Unirea Ploiești

10. Unirea Azuga
LI. Carotajul Ploiești
L2. Dinamo Caragiâle

SERIA A

1.
2.
3.
4.
5.

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
li
11

3
7
7
6
6
5
6
4
3
2
2
1

o 
1 
1
1 
1
2
0
2
3
1 
1
3

2
3
3
4
4
4
5
5
5
8
8
7

26:10 
20:10 
25:14 
15:11 
23:25 
20:20 
22:22 
23:23 
16:16 
16:23 
13:28 
12:29

18
15
15
13
13
12
12
10
9
5
5
5

ORAȘUL TG. MUREȘ

II-A

Ceramica 
Fabrica Zahăr 
Mureșul Cristeștî 
Viitorul
Oțelul roșu 
Voința Sincrai 
Constructorul 
A.S.A.
Surdo-mu ții 
Mureșul Sîntana 
I.C.R.

Meciurile restanță 
primăvară.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

7
7
6
5
4
4
2
3
2
1
1

1
1
3
3
3
3
2
0
0
1
1

2
2
1
2
2
2
5
6
7
6
7

23: 7 
39:18 
31:17 
22:12 
16:10 
22:18 
12:19 
17:26 
18:33 
10:26 
10:34

Chim. V. Călugărească 
Avîntul Mineciu 
Petrolul Berea 
Petrolistul Boldești 
Olimpia Slănle

6. Geamuri Scăeut

10
10
10
10
10
10

4
4
4
4
3
4

4
4
3
3
5
2

2 14: 8
2 18:13
3 16:11
3 15:11
2 12: 9
4 15:16

12 
12 
11
11
11
10

I. PAUȘ, coresp.
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Stana Emilian (Voința Constanța) In plin efort

Campionatul republican pe echipe

250 de copii la concursul dotat
cu cupa „A 15-a aniversare a R. P. R.“

Prima etapă în plină desfășurare
Arenele de popice găzduiesc în a- 

ceste zile primele întreceri ale cam
pionatului republican ediția 
1963. Se întrec peste 1000 de 
feminine și masculine. Iată 
amănunte ale prunei etape a 
importante competiții interne.

TG. MUREȘ. In cadrul fazei oră
șenești a actualului campionat parti
cipă un număr mare de formații de 
categoria I și a Il-a. La categoria 
I. după trei etape, pe primul loc se 
află echipele feminine 
ale asociației sportive 
campionatul formațiilor 
a II-a s-au desfășurat 
Primele trei locuri în clasament sînt 
ocupate în prezent de Mureșul cu 16 
p., urmat de Fabrica de zahăr si 
U.R.C.C. cu cîte 14 p. Cele mai bune 
rezultate individuale au fost reali
zate de Aranka Albert 
p.d., Tiberiu Szemanyi 
p.d.

CONSTANTA. Prima 
tualului campionat angrenează în 
trecerile lui cinci echipe feminine: 
Voința, Panificație, C.F.R., Portul 
și Cimentul Medgidia. De reținut că 
echipa Voința Constanța este dețină
toarea titlului de campioană a țării 
pe anul 1961—1962.

TIMIȘOARA. In regiunea Banat se 
află în plină întrecere 22 de echipe 
feminine. Se joacă la proba clasică 
de 100 bile mixte.

TURDA. De mai bine de două luni 
se desfășoară concursurile din cadrul 
campionatului raional. Pină în pre-

1962— 
echipe 
cîteva 

aceste:

și masculine 
Voința. In 
de categoria 

șase etape.

au fost 
(Voința) 
(Voința)

etapă a

De la I. E. B. S.

412
893

ac- 
în-

zent s-au remarcat echipele Spartae, 
Ind. Sîrmei Cîmpia Turzii și Ar-ieșul 
I iar Ia categoria a n-a întrecerile 
sint dominate de formația A.S.S. C. 
Turzii

Rapid — Clubul sportiv școlar 2-2, in „Cupa de sală a orașului București”
Bazinu! acoperit Floreasca a găz

duit duminică după-amiază un intere
sant concurs de natație pentru copii 
dotat cu cupa „A 15-a aniversare 
a R.P.R.". Au participat 250 de copii 
reprezentînd cluburile : Știința, Ra
pid, Steaua, Dinamo, Progresul, Clu
bul sportiv școlar. Școala sportivă de 
elevi nr. 1, Școala sportivă de elevi 
nr. 2. Petrolul Ploiești și asociația 
sportivă 23 August întrecerile rezer
vate copiilor s-au disputat pe două 
categorii de virstă : pină la 12 ani și 
de 13—14 ani. Remarcăm participarea 
la aceste întreceri a copiilor de la 
clubul Petrolul Ploiești, care și-au 
făcut cu acest prilej un promițător 
debut Prin rezultatele înregistrate 
s-au impus Rodica Uscherson (Rapid), 
Viorica Petcu (S.S.E. 2), Pavel Gorjan 
(Știința) și C. Bădiță (Rapid). Comi
sia orășenească de natație 
licitări pentru modul cum 
zat aceste întreceri. Iată 
înregistrate : 
1. C. Bădiță 
Moldoveanu 
Popa (S.S.E.

merită fe- 
a organi- 

rezultateie 
m liber: 

sec- 2. A.
3. V.

BĂIEȚI: 33 
(Rapid) 20,4 
(C.S.S.) 22,7 sec.
I) 23,2 sec.; 33 m bras:

1. P. Gorjan (Știința) 26,0 sec., 2. S. 
Gugovici (S.S.E. I) 26,6 sec,, 3. M. 
Diaconescu (Rapid) 28,6 sec.; 33 m 
delfin : 1. M. Tomescu (Steaua) 22,8 
sec., 2. P. Ioniță (Steaua) 27,5 sec., 3. 
A. Cosma (S.S.E. 1) 31,4 sec.; 33 m 
spate : 1. V. Mihai (S.S.E. 2) 26,0 sec.,
2. V. Bella (23 August) 26,1 sec., 3. 
A. Marin (Știința) 26,2 sec.; ștafeta 
4x33 m liber: 1. S.S.E. I 1:36,8, 2. 
Știința 1:41,0, 3. 23 August 1:41,5; șta
feta 4x33 m mixt: 1. Steaua 
2. S.S.E. II 1:53,1; 3. S.S.E. I 
FETE : 33 m liber : 1. Viorica 
(S.S.E. II) 221 sec., 2. Liliana 
(Rapid) 23,5 sec., 3. Nineta Pleșoianu 
(Știința) 25,4 sec.; 33 m 
dica Uscherson (Rapid) 
Mihaela Ionescu (C.S.S.) 
Raluca Preturian (S.S.E.
33 m delfin : 1. Mariana
II) 26,9 sec., 2. Crăița Lupu (Steaua)
27.4 sec.
28.4 sec.: 33 m spate : 1. 
Spandonide (S.S.E. II) 28,0, 2. 
haela Barbu (S.S.E. I) 28,5 sec. 
Ana Wexler (S.S.E. I) 28,7 sec. 
feta 4x33 m liber: 1. 23 August 
2. S.S.E. I 1:52,2, 3. S.S.E. II 
ștafeta 4x33 m mixt: 
2. Steaua 1:56,4; 3.
BĂIEȚI : 66 m liber s 
(C.S.S.) 46,0 sec., 2. P.

1:50,4, 
2:04,3. 
Petcu 
Gruia

bras: 1. Ro- 
26,0 sec., 2.
28,3 sec., 3. 
II) 29,1 sec.. 
Guști (S.S.E.

3. Daniela Popescu (Steaua)
33 m spate : 1. Ruxandra

Mi-
3.

șta- 
1:49,5, 
1:58,2; 
1:50,4, 
2:13,4.

știe box, cîștigă66
Duminică dimineața, In sala Floreasca, 
at ut loc un interesant concurs „Cine 

ti fi*. Tema: boxul din tara 
după proclamarea Republicii.

S.S.E. II 3:36,8; ștafeta 
mixt: 1. C.S.S. 3:30.2, 2.

3. Steaua 4:20,0. FETE: 
Cristina Ursu (S.S.E.
Monica Munteanu (Ra- 

3. Gabriela
: 1.

2.
59,7

3:36,2, 3. 
4x66 m 
S.S.E. II 3:47,5, 
66 m liber : 1. 
II) 48,8 sec., 2. 
pid) 49,0 sec., 
(C.S.S.) 49,1; 66 m bras: 
Vichy (S.S.E. II) 59,6 sec., 
Tărnăuceanu (C.S.S.) !
Anca Mărdărescu (Steaua) 60,0 sec.; 
66 m delfin: 1. Agneta Sterner (C.S.S.) 
57,2 sec., 2. Victoria Vezeteu 
1:08,6, 3. Mihaela Vizante 
1:11,4; 66 m spate: 1. Dana 
(Steaua) 55,5 sec., 2. Eugenia 
(Rapid) 55,9 sec., 3. Voichița Novac 
(C.S.S.) 58,8 sec.; ștafeta 4x66 m liber: 
1. S.S.E. II 4:08,6; 2. Rapid 4:20,7; 
ștafeta 4x66 m mixt : 1. S.S.E. II
3:55,5, 2. Rapid 3:59,2, 3, Steaua 4:15,0

★
Duminică dimineața, la bazinul Fio» 

reasca, au continuat întrecerile etapei a 
XD-a în cadrul competiției „Cupa de 
sală a orașului București”, la polo ju
niori. In derbiul campionatului s-au în- 
tîlnit echipele Rapid și Clubul sportiv 
școlar. Practicînd un joc spectaculos* 
cu reușite combinații tehnice și tactice, 
cele două echipe au terminat Ia egali
tate 2—2. Iată celelalte rezultate înre
gistrate : Progresul — S.S.E. n 4—4: 
Steaua — Știința 6—0; S.S.E. I — 
namo 5—4.

Iată cum se

Talpan 
Marina 

Gabriela 
sec., 3.

(Steaua) 
(Rapid) 
Tomov 

Botezatu

1. Rapid 
S.S.E. I
1. A. Sopterian 
Fischov (C.S.S.) 

46,1, 3. V. Costea (Dinamo) 46,4; 66 m 
bras: 1. I. Kende (S.S.E. I) 52,4 sec., 
2. R. Petrescu (S.S.E. 2) 53,4 sec., 3. 
R. Ionescu (S.S.E. I) 56.4 sec.; 66 m 
delfin: 1. I. Preda (C.S.S.) 54,8 sec., 
2. A. Moraru (S.S.E. I) 56,3 sec., 3. N. 
Popescu (S.S.E. II) 1:00,4; 66 m spate: 
1. C. Lungu (C.S.S.) 49,2 sec., 2. C. 
Enache (S.S.E. II) 55,0, 3. V. Borza 
(S.S.E. II) 55,7 sec.; ștafeta 4x66 m 
liber: 1. S.S.E. I 3:28,7, 2. Rapid

clasamentul •
1. Rapid 12 9 3 0 110: V îl
2. C.S.S. 12 10 1 1 113: 29 21
3, S.S.E. 2 12 S 1 3 74: 41 P
4. Progresul 12 6 2 4 S0; 42 14
5. S.S.E. 1 12 4 2 6 51: 65 10
6. Steaua 12 3 3 6 47: 50 9
7. Dinamo 12 2 0 10 33:130 4
S. Știința 12 0 0 12 6:131 6

Etapa viitoare va avea loc miine, la
bazinul Floreasca, începînd de la ora 
19, după următorul program : Știința 
— Progresul. C.S.S. — Steaua. S.S.E. 
I — S.S.JE. II, Dinamo — Rapid.

GH. CIORANU, coresp.

—Care dintre boxerii romîiu l-a 
tîhut la „europenele" de la Praga 
sovieticul Enghibarian și la ce categorie?

Răspunsul bun l-a dat doar reprezen
tativa sindicală: „Dănilă Done a fost 
învins la puncte de către Enghibarian 
tn limitele categoriei ușoară*. Clasamen
tul este acum următorul: selecționata 
sindicală 175 p., Steaua și Dinamo cite 
150 p

O altă întrebare din concurs: „Care 
este boxerul romîn care deține cele mai 
multe medalii și trofee cîștigate ta mari 
întreceri internaționale și care sînt 
acestea ?“

Privirile spectatorilor se îndreaptă 
spre Gheorghe Negrea care este și el 
In sală. Desigur, Negrea trebuie să fie, 
se g'.ndesc cei mai mulți. Dar răspunsul 
este cu totul altul:

— Mircea Dobrescu. Trei locuri 2 la 
europene, trei locuri 1 la Festivalele 
mondiale ale tineretului și studenților 
și un loc 2 la Jocurile Olimpice.

Aplauze puternice...
tn continuarea concursului, „Steaua* 

mai greșește la o întrebare și întrecerea 
la sfîrșit cu următorul punctaj: locul I 
Selecționata sindicală eu 280 p., locul II 
Dinamo cu 250 p., locul III Steaua cu 
225 p.

Din partea UCFS oraș București, or
ganizatoarea acestui frumos concurs, 
cancurenții primesc premiile care le răs
plătesc cunoștințele ,

ta

pea 
știe, ei ști fi*. 
noastră
Concurenți: boxeri care In această pe
rioadă au 
patriei In

Primul 
gului, pe 
a fost Euslațiu Mărgărit, boxerul aplau
dat totdeauna pentru frumoasele sale 
evoluții. De data aceasta. Insă, el va 
fi... profesorul examinator al concursu
lui Concurenți: DINAMO: Constantin 
Dumitrescu, Geza Fares, Virgil Cazaca • 
SELECȚIONATA SINDICALA: Mihai 
Trancă, Ion Pintea, Ștefan lordache; 
STEAUA: Mircea Dobrescu, Fosile Tiți. 
Șerbu Neacșu.

Începe concursul !
— In ce an s-a

portant eveniment 
boxului amator din

Răspunsurile se 
consultare. Cele trei grupe de concu
renți trimit cu rapiditate răspunsul. Exa
minatorul citește cu voce tare: „1 iunie 
1948 — desființarea profesionismului*. 
Toți concurența au răspuns exact !

Ropote de aplauze răsplătesc acest 
debut promițător. După 10 întrebări 
echipele sint la egalitate. întrecerea este 
din ce tn ce mai interesantă- A urmat 
o întrebare de 25 de puncte:

apărat de multe ori culorile 
intilniri internaționale.

care a urcat treptele... rin- 
care s-a desfășurat concursul

realizat cel mai im- 
pentru dezvoltarea 
țara noastră ?

dau tn scris, prin

suferință Zoltan Abrudan, fost cam
pion al țării la lupte clasice, antre
nor al lotului olimpic și animator al 
sportului luptelor 
Mare.

Prin moartea lui 
tură fizică și sport 
entuziast, harnic și priceput.

CONSILIUL REGIONAL UCFS 
BAIA MARE 

FEDERAȚIA ROMlNĂ DE LUPTE 
ASOCIAȚIA SPORTIVA 

-CHIMISTUL" BAIA MARE

în orașul Baia

mișcarea de cul- 
pierde un tovarăș

SPORTIVI!
In editura UCFS vor - apare ur

mătoarele lucrări:

— Ghidul cabanelor de Gh. 
Epuran

— Probleme de antrenament tn 
jocurile sportive de L. Teodorescu, 
A. Predescu

— Oamani 
nov E. —
— Tehnica sportivă de Donskoi 0.
— Sportul șl respirația de Mi

hailov V.
— Păstrafi-vă sănătatea de Sar- 

chizov-Serazini.

ji munți de Sim

1X2X1X21

AGENDA SPORTIVULUI
1963

S-au pus in vînzare la casele de bilete 
din str. Ion Vidu șl agenția Loto-Pro- 
nosport din calea Victoriei Nr. 2 (lingă 
I.R.T.A.), bilete pentru intilnirea de fot
bal lot A — lot tineret, ce va avea loc 
miercuri 19 decembrie a.c. pe stadionul 
Republicii.
lin ziua competiției biletele se pot 

procura și de la casele stadionului. In
trarea generală 4 lei.

PRONOEXPRES,

la concursul special Pronosport de duminică 23 decembrie
t ax altâ&cx/tâob 
m orice sezon

Partlclpanțllor la concursul special Pronosport de du
minică 23 decembrie li se oferă numeroase avantaje și 
surprize față de concursurile anterioare.

In afara premiului de 50.000 lei pentru „12+1“, a pre
miilor pentru 12, 11 șl 10 rezultate exacte, se atribuie 
GRATUIT din fond special un autoturism Skoda-Octavia, 
motociclete, complex muzical Tesla-Viola. televizor, frigi
dere, aragazuri, aparate de radio, ceasornice, biciclete șl 
alte numeroase premii în obiecte în valoare totală de 
peste 150.000 lei.

Cu acest prilej Loto-Pronosport oferă participanților 
la concursul special Pronosport de duminică 23 decembrie, 
frumoase cadouri constînd din obiecte ca: scrumiere emai
late, agende telefonice, oglinzi, calendare de buzunar etc.

De reținut faptul că la acest concurs special se dă 
posibilitatea ca, pe aceeași variantă, să se obțină unul 
sau mai multe premii în bani șl obiecte.

In plus, toți cîștigătorii premiilor suplimentare in 
obiecte, de la concursul special Pronosport de duminică, 
primesc în mod gratuit cile un abonament la Programul 
Loto-Pronosport pe intervalul februarie — iulie 1963.

Se organizează tabere pentru elevi, 
studenți și 
I.G.O. Reșița, 
tel. 16 și la 
Vasile Roaită

salariați. Informații — 
str. Fîntinilor nr. 1, 

I.G.R. Caransebeș str. 
nr. 11, tel. 278.

DE LA institutul; 
DE CULTURĂ FIZICĂ !

Institutul de Cultură Fizică, j 
cursul fără frecvență, comunică ' 
studenților anului II, Iii și celor In- ) 
teresați că organizarea cursului de J 
schi are loc în perioada 18—29 J 
XII.1962 la cabana Paring — Re- i 
giunea Hunedoara (Petroșeni) 
in perioada 4—20.1.1963 la Poiana > 
Brașov.

DOUA AUTOTURISME PENTRU VARIANTE 
DE CATEGORIA A D-A LA PRONOEXPRES

La concursul special Pronoexpres din 5 decembrie a.c., 
participanții Mircea Brîncuș din Rîmnieu-Sârat și Predescu 
Voica din Ploiești au obținut cu 5 din 6 cite un autoturism 
Skoda-Octavia, fiecare.

La același concurs s-au înregistrat două premii in va
loare de cite 43.580 lei, obținute de participanții Dumitru 
Zahan din Aiud și Gheorghe Scripcaru din Bacău.

De remarcat că ambele premii au fost obținute 
buletine cu schemă redusă nr. 7.

Nu uitați concursul Pronoexpres de miine care 
Include astă-seară la orele 24.

pe

Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria

Rubrică

PREMIILE CONCURSULUI PRONOEXPRES 
Nr. 50 DIN 12 DECEMBRIE 1952

a U-a 1 variantă a 50.000 lei.
a in-a 53 variante a 1.174 lei fiecare 
a IV-a 190 variante a 421 lei fiecare 
a V-a 1052 variante a 7S lei fiecare 
a Vl-a 3886 variante a 44 lei fiecare

redactată de Loto-Pronosport.

•tâPTAAmNA CAOOURiLOn 
PRONOSPORT

Depunind la concursul special Pronosport de duminică 23 
decembrie a.c. cit mai multe variante, vă mărifi considerabil 
șansele de a obține premii importante tn bani și obiecte, 

precum și frumoase cadouri oferite de Loto-Pronosport.

Ziarul
Revista

Revista

SPORTUL
ilustrată

SPORT SI
REVISTA DE

POPULAR — apare
bătă: pe 3
luni lei 24

luni, marți, joi șl sîm- 
luni lei 12 — pe 6

— pe un an lei 48.

SPORT — apare
15 — pe 6 
lei 60.

bilunar: pe 3 luni lei 
luni lei 30 — pe un an

TEHNICA
SAH

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

— apare lunar: pe 3 luni lei 
5,25 — pe 
un an lei

6 '."ni lei 10,50 
21.

pa

)

CULTURA FIZICA Șl SPORT
Abonamentele se fac la toate oficiile P.T.T R., la factorii 
și la difuzorii voluntari din întreprinderi și instituții.

— apare 
lei 6 — pe

trimestrial: pe 
un an |ei 12.

6 luni

poștali

»<

J



Mai este necesar 
campionatul republican 

de ciclocros?
Maestrul sportului Constantin Du

mitrescu a ciștigat și în acest an 
titlul de campion republican de ciclo
cros. Un coleg de club mai tinăr, 
Gh. Radu, și-a înscris numele pe 
lista învingătorilor in proba junio
rilor. Sint, firește, succese care-i ono
rează pe cei doi cicliști, performante 
care le îmbogățesc palmaresul. La 
încheierea întrecerii, anul acesta ca 
și anul trecut, multi și-au pus însă 
întrebarea: mai este util acest cam
pionat ?

O competiție menită să desemneze 
campionul țării trebuie să fie o în
trecere care să se adreseze unor mase 
largi de sportivi din toate regiunile. 
In faze preliminarii trebuie să se 
confrunte specialiști ai probei și prin 
această „sită deasă" să se cearnă 
spre finală doar acei sportivi care 
prin pregătirea lor au reușit să se 
impună. Aceasta este situația în ma
rea majoritate a cazurilor. Dar la 
ciclocros in ultimii ani vin din ce in 

mai puțini sportivi. întrecerile 
imei etape — de mase — se orga

nizează de obicei numai tn 3—1 re
giuni (București, Ploiești, Brașov), iar 
la startul lor se prezintă un număr 
foarte scăzut de concurenți. „Puntea 
de legătură între două sezoane com- 
petiționale" — așa cum era numit 
ciclocrosul și-a pierdut din conținut. 
Astăzi cicliștii au un sezon intern și 
internațional mult mai bogat care le 
solicită intens eforturile. Pentru o 
bună pregătire — in condițiile unui 
antrenament științific — ei au eli
minat complet pauzele. După o scurtă 
perioadă de odihnă activă se trece 
la un program de antrenament înde
lungat și minuțios din care ciclocro
sul este definitiv exclus. De altfel, 
în afara a doi-trei sportivi de va
loare, la ciclocros sînt prezenți doar
cițiva tineri alergători dornici să se 
'afirme

''probele
în ciclism prin oricare din 
sale. In aceste condiții desi

gur că nu mai este necesar un cam
pionat republican de ciclocros. Se 
poate menține această probă la ni
velul întrecerilor pe localități.

Unii iubitori ai ciclismului se vor 
întreba probabil: cum se poate umple 
golul de competiții creat prin elimi
narea campionatului de ciclocros ? 
Deși acesta nu mai reprezenta o pre
ocupare pentru cicliști este necesar 
totuși ca in perioada cind se orga
nizau întreceri de ciclocros (primă
vara și toamna) să se programeze 
de către comisiile orășenești și raio
nale competiții de fond pe șosea pe 
distanțele cerute de stadiul de pre
gătire in care se află sportivii. La 
startul acestor probe se vor prezenta 
mult mai mulți cicliști și ele iși vor 
aduce contribuția efectivă la pregăti
rea acestora.

Este evident că in permanenta evo
luție a sportului sînt necesare modi
ficări și în structura competițio- 
nală. Una dintre acestea este toc
mai înlocuirea campionatului repu
blican de ciclocros printr-o serie de 
competiții de fond.

HRISTACHE NAUM

LA CLUJ:
SIIINJA - PROGRESUL BUCUREȘTI

14-13 (3-5)
CLUJ (prin telefon). — Echipa de 

rugbi Știința din localitate a întîlnit, 
în meci restanță, formația Progresul 
București pe care a întrecut-o cu 
14-13. Partida s-a ridicat la un bun 
nivel tehnic și a plăcut spectatorilor 
mai ales prin evoluția scorului.

Prima repriză a aparținut oaspe
ților, ceva mai deciși. La reluare, 
rugbiștii clujeni practică un joc mai 
activ, insistă în fazele de finalizare 
și cuceresc o frumoasă victorie.

Ștacheta urcă tot u mai sus!
Doi antrenori intr-un singur... 

schimb ! Este vorba de ION SOTER, 
care i-a pregătit pe săritorii în înăl
țime și de DUMITRU GÎRLEANU 
care s-a ocupat de instruirea sărito
rilor cu prăjina.

• La înălțime, anul 1962 a fost 
foarte rodnic : a fost îmbunătățit re
cordul țării, a crescut media rezulta
telor celor mai buni 10 săritori și a...

Adrian Trifu (C.S.S. Buc.) 
Constantin Semen (C. S. S. I 
București)

Lugen Du cu, recordmanul tării noastre la săritura tn înălțime.

scăzut media vîrstei acestora (21,1 
ani), se constată o îmbunătățire a 

| rezultatelor la nivelul celui de al 
; 10-lea și al 25-lea atlet etc.

• Există toate condițiile ca, poate 
chiar în anul 1963, toate cifrele re
zultatelor să fie serios îmbunătățite

i iar media primilor 10 să treacă de 2 
metri.

Pentru aceasta va trebui: să fie 
lichidată ,.sărăcia“ exercițiilor spe
ciale de tehnică și de dezvoltare a 
forței specifice ; să fie mult mai ex
tinsă colaborarea dintre antrenorii 

■ care pregătesc săritori în înălțime ; 
să fie rezolvată problema mijloacelor 

! ajutătoare în antrenament, la bazele 
i sportive existente; atleții fruntași să 
, fie angrenați în mai multe concursuri 
i cu caracter intern etc.

• La prăjină, continuă asaltul ti
neretului spre pozițiile de frunte ale 
probei. Este un fapt îmbucurător, cu

’ atît mai mult cu cit tinerii noștri 
I atleți sint posesori ai unei tehnici 

corecte și moderne de săritură. Tre
buie să subliniez faptul că toate a- 
ceste performanțe au fost înregistra
te cu prăjini de metal.

săritură in înălțime

2.07 (2,00) Eugen Ducu (Știința Buc.)

HocHEi ^ f .UfS3
Succese de prestigiu cure se cer consolidate

(Urmare din pag. I)

a contribuit la progresul pregătirii 
lor, manifestat într-o bună pregă
tire fizică (ritm susținut in ambele 
jocuri cu R.D.G., fără scăderi, deși 
s-a jucat numai cu două linii de 
atac), o evidentă îmbunătățire a pa- 

: tinajului și o creștere in ceea ce 
privește orientarea tactică. Echipa 
noastră a practicat un joc colectiv, 
dinamic, a cărui principală amprentă 

| a constituit-o ofensiva. Atacurile ma- 
| sive, curajoase, cu întreaga echipă, 
i au creat nu numai elementul sur
priză la poarta adversă, dar au făcut 

j ca jocul să se mențină în cea mai 
' mare parte din timp în treimea 
j oaspeților. Jocul pe fund a fost în 
general bine orientat, au fost folosite 
mai mult decit pînă acum și cu mai 
multă eficacitate pasele cu manti
nela laterală sau de fund, care sur
prind apărarea adversă, dezaglome- 
rînd-o din fața porții. însuși golul 
victoriei în cel de-al doilea meci 
a fost marcat dintr-o astfel de ac
țiune. Remarcăm, de asemenea, ca 
un element pozitiv, că s-a șutat mult 
și destul de precis pe poartă, din 
toate pozițiile, și de aproape și de 
la distanță. Marcajul la om și re
plierea atacanților în apărare sînt de 
asemenea elemente tehnico-tactice în 
care echipa noastră a dovedit pro
grese.

Am greși însă dacă n-am atrage 
atenția asupra unor elemente mai pu
țin pozitive, care trebuie să stea 
deopotrivă în atenția antrenorilor 
M. Flamaropol și I. Tiron, ca și a 
componenților lotului. Ne îngăduim 
de aceea să facem cîteva recoman
dări, ținînd seama bineînțeles că cele 
două partide cu echipa R. D. Ger
mane nu constituie de fapt decît o 

| verificare a stadiului pregătirilor în

Bilanțul anului 1962 Consacrarea este posibilă!
2,03 (2,06)
2,01 (1,93)

1,99 (1,91)
1,97 (1,96)

1,95 (1,88)
1,94 (1,84)

1,94 (1,90)
1,94 (1,90)

Cornel Porumb (știința Cluj) 
Al. Spiridon (Șc. sp. UCFS 
Giurgiu)
Grig. Marinescu (Știința Buc.) ' 
Alexandru Mericâ (C.S.M.S. 
Iași)
Adrian Ioneseu (Știința Buc.) !
Xenofonte Boboc (Petrolul 
Ploiești)

4,40
4.30
4,20

1,91 (1,90) Viorel Păltineanu
București)

(Steaua

1 10 25 50
1959 2,03 134 1,75 1,70
1960 2,05 1,85 1,75 1,70
1961 2,06 138 1,80 1,75
1962 2,07 131 132 1,75

1959 1,938 9653 p
1960 9588 p
1961 1,948 9819 p
1962 1375 10242 p

SĂRITURĂ CU PRĂJINĂ

4,10

4,10

4,00

4.00
4.00
3,32
3.30
330
3.30

(4.30) Petre Astafei (Șt. Buc.)
(4,24) Alanasie Savin (Șt. Buc.)
(4.31) Dumitru Girieanu (Steaua 

București)
(4,10) Melodii Trandafilov (Dinamo 

București)
(4,00) Eugen Simionescu (C. S. S. 

București)
(4,05) Gheorghe Constantin (Met. 

București)
(3,80) Dumitru Catrina (Șt. Buc.)
(3,80) Vasile Muțiu (Crișana Or.) 
(3,30) Simion Blaga (Din. Bacău) 
(4,00) Silviu Cristescu (Șt. Buc.) 
(3,00) Titus Deak (Știința Buc.) 
(3,72) Gheorghe Fodoreanu (Steaua 

București)
1 10 25 50

1959 4,42 3,80 3,40 3,10
1960 430 3,90 3.50 3,15
1961 4,31 3.90 3,50 3,12
1962 4,40 3,90 3,50 330

1959 4,066 7869 P
1960 4,101 8000 P
1961 4,105 8041 P
1962 4,092 7980 P

T

acestui sezon — campionatele mon
diale de la Stockholm, din luna mar
tie. Echipa a fost mult solicitată in 
ultima vreme și aceasta constituie 
un fapt pozitiv, despre ale cărui re
zultate am amintit mai sus. Conside
răm că, în continuare, pregătirile 
trebuie bine dozate ca intensitate 
și tematică, pentru ca ele să aducă 
echipa la forma cea mai bună la 
campionatele mondiale. Se impune, 
așadar, să se lucreze în continuare 
cu aceeași seriozitate, menținîndu-se 
la un nivel ridicat pregătirea fizică 
și insistîndu-se pe pregătirea speci
fică, cu meciuri periodice de veri
ficare, împotriva unor adversari pe 
cit se poate mai valoroși.

Ne gîndim că ar fi bine să se 
aibă in vedere, între altele, urmă
toarele elemente :

— îmbunătățirea în continuare a 
patinajului, pentru realizarea unei 
mișcări cursive și derutante pe ghea
ță, cu economie de efort ;

— să se insiste mai mult pe în
chegarea unei linii a treia cit mai 
aproape de valoarea celorlalte. Poate 
ar fi bine ca unul dintre antrenori 
să consacre un timp special pentru 
aceasta ;

— să se exerseze mai mult replie
rea în apărare, cu fața la adversar 
(este o lacună mai veche a jucători
lor noștri, și îndeosebi a fundașilor) ;

— se impune mai multă prudență 
din partea fundașilor în fazele din 
care se pot crea contraatacuri ale ad
versarilor ;

— în apărare, jucătorii să învețe 
folosirea bodicec-ului, execuție de 
bază în fazele defensive. De aseme
nea, să se evite pasele și driblingu
rile prin fața porții proprii ;

— exersarea intercepției pucului 
în atac, mai ales de către aripi, și

r h dar. a il-ndir tei de a juca cu de la

Urmărim de cîțiva ani eforturile 
călăreților noștri fruntași de a se im
pune autoritar în ierarhia mondială, 
a echitației. începuturile au fost cu
rajoase dar destul de modeste. Chiar 
in urmă cu un an, după ultimele în
treceri ale unui bogat sezon compe- 
tițional, în care sportivii noștri cu
ceriseră unele locuri fruntașe, nu se 
putea incă vorbi despre o consacrare 
evidentă a călăriei din țara noastră. 
In ciuda succeselor repurtate, spor
tivii din lotul de obstacole se com
portau destul de inegal, cu mari fluc
tuații de formă și, in general, se 
mulțumeau să obțină cite un loc în 
primii zece. A existat o bună bucată 
de vreme și convingerea, total gre
șită, că „mai mult nu se poate" ! Dis- 
cutind șansele noastre la diferite în
treceri, i-am auzit adesea pe călă
reții fruntași „eliminînd" de la în
ceput primele locuri pe care le atri
buiau, cu mult înainte, fraților 
D’lnzeo, călărețului englez Barker, 
francezului D'Oriola sau germanului 
Winkler. In această concepție era, 
desigur, reflectată și insuficienta 
muncă de pregătire educativă desfă
șurată în cadrul lotului republican.

De aceste lucruri ne-am amintit 
recent cu prilejul ședinței de analiză 
a federației de specialitate, cînd s-a 
discutat pe larg și problema creșterii 
performanțelor în sportul călare, în 
lumina sarcinilor mișcării noastre de 
cultură fizică și sport.

Se poate afirma — Pe bună drep
tate — că 1962 a fost anul consacră
rii echitației din țara noastră pe plan 
internațional. In marile concursuri 
ecvestre desfășurate in Franța, Ita
lia, R.P. Polonă, R. F. Germană, R.P. 
Ungară etc. călăreții romini au fost, 
de fiecare dată, in centrul atenției, 
și-au dovedit excelenta pregătire și 
au reușit să termine învingători in 
numeroase probe, să ocupe primele 
locuri în diferite clasamente întoc
mite la sfirșitul competițiilor.

Așadar, se poate ! In acest an pre
gătirea lotului a fost făcută cu mai 
multă răspundere, cu mai multă com
petență. S-a acordat atenția cuvenită 
muncii educative. Au fost promovate 
noi elemente cu deosebite calități — 
C. Vlad șl A. Costea — care au adus 
în echipă un plus de vigoare, de ti
nerețe, de dorință și hotărâre de afir
mare. Selecția materialului cabalin 
a fost făcută, de asemenea, cu mai 
multă exigență, înlocuindu-se caii 
fără perspectivă (Agata, Văpaia, Re
tezat, Machedon) cu alți cai excelent 
pregătiți (Clasic, Nela, Hala etc.) 
care au dat un randament superior. 
Și, ceea ce a constituit un punct de 
plecare nou, călăreții noștri fruntași 
au intrat în sezonul din acest an ho- 
tărîți să înfrunte curajoși pe „sena- 

se știe, iuțeala acțiunilor și pasele 
fulgerătoare, atît de eficace, obligă 
azi pe fiecare jucător să fie mereu 
cu crosa pe gheață, gata să inter
cepteze un puc oricît de tare ar 
veni. Or, in cele două jocuri La care 
ne referim au fost irosite multe pase 
tocmai pentru că jucătorii noștri, 
din cauza poziției defectuoase de aș- | 
teptare, fie că n-au interceptat pucul, 
fie că n-au putut să șuteze dintr-o ! 
bucată spre poartă ;

— mai multă atenție la așezarea 
pe gheață în acțiunile ofensive, în 
ceea ce privește asigurarea unui om 
în fața porții, gata să intervină la 
pasă sau să tragă pe poartă ;

— în sfîrșit, am vrea să recoman
dăm — în special atacanților — în
sușirea procedeului șutării pe „lift", 
procedeu care face parte din „arse
nalul tehnic" al unui jucător mo- 
dern.

La buna pregătire a hocheiștilor 
noștri trebuie să contribuie din plin . 
și arbitrajul în competițiile noastre | 
interne. Iată de ce recomandăm co
legiului de arbitri din federația de ' 
resort să tragă concluzii din maniera 
în care au condus jocurile cei doi ' 
arbitri cehoslovaci, manieră modernă, j 
cu o largă aplicare a legii avanta
jului, element care contribuie la 
cursivitatea și dinamismul jocului.

Sîntem încredințați că cele două 
victorii de preț obținute de hocheiștii 
noștri nu vor fi de natură să-i ducă 
la automulțumire, ci vor constitui 
un stimulent în activitatea lor viitoa
re, le vor întări convingerea că pre
gătirea sirguincioasă, combativitatea 
și dorința de a învinge le vor aduce 
numai satisfacții. Publicul spectator 
care îndrăgește atît de mult hocheiul 
și care i-a aplaudat cu atîta căldură 
sîmbătă și duminică seara așteaptă 

si alte 

torii de drept" în ierarhia europeană; 
să nu-i mai considere cîștigători cu... 
anticipație. Presa sportivă din diferite 
țări a relatat deseori că marile „due
luri" cu frații D’lnzeo sau cu alți că
lăreți fruntași, s-au rezolvat într-o 
manieră categorică în favoarea spor
tivilor romini.

Creșterea valorică a pregătirii spor
tivilor romini participanți la cele mai 
mari concursuri hipice din acest an 
este convingător ilustrată de numărul 
impresionant de premii și locuri 
fruntașe ocupate de Vasile Pinciu, 
Gheorghe Langa, Virgil Bărbuceanu, 
Andrei Costea, sau C. Vlad din lotul 
de obstacole, precum și de juniorii 
A. Donescu, Lazăr Iolanda și alții. 
Consemnăm cu bucurie faptul că în 
acest an călăreții romini au cucerit 
în intilnirile internaționale 25 de 
locuri I, 23 locuri II, 29 locuri 3 și 
un total de 148 de premii acordate 
pentru locurile I—VI. Din noianul 
acestor victorii și rezultate de presti
giu, să reținem in mod deosebit lo
cul I ocupat de V. Pinciu în „MA
RELE PREMIU AL FRANȚEI", victo
ria în proba pe echipe realizată la 
Neapole, locul II in „CUPA NAȚIU
NILOR" la Leipzig, precum și succe
sul lui N. Mihalcea, învingător în 
„MARELE PREMIU DE DRESAJ" de 
la Leipzig.

Am stat de vorbă cu componenții 
lotului republican după fiecare dintre 
aceste concursuri internaționale și 
de fiecare dată discuțiile au pornit 
de la munca de pregătire, de la lu
crul intens din lunile de iarnă, de 
la creșterea intensității antrenamen
telor, de la accentul deosebit pe care 
antrenorii l-au pus mai mult ca ni
ciodată pe individualizarea antrena
mentului, pe pregătirea specială a 
călăreților nou introduși în lotul re
publican. Această puternică bază a 
pregătirii tehnice a contribuit în 
mare măsură la obținerea victoriilor, 
la cucerirea unor probe în care pînă 
nu demult, căutam să vedem dacă 
„ține sau nu ține" și unde, cum se 
spune, încercam... marea cu degetul. 
1962 n-a fost anul unor succese in- 
timplătoare, ci al unor succese confir
mate la fiecare nou concurs inter
național și tocmai aceasta exprimă 
cu adevărat progresul, saltul calita
tiv.

Privită sub acest aspect munca fe
derației de specialitate trebuie apre
ciată ca atare și singura concluzie 
conduce spre necesitatea de a se per
severa în acțiuni hotărîte, așa cum 
s-a făcut și în acest an, de a dove
di exigență și de a munci cu aceeași 
grijă și simț de răspundere pentru 
dezvoltarea echitației din țara noastră.

Am insistat asupra comportării că
lăreților de obstacole nu numai pen
tru că aceștia au „colecționat" aproa
pe toate premiile și locurile frun
tașe ci, în primul rînd, pentru că 
despre dresaj se pot spune — din 
păcate — încă prea puține lucruri. 
In general, la aceste probe se „bat* 
pasul pe loc". In afară de experi
mentatul călăreț Nicolae Mihalcea — 
în vădit progres anul acesta — și de 
Iosif Molnar, nu avem la ora ac
tuală sportivi cu o pregătire supe
rioară. la nivelul cerințelor marilor 
competiții internaționale. Este un 
domeniu in care mai trebuie multe 
de făcut și credem că începutul va 
trebui să-l constituie preocuparea 
cluburilor și asociațiilor cu secții de 
călărie pentru această ramură a e- 
chitației. în cele mai multe locuri 
neglijată.

O problemă pe cit de veche pe 
atît de actuală o constituie nepartici- 
parea noastră la campionatele euro
pene și mondiale. „Scuza" de pînă 
acum cîțiva ani că „nu avem cai 
apți pentru probele de forță" unde 
de obicei se sare peste 2 metri a în
ceput să fie înlocuită cu preocupa
rea de a îmbunătăți selecția materia
lului cabalin existent în țara noas
tră și pe acest drum trebuie conti
nuat să se muncească și de acum 
înainte. Așa cum în crescătoriile 
noastre s-au găsit cai excelenți pen
tru probele ușoare, mijlocii sau grele 
(Clasic, Birsah, Rubin, Diavolo etc.) 
se pot găsi cu siguranță și cai cu 
aptitudini de mari săritori care, bine 
pregătiți de cei mai valoroși călăreți, 
pot obține performanțe remarcabile.

O cit de sumară retrospectivă a 
sezonului competițional recent înche
iat subliniază ascensiunea evidentă 
a călăreților noștri fruntași, scoate 
în relief pozițiile fruntașe ale spor
tului călare din țara noastră pe plan 
european și frumoasele perspective 
de dezvoltare a acestei discipline 
sportive. Pentru că, nu trebuie uitat, 
toate aceste succese obligă la o pre
gătire mai intensă, la o comportare 
superioară, pe măsura condițiilor 
create și a sarcinilor actuale.



Campionatul de șah al R. P. R. Corespondentă telefonică din Moscova

A. Ounsbcrgcr sc distanțează!
Intr-o singură zi, lupta pentru tit

lul de campion de șah al țării a luat 
un aspect cu totul nou. De unde pină 
acum aveam în frunte un pluton com
pact de concurenți egali în punctaje, 
sau foarte apropiați, de ieri turneul 
are un lider autoritar. în urma căru
ia se va face probabil în ultimele trei 
runde o animată cursă de urmărire. 
Aceasta deoarece ieri a fost „ziua" 
lui A. Gunsberger, autor al unei per
formante fără precedent — 3 puncte 
într-o singură seară ! Intr-adevăr, noul 
lider a cîștigat în fața lui Vaisman 
(care incercase zadarnic în finalul 
partidei să reziste sacrificînd un 
turn și un cal pentru pioni...) și apoi 
a primit alte două puncte din parti
dele întrerupte în rundele precedente, 
adversarii săi — Șuteu și Voiculescu — 
recunoscîndu-se învinși fără joc. Guns
berger are acum 11 puncte și azi.

la reluarea partidelor întrerupte, nu 
mai poate fi — teoretic — ajuns de- 
cît de Ciocîltea. Dar campionul țării 
a întrerupt ieri cu Voiculescu intr-un 
dificil final de cal, în care o decizie 
pentru alb este greu de prevăzut.

întreruptă în poziție aproximativ 
egală (final de piese grele) este și 
altă partidă importantă : Soos—Gheor
ghiu. In schimb, Pavlov are final su
perior la Seimeanu. Drimer a remizat 
cu Nacu, iar Rădulescu cu Șuteu.

Alte rezultate din runda XVI: Mi- 
titelu — Pușcașu V»—*A, Radovici — 
Partos ; întrerupte Ghițescu —
Troianescu și Szabo — Bozdoghină.

In clasament: Gunsberger 11, 
Gheorghiu 9'ă (1), Pavlov și Drimer 
9 (1), Rădulescu 9, Ciocîltea 8 (3), Soos 
8 (2), Partos 8 (1), Șuteu 8. Troianescu 
Tlt (3), Pușcașu 7‘/« (2), Ghițescu
7>/2 (1).

RD. V.

) Ftftai neateb
hlAOx'lzk — l LKCiA 0—u

ADDIS ABEBA 17 (Agerpres). — 
Selecționatele de fotbal ale Etiopiei 
și Turciei au terminat nedecis 0—0 
meciul lor amical disputat la Addis 
Abeba în fața a peste 20 000 specta
tori. In primele 20 de minute au do
minat gazdele, prin frumoase atacuri 
conduse de Menguisto și Luciano. A- 
părarea echipei turce a 
netrecut și superioară 
capul. Turcii au presat 
doua, dar fără a reuși 
In minutul 75, portarul
hamed a apărat excelent un șut al lui 
Ugur. După cum transmite corespon
dentul agenției France Presse, scorul 
final reflectă bine fizionomia par
tidei.

... cea mai mare surpriză din ac
tualul campionat al Italiei. Interna
zionale a surclasat în deplasare pe 
Bologna, cîștigînd cu 4—0. Pe teren 
propriu, Juventus a obținut o vic
torie dificilă (2—1 cu Modena), su
ficient însă pentru a 
O altă surpriză s-a 
Ferrara unde echipa 
cedat cu 5—2 in fața
rezultate : Milan—Torino 
nezia—Sampdoria 2—O,
Fiorentina 1—1, Lanerossi—Catania
3—1, Napoli—Palermo 3—1 și Ge
nova—Roma 2—2. Clasament : Juven
tus 19 p., Bologna 18 p„ Intemazio- 
nale 18 p. etc.

După turneul în S.U.A. al baschetbaliștilor sovietici
Gomelski 

Riga și este 
baschet.

fost însă de 
în jocul cu 
în repriza a 
să marcheze, 
etiopian Mo-

redeveni lider, 
înregistrat la 

locală Spăl a 
Atalantei. Alte 

2-1. Ve- 
Mantova—

IN CAMPIONATUL SPANIEL.

AL TREILEA MECI, BULGARIA - 
PORTUGALIA SE DISPUTA LA 

FRANKFURT PE MAIN este 
care 
care
Sa-

au fost de acord ca a treia 
să aibă loc la 2 ianuarie în 
vest-german Frankfurt pe

acum citeva amănunte asu- 
avut loc dumi-

După cum se știe, întilnlrea dintre 
Bulgaria și Portugalia din cadrul 
„Cupei Europei" nu a desemnat pină 
acum un cîștigător. După ce în pri
mul meci bulgarii cîștigaseră cu 3—1, 
duminică la Lisabona portughezii au 
cîștigat cu același scor. Urmează deci 
a treia partidă, decisivă pentru ca
lificarea în turul următor. Cele două 
echipe 
partidă 
orașul 
Main.

Iată
pra partidei care a 
nică la Lisabona. Echipa Portugaliei 
a aliniat o formație cu 8 jucători 
din echipa Benfica, cîștigătoarea 
C.C.E. In prima repriză gazdele au 
avut vîntul din spate, înscriind pri
mul gol în mih. 4 prin Hernani, care 
a profitat de o ezitare a apărării 
bulgare. Același Hernani a ridicat 
scorul in min. 27. Singura ocazie a 
bulgarilor a fost ratată de Kolev 
(min. 23), care a tras de aproape 
pe lingă bară. După pauză, fotbaliștii 
bulgari au trecut la atac dar nu au 
reușit să marcheze. După o acțiune 
surprinzătoare, portughezii au înscris 
un alt punct prin Eusebio (min. 57). 
La 3—0 pentru gazde, fotbaliștii bul
gari au reușit să înscrie în min. 83 

a reluat cu capul 
de Pereira. Au ju- 
formații :

— Angelo, 
Carlos — 

Hernani,

.. .pe primul loc continuă să fie 
Real Madrid (18 p.), care duminică 
a terminat ia egalitate in deplasare 
(1—1) cu Cordoba. Surprinzătoare 
comportarea echipei Barcelona, 
nu se află în primele locuri, și 
duminică a pierdut cu 2—1 la
ragosa. Alte rezultate: Oviedo—Cor- 
runa 1—0, Valencia—Valladolid 5—3 !, 
Sevila—Eiche 2—2, Atietico Madrid— 
Malaga 5—0 și Osasuna—Betis 3—2. 
Clasament: Real Madrid 18 p., Valla
dolid 16 p., Oviedo 16 p., Atletico 
Madrid 16 p. etc.

• Echipa cehoslovacă de fotbal 
Slovan Bratislava s-a calificat pentru 
finala competiției „Cupa Rappan". în 
meci retur, fotbaliștii cehoslovaci au 
învins cu 2—1 (1—1) echipa maghiară 
Tatabanya. In finală, Slovan va in- 
tîlni formația italiană Padova.

Aleksandr 
locuiește la 
antrenor de 
După aprecierile multor
specialiști, el este unul 
dintre cei mai buni an
trenori sovietici și a în
soțit echipele de baschet 
ale Uniunii Sovietice in 
turneul pe care acestea 
l-au întreprins in 
O discufie despre 
siile culese in 
turneului, despre
blemele actuale ale bas
chetului contemporan este 
fără îndoială, utilă ț 
interesantă. Tocmai ii 
aceste chestiuni am stat 
de vorbă cu Aleksandr 
Gomelski. Iată ce ne-a 
declarat el:

— în timpul turneului 
in America am întilnit 
de șase ori reprezenta
tiva S.U.A., iar în două 
partide am avut ca ad
versar selecționata aso
ciației studențești. După 
cum știți deja, baschet
baliștii sovietici au obți
nut victoria in patru 
din cele opt partide sus
ținute ; de două ori am 
învins selecționata ame
ricană, iar de două ori 
reprezentativa studențească. Subliniez 
că este pentru prima oară în istoria 
baschetului american cînd echipa mas
culină este învinsă pe teritoriul S.U-A. 
Presa americană s-a străduit în fel 
și chip să „scuze" infringerile, mo- 
tivînd, printre altele, că reprezen
tativa S.U.A. nu a folosit pe cei mai 
buni jucători. Adevărul este insă al- 
tuL Din echipa americană au făcut 
parte cei mai in formă, cei mai buni 
baschetbaliști americani, care se pre
găteau atunci pentru campionatul 
mondial ce urma să se desfășoare 
la Manilla. Scheletul echipei l-au 
constituit cei mai buni cinci jucă
tori ai campioanei S.U.A. Oskar Ro
bertson și Jerry Lukas au fost înlo- 
cuiți cu succes de John Mc Caffey, 
Gary Thompson și Jerry Ship. Fără 
Îndoială, nimeni nu poate crede că 
americanii se pregăteau să 
la Manilla o echipă slabă.

La întoarcerea noastră în 
unea Sovietică mulți ne-au 
despre greutățile și tnvățămintele tur
neului Au fost, desigur, și greutăți 
și învățăminte. Dintre greutăți amin
tim pe acelea referitoare la aclimati
zare. la deplasările lungi, la unele 
ciudățenii privând antrenamentele. La 
New York, de pildă, nu ni s-a permis 
să ne antrenăm in sala in care urma 
să jucăm, iar cu un alt prilej ni s-a 
interzis să asistăm la antrenamentul 
baschetbaliștilor americani. în ce pri-

S.U.A. 
impre- 
timpul 

pro-

In meciul cu selecționata studențească americană 
desfășurat la Sioux Falls, statul Dakota de sud 
(75—71 pentru reprezentativa U.R.S.S.) 
L grehelidze a fost unul din cei mai buni 
sovietică.

In foto :
un nou coș.

Ugrehelidze (in săritură)

trimită

Uni- 
întrebat

Campionatul de șah al U. R. S. S.
înaintea ultimei runde

Vladimir 
din echipa

va înscrie

vește învățămintele, am reținut ur
mătoarele. După cum se știe, în 
ultimii ani în presă au apărut multe 
articole ale unor specialiști de vază, 
care afirmau că în viitor baschetul 
va fi un apanaj al „giganților". în 
Statele Unite însă am constatat că 
în ultima vreme s-a pus un accent 
considerabil pe rolul apărătorilor de 
talie mică, al jucătorilor din linia a 
doua. Ei dispun de o mare viteză, 
agilitate, putere de pătrundere, pri
cepere de a scăpa cu ușurință de 
supravegherea adversarului direct. Ei

prin Iliev, care 
mingea respinsă 
cat următoarele 
GALIA : Fereira 
Cavern, Raul, 
Eusebio, Rocha,
BULGARIA ; Naidenov 
Vuțov, Dimov — Dimitrov, Kovacev 
— Diev, 
Kolev.

PORTU- 
, Cruz — 

Augusto, 
Simoes. 

Metodiev,

Abagiev, Asparuhov, Iliev,

REIMS A IEȘIT DIN PLUTONUL 
FRUNTAȘ

Penultima rundă a campionatului 
unional de șah de la Erevan a fost 
marcată de o nouă înfrîngere a lui 
Holmov, de data aceasta în fața ma
relui maestru Tal. Intr-o variantă a 
apărării siciliene, Mihail Tal. cu pie
sele negre, a jucat curajos, sacrifi- 
cînd două figuri pentru turn și doi 
pioni. Holmov nu a reușit să opreas
că atacul fostului campion mondial 
și după ce a pierdut încă doi pioni 
s-a recunoscut învins. Stein a cîști
gat la Krogius, Șcianovski la 
și Koț la A. Zaițev. S-au dat 
partidele : Korcinoi — Hodos, 
primul putea să cîștige dacă
mitea o greșeală în final, Savon —

Taimanov, 
Korelov —

înaintea 
mari de a 
clasament 
puncte. El 
12,5 puncte 
poziție aproape pierdută. Taimanov, 
pe locul trei, are 12,5 puncte. Tal se 
află pe locul 4 cu 11 puncte și două 
partide întrerupte.

I. Zaițev — Mnațakanian, 
Bannik, Suetin — Spasski, 
ultimei runde, cu șanse 
ciștlga titlul, conduce în 
Viktor Korcinoi cu 13,5 

este urmat de Holmov — 
și o partidă întreruptă Li

Aronin 
remiză 

în care 
nu co-

altele, 
sovietici 
că este 
întregii

îndoială, 
el ne-a 
i-au lă- 
evidentă 

echipe,

sint foarte buni aruncători la coș. 
Se pare că aceasta este linia dez
voltării baschetului contemporan.

în timpul turneului am avut pri
lejul să stăm de vorbă cu cunoscu
tul baschetbalist american Lukas. Tre- 
cînd la profesionism, el a asistat la 
partidele noastre în calitate de spec
tator. Părerile lui sînt, fără 
interesante. Printre 
declarat că sportivii 
sat o bună impresie, 
creșterea măiestriei
îndeosebi în apărare. El a relevat, de 
asemenea, și unele lipsuri ale echi
pei noastre, printre care folosirea ex
cesivă sub panou a jocului colectiv 
și unele deficiențe la capitolul viteză.

Echipa americană 
repede ritmul, ea 
maximum un minut 
versarului pentru a 
decisive. Baschetbaliștii sovietici au 
contracarat cu succes 
pei americane, acesta 
deosebi de adversarii 
pria lor jumătate de 
tem ști cum luptă 
potriva presingului pentru că, 
noi am pregătit la antrenamente acest 
sistem de joc. .nu l-am folosit prea 
mult în cadrul turneului în S.U.A.

In ce privește rezultatele, ele ne 
mulțumesc pe deplin. Cele două vic
torii în partidele cu reprezentații 
S.U.A. au spulberat definitiv mitul * 
invincibilității echipei S.U.A. pe te
ren propriu. Ne bucură, de asemenea, 
faptul că am avut prilejul să întîlnim 
echipe valoroase, ai cărei componenți 
dovedeau o înaltă măiestrie indivi
duală.

In această direcție va trebui să 
ne îndreptăm și noi atenția pe viitor, 
pentru a avea cît mai mulți jucă
tori cu o pregătire individuală bine 
pusă la punct, aceasta fiind una din 
direcțiile care duc spre rezultate va
loroase.

schimbă foarte 
poate folosi la 
de cădere a ad- 
efectua atacuri

presingul echi- 
fiind folosit în- 
noștri în 
teren. Nu 

americanii

pro- 
pu- 
îm- 
deși

EVGHENI BIRUN
ziarist sovietic

A luat sfirșit turneul international de lupte de la Belgrad
La „li&crc ": 4 sportivi romini în primele trei locuri

BELGRAD, 17 (Agerpres). — Tur- 
i neul internațional de lupte libere de 
j la Belgrad a luat sfîrșit duminică 
: seara. Luptătorii^ turci, care obținu
seră numai victorii în primele două 
tururi, au fost puși în dificultate de 
cei bulgari, cîștigători la 3 categorii. 
Tinerii concurenți romini au obținut 
rezultate bune — 4 din ei clasîndu-se 
în primele trei locuri. Semigreul Pa
vel a reușit să facă meci nul cu cam
pionul bulgar Dimitrov și a ocupat 
locul doi, iar Tăpălagă a obținut 
același rezultat cu turcul Tektas la 
categoria muscă, unde italianul 
Grassi a repurtat o surprinzătoare 
victorie.

Iată clasamentul finalei pe catego
rii : muscă: 1.
Tektas (Turcia); 
(R.P.R.); cocoș: 1. 
Dimitrev (R.P.B.);
slavia); pană: 1. Tefikov (Iugoslavia); 
2. Adzar (Turcia); 3. Rusimov 
(R.P.B.); ușoară: 1. Lambov (R.P.B.); 
2. Bielle (Franța); 3. Dely (R.P.U.); 
semimijlocie: 1. Ciankaja (Turcia); 2. 
Salijevski (Iugoslavia); 3. TAMPA 
(R.P.R.); mijlocie: 1. Gareev (R.P.B.);

2. Ajek (Turcia); 3. Ramadan (Iu
goslavia); semigrea: 1. Dimitrov 
(R.P.B.);
janski 
(R.P.U.);
STINGĂ

semigrea: 1.
2. PAVEL (R.P.R.); 3. BudX 
(R.P.U.); grea: 1. Kozma

2. Sloveno v (R.P.B.); 3,
(R.P.R.).

Romînia — Polonia
în „Cupa Europei" Ia box

Grassi (Italia); 2.
3. TĂPĂLAGĂ 

Secer (Turcia); 2. 
3. Iusufov (Iugo-

LONDRA 17 (Agerpres). — Cu pri
lejul unei ședințe a A.I.B.A., la Lon
dra a avut loc tragerea la sorți a 
meciurilor din cadrul „Cupei Euro- 
pei“ la box pe echipe, competiție do
tată cu trofeul „Emile Gremaux". La 
prima ediție a „Cupei Europei1' parti
cipă reprezentativele a 8 țări. Echipa 
R. P. Romîne va întîlni puternica re
prezentativă a R. P. Polone. Iată 
celelalte întîlniri : R. P. Bulgaria — 
Irlanda ; R. D. Germană — Franța și 
Italia — U.R.S.S. Meciurile se vor 
desfășura tur-retur și au caracter eli
minatoriu. Federațiile angajate în a- 
ceastă competiție urmează să stabi
lească datele întîlnirilor. Competiția 
se va desfășura între 1 ianuarie 1963 
și martie 1964.

Echipa 
o nouă 
pe teren propriu, în fața liderului 
campionatului francez, Bordeaux. 
Reims a pierdut cu 3—1 și a ieșit 
astfel deocamdată din lupta pentru 
primul loc. Alte două surprize s-au 
înregistrat la Lyon și Marseille unde 
gazdele au pierdut clar : Sedan—Lyon 
2—0 și Nîmes—Marseille 3—0. Iată 
celelalte rezultate : Nancy—Grenoble
1— 0, Montpelier—Nice 1—0, Racing— 
Valenciennes 3—2, Lens—Strasbourg 
0—0, Monaco—Rouen 3—1, Angers- 
St. Frangais 2—0, Toulouse—Rennes
2— 1. Clasament: Bordeaux 27 p., 
Lyon 26 p., Sedan 26 p., Monaco 25 p„ 
Toulouse 25 p.

lui Kopa, Reims, a suferit 
înfrîngere, de data aceasta I

In „Cupa campionilor europeni ’
la tenis de masă

BOLOGNA—INTERNAZIONALE 0—4 !

Echipa Internazionale din Milano, 
antrenată de Helenio Herrera, a pro-

In orașul Dusseldorf a avut loc în- 
tîlnirea de tenis de masă dintre Lo
komotiv Vasutas Budapesta și Tusa 
Diisseldorf din cadrul sferturilor de 
finală ale „Cupei campionilor euro
peni". Jucătorii maghiari au învins 
cu 5—1 și s-au calificat în semifinale 
alături de echipele Grafiki Zagreb și 
C.S.M. Cluj. A patra semifinalistă, 
care urmează să întîlnească pe C.S.M. 
Cluj, va fi cunoscută o dată cu dis
putarea partidei : Lokomotiv Leipzig 
— Partizan Belgrad.

CONTINUlNDU-ȘI turneul în Tur
cia, echipa masculină de baschet Hon- 
ved Budapesta a jucat la Istanbul cu 
formația Fenerbahce. Baschetbaliștii 
maghiari au terminat învingători cu 
scorul de 64—51 (29—25).

LA BRATISLAVA s-a disputat me
ciul internațional de handbal dintre 
echipele masculine ale R. S. Ceho
slovace și R.S.S. Ucrainene. Au cîști- 
gat gazdele cu scorul de 23—11 (13—6). 
Cel mai bun jucător al echipei ceho
slovace a fost Trojan, care 
5 puncte.

RED LAVER a cîștigat 
simplu a campionatelor de
statului Victoria (Australia). In 
nală Laver a dispus cu 3—6 ; 9—7 ; 
6—1 ; 6—8 ; 6—0 de Neale Fraser, 
care eliminase pe Emerson. La fe
minin Margaret Smith a Intrecut-o 
cu 6—4 ; 8—6 pe Leslie Turner. Pro
ba de dublu masculin a fost cîști- 
gată de perechea Hewitt—Stelle, în- 
vigătoare cu 8—6 ; 6—3 ; 6—2 în fața 
fraților John și Neale Fraser. Cam
pionatele au constituit un ultim cri
teriu de selecție a echipei Australiei 
care va întîlni la Brisbane, între

PE SCURT

a Înscris

proba 
tenis

de 
ale
fi-

26—28 decembrie, selecționata Mexicu
lui, în finala „Cupei Davis'*. Echipa 
australiană cuprinde pe Red Laver, 
Neale Fraser, Rey Emerson și Ken 
Fletcher.

IN MECI retur pentru „Cupa cam
pionilor europeni" la baschet mascu
lin formația franceză Alsace d’Bagne- 
let a 
Celtic 
care 
meci, 
mător.

PUGILISTUL italian Duilio Loi 
și-a recucerit titlul de campion mon
dial la cat. semimijlocie (clasa 
niori") învingîndu-1 la puncte 
15 reprize pe americanul Eddie 
kins.

SEZONUL internațional de 
din Franța a fost inaugurat la 
d’Isere cu tradiționalul concurs 
ma zăpadă".' Proba de combinată a 
revenit francezului Francois Bonlieu. 
Proba de slalom uriaș a revenit lui 
Bertels (R.F.G.).

învins cu 115—31 (58—12) pe 
din Belfast. Sportivii francezi, 
cîștigaseră cu 101—44 primul 
s-au calificat pentru turul ur-

Closset (Franța)

contînd pentru 
europeni" la bas-

„ju- 
după 
Par-

schi 
Val 

,Pri-

TRADIȚIONALA competiție inter
națională de floretă electrică dotată 
cu „Cupa Martini" a revenit la a- 
ceastă ediție englezului Bill Hoskyns, 
care a totalizat 6 victorii. Pe locurile 
următoare s-au clasat francezii Mag- 
nan — 6 victorii, Barrabino — 5 vic
torii, Jay (Anglia) — 4 victorii, Fulop, 
J. Kamuti, L. Kamuti (R. P. Ungară) 
cu cîte 2 victorii și 
1 victorie.

ÎNTR-UN meci 
„Cupa campionilor
chet feminin, echipa M.T.K. Buda
pesta a învins cu 62—44 (34—14) echi
pa Union Niebelungen, campioana 
Austriei. Returul se va disputa la 
Budapesta.

COMPETIȚIA de cros pentru cupa 
ziarului „Figaro", desfășurată în îm
prejurimile pădurii Boulogne, a fost 
cîștigată de atletul Michel Jazy. El 
a parcurs 6,850 
urmat de Bogey 
— 22:25,6.

ECHIPELE de 
Turciei s-au întilnit în meci retur la 
Dundee. Ca și în primul meci, bo
xerii scoțieni au cîștigat cu 6—4.

km în 22:22,8, fiind 
cu 22:24,6 și Amour

box ale Scoției și
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