
Handbalul nostru și-a confirmat din nou valoarea

După un joc foarte disputat, echipa R. P. taine
a învins reprezentativa R. D. Germane cu 17-14 (7-8)
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Cu ce să începem cronica acestui joc, care — pe bună dreptate — a fost apreciat drept 
«nul din cele mai importante în calendarul întrecerilor europene de handbal din acest an ? Au 
fost atâtea lucruri interesante care merită a fi subliniate, incit este foarte greu de apreciat la ce 
trebuie să ne oprim în primul rind. Valoarea jocului prestat de echipa noastră (în special în 
repriza secundă), dîrzenia cu care cele două formații au luptat pentru fiecare min^c, pentru 
fiecare punct, entuziasmul public care a purtat pe handbaliștii noștri spre victorie, emoțiile 
prin care am trecut în prima repriză, cînd echipa noastră era foarte nesigură, mai ales 
in apărare — iată numai câteva din dementele care pot fi pe larg dezbătute.

Mai întîi trebuie să relevăm valoarea victoriei realizate de echipa noastră reprezenta
tivă : 17—14 (7—8) ou R. D. Germană. Pentru a vă face o idee mai dară despre acest lucru 
vom menționa numai faptul că handbaliștii din R. D. Germană n-au cunoscut anul acesta în
frângerea, reușind și o strălucită victorie asupra reduta bilei selecționate a Suediei, la Hălsingborg.

a §<D>sinr 
VACANTA!...

st azi, după ultima <oră 
de curs, elevii din pa
tria noastră vor intra

In vacanța de iarnă. Ghioz
danele doldora de cărți se vor 
odihni și ele. Singure, carne
tele de note — „cartea de 
vizită^ a fiecărui elev —1 vor 
râmi ne în... actuali tale. Se în
țelege, vor fi felicitați în 
primul rînd colecționarii de 
note Liine. Pentru aceștia, mai 
ale&j vacanța de iarnă va în
semna un prilej de adevărată 
bucurie.

Pentru elevii merituoși în
deosebi, conducerile școlilor 
și organizațiile U.T.M. sub 
îndrumarea organizațiilor da 
partid au făcut pregătiri in
tense în vederea organizării 
unor activități specifice acestei 
vacanțe. Este vorba de dife
rite acțiuni cultural-educativo 
și sportive.

Din primul capitol fac parte 
o serie de manifestații la ni
velul fiecărei școli legate de 
sărbătorirea celei de a 15-a 
aniversări a Republicii. In 
același timp, în Capitală va 
avea loc un grandios spectacol 
cu tema „Te slăvim, Republi- 
cău cu participarea formațiilor 
fruntașe la concursul artistic 
al școlarilor pe 1962. Nume
roase adunări festive, lecturi 
din cei mai îndrăgiți scriitori, 
r^ctacole de teatru șl balet 

fi organizate la Palatul 
Pionierilor.

La capitolul sport, excursi
ile, taberele și drumețiile stau 
la loc de cinste. în această 
vacanță, aproape că nu ext* 
tă școală care să nu orga 
nizeze asemenea acțiuni. Evi
dent, cu predilecție la munte 
unde va fi oferit elevilor pri
lejul de a practica schiul, de 
a participa la concursuri de 
săniuțe.

Un număr de 100 de elevi 
de la școala medie „N. Băl 
cescu" vor poposi la Sinaia 
De aici, în decurs de opt 
zile va fi cuprinsă o salbă 
întreagă de cabane printre care 
Vîrful cu Dor, Piatra Arsă, 
Peștera și Padina. însoțiți 
de brigada artistică a școlii, 
devii de la „Bălcescu* cor 
organiza în fiecare seară mo
mente literar-muzicale. Tot la 
Sinaia vor poposi 70 de elevi 
de la școala medie „ Aurel 
VMcu*. Cu acest prilej ei 
vor vizita diferite obiective 
industriale de pe Valea Pra- 
(Continuare în pxț. « &a)

Cupa „A 15-a aniversare a R.P.R.“
Majoritatea jucătorilor din loturile naționale de volei 

în fața spectatorilor bucureșteni
Cei mai mulți dintre jucă

torii de frunte ai voleiului nos
tru, precum și majoritatea com
ponentelor lotului republican

după cum am anunțat, 
dispută eliminatoriu) — la 
brica „Unde mergem", din 
gina a Vl-a.
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Spectaculoasele lovituri de atac ale lui Pavel (Steaua) le 
veți aplauda «lin nou cu ocazia competiție* care începe astăzi m 
sala Dinamo. In fotografia noastră — o fază dm meciul divizionax 
Rapid — “ - - - - —----------«------ —»—- —
îrU.r-urva
Populare

Steaua — (3—0) la a cărui revanșă vom as ista_ probabrt 
din semifinalele cupei „A " ' * ”
Romlne“,

— In aceeași compe-feminin
tiție. Pe rapidiștii Nicolau și 
Plocon, Sonia Colceriu și Na
talia Todorovski, pe dinamo- 
vâștii și dinamovîstele Derzsei, 
Corbeanu, Ida Vanea și Ma- 
rilena Ștefănescu, pe Pavel de 
la Steaua, pe Cherebețiu de la 
Progresul și pe toți ceilalți 
voleibaliști fruntași ai Capi
talei îi vom vedea reuniți astăzi 
și mîine în sala Dinamo.

Prilejul ni-1 oferă 
competiție organizată 
liul orășenesc UCFS 
și dotată cu cupa „A 
versare a Republicii 
Romine", întrecere la 
parte cu efectivele 
toate divizionarele 
și feminine din Capitală și cele 
mai puternice dintre formațiile 
angrenate în campionatele 
bucureștene de calificare.

Programul întîlnirilor din 
prima etapă a competiției (care,

15-a Aniversare a Republicii 

Foto t P. Romoșan

Turneul de fotbal 
de la Constanța

atractiva 
de consi- 
București 
15-a ani- 
Populare 
care iau 
complete 

masculine

CONSTANȚA 21 (prin tele
fon). — Joi s-au desfășurat 
primele jocuri din cadrul com
petiției organizate în cinstea 
celei de a 15-a aniversări a 
Republicii : Farul—Electrica 4-1 
(1-1) și Farul (tineret)—Portul 
5-1 (1-0). Turneul va lua sfâr
șit duminică prin întâlnirile 
Farul—Farul (tineret) Și Elec
trica—Portul.

Azi începe concursul cu 
handicap la tenis de masă

Competiția de tenis de masă cu 
handicap cupa »A 15-a aniver
sare a R.P.R." a trezit un 
teres deosebit fn rindurile 
sionaților

in- 
pa- 
din 
de

acestui sport
Capitală, fapt oglindit și 

mare dg concurenținumărul

Versuri dinlr-un caiet uitat pe un strung■ ■■

aburit ca o fereastră 
nu deslușești dimi- 

mai era nici măcar 
cu o zi mai înainte:

Soarele 
prin care 
neața nu 
Ce fusese
O bijuterie veche uitată pe ca
tifeaua cerului, H înghițise 
ceața.

isJntr-o dimineață ea aceas
ta, înainte de ultimul cîn- 
tat al cocoșilor, au venit... De 
cu seară începuseră să bată 
toaca din turnul bisericii. 
.Toaca suna mal mărunt ca în 
alte rînduri și mai neliniștit. 
5-, Credincioșii" îngenunchiau
unul cîte unul cu zecile. Curtea 
sjAtelierelor“ era plină de cre
dincioși. De altfel de Credin
cioși decît cei care merg la 
biserică. De oameni care cre
deau în ziua care încă nu în
cepuse dar pentru care luptau 
sij înceapă. Armata a intrat 
în vagoane de bol pe la haltă 
și apoi pe la linia probelor.

Pămîntul înghețat mirosea 
sânge.

Bărbații făceau de gardă. 
Femeile strângeau pumnii. 
Copiii luau

Acum copiii
bărbații

a

aminte.
aceia au devenit

sărbătoririi Repu-In pragul 
blicii, bărbații jie la Grivița

trei milioane cit era angaja
mentul Uzinelor pe întregul

★
-...Miroase a ulei încins 

asteriscurile lămpilor de 
dură ne călăuzesc 
tatea halelor spre 
viței socialiste.

— De treizeci 
inima mea bate 
ma Uzinelor,

an.

Șl 
su- 

în imensi- 
Inima Gri

unu de ani

Tinerii erau pe acoperișul 
Căldărarilor.
Cei arestați erau trântiți cu
fata la pămînl

CARNET 
DE REPORTER

Roșie raportează. Pe unspre
zece luni planul la producția 
globală a fost realizat în pro
porție de 101,63 Ia sută. Câș- 
tigul mediu pe muncitor a 
crescut, față de aceeași peri
oadă a anului trecut 
la sută. In numai zece 
fost realizate economii 
tru milioane opt sute

Și
alături de ini- 
șoptește mai 

mult pentru sine comunistul 
Alexandru Godescu, Erou al 
Muncii Socialiste. De treizeci 
și unu de ani.., Cînd am vepit 
aici.o Și povestea simplă se 
deapănă, anii coboară din ghio
ceii tîmplelor, aleargă printre 
ruinele de după război, se ca
țără apoi pe acoperișurile nou 
construite, Se apleacă 
straturile de flori și
marmura roșie. Omul din fața 
noastiă nu mai are 57 de ani. 
Ochii, mîinile, vorbele sînț ale 
unui adolescent^

peste 
peste

cu 4,55 
luni au 
de pa- 
patru-

TEOFIL BĂLAI

Ținînd seama de aceasta, se 
poate aprecia că echipa mas
culină de handbal în 7 a 
R. D. Germane este în momen
tul de față una dintre cele 
mai bune din lume. Și hand
baliștii oaspeți au probat valoa
rea lor în întâlnirea de joi

partida s-a limitat la o luptă 
acerbă pentru rezultat. Echipa 
R. D. Germane spera să-și în
cheie anul cu o victorie de | 
răsunet, în timp ce handbaliștii 
noștri au dorit să-și apere pînă 
la ultima picătură de energie 
prestigiul lor de campioni ai

/

înscriși. Pe lista participanți- 
lor figurează foarte mulți ju
cători nelegitimați și din ca
tegoriile inferioare de clasifi
care, elemente dornice de a 
se măsura de la egal la egal 
(dat fiind caracterul specific al 
acestui concurs cu handicap) 
cu sportivii fruntași. In ase
menea condiții este lesne de 
înțeles că fiecare 
sau concurentă are
primele locuri, ciștigătorii fiind 
greu de întrevăzut. Toate par
tidele vor fi disputate cu dir- 
zenie, ceea ce va aduce desigur 
o notă in plus de atracție 
tregii competiții.

întrecerile vor avea loc 
sala situată sub tribuna I
la stadionul Republicii și vor 
începe azi la ora 17, iar du
minică de la ora 9.

concurent 
șanse la

:n-

în 
de

Pasionantă întrecere 
la baschet

Cele mai valoroase echipe 
masculine și feminine de bas
chet dan Capitală au prilejul 
să-și dispute întiietatea într-o 
pasionantă competiție : cupa 
»A 15-a aniversare a R.P.R." 
Cele 6 echipe feminine (Știin
ța, Progresul, I.C.F., Unirea, 
Voința și Olimpia) și 4 echipe 
masculine (Știința, Dinamo, 
Rapid și Progresul) vor sus
ține primele jocuri eliminato
rii, miine, in sala Dinamo,

(Continuare in pag. a 2-a)
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Mierea Castache II se strecoară 
și Ilaberhauf fe și mingea șutată

goluri frumoase. După 
insă — cu toate efor- 
făcute de oaspeți — e- 
noastră nu a mai putut

seara, mai ales, in prima par
te a meciului, cînd cu un joc 
calm, rapid, bine organizat în 
apărare au avut inițiativa, rea
li zi nd 
pauză 
turile
-lupa
fi reținută și, efectiv, ea s-a... 
dezlănțuit. Valoarea tehnică, 
iantezâa, viteza, promptitudinea 
în apărare și puterea de luptă 
a reprezentanților noștri și-au 
spus cuvintul. Echipa R. P. Ro
mine a realizat, astfel, o mare 
victorie 
fruntașă 
nese pe

Meciul
evoluția scorului și a plăcut în 
unele perioade prin valoarea 
procedeelor tehnice folosite de 
jucătorii celor două formații. 
Au fost însă și momente cînd

care confirmă poziția 
a handbalului romi- 
plan mondial.
a fost pasionant prin

Cornel Oțel ea a trecut de Kaldarasco fi va marca pt extremi 
cel de al 5-leu gol al echipei noastre.

Foto ; L Quoreanq

Două revanșe, mîine, la fotbal

Maroc— R. P. Pomină la Casablanca
și Etiopia—R.P. Pomină (tineret) la Addis Abeba

Pentru fotbalul nostru, anul 
se încheie cu citeva întilniri 
internaționale peste hotare, în 
care sint 
tativele A 
vorba de 
pe de o 
Sudan, pe de altă parte, 
vederea acestor 
două loturi au părăsit țara: 
joi selecționata de tineret, iar 
ieri dimineață echipa națională 
A. Forma bună manifestată de 
jucători^ mal ale3 de cei din 
prima reprezentativă, ca ur
mare a pregătirilor efectuate, 
omogenitatea formațiilor Ga A 
este menținută echipa învingă
toare a Spaniei, iar la tineret

angrenate reprezen- 
și de tineret. Este 
turneele în Maroc, 
parte, și Etiopia și 

In 
partide, cele

la Viitorul), ea și dorința vie 
a fotbaliștilor noștri de a 
firma încrederea acordată, 
argumente care pledează 
tru o bună comportare, 
tru rezultate favorabile, 
tru
fotbalului nostru. Noi le 
deplin succes.

★'

con- 
sint 

pen- 
pen- 
pen-

o demnă reprezentare a 
urăm

mtinc
Echi- 

la

Primele Jocuri au loc 
și ele constituie revanșe, 
pa națională A va evolua 
Casablanca, în compania Ma
rocului, asupra căreia am re
purtat o victorie cu 4-0, în sep
tembrie la București. Repre-

cu greu printre Langhoff (nr. 7), 
de el va fi respinsă de Fischer.

Foio i I. Qiioreanu

lumii. Din această luptă, care 
a dus uneori la un abuz de 
faulturi (foaia de arbitraj a 
consemnat : R. D. Germană — 
42 de faulturi, R. P. Română 
— 29 de faulturi), spectacolul 
n-a avut nimic de... cîștigat.

începutul partidei a fost do
minat clar de handbaliștii oas
peți, care au combinat mai 
sigur și mai eficace. Echipa 
noastră are unele momente de 
derută in apărare, jueătorii se 
.Aventurează" prea departe de 
semicerc, fapt oare determină 
ca sistemul nostru defensiv să 
ofere jucătorilor din echipa 
R. D. Germane culoare largi 
de șut. Și aceștia nu s-au lă
sat prea mult invitați. In min. 
7 scorul este de 4—1 pentru 
formația germană. încurajați 
de rapidul lor succes, oaspeții 
sint 
eiși,

in continuare foarte de- 
atit in apărare cit și în

CAL.IN ANTONESCU 
ADRIAN VASIIJU
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J mană ! In citeva minute, ei 

au ți avut sn avantaj de
J patru goluri.
ț „Tempo!" „Tempo!", scan- 
' dau cele citeva zeci de 
l studenți germani care ânva- 
' țâ la noi r— incurajindu-și 
j echipa. Golurile căzuseră 
i surprinzător de repede, unul 
J după altul. Au fost mo- 
j mente de uluire generală. 
j In sinul galeriei noastre se 
ș produsese o_ spărtură. Pen- 
| tru moment parcă-i luase 
I Cineva graiul.
j Și iată o clipă nouă de 
! încordare. Bogolea, introdus 
i in locul - - -

I < 
! I 
< 
I
1 darea
) sm®. Jucătorul oaspe a țu- 
Z tat năprasnic. Se părea, în 
j acea fracțiune de secundă,
2 că mingea va rupe plasa. 
I Dar n-a fost așa ! In tra- 
! iectoria cosmică a mingii 
j s-â interpus mina de... aur 
’ a lui Bogolea ți aidoma 
i unei raze de soare care in- 
j tîlnește oglinda, mingea a 
1 pornit spre 
» Spectatorii
I izbucnit în 
(leg, ziarist

BUCURIA VICTORIEI!
Uluitor au început meciul 

handbaliștii din R.D. Ger-

lui Redl, se pre
să apere 
„Galeria" 
parcă de o

pate ște 
metri", 
condusă 
tă magică scandează
son î „A-pă-ră-l 
ră-ll" Vă amintiți 1 

ajunsese la

■un „7 
noastră, 

baghe
ta uni- 
*A-pă- 

' Incor- 
tnaxi-

înaltul sălii, 
din tribune au 
urale. Un co

de la „Berliner

V. GRADINARU

(Continuare iii pag. a 3-a)



Recent s-a încheiat la Timișoara 
eea de a IX-a sesiune de comunicări 
a Centrului de cercetări științifice al 
consiliului regional Banat al UCFS.

Cele 30 de referate și comunicări 
au avut ca obiectiv asigurarea unui 
larg schimb de experiență între ac
tiviști, antrenori, profesori și medici 
care activează în domeniul culturii 
fizice în regiunea Banat.

înaintea începerii comunicărilor, 
rectorul Institutului politehnic din 
Timișoara, prof. ing. Savii Gheorghe 
— președintele Centrului de cerce
tări — a făcut o succintă informare 
despre realizările obținute în ultimii 
ani.

Tematica abordată a cuprins unele 
aspecte actuale ale mișcării de cul
tură fizică: activitatea de educație 
fizică în mediul sătesc, aspecte me- 
dico-pedagogice ale sportului de mase 
*1 de performanță, precum și proble
ma construcțiilor, amenajărilor și 
aparatelor sportive.

La rezolvarea temelor abordate 
fi-au dat din plin contribuția medici, 
cadre din învățămîntul superior și 
mediu, antrenori și alți specialiști.

In privința generalizării experien
ței înaintate pot fi evidențiate refe
ratele: „Indicații privind activitatea 
de educație fizică in cadrul asociați
ilor sportive din mediul sătesc din 
regiunea Banat" (P. Seiman), „Din 
experiența consiliului raional Arad 
al UCFS cu privire Ia organizarea 
activității sportive la sate" (P. Coro- 
dan, I. Burdan), „Organizarea acti
vității competiționale în asociația 
■portivă din comuna Banloc" (Gh. 
JPopa).

0 substanțială contribuție la for
marea instructorilor sportivi pentru 
cate au adus-o cadrele didactice ale 
catedrei de educație fizică de la 
Institutul politehnic din Timișoara, 
care au venit cu o serie de referate 
Interesante: „Contribuții la organiza
rea cursurilor de instructori sportivi 
pentru sate" (conf. I. Bucur și co
laboratorii), „Cu privire la pregăti
rea instructorilor sportivi în rîndu
rile studenților de la Universitatea 
Timișoara, pentru activitatea sportivă 
din mediul sătesc" (asistent Th. 
Schaed). Alte cadre didactice (prof. 
I. Ilea, M. Belba, H. Schwartz, V. 
Cernăianu) au făcut propuneri judi
cioase privind îmbunătățirea predării 
educației fizice în învățămîntul ele
mentar sau în taberele de pionieri.

Dintre 
■portul 
lucrarea 
folosirea
pregătirea fizică a 
handbal'

haltere mici" (Gh. Popa), 
interesante au prezentat 
N. Godeanu, I. Ionescu, 
Th. Schaed, cum ar fi:

exerciții cu
Referate

C. Braun,
C. Schaed,
„Aspecte privind metodica de pregă
tire a echipei de fotbal Știința Timi
șoara"} „Dezvoltarea gîndirii tactice

ACTIVITATEA
DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE

a jucătorilor de fotbal", „Cum am 
pregătit echipa de volei Banatul pen
tru campionatul R.P.R.' 
bleme de 
sportive la 
Timișoara".

Lucrările
„Artroxa gitului piciorului eu seche
lă tardivă in fotbal** șl „Contribuții 
la tratamentul traumatismelor mus
culare" ale dr. E. Messinger și dr.

sau „Pro- 
antrenament în jocurile 
echipele universității din

cu caracter medical,

comunicările referitoare la 
de performanță menționăm 
„Indicații metodice privind 
aparatelor ajutătoare pentru 

jucătorilor

să întregească

și comunicările 
„Cu privire la 
din Timișoara"

V. Cătină, au venit 
tematica abordată.

Interesante au fost 
arhitectului M. Sîrbu 
noul complex sportiv
și a conf. ing. I. Preda „Despre velo- 
frîna hidraulică".

A IX-a sesiune de comunicări a 
Centrului de cercetări timișorean 
confirmă că cercetările științifice în 
domeniul culturii fizice au o tradi
ție în regiunea Banat, încadrîndu-se, 
de altfel, în efortul tuturor specia
liștilor pentru fundamentarea știin
țifică a culturii fizice.

Avînd în 
mai mare a 
dezvoltare a 
tură fizică, 
dico-științifice ale consiliilor regio
nale ale UCFS trebuie să organizeze 
cel puțin o dată pe an astfel de se
siuni cu caracter regionaL

vedere importanța tot 
științei pentru continua 
mișcării noastre de cul- 
celelalte cabinete meto-

Prof. CORNELIU RĂDUȚ

In întâmpinarea
aniversării Republicii

(Urmare din paf. Tj

după următorul program: de la ora 
8,30: Progresul — Știința (mase.), Pro
gresul — Unirea (fem.); de la ora 
14:
ora
pid

Unirea (fem.); de la 
Voința — Olimpia (tem.); de la 
18,30: Știința — LC.F.
— Dinamo (mase.).

(fem.), Ra

BUCUREȘTI : Halterofilii de 
Obor pe primul

cadrul competițiilor 
„A 15-a aniversare

ta Dinamo 
loc

dotate cu 
a R.P.R." 
rezervată 
Capitală.
Dinamo 

Rapid cu 
cu 18 p. 
formație

Gușe a realizat la categoria semi- 
mijlocie 315 kg. obținînd norma pre- 

• văzută pentru sportivii de categoria 
I. în afară de cîștigători s-au mai 
remarcat Victor Jijie (Centrul de an
trenament 23 August) la cat. mijlocie 
și Paul Mitroi (Mătasea populară) la 
categoria semigrea.

Duminică, în cadrul aceleiași com
petiții va avea loc o nouă reuniune, 
întrecerile se vor desfășura de Ia 
ora 9, în sala Dinamo II și va reuni 
halterofilii din echipele de juniori 
Rapid, Steaua, Sirena, Olimpia 
Dinamo Obor.

Pregătiri și întreceri în școlile
din Timișoara și Arad

Elevii din orașele 
Arad n-au rămas mai 

pregătirile și primele 
Spartachiada de iarnă 
decît colegii
De pildă, la Centrul

Timișoara și 
prejos în ceea

lor din

la cele- 
sala de 
de gim- 
Pînă în 
s-a des-

In 
cupa 
s-a organizat o întrecere 
echipelor de haltere din 
Pe primul loc s-a clasat 
Obor cu 13 p. urmată de 
14 p. și Mătasea populară 
Dinamoviștil au aliniat o
mai omogenă în timp ce echipa fe
roviară a prezentat halterofili de 
valori inegale. Iată cîștigătorii, în 
ordinea categoriilor: Tr. Georgescu 
(D. O.), Ion Pețelcan (Rapid), 
Gruiu (Rapid), Șt. Gușe (D. O.), 
Mailat (D. O.), Gr. Tofan (Rapid), 
Băncilă (Rapid). Cu acest prilej(L, Bara), „Culegere

N.
C. 
N. 
Șt.

HOI INSTRUCTORI SPORTIVI VOLUN
TARI LA FOTBAL

De curind, clubul sportiv Rapid 
București a luat frumoasa inițiativă 
de a organiza — în cinstea celei de 
a 15-a aniversări a R.P.R. — un curs 
de instructori voluntari la 
Lecțiile predate, timp de trei 
mini, de antrenorul-prof. 
Stănculescu, au fost urmărite 
număr de .12 cursanți care, la 
tul examenului (scris și oral), au 
primit într-un cadru festiv carnetul 
de instructor. Iată și numele noilor 
instructori sportivi: I. Bălălău, Em. 
Codreanu, D. Vasiliu, I. Bălășescu, 
Radu Ion, T. Ardeleanu, C. Doiciu- 

I lescu, V. Bărbat, D. Sirbu, M. Piep- 
] tea, V. Huhulea, N. Gheorghe.

loc sau ta ju-rul camerei, a-Mers pe
poi alergare ușoară și din nou mers. 

Ex. 1. — Sttad cu brațul sttag îna
inte, brațul drept înapoi: 
brațelor o dată cu 
întindere de genunchi. Exercițiul 
execută în continuare de 10—12

Ex. 2. Stînd:

schimbarea 
o ușoară îndoire și 

~ ' ' se
ori. 

ridicarea piciorului

rînd ei au cucerit titlul 
republicani ei școlilor 
Ne-a impresionat nu

de participant precum 
asidue pe care le fac 

mai bună prezentare în

spus că Spar- 
tineretului se 

succes în rîn-

uzinei de va-

ce privește 
participări în 
a tineretului 
alte localități,
școlar profesional și tehnic din Ti
mișoara, pină în prezent, marea ma
joritate a celor aproape 1000 de 
membri UCFS participă la întreceri. 
In rîndurile elevilor de aci, gim
nastica se bucură de mare prețuire. 
Patru ani la 
de campioni 
profesionale, 
mărul mare 
și pregătirile 
pentru o cît 
concursuri.

La Școala medie nr. 2 și la Școala 
medie nr. 5, din același oraș, s-au 
făcut pînâ în prezent numai înscrie
rile și pregătirile necesare. Cunos- 
cînd tradiția sportivă a acestor școli 
nu ne îndoim că în curînd vom afla 
rezultate bune și din partea lor.

Șahul și tenisul de masă — iată 
primele două discipline la care se 
întrec elevii Școlii medii nr. 1 din 
Arad. Consiliul asociației sportive îm
preună cu organizația U.T.M. au tre

cut la înscrierea elevilor șî 
lalte discipline sportive. In 
sport vor avea loc întreceri 
nastică, volei, haltere etc. 
prezent, la această școală
fășurat campionatul asociației spor
tive la care au participat toate cele 
27 de clase. Președintele asociației 
sportive, profesorul de educație fi
zică, Alexe Pop, ne-a 
tachiada de iarnă a 
va bucura de același 
durile elevilor.

La grupul școlar al
goane din Arad, consiliul asociației I 
sportive și comitetul U.T.M. și-au 
făcut în fiecare an un titlu de cinste 
din mobilizarea tuturor elevilor în 
întreceri. Cîți elevi, atîția partici- 
panți! Iată o chemare care a-vgă-l 
sit întotdeauna răspuns în.l această! 
școală. Acest lucru a fost posiSR da
torită bunei colaborări dintre orga
nele UCFS și U.T.M. In prezent s-a 
terminat înscrierea elevilor pe probe] 
urmînd ca zilele acestea să înceapă 
întrecerile la cros, handbal, haltere, 
trîntă. șah, tenis de masă și gim
nastică.

fotbal, 
săptă- 
Victor 
de un 
sfirși-

ci. B.

Polrgonul de tir de la stadionul Tineretului din Capitală este solicitai zilnic 
de numeroși tineri, parlicipanfi la Spartachiadă.

Foto : S. Petrică

stîng cu genunchiul spre piept, apoi 
cădere înainte ta fandat; revenire prin 
apropierea piciorului drept de cel stîng. 
Același exercițiu cu eădea-e pe piciorul 
(kept. Mișcarea se repetă de 6—8 ori.

Ex. 3. — Sttad depărtat cu brațele 
întinse ta sus : (îndoirea trunchiului 
înainte cu mîinile pe sd, apoi ridica
rea și extensia corpului pe spate cu 
brațele sus. Se execută de 4—8 ori.

Ex. 4. — Șezînd pe covor cu picioa
rele încrucișate și cu mîinile ia piept: 
întinderea simultană a brațelor și picioa
relor diagonal ta sus și revenire. Se 
execută de 4—5 ori.

Ex. 5. — Sttad cu picioarele depăr
tate și cu brațele lateral : îndoirea la
terală a trunchiului spre stingă, cu ri
dicarea piciorului drept la orizontală; 
menținere în cumpănă, apoi revenire. 
Același exercițiu cu îndoirea spre dreapta 
și ridicarea piciorului sttag. Se repetă 
de 6—8 ori.

Ex. 6. — Ghemuit cu palmele spriji
nite pe sol : săritura iepurelui. Săritura 
înainte pe miini, apoi 
relor prin săritura ta 
acesta vom executa o 
camerei.

încheiem programul 
lor și -respirație profundă.

cu

apropierea picioa- 
ghemuit. Iu felul 
deplasare ta jurul

mers liniști-

SPORTUL gOTULui!.

Versuri dintr-un caiet uitat pe un strung,■■1

(Urmare din pag. 1)

din Uzină l-ai

noștri

pe co- 
secreta- 
vitezo-

Pe oricare om 
întreba îți răspunde:

— Ne mîndrim cu tinerii 
sportivi.

Cu siguranță îți va aminti 
munistul Gheorghe Stanciu, 
rul de partid de la secția
metre, a cărui fotografie apare la 
același loc de cinste pe panoul frun
tașilor Griviței ca 
relor sportive, pe 
oțelar de nădejde 
pe colegul lui de 
sek, un electrician de mina întîi, pe 
strungarul Morăruș, care a atirnaț 
de curînd în cui mănușile de box, po 
inginerii Gheorghe Șerban, Radu De
mian și Mircea Rusu.

— încrederea și dragostea eu caro 
fost înconjurat încă de la veni- 
rn AUliere. ne-a spus proaspă- 
absolvent al Institutului politeh- 
din Cluj, ing. Radu Demian, a 

însemnat pentru mine eel mai serios 
examen: trebuia să răspund acestei 
încrederi. Trebuia să indreptățeso 
dragostea miilor mei de prieteni ne- 
despărțiți cu care impărțim în ate
liere satisfacțiile izbinzilor profesio
nale șase zile din săptămînă, iar du
minica impărțim deopotrivă de prie
tenește bucuriile sau necazurile 
pe terenurile de sport. Nu știu, vă 
spun sincer, nu știu în ce măsură 
am reușit să justific această dragos
te pe care o simt la fiecare pas, dar 
vă rog să fiți convins că este marea 
și permanenta mea preocupare-

Despre Radu Demian și prietenul 
său Mircea Rusu se vorbește mulț 
și frumos în Ateliere. Amîndoi lu-

și în coloanele zia- 
comunistul Eremia 
și rugbist apreciat, 
echipă Mihal Vu-

am 
rea 
tul 
nic

crează în aceeași secție și lucrează 
bine (Demian răspunde de partea 
mecanică a utilajului iar Rusu do 
instalațiile electrice), amîndoi joacă 
în aceeași linie (linia a IlI-a), în e- 
chipa de rugbi a Griviței și în a- 
ceeași linie în „națională". Amîndoi 
îndrăgesc teatrul, muzica, excursiile.

— Gînduri pentru viitor? Să obți
nem izbînzi profesionale și sportive 
care să justifice dragostea tovarăși
lor noștri de muncă. In ceea ce mă 
privește — și Radu Demian privește 
cerîndu-și parcă scuze de la priete
nul lui că are ceva de spus și se
parat de el — în ceea ce mă 
vește, îmi mai doresc personal 
lucruri: să termin inovația la 
lucrez și să am un fecior pe 
vreau să-1 fac rugbist, cu toată 
ziția soției, baschetbalistă. E cel 
frumos sport din cite cunosc.

sa- 
în-

un 
în-

cu

★

prî- 
două 
care 
care, 
opo- 
mai

Fiecare popas în cetatea roșie a 
Griviței prilejuiește noi însemnări 
în carnet. Itinerarul nostru este în
scris pe coordonatele entuziasmului 
colectiv adunat prin înălțimea fap
telor într-un vast și cuprinzător bu
chet de succese închinate importan
tului eveniment din calendarul aces
tei ierni festive : A XV-A ANIVER
SARE A PROCLAMĂRII REPUBLI
CII POPULARE ROMINE.

Grivița Roșie, sărbătorească și tî- 
nără, presară flori peste marmura

glorioaselor aduceri aminte. Grivița 
Roșie trăiește cu eroii ei intrați în 
legendă și cu cei care scriu legenda 
acestor zile socialiste, pe același pa
nou de onoare.

...O carte într-un buzunar de 
lopetă: inginerii Griviței Roșii 
vată.

...Un caiet de teză uitat pe 
strung: muncitorii Griviței Roșii 
vață.

...Un creion rătăcit prin ladS 
scule: toată Grivița Roșie învață.

Inva(ă din propria istorie, din isto
ria țării. învață cum s-a scris și 
cum se scrie istoria. Și scrie cu oa
menii și cu faptele ei o strălucită 
pagină din istoria Romîniei socialiste.

Cît de mult datorăm Partidului, 
care în cincisprezece ani de Repu
blică ne-a călăuzit pașii dintre ruine 
sufletești și de cărămidă spre edifi
cii solide, trainice, spre bucuria de 
a fi OM în toată plinătatea sensurilor 
acestui cuvînt !

Copiem în încheierea acestor rîn- 
duri următoarele cuvinte •

„Partidul ți-a scris pe peretele nou 
O mai veche povață.
Citește-o cu gindul,
Cu inima toată citește-o.
Și-nvață,

învață, 
învață".

Versurile de mai sus fac parte din 
poezia intitulată „GÎNDURI LA A- 
NIVERSAREA REPUBLICII". Am 
citit-o la Grivița într-un caiet uitat 
pe un strung...
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ASTĂ-SEARĂ: finala campionatului pc echipe După un joc foarte
sau C. S. 0. Craiova?Steaua

• Reintră Negrea • Tlnărul C. Dumitru, o mare speranță a craiovenilor
a învinsA reprezentativa R. D. Germane cu 17-14 (7-8)

(Urmare din pag- 1) Ultimele minute ne aparțin

Campionatul republican pe echipe se 
va încheia astă-seară, în sala Floreasca. 
După partide mult disputate, mai cu 
seamă în ultima parte a competiției. 
|după surprize de proporții (cum a fost 
aceea de la Sibiu, in 
rești — pretendentă 
învinsă de formația 
astăzi vom cunoaște 
țării.

Finala campionatului suscită un mare 
interes nu numai în orașele București 
și Craiova, ci și in alte centre ale țării. 
Au rămas în întrecere echipele care 
s-au dovedit a fi cele mai bine puse 
la punct ca pregătire fizică, tehnică și

care Dinamo Bucu- 
La titlu — a fost 
craioveanâ C.S.O.), 
noua campioană a

tactică : Steaua București șl C.S.O. 
Craiova. Care dintre ele va fi noua cam
pioană a țării? Iată întrebarea care fră- 
mîntă pe entuziaștii susținători ai celor 
doua formații. Cît privește pe antre
norii echipelor finaliste (D. Ciobotaru 
— C.S.O. Craiova și Gh. Fiat — Steaua), 
aceștia sînt, fiecare în parte, categorici 
In declarațiile lor : „Vom cîștiga finala, 
ne-a spus Ciobotaru, pentru că toți bă
ieții s-au pregătit cu o ardoare rar în- 
tîlnilă. Sper ca arbitrajele să fie cu ade
vărat obiective. Atunci, oricine va fi 
învinsul, nu va mai avea nimic de re
proșat". Iar Fiat, după antrenamentul 
de miercuri seara, ne declara : 
de la Steaua au prima șansă, 
toți au o valoare mai mare 
craiovenilor. Sînt convins că
aceasta nu ne va mai scăpa titlul".

Craiovenii au sosit ieri la amiază în 
Capitală. Din lotul oaspeților am revăzut 
pe Vasile Vintilă și Petre Deca — nelip- 
siți în ultimii ani de la finalele campio
natelor individuale — C. Dumitrașcu, 
Constantin Dumitru, Mihai Goanță, Florea 
Pătrașcu, Marin Ion, O. Mărădneanu, 
C. Bilă, Gh. Buzatu, Ștefan Panduru, 
Vasile Netea și alții.

Boxerii de la Steaua s-au pregătit și 
ei cu toată atenția, dornici să nu mai 
pățească la fel ca anul trecut, cind au 
pierdut finala cu Dinamo. Prezența lui 
Negrea în formație (după o absență de 
multe luni) întărește potențialul echipei. 
Ciucă, Mindreanu, Anghel 
Dinu, Baciu, Anton, Badea, 
Ivan și Negrea vor apăra,
culorile clubului Steaua. Meciurile vor 
Începe la ora 19,30.

tot timpul favo-

Mline dimineață

it

campionatului republi
care se va desfășura 
dimineață amatorii de

Finala „Cupei 
orașului București
După finala 

can pe echipe, 
astă-seară, mîine
spectacole pugilistice vor avea prilejul 
să uzioneae o altă finală. Este vorba 
de întîlnirile din cadrul „Cupei orașu
lui Kcurești*, competiție la care au 
participat, de-a lungul etapelor, peste 
150 de boxeri.

Reuniunea se va disputa în sala Flo
reasca, cu începere de la ora 10.

HOCHEI^x]

„boxerii 
Aproape 
dec-ît a 

de data

atac. Scorul Ie este
rabil: 6—2 (min. 13), 8—4 (min. 20). 
Dar, iată că revirimentul echipei 
noastre — atit de așteptat de entu
ziastul public — se produce ! Tînă- 
rul Bogolea, care l-a înlocuit pe Redl 
in min. 18, apără o lovitură de la 
7 m, iar apoi Oțelea, Covaci și Moser 
realizează trei goluri spectaculoase. 
Siguranța oaspeților se risipește in 
citeva clipe și 
conduc numai

La reluare, 
jocul în nota 
eficacitatea jucătorilor romini ies în 
evidență, chiar in min. 31 cind ei 
egalează la capătul unei combinații 
frumoase. Nu trec decit două minute 
și Ivănescu ne aduce pentru prima 
oară conducerea : 9—8. Riposta hand
baliștilor germani este promptă, de
oarece Petzold înscrie. Scorul este 
din nou egal, însă pentru ultima 
oară în această partidă. In minutele 
următoare ambele 
victoria. Ivănescu 
gol, imediat după 
duie“ bara porții 
șut năpraznic și, deși sintem 
ferioritate numerică (Costache 
minat), același Moser inscrie 
culos cu toată opoziția lui

noastră.
categoric. De Ia 15—14 scorul devine 
17—14, după cîteva faze de mare 
spectacol care ridică tribunele in pi
cioare. Scor final : 17—14 pentru
R. P. Romină.

A arbitrat corect și autoritar, LA- 
JOS KESZTHELY (R. P. Ungară). 
Au jucat formațiile:

R. P. ROMlNA: Redl (Bogolea) 
Ivănescu (6), Covaci (2), Hnat 
Nodea, Costache II, Costache I 
Moser (4), Bădulescu (1), Oțelea

R. D. GERMANA: Fischer (Beier)
— Kaldarasch (1), Tiedemann (3), 
Kretzschmar (1), Haberhauffe (2), 
Hebler (3), Langhoff (1), Leonhardt 
(1), Holke, Petzold (2).

(li.
(2).
(1).

(Cișmaș), 
Trandafir, 
astă-seară,

R. C.

Campionatul republican se dispută 
după o formulă îmbunătățită

Ia sfirșitul reprizei ei 
cu 8—7.

echipa noastră începe 
ei obișnuită. Viteza și

BUCURIA
(Urmare din pag. 1)

VICTORIEI!

formații forțează 
marchează un nou 
aceea Moser 
Iui Fischer

,zgu- 
i un 
i in- 

eli-

cu 
in 
II 
specta- 
Beier, 

care-1 înlocuise pe Fischer (min. 40). 
Meciul este foarte indirjit. La sco

rul de 11—9 pentru echipa noastră, 
Kretzschmar transformă o lovitură 
de la 7 m și reduce din handicap. 
Vom fi egalați ? Nu ! Pentru că ime
diat, Hnat se inalță și trage puternic 
făcind inutil plonjonul Iui Beier:
12— 10. După un minut, Ivănescu în
scrie din nou astfel că scorul devine
13— 10. Echipa oaspe are o puternică 
revenire. Iși mobilizează toate for
țele, încearcă totul dar nu realizează 
decit două goluri prin Haberhauffe 
(ultimul dintre ele cind echipa noas
tră era. din nou, in inferioritate nu
merică, Ivănescu fiind eliminat). Sco
rul se menține strins, însă în favoarea

O măsură bună: 
publican de 
anul 1963 se 
mulă diferită 
cuți.

Schimbarea

campionatul 
pe gheațăhochei

desfășoară după o 
de cea a anilor

formulei — cerută

re- 
pe 

for- 
tre-

mai
de mult de presă și de unii specia
lizai Federației — a fost determi-
nată~ de faptul că 
vechi, al calificării 
pionilor de regiune 
se înregistrau mari 
între participanți. 
exemplu, campionatul pe 
care echipe ca Șurianul și Rădăuți 
se situau la un nivel valoric net 
inferior celorlalte participante, ceea 
ce făceau pe de o parte ca lupta 
sportivă să fie dezechilibrată iar pe 
de altă parte ca latura spectaculară 
a turneului final al campionatului 
să fie deservită. Și mai nepotrivită 
apărea vechea formulă dacă ne gîn- 
dim că in timp ce unele echipe slabe 
se calificau pentru turneul final mul
țumită faptului că... n-aveau contra
candidat in regiunea respectivă sau 
jucau niște baraje pur formale, alte 
formații, mult mai bune, din regiuni 
cu activitate mai intensă, erau barate 
in drumul lor către turneul final de 
echipele fruntașe ale țării. (Cazul unor 
echipe din București sau regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară).

Prin noua formulă acest neajuns 
a fost înlăturat. Astfel, au fost cali
ficate de drept pentru turneul final 
primele patru echipe din clasamentul 
campionatului trecut și anume : 
Steaua, Voința Miercurea Ciuc, Știin
ța wlicurești și Știința Cluj. Aceste 
echipe sînt totuși obligate să parti
cipe la 
trebuie 
ianuarie

Intre 
pută la 
ghieni un turneu de calificare, la care 
vor participa șase echipe și anume : 
prima clasată în București (în afară 
de Steaua și Știința), primele două 
clasate în campionatul regiunii Mu
reș-Autonomă Maghiară (în afară de 
Voința Miercurea Ciuc), precum și 
campioanele regiunilor Brașov, Su
ceava și Hunedoara. Aceste șase for
mații se vor întrece într-o competiție 
sistem „fiecare cu fiecare'! numai 
tur iar primele două clasate se vor 
califica pentru turneul final.

După cum se vede, o „sită*! destul 
de deasă, care asigură, cu adevărat, 
participarea la turneul final al cam
pionatului republican a celor mai 
bune echipe, fapt, care servește atît 
asffectul creșterii tehnice cit și pe 
cel spectacular al competiției. Rea»

după sistemul 
automate a cam- 
în turneul final, 
decalaje valorice 

Ne amintim, de 
1962, în

campionatele regionale, care 
să se încheie pînă la 13 
1963.

16—20 ianuarie se Va dis- 
Mlercurea Ciuc sau Gheor-

zeitung", îmi spune: „ExtraordinarI 
Dar cred că vom cîștiga". Același 
lucru însă U credeam și noi. Aveam 
încredere în handbaliștii noștri, în 
puterea lor de luptă, în dorința lor 
de a

Pe
cele 
mai 
care 
iată

noi. Handbaliștii din R.D.G.

învinge, 
măsuri ce se desfășura meciul, 
două „galerii" se înfruntau cu 
multă pasiune, lansind lozinci 
de care mai încurajatoare. Și 
că situația s-a schimbat. Con

ducem 
încep să scadă ritmul. Cerul parcă s-a 
luminat pentru noi. Numai cu cinci 
oameni in atac (unul dintre jucători 
fusese eliminat) continuăm ofensiva și 
Moser, calm, înscrie în stilul lui carac
teristic — prin plonjon — ridicind 
scorul la 11—9 pentru echipa Romîniei.

Scor strins: 15—14 pentru noi. Ata
căm din nou și Bădulescu este oprit 
prin fault, in momentul cind se pre
gătea să șuteze și, 
inscrie. Arbitrul nu 
torul nostru sesizind 
de secundă situația,
spre poartă prin atingerea podelii și 
mingea, buclucașă, spre mirarea por
tarului oaspe, căzut la părnlnt, intră 
in plasă! Spectatorii izbucnesc în |

bineînțeles, să 
fluieră. Jucă- 

intr-o fracțiune 
trimite mingea

urale. Emoțiile parcă au dispărut. 
Mai sînt doar 3—4 minute de joc, 
începe splendida demonstrație a 
campionilor mondiali. Mingea este 
purtată cu repeziciune de la un ju
cător la altul. Fentele și driblingu
rile lor stîrnesc ropote de aplauze. 
Jucătorii germani fac vădite eforturi 
pentru a opri iureșul handbaliștilor 
noștri. Și, in încercările lor, nu ex
clud nici faulturile. Dar pot opri 
oare dezlănțuirea unui fluviu năval
nic, cind zăgazurile sînt rupte 7 Im
posibil ! Handbaliștii oaspeți, care 
învinseseră pe suedezi la ei acasă, 
sînt tot mai nervoși, opresc tot mai 
greu atacurile reprezentativei noastre.

Fluier final. Tabela de marca) 
arată : 17—14 pentru echipa Republicii 
Populare Romine care, așa cum de
clara la sfirșit căpitanul reprezenta
tivei noastre, închina victoria celei 
de a 15-a aniversări a Republicii 
noastre dragi.

Cinste vouă, handbaliști care ați 
dovedit din nou o mare putere de 
luptă, o deosebită forță morală în 
momentele grele, o fierbinte dorință 
de a învinge, de a aduce un nou 
succes de prestigiu patriei noastre I

Activitatea la zi

mințim că turul turneului final este 
programat la București între 22 și 
27 ianuarie iar returul in intervalul 
26 martie—4 aprilie.

In legătură cu campionatul repu
blican, se pare că echilibrul lui nu 
se va manifesta numai sub aspectul 
valorii generale mai apropiate a ce
lor 6 echipe participante la turneul 
final ci și în privința luptei directe 
pentru titlu. Actualii campioni, ho- 
cheiștii de la Steaua, vor avea un 
adversar mult mai dificil decit anul 
trecut în echipa Voința Miercurea 
Ciuc, care în acest sezon va bene
ficia și de aportul unor jucători ca 
fundașii Varga și Balint I, atacanții 
Szabo II și Ciorba I care s-au re
întors la echipa lor, după termina
rea stagiului militar. Acest fapt duce 
la o 
pele 
plus

apropiere valorică între echi- 
Steaua și Voința și deci la un 
de interes față de campionat.

RADU URZICEANU

CAMPIONATUL ORAȘULUI BUCU
REȘTI

In primul joc din cadrul campio
natului Capitalei, echipa Steaua a în
trecut pe Dinamo cu 9-1 
3-1). Au marcat: Szabo I 
mar (2), Ganga, Ciorba II, 
nescu, Ștefanov, respectiv

(4-0, 2-0, 
(2), Cala- 
Peter, Io-
Lungu.

iiCUPA SPORTUL POPULAR"
Din Timișoara, Cluj, Brașov și alta 

localități din țară am primit vești în 
legătură cu activitatea de iarnă, la hand
bal în 7, a juniorilor și junioarelor. 
Ultimele se referă la începerea tradi
ționalei competiții „CUPA SPORTUL 
POPULAR*, ajunsă Ia a șasea ediție. 
La Timișoara au și început întrecerile 
primei faze, pe centre. La juniori par
ticipă cinci echipe: Banatul, SS.E. și 
Tehnomeial (toate din Timișoara), C-S.M. 
și Olimpia (ambele din Reșița). Paralel 
se desfășoară o competiție rezervată 
□nor formații de categoria a 11-a fără 
drept de calificare în „CUPA SPORTUL 
POPULAR* (aceste echipe stat 7 Ia 
număr). La junioare iau parte 7 for
mații : două ale Banatului, trei ale 
Școlii sportive de elevi. Constructorul 
și Fulturii. Favoritele sînt C.S.M. Reșița 
și S.S.E. la băieți. Banatul la fete. La 
Cluf participă cite 6 echipe: C.S.S. I și 
II, S.S.E. I și II, Școala medie nr. 11 
(toate din Cluj) și Ind. Slrmei C. Turzii 
la juniori, FI. roșie, CS.S. I și II, 
Școala medie nr. 11, Știînfa Babeș-Bolyai 
și SS.E. La junioare. In fine, la Brașov 
este înregistrat același număr de echipe 
participante: Tractorul, Școala medie 
nr. 2, Strungul, Luceafărul, S.S.E. și 
Dinamo la băieți. Luceafărul, Tractorul 1 
și II, Școala medie nr. 2, Partizanul și 
S.S.E. la fete.

In cadrul campionatului de juniori, 
Dinamo—Steaua II 11-0 (3-0, 3-0, 5-0). 
(GH. AMUZA, coresp.).

Atac al echipei Steaua la poarta Iul Dinamo. (Fază din meciul inaugural al 
campionatului de seniori al orașului București.

Foto: Gh. Amuza

A ȘASEA EDIȚIE
Cum se vede din aceste cîteva exem

ple, „CUPA SPORTUL POPULAR* tre
zește, ca de obicei, un mare interes 
printre juniori și junioare. Această com
petiție le asigură o activitate regulată 
în timpul iernii și, în plus, constituie 
un prilej de afirmare. Fiecare ediție a 
scos la iveală numeroase elemente tinere 
talentate, îmbogățind cadrele acestui 
spectaculos sport. De aceea trebuie a 
cordată toată atenția pregătirii handba- 
liștilor și organizării meciurilor acestei 
întreceri.

„CUPA 
desfășoară 
tuala, echipele se întî'nesc pe centre. 
Jocurile trebuie încheiate pînă la data 
de 27 ianuarie. învingătoarele în a 
ccastă etapă se vor califica pentru faza 
intercentre, care este programată la da
tele de 3—10 februarie. Ultima fază va 
avea loc ia 22—24 februarie și la ea 
vor participa formațiile calificate dia 
etapa precedentă, plus echipele deți
nătoare ale Cunei (C.S.S. București la 
băieți și Tractorul Brașov Ia fete). 
Turneul final va avea loc Ia București

• Mîine după-amiază, amatorii de 
handbal din Capitală vor putea asista, 
în sala Floreasca, la un interesant pro
gram. alcătuit din meciuri pentru „Cupa 
de iarnă* și partide în care evoluează 
selecționata U.A.S.R. șî lotul nostru 
feminin. Iată ordinea jocurilor: de la 
ora 15: Confecția — Rapid (f); Ti
tanii — Steaua (m) ; C.S.Ș. — Știința 
(m) ; Sel. divizionară A — Sel. divizio
nara B ([) ; Rapid — Dinamo Bacău 
(m) ; Sel. divizionară — Sel. U.A.S.R. 
(m) ; Vestitorul — Unirea (f).

• Rezultate din -Cupa de iarnă* la 
Ploiești : M ASCULIN : C.S.O. — S.S.E. 
37—21 (19—10); A.S.A. — Prahova 
40—31 (15—16). (M. Popescu, coresp.)

SPORTUL POPULAR* *e 
în trei faze. -In prima, ac-

• Iată situația clasamentelor in 
„Cupa de iarnă" Ia Brașov : In seria I, 
după 4 etape, conduce Dinamo Brașov 
(neînvinsă) eu 8 p, urmată de: 2. Trac
torul 6 p. 3. Chimia Făgăraș 4 p 
(116:95). 4. Recolta Hălchiu 4 p, (74:99).
5. Textila Sf. Gheorghe 2 p, 6. Știința 
0 p. In seria a II-a, după trei etape, 
conduce Luceafărul cu 6 p, urmată de: 
2. Carpați 4 p, 3. Col oro m Codlea și 4. 
Timișul 3 p, 5. Recolta Sînpetru 2 p,
6. Recolta llărman 0 p. (C. Diaconescu 
și V. Popovici-cmesp.).

In „Cupa de iarnă"

Știința—Progresul 13-4 (4-1)
Joi după-amiază, sala Floreasca a găz

duit o semietapă a „Cupei de iarnă**. 
Cele două întâlniri au fost viu dispu
tate.

ȘTIINȚA — PROGRESUL (f) 13—4 
(4—1). Jucătoarele de la Progresul au 
reușit să deschidă scorul chiar în pri
mul minut de joc iar după 3 minute 
Carolina Cîrligeanu a egalat. Pînă în 
minutul 21 tabela de marcaj a rămas 
neschimbată din cauza pripelii de care 
au dat dovadă jucătoarele ambelor e- 
chipe în acțiunile ofensive. în ultimele 
minute ale reprizei, jucătoarele de la 
Știința au acționat mai clar în atac și 
au înscris 3 puncte, fără să primească 
vreunul. După pauză, Progresul „cade*, 
din cauza insuficientei pregătiri fizice. 
Știința joacă bine și cîștigă meritat, 
la scor. Golurile au fost înscrise de: 
Elena Pădureanu (4), Aurelia 
(3), " 
Ionaș (2), Erica Braedt (2) 
Ștliința, respectiv, Maria Ghiță 
Stela Dumitru (1).

DINAMO BUCUREȘTI — RAFINĂ
RIA TELEAJEN (m) 16—15 (6—7). 
Tinerii de la Rafinăria au început „tare*. 
Ei au găsit deseori apărarea dina mo-

vistă pe picior greșit și au înscris 
taculos. Astfel, în minutul 19 au 
un avantaj de 4 goluri: 1—3. 
acest 
s-au apărat mai atent și pînă la sfîr- 
șitul reprizei au redus diferența la un 
punct. In repriza a doua, după 13 minu
te, Teleajcn a condus cu 3 puncte: 
(12—9), dar în min. 48 scorul a devenit 
egal : 12—12. în ultima parte a întîl- 
nirii, dinamoviștii, avînd pe Coman 
și Lucian Popescu în formă bună, au 
luat conducerea pe care au păstrat-o 
pînă la sfirșitul partidei. Cei mai buni 
jucători au fost: Coman (6), Lucian 
Popescu (5) de la Dinamo, Brașoveanu 
(5) și Nețoi (4) de la Rafinăria Te
ica jen.

spee- 
avut 
Din 

minut, rezervele dinamoviștilor

Carolina Cîrligeanu (2),
Szoko 
M^ria 
pentru 
(3) și

★
Continuîndu-și pregătirile în vederea 

viitoarelor întîlniri internaționale, lotul 
național feminin și selecționata U.A.S.R. 
au susținut cite o partidă amicală, în 
compania echipelor Rapid (20-—4) și. 
respectiv, Dinamo Bacău (34—6).

V. POMPILIU

SPORTUL POPULAR
Pag. a S-a Nr. «UK



IN CENTRUL ATENȚIEI—MUNCA DE EDUCAȚIE CU SPORTIVII
Salutul Comitetului Central al Partidului Muncito- 

ț resc Romîn, Consiliului de Slat și Consiliului de Mi-
ț niștri al Republicii Populare Romîne, adresai Con-
' ferinjei Uniunii de Cuifură Fizică și Sport, arată că
ț „Mișcarea noastră sportivă dispune de condiții
} materiale corespunzătoare, do sportivi talenfafi, ho-
? lărîțl și capabili să urce cele mai înalte culmi ale
J măiestriei. Ea poate și trebuie să obțină în toate ra-
1 murite de sport rezultate la nivelul celor mai valo- 
J roase performanfe mondiale".
| în vederea îndeplinirii acestui important obiectiv, 
J pe lingă formarea de cadre și sportivi bine pregălifi,
2 organizajiile sportive sînt chemate să desfășoare o 
ț intensă și permanentă activitate de educare a sporli- 
; vilor în spirilu* dragostei nemărginite tată de patr:e,

al atitudinii noi fafă de muncă, al respectului fafă 
de colectivul în care îșî desfășoară activitatea profe
sională, fafă de colegii de echipă și adversar, fafă 
de publicul spectator care îi înconjoară cu dragoste.

Ținîrtd seama de rolul mare pe care îl are educa- 
fia sportivului în procesul de instruire, Consiliul Ge
neral al UCFS, împreună cu consiliul orășenesc UCFS 
București, a inițiat pe lingă alte măsuri și un ciclu 
de consfătuiri cu antrenorii și cadrele din mișcarea 
sportivă pe tema muncii de educafie.

Prima consfătuire de acest fel a avut loc miercuri 
după-amiază la sediul Consiliului General al UCFS. 
De la lucrările acestei consfătuiri a fost cules mate
rialul prezentat în rîndurile ce urmează—

Referate interesante

In cadrul consfătuirii au fost pre
zentate 5 referate privind munca 
de educație, cu următoarele 

teme: „Despre unitatea procesului in- 
strnctiv-educativ" (ținut de antreno
rul emerit, prof. N. Nedef), „Sportivul 
în producție, cu toate aspectele le
gate de această îndatorire" (antrenor 
Mihai Sărățeanu), „Cum folosesc co
lectivul în prevenirea și combaterea 
abaterilor pe terenurile de sport și 
in viața particulară a sportivului" 
(antrenor Gică Nicolae), „Cum am or
ganizat timpul liber al sportivilor pe 
care îi antrenez" (antrenor emerit 
Radu Huțan), „Munca educativă cu 
juniorii" (prof. Dan Popper).

Referatele prezentate au constituit 
un bun punct de plecare în discuțiile 
privind munca de educare cu spor
tivii.

Cei care au prezentat referatele au 
expus unele dintre metodele folosite 
în munca de educare a sportivilor 
și care i-au ajutat fie să obțină per
formanțe sportive superioare, fie să 
înlăture unele deficiențe.

„Fără o educație sănătoasă, fără 
dezvoltarea unor calități înalte n-ar 
fi fost cu putință — spunea în refe
ratul său antrenorul N. Nedef — ca ju
cătoarele și jucătorii noștri de hand
bal să obțină atîtea victorii de pres
tigiu pe plan mondial. Educarea cu
prinde ansamblul problemelor privind 
dezvoltarea calităților fizice, a par
ticularităților psihice individuale, for
marea conștiinței și a conduitei mo
rale, dezvoltarea trăsăturilor persona
lității sportivilor.

Trebuie să arătăm că munca de 
educație a făcut parte bl permanență 
din programul de instruire a loturi
lor republicane de handbal. In cadru! 
acestora s-a creat de-a lungul anilor 
o tradiție de muncă intensă, pe care 
colectivul de sportivi și antrenorii 
au transmis-o noilor veniți. Munca în 
antrenamente a jucat un rol deosebit 
in educația handbaliștilor și handba
listelor. Așa ara ajuns să depășim 
uneori adversari care ne erau supe
riori din punct de vedere tehnic. In 
activitatea noastră am folosit metoda 
de influențare colectivă, dar am ținut 
seamă de fiecare dală de particulari
tățile individuale. Unii reușesc să se 
mobilizeze suficient și imediat in timp 
ce alții fac acest lucru mai greu.

Am avut însă și cazuri de sportivi 
«are în urma rezultatelor bune obți
nute pe plan mondial au începui să 
se creadă atotștiutori, că sînt cei mai 
buni. Ca urmare au început să-și 
neglijeze pregătirea, să se eschiveze 
de Ia antrenamente sau să le facă 
de mintuiaiă. Ei in mod greșit au 
ajuns la concluzia că au atins nivelul 
maxim al formei sportive și deci nu 
mai au nimic de învățat. Cu aceștia 
a trebuit să desfășurăm o muncă mai 
intensă, pentru a-i face să fie din 
nou aceiași sportivi modești, perseve- 
renți in pregătire. Nouă, antrenorilor, 
ne revine misiunea de a stabili un 
coeficient comun, de a omogeniza in
dividualitățile, de a cultiva la unii 
calitățile bune pe care le au ceilalți, 

ln limpui Cetwjăitârii. Aspect din sală.

de a realiza în acest fel nn adevărat 
colectiv".

In referatul său, antrenorul N. Sâ- 
rățeanu de la clubul sportiv Metalul 
s-a ocupat de un aspect de seamă al 
muncii de educație cu sportivii și 
anume: sportivul în producție.

La clubul Metalul — se arăta în 
referat — preocuparea pentru desfă
șurarea unei activități profesionale 
cit mai bune a sportivilor a stat in 
permanență in atenția antrenorilor și 
conducerii. Deseori ședințele pe care 
sectoarele tehnic și de propaganda 
ale clubului le țin cu antrenorii au 
avut pe ordinea de zi, discutarea 
unor probleme privind comportarea 
sportivilor noștri la locul de produc
ție. In secția de motocielism, de pildă, 
90 la sută din componenții ei lucrează 
la uzinele „23 August" din Capitală. 
Toți sînt muncitori calificați și lu
crează in diferite sectoare. Munca 
de zi cu zi în producție îmbinată cu 
munca pentru pregătirea motocicle
telor (unde sint necesare cunoștințe 
tehnice mereu crescinde) au dus la 
o sporire sensibilă a calificării profe
sionale a acestor sportivi. In felul 
acesta, ei au reușit să rezolve cu suc
ces sarcinile pe locurile de produc
ție, să se evidențieze, să fie apreciați 
și stimați de tovarășii lor de muncă. 
Despre sportivi ca C. Dovitz, St. 
lancovici, T. Popa, C. Radovici, to
varășii de muncă din sculăria gene
rală, din sectorul motoare și labora
tor au numai cuvinte de laudă. Dato
rită atașamentului lor față de uzină, 
între acești sportivi și muncitori s-a 
creat o strinsă prietenie. Nu intimplător 
colectivul de muncitori de la sculăria 
generală, cînd a aflat că maeștrii spor
tului St. lancovici și B. Predescu au 
cucerit medalii de aur la concursul 
internațional de șase zile din Austria, 
au organizat apariția unei ediții spe
ciale a gazetei de perete. Alături de 
fotografiile lor, de medaliile de aur, 
au apărut articole care exprimau 
mindria colectivului pentru realizările 
sportive ale tovarășilor lor de muncă. 
Acestea nu trebuie însă să ne facă 
să trecem cu vederea unele manifes
tări negative — rămășițe ale influen
ței burgheze în sport cum sînt vede
tismul, tendințele spre profesionism, 
spiritul exclusiv de club care se mai 
întîlnesc. în unele ramuri ale spor
tului nostru. Iată, de pildă, cazul mo- 
tociclistului Ion Cucu din secția noas
tră, Pentru abateri de la disciplină el 
a fost sancționat de către federația

Din cuvintul purticipanților...
Pe marginea celor 5 referate pre

zentate au luat cuvintul antrenori, 
profesori, activiști. Ei au scos în 
evidență importanța muncii de edu
cație cu sportivii în obținerea unor 
rezultate valoroase, salutînd totodată 
inițiativa Consiliului General al 

de specialitate. Colectivul de muncă 
sesizat de aceasta prin biroul orga
nizației de bază P.M.R. a luat ime
diat inițiativa discutării lui. Membrii 
colectivului In care muncea Ion Cucu 
l-au făcut o critică aspră, l-au arătat 
greșeala săvîrșită, l-au ajutat să se 
îndrepte. Ajutorul tovarășilor de 
muncă a avut o influență pozitivă. 
Ion Cucu a început să muncească mai 
bine, să fie modest și disciplinat, sa 
obțină rezultate din ce în ce mai 
bune, să fie la Înălțimea tovarășilor 
săi de muncă.

Printre referatele prezentate a fost 
și acela privind munca educativă cu 
juniorii. în secția de tineret a Cen
trului de antrenament și perfecțio
nare' sportivă „23 August", activează 
un număr de 500 de copii și ti
neri între 16—18 ani. In acest centru, 
munca de educație a stat, cum este 
și firesc, în centrul preocupării 
profesorilor și antrenorilor. Elevii lor 
sint foarte tineri și de felul cum vor 
fi educați depind in mare măsură 
atît rezultatele sportive cît și acti
vitatea lor profesională, locul pe care 
îl vor ocupa In societate. De aceea, 
cu juniorii trebuie desfășurată o 
muncă temeinică de educație de către 
cadre tine pregătite, de la care elevul 
să aibă de învățat numai lucruri 
bune. Colectivul de antrenori de Ia 
susnumitul centru este preocupat să 
găsească mijloace și metode eficace, 
pentru ca in toate secțiile pe ramură 
de sport să se formeze un spirit co
lectiv, o opinie sănătoasă. Munca cu 
tineretul este o sarcină de onoare și 
antrenorii au datoria de a asigura 
schimbului de mîine o educație co
respunzătoare. Iată citeva obiective 
pe care și Ie-a propus, pentru prima 
etapă de muncă, acest colectiv: 
formarea și întărirea obișnuinței de 
a respecta regulile de bonă purtare; 
formarea și intărirea disciplinei con
știente liber consimțite ; dezvoltarea 
spiritului tovărășesc al unității și ata
șamentului față de centru și secția 
respectivă ; formarea unei opinii sănă
toase a colectivului de sportivi, culti
varea dragostei fată de realizările regi
mului democrat-popular și educarea 
elevilor in spiritul patriotismulai so
cialist și internaționalismului proletar.

Referatele au oglindit preocuparea 
celor ce le-au prezentat pentru des
fășurarea muncii de educație cu spor
tivii. Ele însă n-au putut cuprinde 
numeroasele aspecte legate de această 
temă. In schimb, au constituit subiec
tul unor discuții folositoare.

UCFS, menită să realizeze un pre
țios schimb de experiență In care 
să fie relevate rezultatele bune, me
todele de muncă, dar în același timp 
să fie scoase la Iveală și înlătu
rate și lipsurile care se mai mani
festă.

D. IONESCU, antrenor al clubu
lui sportiv Unirea : .Trebuie să spun, 
de la început, că acest ciclu de con
sfătuiri este foarte binevenit. Munca 
de educație cu sportivii a stat în 
permanență în centrul activității mele 
de antrenor, mai ales că de aproape 
10 ani mă ocup de pregătirea echi
pelor de juniori. Începutul carierei 
de antrenor a coincis cu o perioadă 
de temeinică documentare, de cunoaș
tere a elevilor mei. Acolo unde am 
constatat carențe m-am oprit mai 
mult, m-am gindit la metodele cele 
mai bune pentru ca lipsurile respec
tive să fie lichidate. Cind s-a ivit 
ocazia nu am așteptat vreo ședință 
pentru a arăta elevului respectiv lip
surile, greșelile. L-am criticat pe 
loc, atunci cind jucătorul avea încă 
proaspătă în memorie abaterea să
vîrșită, cînd a putut să-și dea seama 
mai bine de repercusiunile pe care a

ceasta le-ar aduce pregătirii lui, colec
tivului. In munca de educație trebuie 
folosit în permanență exemplul celor 
buni. La sfirșitul unei perioade de 
activitate, ch^? am făcut caracterizări 
fiecărui jucător asupra pregătirii teh
nice, tactice, am avut în vedere și 
comportarea sa pe teren, in societate; 
de multe ori, această caracterizare 
am analizat-o cu fiecare jucător în 
parte. Rezultatul acestor preocupări 
mi-a dat satisfacții: de mult, elevii 
mei nu au mai călcat regulile bunei 
conduite. Aceasta, bineînțeles, a fost 
și rodul colaborării strlnse, perma
nente care a existat între conduce
rea clubului și organizațiile U.T.M. 
din care făceau parte jucătorii. Pu
nând în discuție pe cei ce au greșit, 
evidențiindu-i pe cei buni, organi
zația U.T.M. ne-a fost un prețios 
ajutor in desfășurarea muncii de edu
cație cu juniorii. Toate acestea au 
contribuit, desigur, la obținerea unor 
rezultate sportive bune, printre care 
și cucerirea, in mai multe rinduri, 
a titlului de campioni ai R.P.R. de 
juniori, la rugbi.

GR. IOANIDE, antrenor, clubul 
sportiv Dinamo: Munca de educa
ție este pe cit de importantă pe atît 
de complexă. Ea cere vreme, răb
dare. Dar trebuie rezolvată, totuși, 
la timpul oportun. E necesar să se 
țină seama de virsta sportivului, de 
particularitățile fiecăruia. Aș vrea să 
spun citeva cuvinte despre „capri
ciile' unor sportivi buni care Se cred 
de neînlocuit. Ce trebuie să facă an
trenorul in asemenea cazuri ? Fi
rește, să le combată cu tărie. Dar 
cel mai bun antidot va fi acela al 
ridicării de noi sportivi cu care să 
fie completat lotul. In aceste con
diții, antrenorul poate să înlocuiască 
pe acei sportivi, chiar dacă la 
început valoarea sportivă a rezer
velor nu este la nivelul titularilor. 
Dar, cu un om cu calități morale 
sănătoase, disciplinat, obții, fără în
doială, rezultate mai bune.

B. MENAS, antrenor de șah : Ml 
s-a părut deosebit de interesant re
feratul „Sportivul în producție, cu 
toate aspectele legate de această în
datorire". M-am oprit asupra aces
tuia. fiindcă e bine știut că în pro
cesul muncii se formează caracterul 
sănătos, trăsături morale deosebite 
Activitatea profesională a sportivului 
influențează în mod direct activi
tatea lui sportivă. La noi, la Elec
tronica, de pildă, în 1960, un tinăr 
tehnician. M. Nacu, era șahist de ca 
tegoria a IV-a. Tinărul nostru făcea 
progrese însemnate de la o zi la alta 
și astăzi este un foarte bun proiec
tant în aparate de radio. Succesele 
din producție l-au stimulat. Si iată 
că după numai doi ani, Miron Nacu 
este jucător de categoria I Și — 
mal mult — participant la actuala 
ediție a finalei campionatului R.P.R. 
Același lucru l-aș putea spune des
pre Mircea Pavlov. In urmă cu cîtva 
timp, Pavlov nu muncea pe măsura 
posibilităților lui. In această situa
ție, nici în șah nu mai obținea re
zultate bune. A venit însă ajutorul 
organizației de partid și al comu
niștilor din secția în care muncea 
Mircea Pavlov. El a fost ajutat în 
permanență să-și îmbunătățească ac
tivitatea profesională, a fost spriji
nit de fiecare dată, muncitorii mai 
virstnici i-au fost totdeauna buni 
îndrumători și sfătuitori. Azi, M. Pav
lov și-a schimbat atitudinea față 
de muncă, a obținut succese de sea
mă și conducerea secției a hotărît 
să-l treacă pe post de maistru. Și 
în cazul lui se poate spune că suc
cesele de la uzină, obținute cu spri
jinul colectivului unde el muncește, 
l-au făcut să se pregătească temei
nic și in sport. Comportarea din re
centul campionat e grăitoare.

C. FLORESCU, antrenor la Clu
bul sportiv școlar : Referatele pre
zentate au fost interesante. Totuși 
ele au trecut uneori prea ușor peste 
unele aspecte negative care, la un 
moment dat par fără importanță. Ar 
fi greșit dacă am judeca astfel. In 
urmă cu două săptămîni, doi sportivi 
de la Știința București au venit la 
bacul de la stadionul Tineretului. Nu 
aveau program organizat. Cu toate 

acestea ei au insistat să intre în 
sală. Mai mult chiar, au insultat 
personalul administrativ și pe an
trenorul care lucra in momentul 
acela. Unul dintre ei este Vasile Jir- 
gea, student la Științe juridice. Celă
lalt n-a avut nici măcar curajul să-și 
spună numele. Clubul Știința se pare 
că a trecut cu vederea acest „mic" 
incident. Dar el este rezultatul unor 
goluri serioase în pregătirea educa
tivă a celor doi canotori. Am dat 
acest exemplu pentru a arăta ce în
seamnă să nu acoțrzi importanța cu
venită unor ieșiri pe care le poți 
considera ușoare dar care știrbesc 
din prestigiul clubului respectiv. 
Nouă, antrenorilor, ni se cere con
secvență și exigență, dar nu aplicate 
în mod rigid, ci cu multă chib
zuință.

N. POPESCU, activist, clubul spor
tiv Metalul: „Vreau să spun citeva 
cuvinte despre figura antrenorului, 
despre exemplul personal pentru 
sportivii săi. I. Stoian, S. Dumi
trescu prin comportarea lor, prin per
severența dovedită în munca de pre
gătire și-au cucerit o stimă bineme
ritată în rîndul sportivilor. Nu ace
lași lucru l-a reușit antrenorul de 
ciclism N. Țapu. La învățământul 
politic acest antrenor se prezintă^ cu 
regularitate slab pregătit, se scuză 
de fiecare dată. El nu reușești? să 
fie în pas cu noul, nu se străduiește 
să realizeze acest lucru. Urmarea 
este lesne de înțeles: secția de ci
clism trăiește doar cu „firma". Pină 
acum această secție n-a reușit să ob
țină rezultate. Ba mai mult. In ca
drul ei domnește o atmosferă nesă
nătoasă în care iși face loc fuga de 
pregătire, ieșiri incompatibile cu ca
litățile sportivului de tip nou. Nu 
putem fi de acord cu felul cum în
țelege antrenorul de tir D. Pineta să 
desfășoare munca educativă. El se 
rezumă doar la sancțiuni, neglijînd 
munca de educație, cu variatele ei 
forme și mijloace de care dispune. 
In încheiere aș vrea să subliniez 
faptul că conducerile cluburilor și 
asociațiilor sportive vor trebui să 
țină o mai strinsă legătură cu sin
dicatele, cu organizațiile U.T.m7?Și^ 
pot să aducă un sprijin prețios în 
desfășurarea muncii de educație cu 
sportivii. De cite ori a existat această 
colaborare, rezultatele bune n-au in- 
tîrziat să apară. Tocmai de aceea 
aportul pe care organizațiile de mase 
îl pot aduce în rezolvarea acestei 
importante sarcini nu trebuie ne
glijat.

★

în încheierea Consfătuirii a luat 
cuvintul tovarășul Aurel Duma, pre
ședintele Consiliului General al UCFS 
care a subliniat necesitatea desfășu
rării unei munci educative pline de 
conținut cu toți sportivii și cadrele 
UCFS, scoțând în evidență rolul Im
portant pe care îl are antrenorul in 
educarea sportivilor, in formarea ca
lităților morale și de voință ale aces
tora, in cultivarea spiritului combativ 
și al hotărîrii nestrămutate de a re
prezenta cu cinste culorile patriei în 
întrecerile sportive.

In continuare tov. A. DunJâ a 
subliniat că in munca educativă eu 
sportivii trebuie pus un accent deo
sebit pe cunoașterea hotăririlor par
tidului și guvernului, a realizărilor 
poporului nostru pe drumul construirii 
depline a socialismului, a frumuse
ților și bogățiilor patriei. De ase
menea a subliniat, în același timp, 
că în activitatea de educație nu 
trebuie să se muncească in general 
ci, în mod concret, cu pasiune și 
dragoste față de fiecare sportiv, 
care trebuie ajutat și îndrumat, zi de 
zi, in însușirea măiestriei sportive și 
în formarea unor trăsături morale 
superioare, caracteristice oamenilor 
de tip nou — constructori ai socia
lismului.
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O zi la cursul de calificare
și perfecționare
Balonul se plimbă de la Hidișan la 

Gabor, care pasează lui Ciurdărescu, 
dar iată că intervine Paul Florea și 
mingea trece acum la Băcuț II, apoi 
la Silviu Avram și... asistentul I. Voica 
fluieră sfîrșitul „miuței**...

Sîntem pe terenul de zgură din fata 
vestiarelor de la stadionul Republicii, 
printre „devii* cursului de calificare 
și perfecționare a antrenorilor de fotbal.

Tema lecției de azi: lovirea mingii 
cu partea interioară a piciorului. Să na 
credeți, însă, că asistentul I. Voica în
vață acum pe Hidișan, pe Paul Florea 
sau pe ceilalți foști jucători cum să 
lovească corect balonul. Acești cursanți 
au făcut parte dintr-o grupă de de
monstrație. Iar „miuța" a fost nelip
situl joc de la sfîrșitul ședinței de 
antrenament.

— „Să știți, explică lectorul N. Roș- 
culeț cursanților, ședințele de antrena
ment ale copiilor în special, trebuie sâ 
se termine întotdeauna cu o „miuțâut 
dar nu fără anumite sarcini. Și acum 
să trecem pe hîrtie tot ce am văzut 
la această lecție practică*.

V. Dumitrescu, P. Moldoveanu, Barta, 
Fl. Marinescu, L. Blujdea, Vărzan, N. 
Voinescu, Guță Tănase, Proca, foști 
jucători cu vechi state de serviciu în 
fotbalul nostru, se îndreaptă spre una 
din sălile de curs de la I.G.F. și se 
^ază disciplinați în bănci. Mulți dintre 
ci sînt antrenori calificați și s-au în- 
scțTs la acest curs pentru a sc perfec
ționa. Alții, care în acest campionat au 
mai figurat în formații de categoria A 
sau B, au venit pentru a se califica an
trenori la un nivel superior.

Tovarășul N. Roșculeț ne-a explicat 
că dacă pînă în prezent cursurile de 
antrenori de fotbal au durat aproxima
tiv o lună de zile, acest curs organizat 
de către F.R. Fotbal pe lîngă I.G.F. 
va dura trei luni de zile. Deci, nu este 
un simplu curs de calificare, la care se 
predau noțiuni de bază, ci o adevărată 
școală a fotbalului, unde cursanții pot 
învăța tot ce trebuie să știe un antre
nor. Iată cîteva titluri de lecții la fot
bal : „Analiza biomecanicii principalelor 
elemente și procedee tehnice**, „Proble
me de tactica*, „Probleme de sisteme 
de joc**, „Concepția de jocu, „Proble
me de planificare etc.

— „La curs, teoria e strîns legată 
de practică. Ieri, de exemplu, sa pre
dat . „Bazele teoretice ale lovirii mingii 
cu piciorul1*, ne-a spus prof. Traian 
Ța-nescu. antrenor federal și responsa- 
ți! al cursului. Âzi, după cum ați vă
zut, sa trecut la o lecție practică de 
antrenament cu aceeași temă*.

De altfel, fotbalului îi sînt rezervate 
230 de ore (din cele 450 ce se vor 
preda la curs), iar dintre lecții, doar 
1*6 sînt de teorie pură. Acest lucru e 
foarte important și-i va ajuta mult pe

a antrenorilor
cursanți la îmbogățirea bagajului lor 
de cunoștințe metodice.

Să vedem cine sînt cei care timp 
de trei luni de zile vor îndruma pe 
cei aproape 50 de cursanți ?

La fotbal i-am prezentat: lectorul 
N. Roșculeț și asistentul I. Voica. La 
fiziologie: prof. dr. Fl. Ulmeanu ( la 
anatomie: conferențiar dr. Andrei Ilies
cu; la socialism științific și istoria 
R.P.R.: lector M. Voinescu; la teorie 
și metodică: asistent Elena Firea ; la 
psihologie: lector M. Epuran... Deci, 
cadre cu experiență de la I.G.F.

Ce părere au „elevii* despre acest 
curs ?

Răspunsul lui Silviu Avram e ca 'O 
sinteză a glodurilor tuturor cursanților: 
„De mult doresc să particip la un curs 
de calificare sau perfecționare Mă ocup 
eu instruirea juniorilor încă de pe vre
mea cind eram jucător activ la Știința 
Cluj (am antrenat „generația* Iul Petru 
Emil), dar de-abia acum văd ctt de 
mult mai am de învățat. Sint profesor, 
dar mă încadrez din toată inima tn 
rolul de... elev. Mi se deschid noi ori
zonturi participind la aceste lecțiL tn 
martie, la începutul campionatului, ne 
vom întoarce cu toții acasă, la cluburile 
noastre, cu foarte multe cunoștințe pre
țioase, cu ajutorul cărora vom putea 
preda fotbalul la un nivel superior —• 
la nivelul cerințelor de azi*.

Urăm tuturor cursanților spor la 
muncă și succes în aplicarea ta prac
tică a celor învățate.

AL. INOVAM

Ancheta noastră:
1 De ce mulți juniori nu confirmă?.,.

Rînduri pentru tine, tinere fotbalist!
Iubește cu pasiune jocul cu balo

nul rotund, muncește cu perseveren
ță, renunță la tot ceea ce poate să 
constituie o frînă în dezvoltarea ap
titudinilor tale de fotbalist! Fii mo
dest, disciplinat șl învață întotdeauna 
de la cel eare s-au ridicat pe o treap
tă snperioară a măiestriei sportive !

Dacă tu, jucător talentat, bați 
acum pasul pe loc sau ai dispărut 
in anonimat, înseamnă că nu ai ținut 
cont de cele mai elementare prin
cipii călăuzitoare in activitate» de 
zi cu zi.

Fotbalistule de 18—29 de ani, recent 
promovat în prima echipă a clubului 
tău! Să nu crezi că această promo
vare înseamnă încununarea activi
tății tale de jucător! Ai ajuns în 
prima echipă datorită talentului tău, 
dar iți lipsește experiența, perfec
țiunea tehnică, clarviziunea tactică. 
Ești intr-o echipă cu jucători cu 
nume sonore, dar oricît de talentat 
ai ti, in că mai ești un ucenic în ale 
fotbalulni. Nu uita că aplauzele sint 
efemere. Trebuie să muncești mult, 
cu perseverență, pentru a-ți desă- 
virși măiestria sportivă.

Crezi că ai aceleași drepturi ca și 
echipierii tăi mai experimentați, ca 
interul sau extrema care a îmbrăcat 
de nenumărate ori tricoul național ? 
Te înșeli. Și e greșit să ți se aducă 
toate pe tavă, căci în felul acesta ai 
fi ispitit să-ți iei— nasul la purtare... 
Ușor poți aluneca pe panta automul-

Blujdea, Gabor, Sîrbu și ceilalți „elevi* din grupa de demonstrație ascultă cu 
atenție explicațiile lectorului N. Roșculeț.

Foto : V. Bageac

țumirii, socotind că știi fotbal sau 
spunind: „Nu mai am de ce să mun
cesc pentru corectarea lipsurilor 
mele tehnice, căci — oricum — sînt 
socotit pe aceeași treaptă cu cei mai 
buni. La ce să mai aspir ?...*.

Iată, deci, după părerea mea — 
cum poți contribui tu și cei care îți 
acordă laude și... avantaje, pe care 
încă nu le meriți, la îngroșarea rîn- 
durilor celor care se pierd pe drumul 
spre confirmare j

Dacă vrei, iți dau citeva exemple 
din viața mea.

La virsta de 16 ani am fost pro
movat in echipa intii a clubului 
Chinezul, Bucurie fără de margini, dar 
și obligații multiple. La obligații 
eram pus în rînd cu ceilalți; la drep
turi insă, cu 5—6 trepte mai jos... 
Era și normal, căci mai aveam mult 
de învățat. Și această diferențiere a 
făcut — printre altele — ca ambiția 
mea să crească. Eram ferm hotărît 
să mă pregătesc in așa fel incit să 
dispară cit mai curind treptele care 
mă despărțeau — la drepturi — de 
cei mai buni, de jucătorii vîrstnici.

Ce am făcut pentru desăvirșirea 
cunoștințelor mele în jocul cu balo
nul rotund? Am căutat în primul 
rînd să-mi găsesc lipsurile. Văzînd 
că piciorul sting nu este îndeajuns 
de „ascultător**, am exersat ore în 
șir (în afara programului de antre
nament) pentru a-1 face la fel de... 
abil ca și celălalt picior. De regulă, 
eram pe teren cu vreo două ore 
înainte de începerea programului de 
pregătire. Printre exerciții se numă
ra trasul la poartă cu scopul de a 
nimeri cind bara laterală, cînd bara 
transversală. Sau legam o minge de 
bară (drept țină) și șutam cu o altă 
minge in ea. Loviturile libere, cu 
sau fără zid, le-am exersat de sule 
șl de mii de ori.

A fost greu? Nu ! Pentru că iubeam 
fotbalul.

Alte preocupări? Meseria de me
canic de precizie o iubeam la fel de 
mult ca și fotbalul. Nu ești om dacă 
nu ai o profesie pe care s-o îndră
gești ! Dacă făceam antrenamente în 
afara orelor de pregătire, la fel pro
cedam și în profesia mea: cît de pu
țin timp liber aș fi avut, eu demon
tam și montam fel de fel de mași
nării.

In schimb, n-am avut vreme pen
tru „un pahar'* cu prietenii. M-am 
ferit întotdeauna de acest mare duș
man al sportivilor, ca și de jocul de

cărți și do alte „pasiuni" care îi 
țintuiesc de scaun pe sportivi și-i 
anchilozează. Am preferat vînatul, 
pescuitul.

Tî-am povestit pe scurt ce am fă
cut pentru a-mi confirma talentul 
ți ce... nu am făcut pentru a. nu-1 
pierde.

Tinere fotbalist care ai pornit pe 
drumul spre afirmare 1 Nu te lăsa 
amăgit de rezultatele aparente, de 
laudele suporterilor „binevoitori" care 
te... decretează „cel mai bun", „cei 
mai talentat", „cel mai mare centru 
înaintaș, inter, extremă, mijlocaș, 
fundaș sau portar" ! Muncește cu per
severență, nu te da în lături de la 
nici un sacrificiu cînd e vorba de 
desăvirșirea calităților tale. Nu uita 
nici un moment că promovarea în 
echipa intii sau chiar in una dintre 
reprezentative nu înseamnă că nu 
mai ai ce învăța. Urmează-mi pova- 
ța: muncește fără preget, pentru ca 
piatra nestemată dar nelucrată, care 
este talentul, să se cizeleze, să con
firme speranțele.

IOSIF PETSCHOWSKI,
antrenor, maestru emerit

al sportului

ACTUALITĂȚI
Miine: Dinamo — Steaua, la 

„Dinamo”
Profitînd de vremea încă favora

bilă, echipele bucureștene Dinamo 
și Steaua se vor întîlni mîine dimi
neață într-un joc amical, care se va 
desfășura pe stadionul Dinamo (în- 
cepînd de la ora 11). Vor juca Za- 
voda II, Eremia, Ivănescu, Cojocaru, 
Creiniceanu, Tomeș, Mateianu, Uțu, 
Stefan, V, Alexandru, Varga, Frăți- 
lă etc.

La Cluj — joc Internațional
în încheierea sezonului, la Cluj se 

va disputa mîine o partidă interna
țională. Este vorba, după cum se 
știe, de întîlnirea dintre Știința Cluj 
și formația iugoslavă Novisad.

Arbitri' romînl în Grecia
Mîine, arbitri romînl vor conduce 

noi jocuri în campionatul Greciei: 
N. Mihăilescu la Salonic, iar V. Du
mitrescu, Șt. Matalzer și Al. Toth 
la Atena,

46.812 ici report la concursul special Pronosport fle duminică

Pentru ca 1965 să fie rodnic!

Programul concursului special 
Pronosport de mîine cuprinde meciul 
internațional R. P. Romînă — Maroc, 
9 meciuri din campionatul italian ca
tegoria A și 3 meciuri din categoria 

a aceluiași campionat.
După performanța stabilită de par

ticipantul Măriuț loan din Zalău, 
care a încasat la concursul Prono
sport din 11 noiembrie a.c. frumoasa 
sumă de 117.898 lei,, după succesul 
participantului D. Martiniuc din 
București, care a obținut la concursul 
Pronosport din 25 noiembrie pe 11 
rezultate exacte premiul maxim de 
50.000 lei, putem spune că, mîine, 
concursul special Pronosport poate a- 
duce la start un număr și mai mare 
de participanți dacă ținem cont de 
premiile suplimentare oferite din fond 
special în afara premiilor obișnuite. 
Ele sînt: un autoturism Skoda-Octa- 
via, motociclete, complex muzical 
„Tesla-Viola“, televizoare, frigidere, 
aragazuri, aparate de radio, biciclete 
și alte numeroase premii în obiecte în 
valoare de peste 150.000 lei.

Pentru acest concurs se pot depune 
buletinele și mîine duminică pînă la 
ora 13 la toate agențiile din Bucu
rești și la cele din capitale de re- 
giuni.

- Participați cu cît mai multe va
riante !

lată pronosticurile lui Giusepe

Meazza pentru concursul special Pro
nosport de mîine.

I. Maroc—R.P. Romînă 2, x
II. Atalanta—Palermo 1, x

III. Catania—Mantova 1
IV. Fiorentina—Bologna 1, 2
V. Genoa—Milan x, 2

VI. Modena—Napoli 1
VII. Roma—Sampdoria 1

VIII. Torino—Lanerossi 1
IX. Venezia—Spal 1, x
X. Messina—Lazio 1

XI. Cagliari—Bari 1, x
XII. Alessandria—Udinese 1, x

Sp. Internazionale—Juventus 1, 2
PROGRAMUL CONCURSULUI 

PRONOSPORT Nr. 52 
ETAPA DIN 30 DEC. 1962

I. Bologna — Napoli (campionat 
italian A)

II. Catania — Atalanta (campionat 
italian A)

III. Internazionale — Roma (cam
pionat italian A)

IV. Juventus — Mantova (campio
nat italian A)

V. Lanerossi — Genoa (campionat 
italian A)

VI. Palermo — Modena (campionat 
italian A)

VII. Sampdoria — Torino (campio
nat Italian A)

VIII. Spal — Milan (campionat ita
lian A)

IX. Messina — Como (campionat 
italian B)

X. Sambenedetteee — Brescia 
(campionat italian B)

XI. Triestina — Lecco (campionat 
italian B)

XII. Verona — Padova (campionat 
italian B)

Sp. Venezia — Fiorentina (campio
nat italian A)

★

Participați cu cît mai multe va
riante la concursul Pronoexpres de 
miercuri 26 decembrie a.c., a cărui 
tragere va avea loc la București.

PRONOSPORT
Premiile concursului Pronosport nr. 50 

din 16 decembrie
Categoria a n-a : 61,6 variante a 913 lei 
Categoria a Ul-a ; 616.7 variante a 130 Iei 

Fond de premii : 187.489 lei 
Report la concursul special nr. 51 din 

23 decembrie lei 46.872 la categoria I.
LOTO CENTRAL

La tragerea Loto central din 21 de
cembrie 1962, an fost extrase din urnă 
următoarele numere :
84 3 32 83 77 87 40 78 39 33

Premiul special A : 78 87 32
Premiul special B : 84 39 83
Premiul special C: 3 77 40

Fond de premii ; 716.396 lei
Tragerea următoare va avea loc vi

neri 28 decembrie 1962 în București.
Rubrică redactată de Loto Prono

sport

URMĂRILE — bune, desigur — ale 
recentei ședințe de analiză a activi
tății din 1962 a Federației Romîne de 
Volei încep să apară. Concluziile dis
cuțiilor analitice din consfătuirea de 
la 14 decembrie se cuvin a fi mate
rializate în acțiuni concrete, capabile 
să vizeze operativ și eficient obiecti
vele trasate activității din 1963. In 
vederea realizării obiectivelor, la fe
derație se concepe zilele acestea un 
material sintetic de îndrumare, cu- 
prinzînd indicații prețioase adresate 
tuturor comisiilor de volei locale care, 
împreună cu antrenorii șl instructorii 
din București și din întreaga țară, 
vor trece la efectuarea acțiunilor ce 
trebuie să atingă două dintre princi
palele sarcini ale noastre în anul vo- 
leibalistic 1963:

— atragerea în activitatea voleiba- 
îistică de mase a unui număr de ti
neri și de tinere superior celui din 
1962; și

— schimbarea radicală a concepției 
de pregătire și de joc a echipelor, ur- 
mărindu-se lărgirea considerabilă a 
sferei valorice a voleiului de perfor
manță de la noi și — implicit — ob
ținerea unor rezultate și mai bune 
decit cele obținute pînă in prezent 
de echipele noastre reprezentative.

In sprijinul primei grupe de sarcini 
(însoțite de reamintirea obligativității 
de a fi respectate cu strictețe nor
mele regulamentare privind numărul 
minim de echipe participante admis 
unei comisii locale la o fază a cam
pionatului pentru a putea promova 
în faza superioară) în frunte se în
scriu recomandările referitoare la:

— alcătuirea unui calendar compe- 
tițional în afara activității oficiale, 
menit să angreneze în activitatea pe 
scară locală toate echipele în perioada 
de stagnare a competițiilor republi
cane. Aceasta, în special vara, cînd 
este bine să fie organizate cît mai 

multe competiții locale, cu dublu sau 
chiar cu triplu tur-retur.

— De asemenea, comisiile locale 
vor primi din partea federației su
gestii și instrucțiuni cu privire la or
ganizarea unor competiții de mase 
specifice, pentru pionieri de pildă, 
care să devină tradiționale și care 
pot sluji mult la atragerea timpurie 
a tinerilor în activitatea voleibalistică.'

Totodată, la federație se lucrează în 
momentul de față la elaborarea unor 
indicații precise cu ajutorul cărora 
comisiile locale, echipele, antrenorii 
șl instructorii vor putea trece șl la 
reconsiderarea concepției de pregătire 
și de joc a formațiilor noastre, cu 
alte cuvinte, la primul act al acțiunii 
mari, de dezvoltare a școlii romînești 
în volei. Despre detaliile acestor indi
cații, ne vom ocupa pe larg într-un 
număr viitor. Să spunem deocamdată 
doar că ele pornesc de la ideea că 
în general în secții se lucrează prea 
puțin în procesul de pregătire și că, 
numărul de repetări fiind hotărîtor 
pentru ridicarea măiestriei sportive, 
s-ar cere ca toate secțiile de volei cu 
echipe în categoria A să efectueze 
minimum patru antrenamente săptă- 
mînale. Ideea este justă, iar propu
nerea, de asemenea.

★

• AU FOST STABILITE datele com
plete ale desfășurării campionatelor re
publicane de categorie A pe 1962—1963, 
astfel : etapele V—VII ale turului — la 
6, 13 și 20 ianuarie 1963; returul — de 
la 24 februarie la 7 aprilie 1963; turneul 
final pentru locurile 1—8 masculin și 
feminin — de la 19 la 28 aprilie 1963: 
turneele finale pentru locurile 9—16 
masculin șl feminin — de la 10 la 12 
mal 1963.

• CAMPIONATELE EUROPENE au 
programat în 1963 cea de a Vl-a ediție 
a lor. întrecerile se vor disputa de 
această dată la Budapesta, și anume, 
așa cum de curind s-a hotărît, în luna 
octombrie.



înaintea ultimei etape, Rapid continuă să conducă 
in „Cupa de sală a orașului București", la polo juniori
Miercuri seara la bazinul Floreasca 

au continuat întrecerile etapei a 
XIII-a in cadrul competiției „Cupa de 
sală a orașului București4*, la polo ju
niori. Fruntașele clasamentului, Ra
pid și Clubul sportiv școlar, au obținut 
noi victorii, așa incit problema cîști- 
gătorului a fost aminată pentru ultima 
etapă. Iată rezultatele: Rapid-Dinamo 
16—0 (4—0 5—0. 3—0, 4—0). Rapidiștii au 
avut în permanență inițiativa, in timp 
ce dinamoviștii, slab pregătiți, au co
mis numeroase greșeli elementare 
(pase la adversar). A arbitrat corect 
Petre Gheța.

Clubul sportiv școlar—Steaua 7—1 
(1—0, 3—0, 1—0, 2—1). Pe linia ultimelor 
evoluții, Clubul sportiv școlar a făcut 
o partidă bună. S-au remarcat : Slă- 
vilă, Rozolea și Oanță de la Steaua, 
Gudov, Kroner și Alexandrescu de la

C.S.S, A arbitrat cu competență N. Ni- 
colaescu.

Progresul—Știința 5—0 (1—0, 2—0,
1—0, 1—0). Desfășurînd un joc bun, 
Progresul a obținut o victorie confor
tabilă. De notat orientarea echipei în
vingătoare către un joc tehnic, spec
taculos. S-au remarcat: Soare, Con- 
stantinescu de la Știința și Romașcu, 
Popescu de la ProgresuL A arbitrat 
bine C. Mărculescu.

S-S.E. II—S.S.E. I 4-3 (2-1, 1-1, 1-0, 
0-1). A fost o intilnire echilibrată, 
ambele echipe luptind cu ardoare pen
tru victorie. A învins In cele din urmă 
echipe mai bine pregătită, mai com
pletă.
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★ ★

★
Ultima etapă va avea loc mîine (de 

la ora 9.45) Ia bazinul Floreasca după 
următorul program: Știința—C5.S, 
S.S.E. I—Progresul, Rapid—S.S.E. IL 
(Gh. Ciarana-coresp ).

ASTĂZI ȘI MIINE LA REȘIȚA : 
INTILNIRE INTRE INOTATORH 

EEȘTȚENI ȘI CLUJENI

. VOLEI: sala Dinamo, ora 16: 
Știința — Progresul (f), Dinamo — 
C.P.B. (f). Rapid — Semănătoarea 
(m), Progresul — Voința (m).

BOX : sala Floreasca, de la ora 
19,30: Steaua — C-S.O. Craiova ia 
finala • campionatului rcpo
blican pe echipe”.

HOCHEI: Patinoarul .23 August”, 
ora 20: Dinamo — Știința (seniorii, 
ora 22: Sjs.E. II — Dinamo (ju
niori).

*

Pregâtindu-se pentru întrecerea cu 
înotătorii din Cluj, programată pentru 
astăzi și mîine. înotătorii reșițeni s-au 
prezentat la startul unui concurs cu 
caracter de verificare. Rezultate mai 
bune au fost obținute de Mihai Poto- 
ceanu (1:08,0 la 100 m spate și 2:30,5 
la 200 m spate), Heinrich Pischl (1:07,5 
ia 100 m fluture), G. Ligner (4:58,0 la 
400 m Eber), Gh. Dowenfeld (1:21.3 la 
100 m bras), C. Brezina (1:04,4 la 100 m 
liber). Heidi Walz (1:15.5 la 100 m li
ber, .Vcîajic Cazalioti (1:28,2 la 100 m 
oro»). (A. Radeanu-coresp.).

Handbalul romînesc a cucerit în 
ultimii ani victorii de mare răsunet. 
Sarcina care se ridică acum în fața 
noastră, a tehnicienilor și antrenori
lor, este aceea de a contribui la ob
ținerea unor noi succese care să 
ducă la întărirea prestigiului sportiv 
al țării. Tocmai de aceea, problema 
ridicată de ancheta ziarului „Sportul 
popular” este binevenită și 
handbalul romînesc, frămîntat 
in mare măsură, de această 
une a „REZERVELOR”.

Jucătorii noștri fruntași, compo- 
nenți ai loturilor reprezentative, au 
atins jO valoare unanim recunoscută. 
In același timp, însă, se observă un 
decalaj intre acești sportivi și media 
valorică a celorlalți jucători din pri
ma categorie. Dovada ? In actualul 
lot masculin nu au fost promovați 
decit doi jucători noi față de lotul 
care a cucerit în 1961 titlul mondial.

Situația nu este de loc îmbucură
toare din acest punct de vedere. Cau
zele le cunoaștem și ele au fost ana
lizate profund. Mai important este 
să vorbim despre ceea ce trebuie 
făcut Și, acest lucru fără întîrzlere.

In primul rînd, trebuie acordată o 
mai mare atenție muncii de selecție. 
Ne trebuie elemente bine dotate din 
punct de vedere fizic. Problema nu 
se pune ca la baschet, dar oricum 
— pentru linia de 9 metri — este 
nevoie de jucători cu talie și forță 
de șut apreciabile. De asemenea, 
antrenamentele trebuie serios îm
bunătățite. Fără un minimum de 4 
antrenamente pe săptămînă, fără un 
volum de muncă și intensitate spo
rită, fără seriozitate nu se poate răs-

punde actualelor cerințe. O altă pro
blemă care trebuie să stea permanent 
în atenția noastră este orientarea 
spre o concepție de joc cît mal mo
dernă, pe baza însușirii unui număr 
cit mai mare de procedee 
(pasare, angajarea pivoților 
tremelor, trasul la poartă), 
baza folosirii unor acțiuni 
variate.

Se știe prea bine că la 
țară există cîteva secții în 
muncit mult în perspectivă. Alături 
de problemele care au fost legate de 
pregătirea sportivilor fruntași a exis
tat întotdeauna preocupare pentru 
asigurarea viitorului, a 
să-i poată înlocui pe 
niorii s-au bucurat de 
științifică și plină de 
rezervele au fost promovate cu simț 
de răspundere în 
Astfel de exemple 
cluburile Dinamo
Reșița și Tractorul

Din păcate, astfel de cazuri se pot 
număra pe degete. Celelalte echipe... 
Cu regret trebuie să constatăm pre
zența în prima categorie a unei for
mații ca Unirea București (fete) care 
evoluează cu 8—9 jucătoare, banca 
rezervelor fiind aproape permanent 
goală (!). Sau cazul echipei C.S.O.
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București, C.S.M. 
Brașov (fete).
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MUSE Bilanțul anului 1962
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VOI.EI: Sala Dinamo, ora 11 :
Voința — Confecția (f), Dinamo 

Oțelul (m), ora 16: R*rod — Me
talul (f), Steaua — Olimpia (m).

HOCHEI : Patinoarul .23 August”, 
ora 18: Unirea 
ora 20: Steaua 
niori).

HANDBAL: 
la ora 15: Confecția — Wipid (O, 
Titanii — Steaua (ari. CLS-S. — 
Știința (m), Selecționata divirio 
nară A — Selecționata drrizionară 
B (f). Rapid — Dint mo Bacin (aa). 
Selecționata divizionară — Selec
ționata U.AS.R. (m), Vestitorul — 
Unirea (f).

POLO PE APA: bazinul Flo
reasca, de la ora 9,45: meciuri ia 
cadrul ultimei etape a -Cvpei de 
sală a orașului București*.

BOX : sala Floreasca, de la oe* 
10: finalele competiției .Capa ora
șului București”.

FOTBAL: 
ora 11 : meci 
Steaua.

BASCHET: 
ora 8,30: Progresul — Știința (m). 
Progresul — Unirea (f); de la era 
14: Voința — Olimpia (f); de la 
ora 18,30: Știința — I.CLF. (f). Ra
pid — Dinamo (m) — meciuri in 
cadrul cupei „A 15-a aniversare a 
R.P.R.”.

— Steaua (seniori). » 
II — Olimpia O- î

I

stadionul Dinamo, 
amical Dinamo —

sala Dinamo, de U

Să selecționăm elementele cele mai talentate pentru greutate și disc!

Craiova, care pierzînd în acest 
cîțiva jucători titulari a rămas 
nimic, sau aproape nimic, fiind 
voită să recurgă la cîteva artificii
nibile pentru a putea juca în cam
pionat.

Există însă și altfel de exemple. 
Unele echipe, cum ar fi C.S.M.S. 
Iași, Știința Galați, Tractorul Brașov 
(masculin) preferă, preocupării pentru 
creșterea cadrelor proprii, un lucru 
mult mai ușor de realizat: transfe
rarea 
buri... 
mâții 
prii le

De
faptul că la multe formații (din pă
cate și unele fruntașe ca Progresul 
București și C.S.M. Sibiu), diferența 
între juniori și rezerve, pe de o parte 
și titulari, pe de alta, este prea mare. 
Și atunci antrenorii respectivi pri
vesc cu o justificată prudență pro
movarea lor în prima formație. In 
acest caz, concluziile nu sînt prea 
greu de tras.

Principala greșeală pe care 
antrenorii și conducerile celor 
multe secții este goana după 
tate imediate I Participarea în
pionat este privită ca o acumulară 
de puncte necesară menținerii uquî 
loc în prima categorie. Prea puține 
sînt echipele care își propun un scop 
major, folosind pentru aceasta o va
rietate de mijloace. Pentru aceasta 
am să vă dau un exemplu cît se 
poate de plastic. In acest an, returul 
campionatului feminin a fost înlo
cuit cu „Cupa de primăvară-, o com
petiție în care echipele puteau în
cerca cu mult curaj promovarea unor 
noi jucătoare. Cu toate acestea, 
proape toate 
la serviciile 
antrenorilor 
locuiască pe
onoare. Dacă vom încerca să ne scu
zăm la infinit nu vom realiza nimic. 
Deci, mai multă preocupare pentru 
creșterea juniorilor, să-i promovăm 
cu mai mult curaj alături de sportivii 
fruntași, mai ales în competițiile 
de tranziție sau cele amicale. Nu^Rb 
mai astfel vom putea privi cu curaj 
spre banca rezervelor, vom putea 
asigura viitorul echipelor noastre 
fruntașe și al celor reprezentative.

a- 
formațiile au apelat tot 
titularelor (!). Scuzele 

că nu au cu cine să In
titulări, nu le fac de Ioc

• Herul Latele aruncătorilor de greu
tate și de disc sînt necorespunzătoa
re, incepind din mase și terminind 
eu cele ale fruntașilor, care nici nu 
contează pe plan internațional.

• Selecția atleților pentru aceste 
probe se face in mod greșit:

— nu se ține seama de indicii o- 
biectivi ai selecției (virstă, calități 
fizice, posibilități de progres etc.);

— nu au fost folosite cele mai bune 
mijloace pentru atragerea tineretului 
in practicarea acestor probe atit de 
pretențioase, in care rezultatele mari 
apar după 6—7 ani de pregătire.

• De ani și ani de zile intilnim 
in echipa reprezentativă aceiași și 
aceiași atlețL deveniți adevărați „se
natori de drept- ai formației națio
nale.

— din acest motiv rezultatele lor 
în loc să progreseze se mențin la a- 
celași nivel scăzut;

— procedeele tehnice folosite de 
ei au fost învățate greșit și de aceea 
a trebuit să treacă mult timp pentru 
a le putea cit de cit corija.

A SOSIT VACANTA!.
(Urmare din pag. 1)

Tiovei. Ca și in anii precedent:.novei. Ca și in anii precedent':, devil 
de la Grupul școlar profesional 23 Au
gust se vor opri la Predeal, unde, timp 

; de o săptămînă vor participa la un cur, 
'de inițiere în schi și vor sărbători noul 

jan. Cele două școli sportive de elevi 
depla-ază aproape 700 de tineri la 
Sinatu. Poiana Țapului, Predeal și ca-
'6ana Piatra zlrsd.
• alte puncte turistice din țară var
■Jace popas elevii din diferite orașe

de pildă, se vor opri elevii 
din Baia Mare, Satu-Mare șl Cluj; 
la Stîna de Pale — cei din Oradea 
și Arad ; in Semenic — școlarii din Ti
mișoara, Lugoj, Caransebeș și Reșițal 
la cabanele din Paring și Retezat — 
elevii din școlile de pe Palea Jiului, 
în Rar du — școlarii moldoveni etc.

Vn bogat program cultural-sportiv va 
fl rezervai elevilor rămași acasă. El vor 
participa la diferite șezători, vor fi pre- 
zenți la Intîlniri cu muncitori și scri
itori care le vor vorbi despre frumusețea 
și eroismul muncii, de oe șantiere, des 
pre realizările regimului democrat-popu-

tar, despre ria/a nouă și luminoasă a 
tineretului £n patria noastră. Cu multă 
nerăbdare așteaptă elevii competițiile 
sportive dotate cu cupa 9A 15-a aniver
sare a RPJL*. De asemenea, pentru 
bucure șteru, o acțiune care se ca bucura 
de mult succes este aceea a O.N.T 
Carpați intitulată: Turul otgișiilui9. Cu 
acest prilej, mii de elevi eleve vor 
cunoaște marile ansambluri de con
strucții ridicate în anii Republicii, vor

vor cu 
trecutul

vizita muzee, case memoriale, 
noapte monumente legate de 
istoric al Capitalei.

în sfîrșit, calendarul actualei 
mai cuprinde două momente 
de importante: sărbătorirea 
nului și a pomului de iarnă.

Iată, în ansamblu, doar cîteva dintre 
multiplele activități ce se vor desfășura 
în vacanța de iarnă. Elevii noștri vor 
avea prilejul să se recreeze, să capete 
forțe noi, pentru un trimestru de mun
că și învățătură încordată. Ei vor 
simți din plin bucuriile vacanței, grija 
părintească cu care partidul înconjoară 
tînăra generație.

vacante 
deosebit 
Revello-

• Pentru a remedia situația ac
tuală trebuie luate măsuri imediate 
în special în direcția descoperirii și 
pregătirii elementelor celor mai 
lentate și bine dotate din punct 
vedere fizic.

52,52
51,68

42,88 40,06
43,00 40,26

1959 45,424 7917 p
1960 46,022 8032 p
1961 46,563 8328 p
1962 46,162 8196 p'—

li.n 
IC,71
16,28 
15,OC 
1431 
14.53
14.43
14.44
14,28
14,10

Ultima întrecere
a anului

Buc.)

50,08
40,81

1353
UW

oficial 
între
ținerii

PRECUM Șl 
ALTE ARTICOLE 
S PORTiVE

Virgil Manolescu (Din.
Vasile Sălăgean (St. r. Br.) 
Lucian Kotlar (Din. Buc.) 
Kurt Sokol (Știința Cluj) 
Gh. Popescu (Șt. Cluj) 
Paul Flora (CSO Crișana) 
C-tin Costică (CSM Brăila) 
Gh. David (Farul C-ța)

4134
41,73

(52,52)
(51,0
(4635)
(4538)
(42,65)
(4330)
(4533)
(35,33)
(45,27) Ștefan Panda (U.T. Arad) 

Ion Banyai (Tg. Secuiesc)

1 10 25 50

ARUNCAREA GREUTĂȚII

(14,33) 
(14,75) 
(16,28) 
(13,00) 
(14,80) 
(14,63) 
03,10) 
(13,83) 
(14,77) 
(13,74)

Aurei Raica (Prog. Buc.) 
C. Crețu (Metalul Buc.) 
Nic. Ivanov (Dinamo Buc.) 
Adrian Gagea (CSMS Iași) 
C-tin Costică (CSM Brăila) 
St. Pernekl (St, Tg. Mureș) 
Ion Lazăr (St. Cluj) 
Ion Moisescu (St. Cluj) 
Gh. Popescu (St. Cluj) 
L Constantines cu (Progr.

București)

MAGAZINELE 
DE MATERIALE 
SPORTIVE

1 10 25 50
1959 16,76 13,71 12,38 11,47
1960 16,06 13,63 12,83 11,97
1961 16,75 13,90 13,10 11,98
1962 16,72 14,10 13,07 12,22

ARUNCAREA DISCULUI

1959 14,815 8659 p
1960 14,606 8392 p
1961 14,982 8845 p
1962 15,147 9026 p

PRODUSE zjpj^DE CALITATE. JPMS 
(superioara^ REGHiH

La sfîrșitul săptăminii viitoare 
F.R.L. în colaborare cu comisia oră
șenească de specialitate din București 
vor organiza primul concurs 
cu „tuș controlat”. La această 
cere au drept de participare 
născuți pînă în anul 1942.

Competiția, dotată cu cupa „A 15-a 
aniversare a R.P.R.” se va desfășura 
pe două saltele. întrecerile vor avea 
loc atît la lupte clasice cît și la lupte 
libere. Dacă numărul concurenților va 
fi mare se va aplica eliminarea dirty, 
concurs la prima înfrîngere.

Ultimele bilete pentru gala de box 
FINALA CUPEI ORAȘ BUCUREȘTI de 
duminică 23 XII ora 10, de la sala Flo
reasca se mai găsesc de vinzare la ca
sele din str. Ion Vida, agenția Loto- 
Pro no sport din calea Victoriei nr. 2 fi 
sala Floreasca.

Aceleași case vînd șl bilete pentru în- 
tîlnirile de handbal in 7 masculin și fe
minin intre reprezentativele R. ~ “ *
mine și R.P.F. Iugoslavia de 
2o XII a.c.

In zilele competițiilor, biletele 
la casa sălii Floreasca.

La casa de la sala Floreasca o 
bilete pentru meciurile de handbal 
cadrul Cupei de iarnă F.R.H. de 
minică 23.XII. d4U

★
Patinoarul artificial din parcul „23 

gust“ este deschis pentru public de la 
24 XII 1962 la 8 I 1963, după următorul 
program: luni între orele 10—12, joi 
10—12 și 17—19, sîmbătă 10—12 și 17—19, 
duminică 10—12 și 15—17. Se închiriază 
ghete cu patine.

Ziarul SPORTUL POPULAR
Revista ilustrată SPORT

P. Ro- 
marfl

se vînd
găsiți
1 din 

du-

Au-

Revista SPORT Șl TEHNICĂ
REVISTA DE ȘAH

— apare
bălă: pe 3
luni lei 24

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

— pe un an lei 48.

bilunar: pe 3 luni lei— apare
15 — pe 6 luni lei 30 — pe un an 
tei 60.

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

CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT ,„5 ‘ “
Abonamentele se fac la toate oficiile P.T.T.R., la factorii poștali 
și la difuzorii voluntari din întreprinderi și instituții.



Un prieten al sportului: 
compozitorul Temistocle Popa
Am inai „descoperit” 

printre oamenii noștri de 
artă un mare prieten al 
•portului. Știți cine este ? 
Temistocle Popa, autorul 
acelor miraculoase „Lalele*, 
care de aproape doi ani 
își mențin farmecul ți ti 
nerețea, făcînd să... pă
lească de invidie toate ce
lelalte flori de pe pămînt.

Fotografia de față con
stituie un prim „document*1 
în (legătură cu preocupările 
sportive ale acestui tînăr 
și apreciat compozitor. 
Vara, oricît s-ar culca de 
tîrziu, ta fiecare duminică 
este în picioare la ora 4 
dimineața și pornește la 
turn, în dorința de a ta 
scrie noi performanțe în 
palmaresul său de pescar 
sportiv. Și dacă despre 
muzică poate că ar con
sidera la un moment dat 
că a vorbit destul, despre 
sport în general și des
pre pescuit în special, 
Temistocle Popa ar fi în 
stare să-ți vorbească ore 
întregi. Bineînțeles, ca ori
ce vînător sau pescar care 
se respectă, n-ar uita să 
amintească și despre ma
rile succese pe care le-a 
repurtat pe acest tărîm. 
Și, se pare că nu exagerea
ză prea mult... Totuși, cînd 
își invită prietenii la o 
masă cu pește, are grijă, 
pentru orice eventualitate, 
să-și facă aprovizionările 
de rigoare la „Compesca- 
ria“. Nu cumva să rămînă 
musafirii flămînzi...

— Mai sînt două spor- 
turi care îmi plac foarte 
mult — a ținut să ne spu
nă compozitorul Temistocl» 
Popa. Șahul și — se putea 
altfel ? — fotbalul. Sini 
un jucător de șah destul

IlI-a și chiar de a Il-a. 
De altfel, am în urmă și 
o îndelungată experiență 
competițională : particip cu 
regularitate la campionatul 
inter-teatre. Cît privește 
fotbalul, acesta a fost și 
pentru mine, ca și pentru 
atîția alții, sportul anilor 
de tinerețe. Apoi am tre
cut în tribună, alături de 
sutele de mii de oameni 
care, vorba aceea, „mănîn- 
că fotbal cu pline”. Vin Ia 
meciuri și pe ploaie și pe 
frig, «nai ales cînd joacă 
Steaua, al cărei vajnic su
porter sînt. Firește, n-am 
lipsit nici de la recentul 
meci cu Spania, încheiat 
cu victoria băieților noștri.

neața, aveam repetiție la 
viitorul spectacol — „Re
vista in Cosmos”. Am stat 
tot timpul ca pe cărbuni, 
am confundat pe „so*“ cu 
„fa“ și cînd s-a apropiat 
ora meciului... am dispă
rut. Consecința firească: 
100 lei amendă. Dar me
rita 1 Eu unul stat gata 
să suport amenzi și mai 
mari, numai să-mi ofere 
fotbaliștii ocazia !

...Desigur însă că iubito 
rii de sport și de fhuzică 
ar vrea să se convingă și 
pe altă cale că autorul 
„Lalelelor*, al „Oneștilor*, 
al „Fetei de la Săvinești* 
și al atîtor altor cîntece 
frumoase care stat pe bu
zele tuturor, este un prie

După „Lalele11, alte flori, „Margarete”, înfloresc în
sera muzicală a compozitorului Temistocle Popa.

Am trăit atunci o satis
facție atît de mare taci* 
am uitat că pe mine me
ciul mă costase nici mai 
mult nici mai puțin decît...
123 de lei 1

— 123 de lei ? Nu se 
poate ! Pe cîte știm, n-au 
fost fixate .prețuri speciale 
pentru... compozitori, iar

E iarnă, astfel că, deocamdată, peștii pot dormi 
fini ști ți ia fundul apei... Dar la primăvară nu știm 
eum o vor mai scoate Ia capăt cu un pescar atit de 
pasionat și de... răbdător ca Temistocle Popa!

Foto: T. Roibu

ten al sportului. Compo
zitorul Temistocle Popa 
ne-a ghicit parcă gradai, 
așa că n-a mai fost ne
voie să formulăm întreba
rea.

— Din moment ce iubese 
sportul și mă simt atras 
atît de mult de viața sta
dioanelor, plină de tinere
țe și de dinamism, este de 
la sine înțeles că pot găsi 
aici, mai repede ca oricine, 
teme de inspirație. Am și 
scris anul acesta două cîn
tece inspirate de unul din
tre oele mai utile sparturi 
— turismul. Este vorba de 
ctatccul sportiv de dru
meție intitulat „Pe poteci 
de vis*1 și de bucata „In 
zori de zi”, publicată în 
„Almanahul turistic”. Este
puțin, recunosc, pentru un 
compozitor cu pretenții de 
sportiv. Dar sper ca la 
sfîrșitul anului viitor să 
am un bilanț mai bogat. 
De aceea voi lua startul 
încă de ila începutul anului 
1963, scriind două cîntece 
sportive. Unul dedicat pes
carilor amatori și celălalt 
fotbaliștilor. în ianuarie 
vor fi gata ! Vă dau cu- 
vîntul meu de compozitor, 
nu de... pescar !

HJLIANA JULEA

de bun și nu spun asta ca 
să pună ochii pc mine vreun 
club oarecare. Cred însă 
eă nu m-ar întrece mulți 
jucători de categoria a

tri- 
lei.

biletul de intrare, la 
buna I, costa 23 de

— Se poate. Dar la mine 
■u fost condiții speciale. 
In duminica aceea, diini-

On adevărat veteran al sportalai
Numele lui Stepan 

Vasilevici Vasilev este 
binecunoscut sportivilor 
sovietici, atît fotba
liștilor și cicliștilor cit 
și baschetbaliștilor. In 
virstă de 75 ani, Ste
pan Vasilevici este maes
tru emerit al sportului și 
a îndrăgit sportul încă 
de la virsta de 15 ani. 
Deci, 60 din cei 75 de 
ani ai săi el a îmbinat 
munca productivă cu 
activitatea sportivă. Ca 
muncitor tipograf, el a 
practicat ciclismul, a ju
cat fotbal și a fost pri
mul căpitan al selecțio-

natei de baschet a' echi
pei Rusiei. In anul 1913, 
el a elaborat regulamen
tul 
sia 
in 
nu 
tea
silevici Vasilev este 
președinte al comisiei 
sportive obștești de etică 
și corectitudine de pe 
lingă Consiliul orășenesc 
Leningrad al Uniunii 
asociațiilor și organiza
țiilor sportive 
U.R.S.S.

Cu adevărat un 
ran al sportului.

de baschet din Ru- 
prerevoluționară. Deși 
prezent la pensie, el 
a întrerupt activita- 
sportivd. Stepan Va- 

Vasilev
al

din

vete-

600 de
...atît și-a propus sa 

realizeze automobilistul 
Donald Campbell, care de 
mai mulți ani atacă (dar 
fără succes) recordul 
absolut de viteză, deți
nut din 1947 de John 
Cobb. (633,800 km/oră).

Este oare de domeniul 
fanteziei această cifră? 
Nu, după părerea fai
mosului automobilist en
glez, deținătorul 
manței supreme 
teză pe apă.

După planurile 
fost confecționat 
„Bluebird 
albastră"), 
beli îl va 
1963 pe o 
în Australia.

Cu doi ani în urmă 
el a încercat să bată re
cordul lui Cobb pe mași
na „Bluebird I“. După 
minuțioase pregătiri, 
Campbell a luat startul 
pe pista de la Bonne
ville (S.U.A.). In 24 de 
secunde bolidul atinsese 
500 km pe oră și se pă
rea
«pe 

însă 
rea* 
prin 
de metri, s-a rostogolit 
de mai multe ori 
pierit în flăcări. Ca 
minune, Campbell, 
căzuse pe pistă, a 
pat cu viață.

perfor- 
de vi-

sale a 
bolidul 

11“ („Pasărea 
pe care Camp- 
pilota în mai 
pistă de sare

că totul merge ca 
roate". A urmat 
un accident. „Pasă- 
a făcut un salt 
aer, a zburat 100

și a 
prin 
care 
scă-

DIN CRGNICA IERNII

La schi
Fulger vesel
Printre cetini
Zbor și chiot prin tării: 

Schi I

Pîrtii albe
Ca tâiate-n
Diamante mii și mii : 

Schi !

Munții, munții
Bid de-o tumbă,
Cu ecouri argintii:

Schi !

kilometri pe oră
Acum, automobilistul 

englez își pune a doua 
oară norocul la încer
care. El mizează pe fap
tul că pista de pe fun
dul lacului sărat Eyre, 
din Australia, este aproa
pe de două ori mai lungă 
decît aceea de la Bon-

Cobb? 
72 de 
nice au învestit pentru 
această tentativă 1.500.000 
de lire sterline și cer cu 
insistență un succes. 
Singurul lucru care nu 
le interesează în această 
afacere este viața lui 
Campbell.

Greu de răspuns, 
mari firme brita-

Soore,
Bronz
Plajă

soare,
pe fețe 

în nămeții

Două
Tinerețe
Și-um noian

bețe,

de

MIRCEA

vii:
Schi !

bucurii:
Schi !

BONDA

Macheta bolidului „Bluebird IT, cu care Campbell speră să atingă viteza 
de 800 km pe oră.

neville ceea ce îi va per
mite să accelereze 
gresiv pînă 
maximă. De 
posibilitățile 
sint, după
mult mai mari.

Va reuși Campbell? 
Va rezista recordul lui

pro- 
la viteza 

asemenea, 
de frînare 
părerea sa,

In 4 rînduri
Echipa de fotbal Fa- 

_------sosită
categoria A, este 
fruntea clasamentu-

rul, proaspăt,., 
în 
în 
lui

comportarea sa

Sînteți Rapid și, prin ur
mare, 

Să nu aveți nici o... oprire!

MIHAI SAMSON, TG. 
OCNA. — 1) Albert, cen
trul înaintaș al reprezen
tativei maghiare de fot
bal, joacă la Ferencvaros. 
El a fost selecționat pen
tru prima oară în echipa 
națională a Ungariei, Ia 
etatea de 17 ani. Fără în
doială, este un jucător de 
mare valoare. Dar nu 
ținem de loc să ne dove
dească acest lucru în me
ciurile cu Petrolul. Are și 
alte " *

trul liniei de atac al re
prezentativei noastre de 
fotbal a jucat Marin Voi- 
nea, de la Progresul. Ce
lălalt Voinea, Florin, care 
face parte din lotul echi
pei Steaua, n-a jucat încă 
nici un meci în 
națională. Dar... 
vreme. E " “ ‘

echipa 
mai are 

tînăr !

ocazii !

V. D. POPA

STOICA și GH. ALE- 
PLQPENI. -r iată ci- 
riguros exactă a re-

TONY 
GALAȚI.

Toată . .______
Dovedește orișicui
Câ-n categoria A
Farul e în... largul lui !

La asociația sportivă 
Motorul din Cluj nu 
s-au organizat încă în
trecerile Spartachiadei 
de iarnă.

C. 
XE, 
fra _______ _____________
cordului mondial de vi
teză cu vehicule terestre, 
stabilit în anul 1947 de 
John Cobb : 633,800 km
pe oră.

IORDACHESCU,
— Este o între

bare La care am mai răs
puns: Iolanda Balaș n-a 
lușț parte la concursurile 
sportive din cadrul Festi
valului de la Helsinki, la 
care învingătorii au pri
mit medalii de aur. Ea a 
evoluat, ca și alți sportivi 
de renume mondial, în 
cadrul unor concursuri 
demonstrative.

Handbalistelor de la 
Rapid, care s-au cali
ficat în turul următor 
al „Cupei campionilor 
europeni".

S-au cam întrecut cu 
gluma 

e zău mare păcat 
Motorul pin-acuma 
nu fie... ambalat !

Și 
Ca 
Să

Acum, după calificare 
Țin să vă dau atît de știre:

O familie de „giganți“
Numele baschetbalistului 

francez Jean Claude Le
febvre este binecunoscut 
multor amatori de sport 
din Franța și chiar din 
întreaga lume. Cu înălți
mea sa de 2,13 m el joacă 
un rol important în echipa 
în care joacă. Mai puțini, 
credem, sînt cei care cu
nosc și alte amănunte pri
vind familia baschetbalis
tului aminrit. ConsideTta- 
du-le interesante, vă fur
nizăm cîteva detalii... de 
înălțime privind familia 
Lefebvre. Sora baschetba
listului, în vîrstă de 16 
ani, avînd o înălțime de 
1,98 ni, își va face curtad 
ți ea debutul în baschet. 
Tatăl lor are 1,87 m, iar 
mama — 1,85 m. Cel de-al 
cincilea membru al familiei, 
Michel, are 1,94 m. Unii 
dintre ziariștii din Occident 
au avut inspirația să a- 
dune înălțimea celor cinci 
membri ai familiei, obți-

nliid iimpresionanta aifiră 
de 9,82 m. Nimic de zis, 
familia Lefebvre este... ia 
taălțime.

I
Echipa de fotbal Poș

tașul Bacău este co
dașa campionatului o- 
rășenesc.

Primii sint poștașii — în 
toate 

Cind aduc scrisori sau 
presa 

Doar la fotbal, din păcate 
Au greșit mereu... adresa!

MIHAI DINULICA, BUCU
REȘTI. — Sînteți supă
rat că n-ați mai găsit bi
lete la gala de filme spor
tive de săptămina trecută, 
din sala Floreasca. Pentru 
a vă consola cît de cit, 
vă spunem că n-ați fost... 
singurul. în momentul de 
față se studiază posibili
tatea organizării unor noi 
gale de filme sportive, atît 
în Capitală cît și în pro
vincie.

ACHIM EPSIII. COMU
NA SARICHIOI. — Fotba
listul brazilian Pole are 
22 de ani. Cînd a apărut 
în linia de atac a Brazi
liei, la campionatul mon
dial de fotbal din 1958, 
avea 17 ani și jumătate.

I. CHXVU

DUMINICĂ FĂRĂ FOTBAL

VASILE ZBARCEA, BRĂ
ILA. — Dintre „spectaco
lele" prezentate de dv., 
le-am ales pe următoa
rele :

FARUL: O dată în viață!
PROGRESUL: Curg ape 

tulburi
DINAMO BACAUî Căi 

greșite
OBSERVATORUL FEDE

RAL : Inimă rece

— Dragă, 
tograful din

am luat bilete la cinema-îmbracă-te;
colț.

— Bine, dar am mni
— Ce contează ? Principalul e că la jurnal arată 

scene de la ultima etapă a turului la fotbal ! 1!
Desen de S. NOVAC

DANILA SILVIU, ARAD. 
— Stadionul Petrolul din 
Ploiești are 15.300 de locuri. 
Dv. ne întrebați însă care 
este capacitatea maximă a 
acestui stadion? Asta este 
greu de spus. Depinde de 
echipa cu - care joacă Pe
trolul! Cînd e vorba de 
un meci mare, nu mai 
este valabil principiul că 
două corpuri nu pot ocu
pa, in aceiași timp, 
lași loc în spațiu !

GENDI, GALAȚI. — In 
meciul disputat la 15 iulie 
1952, la Turku (Finlanda), 
în cadrul Jocurilor Olim
pice, noi am aliniat în 
fața reprezentativei de 
fotbal a R. P. Ungare, ur
mătoarea formație: Voi- 
nescu — Zavoda TI, Iosif 
Covaci, Farmati — Căli- 
noiu, Serfozo — Pa ras- 
chiva, Iordache, Ozon, 
Petachovschi, Suru. Echi
pa maghiară a prezentat 
în acest meci cea mai 
bună formație, cu Grosics, 
Lor an t, Bozsik, Hidegkuti 
etc. și a obținut victoria, 
la limită, cu 2—1 (1—0).
Golul nostru a fost înscris 
de Suru.

ace-

văzut filmul ! SEVER HANDA, COM
BINATUL SIDERURGIC 
REȘIȚA. — In primul 
meci cu Spania, în cen-

DANA DANESCU, BRA
ȘOV. — Gimnastul Frede
ric Orendi împlinește în 
martie 33 de ani. El este 
originar din Mediaș. — 
2) Constantin jamaischi 
continuă să facă parte 
din lotul echipei Viitorul. 
El nu este însă pe deplin 
restabilit de pe 
unui accident. — 3) 
fotbalistul Emeric 
de la Steaua, este 
torit cu artista 
Tastaman.

ION POSTAȘU

urma
Da:

Jenei 
căsă- 

Vasiiică



Campionatul de șah al R. P. R. FOTBAL PE GLOB
Finala continuă — meci Gheorghiu-Giinsberger 

pentru titlul de campion!
19 runde n-au fost suficiente pen

tru desemnarea campionului de șah 
al țării. Urmează un meci între FI. 
Gheorghiu și A. Giinsberger, cei doi 
egali din fruntea clasamentului tur
neului final. Amîndoi au cules cîte 
13 puncte, obținînd victorii și în ul
tima zi de concurs.

Aseară, sala Dinamo a fost arhi
plină, iubitorii de șah din Capitală 
vrînd să cunoască un minut mai de
vreme pe învingătorul ediției 1962 a 
campionatului republican de șah. Dar 
liderii turneului nu s-au dezmințit 
nici în ultima rundă. Amîndoi auciș- 
tig-at in stil strălucit, lăsind intactă 
egalitatea pe primele două locuri.

Primul învingător a fost Gunsber- 
ger. El l-a întrecut pe M. Rădulescu 
în 31 mutări, după o partidă plină 
de complicații spectaculoase, care au 
dat emoții publicului. între timp s-au 
încheiat celelalte partide : Pușcașu — 
Ghițescu ‘A-*/2, Vaisman — Szabo 
'/2—>/j,- Bozdoghină — Seimeanu 6—1, 
Troianescu — Radovici 1—• (restul, 
întrerupte). La o singură masă, ad
versarii rămăseseră redintiți FL 
Gheorghiu lupta activ împotriva re
zistenței lui M, Nacu, mărind cu fie
care mutare avantajul pozițional ob
ținut din deschidere. Prin manevre 
fine, tânărul maestru a obligat pe 
adversar la pierderi materiale, ră- 
mînînd cu 3 pioni in plus. La muta
rea 43, intr-o poziție fără speranță, 
Nacu s-a recunoscut învins.

Gheorghiu și Giinsberger. egali! 
Urmează un med (de 4 partide) pen
tru titlul de campion, la o dată care 
se va anunța ulterior. Deocamdată.

La 23 martie 1963

Ficciul de Still Dot vinnlK- Petrosian
pentru titlul de campion ai lumii

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Me
ciul pentru titlul mondial de șah 
dintre actualul campion al hanii, 
marele maestru Mihail Botvinnik. și 
marele maestru Tigran Petroșiar.. 
cîștigătorul turneului candidațLor de 
la Curațao, va începe la 23 martie 
1963, la Moscova. Potrivit regula
mentului, se vor disputa 24 de par
tide, cite trei in fiecare săptămână 
Partidele vor începe la ora 16,39 
(ora Moscovei). Petrosian, pentru a 
câștiga titlul de campion mondial, 
trebuie să totalizeze cel puțin 12.5 
puncte. La scorul egal de 12—12 titlul 
rămîne mai departe în posesia bx 
Botvinnik.

Arbitrul principal va C marele 
maestru internațional Gedeon Stahi- 
berg (Suedia), iar arbitrul secund 
Harry Golombek (Anglia). în comi
tetul de organizare a meciului a fost

Problemele olimpice, ocupă, cum 
e și firesc, un loc din ce in 
ce mai mare în viața sportivă 

internațională, dar ele interesează în 
■gală măsură și comitetele olimpice 
naționale cit și CJ.O., forul interna
țional, care conduce mișcarea olimpi
că mondială. Una dintre cele mai 
importante probleme ale mișcării o- 
limpice contemporane este, neîndoios, 
cea referitoare la reprezentarea celor 
două state germane la viitoarele 
Jocuri Olimpice — de iarnă, de la 
Innsbruck, și de vară, de la Tokio.

. Tinînd seama de experiența pre- 
j cedentelor întreceri olimpice de la 

Roma, cînd cele două state germane
| au fost reprezentate de o echipă u- 

nită, alcătuită prin concursuri de se-
I lecție, forurile sportive din R.D. Ger- 

mană au propus cu mult timp în 
urmă C.I.O., ca șl la J.O. de la

| Innsbruck și Tokio, R.D. Germană și 
( R.F. Germană să fie reprezentate de 

echipe unite. Propunerea aceasta co
respundea pe deplin cu recomandă
rile Comitetului Internațional Olim
pic și, în același timp, constituia un

i bun prilej ca sportivii celor două 
state suverane să se întîlnească și 
să-și dea mina pe terenurile de 
sport. Eforturile și inițiativele con
ducătorilor sportivi din R.D. Germa
nă nu au putut fi însă traduse în 
viață din cauza politicii discrimina
torii, pătrunsă de spiritul „războiului 
rece", pe care o promovează condu
cătorii sportivi din Germania occi
dentală. Demersuri insistente a fă-

i cut și C.I.O., dar fără rezultate pozi- 
, tive concrete.

In fața situației create, și din do- 
; rința de a găsi o soluție acceptabilă 
l pentru , comitetele olimpice din cele 
( două State germane, Comitetul In
i’ ternațional Olimpic a organizat zi- 
i lele trecute la Lausanne o întîlni-

I LORIN GHEORGHIU

iată d^amentul înaintea terminării 
întreruptelor: Gheorghiu ți Giinsber- 
ger 13 puncte, Pavlov lll/t (1), Cio- 
ciltea ți Drimer 11 (1), Puțcațu, Ră- 
duleseu, Trotanescu ți Șutea 10, Soos 
9l/j (1), Ghițescu 9l/b Seimeanu 9, 
Partos ți Voiculescu 8l/t (1), Radovici 
ș> Mititelu Vaisman 8, Szabo
7‘/i» -Vocu 6'/2, Bozdoyhinâ 3l/2.

Partidele întrerupte se reiau azi, de 
Ia oca 9, in sala Dinamo. Notăm că 
Pavlov are joc mai bun in finalul de 
dame cu Dnmer, iar in poziția com- 

ales, de asemenea, comentatorul de 
șah al agenției „TASS“, Iakov 
Rohlin. La deschiderea meciului vor 
asiste președintele Federației inter
naționale de șah, Fdke Regard 
(Suedia), și fostul campion mondial 
Max Euwe (Olanda).

Pentru a urmări meciul Botvinnik- 
Petrosian, la Moscova vor sosi mari 
maeștri internaționali și maeștri din 
lumea întreagă, ziariști sovietici și 
de peste hotare.

Interesul deosebit pe care-1 mani
festă cercurile șahiste internaționale 
față de apropiatul meci este deter
minat și de faptul că F.I.D.E. a 
hotârit ca pe viitor să nu se mai 
dispute med revanșă. De date aceas
ta Botvinnik va avea de luptat cu 
un adversar foarte tenace și mai 
tinăr cu 30 de ani.

I
î • Două echipe germane la Jocurile Olimpice de la Innsbruck 
î și Tokio? • Marele maestru Victor Korcinoi - pentru a doua 

oară campion de șah al U.R.S.S.
i

re între reprezentanții comitetelor 
olimpice din R.D. Germană și R.F. 
Germană. In cadrul acesteia au fost 
dezbătute — în principal — clau
zele unui prezumtiv acord privind 
participarea sportivilor germani la 
viitoarele Jocuri Olimpice.

Potrivit propunerilor, ar urma ca 
federațiile naționale din R.D.G. și 
R.F.G., în concordanță cu normele 
olimpice, să alcătuiască și să tri
mită la J.O. de la Tokio și Inns
bruck echipe proprii; ambele echipe 
germane ar concura la Olimpiade 
sub același steag și emblemă, iar 
imnul în cinstea învingătorului să 
fie un fragment din Simfonia a 9-a 
de Beethoven. Pînă la 15 ianuarie 
1963 comitetele olimpice din R.F.G. 
și R.D.G. trebuie să comunice acor
dul lor în legătură cu aceste pre
vederi secretarului C.I.O., Otto Ma
yer, iar hotărîrea va intra în vi
goare numai după confirmarea ei 
de către Comitetul Executiv al 
C.I.O.

După cum relatează presa din 
R.D. Germană, propunerile Comi
tetului Internațional Olimpic au 
fost primite favorabil de opinia pu
blică sportivă din R.D.G. Comentînd

AL. GUNSBERGER 
văzu ți de Neagu Rădulescu

plicată a partidei Partoș — Ciocîltea 
albul are mai mult spațiu de acțiune,

RADU VOIA

ÎN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI’-* 
LA HANDBAL

STOCKHOLM 21 (Agerpres). — In ora
șul suedez Boraas s-a disputat me-ciul fe
minin de handbal dintre echipele Ymer 
Boraas și Fortschritt Weissenfelds (R.D. 
Germană) din cadrul „Cupei campionilor 
europeni”. Oaspetele au terminat învin
gătoare cu scorul de 8—6. Pentru turul 
următor al competiției s-au calificat pînă 
în prezent echipele Niloc Amsterdam, 
C.K.D. Praga, RAPID BUCUREȘTI, Lo
komotiv Zagreb, Spartak Sokolovo și 
Fortschritt Weissenfelds. Mai sint de 
disputat două meciuri : Ruch Chorzow— 
Trud Moscova și S.S.C. Sudwest Berlin- 
Frederiksberg (Danemarca).

Două revanșe, mîine, la fotbal
(Urmare din pag. 1)

zentativa noastră va intra pe teren 
în următoarea formație: Voinescu— 
Popa, Nunweiller III, Ivan—Petru 
Emil, Koszka—Pircălab, Constantini 
Manolache, Gergely, Tătaru. Au mai 
făcut deplasarea : Sfetcu, Georgescu, 
Motroc, Stajcu, Jenei, Țircovnieu-, I. 
lonescu și Selymesi II. Antrenori: 
Gh. Popescu și A. Niculescu. La 25 
decembrie, selecționata orașului Bucu
rești va juca la Marakech.

Echipa noastră de tineret va căuta 
să confirme și ea succesul cu 5-4, 
obținut la București, in septembrie, 
asupra Etiopiei. In meciul revanșă 
de mîine, la Addis Abeba, ea va 
juca in formația : Suciu—Pal, Petes- 
cu, Râcelescu—Crișan, Nețu—Raksi, 

hotărîrea, ziarul „Neues Deutsch
land" subliniază că în situația crea
tă de atitudinea conducătorilor spor
tivi din R.F. Germană, Comitetul 
Internațional Olimpic a făcut cea 
mai justă propunere.

Fără îndoială, noile propuneri ale 
C.I.O. reprezintă o soluție de com
promis, dar, pentru etapa actuală, 
ele sint, credem, utile și vor putea 
contribui la soluționarea problemei 
atît de mult dezbătute în mișcarea 
olimpică contemporană: cum să par
ticipe sportivii germani la Jocurile 
Olimpice î

Viktor Korcinoi este, așadar, 
noul campion de șah al Uni
unii Sovietice. De fapt „noul" 

e un fel de a spune, e nou numai 
pentru că actualul campion nu mai 
e... cei de anul trecut, Boris Spasski. 
Cit îl privește pe Korcinoi, el reu
șește pentru a doua oară să obțină 
acest titlu de mare cinste. Prima 
dată l-a cucerit in anul 1960. Deși 
tinăr ca vîrstă (are 31 ani), Viktor 
Korcinoi este, după cum se vede, 
destul de matur în... măiestria șa- 
histă. Mare maestru (la șah), el este 
în același timp și profesor de istorie,

Nou sistem de disputare a campio
natului U.R.S.S.

Federația de fotbal a U.R.S.S. a 
hotărît ca la viitorul campionat 
unional, în categoria A, să participe 
34 de echipe împărțite în două grupe. 
In prima grupă vor evolua 20 de 
formații: Spartak Moscova, Dinamo 
Moscova, Dinamo Tbilisi, T.S.K.A., 
Dinamo) Kiev, Pahtakor Tașkent, Tor
pedo Moscova, Șahtior Donețk, S.K.A. 
Rostov pe Don, Nefteanik Baku, Ze
nit Leningrad, Moldova Chișinău, A- 
varigard Harkov, Torpedo Kutaisi, 
Dinamo Leningrad, Aripile Soviete- 
lor Kuibîșev, Spartak Erevan, Dina
mo Minsk, Belarus și Kairat Alma 
Ate.

In grupa a II-a a categoriei A vor 
lua parte 14 echipe : ultimele două cla
sate în campionatul anului 1962, cam
pioanele RSFS Ruse și RSS Ucrai
nene, cîștigătoarele turneelor republl. 
care precum și cele mai puternice 
echipe din categoria B.

Fotbaliștii sovietici vor disputa nu
meroase întîlniri internaționale în 
1963. Echipa reprezentativă va sus
ține întîlniri cu selecționatele Sue
diei, R.P. Ungare, R.P. Bulgaria și 
în cadrul „Cupei Europei" inter-țări. 
Echipa olimpică va participa la jocu
rile preliminarii pentru calificarea în 
Turneul Olimpic de la Tokio.

Pregătiri pentru viitoarea ediție 
a Turneului U.E.FJk.

încă de pe acum federațiile euro
pene de fotbal care și-au anunțat 
participarea la viitoarea ediție a Tur
neului U.E.F.A., au început pregă
tirile în vederea acestui eveniment. 
Zilele trecute, la propunerea selec
ționerului Giuseppe Galluzzi, federa
ția italiană de specialitate a convo
cat la o primă consfătuire de lucru 
pe următorii jucători : Mario Fara 
(Alessandria), Alessandro Vitali (Bo
logna), Fernando Massetti (Brescia); 
Massimo Cherubini, Francesconi Ful- 
vio (Como), Claudio Cosimi, Ugo

Dumitriu II, Pavlovici, Sorin Avram, 
Haidu. Din lot mai fac parte 5 Urzi- 
ceanu, Hălmăgeanu, D. Popescu, 
Nunweiller IVt Igna și FI. Voinea. 
Antrenori: Gh. Ola și B. Marian.

In continuarea turneului, echipa 
Viitorul va susține două meciuri în 
Etiopia (la 26 și 29 decembrie) și 
trei în Sudan (la 2, 5 și 7 ianuarie).

★

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL 
A SOSIT LA PARIS

PARIS 21 (prin telefon). — Lotul 
reprezentativ de fotbal al R. P. Ro
mine a sosit astăzi la amiază în capi
tala Franței și-și va continua drumul 
spre Casablanca sîmbătă, pe calea 
aerului.

imbinînd, se pare, destul de bine 
istoria cu șahul. „Secretele" tablei 
cu 64 de pătrate le cunoaște de la 
vîrsta de 7 ani. La Palatul pionieri
lor din Leningrad, acolo unde s-a a- 
firmat mai tirziu și Boris Spasski, 
Viktor Korcinoi a urcat, pas după 
pas, pe calea măiestriei. Primul suc
ces important pe care l-a obținut 
a fost cucerirea titlului de campion 
de juniori al Uniunii Sovietice, în 
anul 1947. Cinci ani mai tirziu debu
tează în cea mai mare competiție 
internă din U.R.S.S., campionatul 
țării, iar în anul 1954, la București, 
el se clasează pe primul loc în tur
neul internațional al R.P. Romine. 
In ultimii 10 ani Viktor Korcinoi a 
făcut parte, de regulă, din echipa 
Uniunii Sovietice la importante com
petiții internaționale (Olimpiade, tur
nee ale campionatului mondial), iar 
anul acesta el și-a măsurat forțele 
la turneul candidaților de la Cu
rasao, unde s-a clasat pe locul 5,

Succesul repurtat în recentul cam
pionat unional confirmă o dată în 
plus clasa înaltă a noului campion 
de șah al U.R.S.S., Viktor Korcinoi. 
Nu e desigur ușor să ocupi primul 
loc intr-o întrecere în care concu
rează 6 mari maeștri, 3 maeștri in
ternaționali și 11 maeștri. 10 partide 
cîștigate (printre care la fostul cam
pion mondial Mihail Tal, la campio
nul de anul trecut, Boris Spasski și 
la marele maestru Leonid Stein), 8 
remize și doar o partidă pierdută, a- 
testă buna pregătire teoretică și fi
zică a Iui Viktor Korcinoi, acela care 
timp de un an va deține tricoul și 
titlul de cinste de campion de șah 
al-U.R.S.S., cucerite la cea de a 30-a 
ediție — jubiliară — a acestei mari 
competiții a șahului sovietic.

CONST. MACOVEI 

Ferrrante (Fiorentina), Nicola Bo- 
vari, Flavio Pozzani (Internazionale), 
Giuseppe Picella (L’Aquila), Ezio Pa
parelli (Lazio), Luigi Riva (Legnano), 
Otello Ferri (Livorno), Flavio Be- 
r.ecchi (Mantova), Vincenzo Monte- 
fusco (Napoli), Luigi Giannini, Ri
naldo Mascheroni (Novarra), Gian
franco De Bernardi, Pier Angelo De 
Bernardi (Pro Patria), Alceo Galie 
(Sambenedettese), Giorgio Garbarini, 
Giancarlo Salvi (Sampdoria), Giuseppe 
Placella (Taranto), Mario Grechi, 
Adelmo Jori (Torino).

Din acest lot urmează să fie al
cătuită echipa de juniori a Italiei 
care anul viitor va participa la Tur
neul U.E.F.A.

★
CUPA ORAȘELOR - târguri este 

plină acum cea mai dârz disputată 
dintre competițiile fotbalistice euro
pene. Săptămîna aceasta s-au jucat 
trei meciuri retur, dar numai o 
echipă a obținut calificarea in sfer
turile de finală. Aceasta este A.S 
Roma, care a pierdut la limită, cu 
2—1, în fața echipei spaniole Sara- 
goea, după ce câștigase cu 4—2 pri- 
mM meci. In schimb, F.C. Barcelona 
și Steaua Roșie Belgrad vor trebui 
să dispute un al treilea meci, pe 
teren neutru, deoarece spaniolii au 
câștigat numai cu 1—0 pe teren pro
priu și au fost învinși cu 3—2 în 
deplasare. Un rezultat neașteptat a 
obținut echipa scoțiană Dunfermliiw, 
care a învins cu 6-2 pe Valejjcia, 
cîștigătoare cu 4—0 în tur. Și 
două echipe vor susține un meci 
suplimentar. Un al treilea meci de 
bara] are loc, de asemenea, între 
echipele Dinamo Zagreb și U. St. 
Giiloise. Deocamdată s-au calificat 
în sferturile de finală 5 echipe 3 
Petrolul Ploiești, Ferencvâros Buda
pesta, A.S. Roma, Hibernians Edim- 
burg și Bayern Miinchen.

★
SELECȚIONATELE de fotbal ale 

Etiopiei și Turciei s-au întâlnit din 
nou la Addis Abeba. După cum se 
știe, prima întâlnire se terminase la 
egalitate: 0—0. De date aceasta au 
cîștigat fotbaliștii turci cu scorul de 
2—1, prin punctele marcate de Talat 
și Ogun. Pentru gazde a înscris Lu
ciano.

★’
ECHIPA olimpică de fotbal a 

U.R.S.S., aflată în turneu îri America 
de Sud, a jucat la Santiago de Chile 
cu formația Universidad din care au 
făcut parte 8 membri ai sejecționaței 
chiliene. Desfășurată în fața a perW 
40.000 de spectatori, întâlnirea »-a 
terminat Ia egalitate s 0-0,

★
INTR-UN meci internațional de 

fotbal desfășurat la Reims, campioana 
Franței, Stade de Reims, a dispus 
cu scorul de 1—0 (0-0) de echipa 
T.S.K.A, Moscova, care în prezent 
se află Jn turneu ta Occident.

scurt
• Ziariștii sportivi finlandezi l-au 

desemnat pe atletul Pentti Nikula, 
sportivul nr. 1 al Finlandei pe anul 
1962. Pentti Nikula, învățător de pro
fesie, în vîrstă de 23 ani, a stabilit 
anul acesta, după cum se știe, un 
nou record mondial la săritura cu 
prăjina cu 4,94 m, iar la Belgrad a 
cucerit titlul de campion al Europei. 
Al doilea sportiv ales este schiorul 
Ero Mantiuranta, campion mondial 
la 30 km, iar al treilea Paul Ianho- 
nen, campion, mondial de tir.

• Maestra internațională Tatiana 
Zatulovskaia este noua campioană de 
șah a U.R.S.S. In turneul recent în
cheiat la Riga ea a totalizat 13 pun<^s 
din 19 posibile, fiind urmată în cla
sament de Larisa Volpert și Alia 
Kușnir cu cîte 12,5 puncte fiecare.

• La Holon, în apropiere de Tel 
Aviv, s-a discutat meciul, interna
țional amical de baschet dintre echi
pele masculine ale Izraelului și R.P. 
Polone. Gazdele au terminat învin
gătoare cu scorul de 66-51 (41-23).

• In primul meci al turneului pe 
care-1 întreprinde in U.R.S.S. echipa 
cehoslovacă de hochei pe gheață 
SONP Kladno ă întâlnit formația Lo
komotiv Moscova pe care a învins-o 
cu 3-1 (0-0; 1-1; 2-0). Meciul s-a 
disputat pe o temperatură de minus 
20 grade.

• Echipele selecționate de box 
amator ale U.R.S.S. și R.F. Germane 
s-au întîlnit în meci revanșă la Bonn. 
Pugiliștii sovietici au învins cu 8-2. 
Primul meci disputat acum două zile 
la Koln fusese cîștigat de echipa so
vietică cu 7-3.

• Ieri seară a avut loc la Praga 
întîlnirea de hochei pe gheață între, 
echipele R. S. Cehoslovace și U.R.S.S. 
Victoria a revenit gazdelor cu 4—3 
(1—0, 0—0, 3—3), prin golul înscris 
cu 2 secunde înainte de sfîrșitul me
ciului.
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