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REPREZENTATIVELE DE HANDBAL ALE TĂRII NOASTRE, 

CAMPIOANE ALE LUMII, INTILNESC AZI IN SALA FLOREASCA 
SELECȚIONATELE R. P. F. IUGOSLAVIA

Bn final interesant în calciHarnl HandBalnlni romîncst din acest an

Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P. Romînă
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O PROMIȚĂTOARE REUNIUNE 
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Forma bună demonstrată de 
echipele fruntașe de volei buca- 
reștene in jocurile de sâmbătă și 

Ahiminică ne făgăduiește un deo
sebi^ de atractiv spectacol in ca- 
dr.jr semifinalelor de joi 27 de- 

r cembrie ale cupei .A 15-a aniver
sare a R.P.R.*. Se vor întâlni, în 
■sala Dinamo, luptând pentru ca
lificarea în finală. Steaua eu Ra
pid și Dinamo cu Progresul în 
competiție masculină, Rapid cu 
Voința și Progresul cu Dinamo 
în întrecerea feminină.

în ilustrație — o fază de la 
meciui Dinamo — Oțelul, din 
sferturile de finală: a tras dina 
movislus Schraeiber, prin blocajul 
executat la Oțetul de Pențac și 
Dragomir.

Nu s-ar putea spune că ama
torii de sport din Capitală nu 
sânt favorizați ! Sezonul competi
țiilor internaționale, pe care 
găzduiește orașul nostru se 
încheia anul acesta cu un < 
niment deosebit. Echipele noastre 
de handbal, campioane mondiale, 
evoluează 
compania 
goslavia.

Oaspeții 
în cursul zilei de ieri, deplasând 
garnituri în componența cărora 
intră tot ce are mai bun, la ora 
actuală, handbalul iugoslav. Grija 
ou care tehnicienii din țara ve
cină au privit această dublă în- 
tîluire este firească, dacă ținem 
seama de faptul că formațiile 
țării noastre dețin supremația în 
handbalul mondial.

In echipa masculină sint 10 
dintre jucătorii care au reușit anul 
acesta, la sfârșitul lunii iunie, 
să întreacă reprezentativa noastră 
(scor : 14—II). Dintre aceștia se 
remarcă cunoseuții internaționali 
Jerolin Karadza de 32 de ori sc-

in sala Floreasca în 
formațiilor R.P.F. Iu-

au sosit în Capitală

ECHIPELE DE FLORETA ALE 
UNIVERSITĂȚII AU CIȘT1GAT 
CUPA „A ÎS-A ANIVERSARE

A R.P.R.*

Recent a avut loc un concurs
■de scrimă pe centrul universitar
București, dotat cu cupa ,A 15-a 

.Jerivcrsare a R.P.R.“.
x .Deși concursul s-a desfășurat 

ia o singură armă — floretă — el 
s-a bucurat de o largă partici-

la activ 
noastră,

lecțiomt în echipa reprezentativă, 
Ivan Duranec de 23 de ori inter-

ne-am 
in vederea

declarat

(Instit.

(categ. 
Viorica

cei care au pășit pre
dată pe planșă — înce
pu tem spune că ei s-au 
destul de bine. Au fă-

Ce ne-au
AURORA LEONTE: Adver

sarele noastre nu au 
vreo victorie axupra

Echipa masculină de handbal a Iugoslaviei înaintea antrenamentu
lui efectuat in sala Floreasca Foto: P. Romoșan

RADMILA RADUNOV ICI:
$tim că ne așteaptă un joc 
foarte greu. Echipa romină 
este greu de învins, mai ales 
pe teren propriu. Noi 
pregătit cu atenție 
acestei confruntări.

național, Re sad Sarenkapa de 12 
ori internațional și alții. Echipa 
feminină nu este mult diferită de 
ee<a care a evoluat la B-ueurești 
în. cadrul campionatului mondial. 
Spectatorii vor putea revedea 
handbaliste de valoare ca : Zden- 
ka Istwmovici, Zlata Rebemjak, 
Mira Jos ici. V e&elin-ka Bjelici, 
Radmila Radunovici, Maria Jak+- 
veți ci și altele.

Reprezentativele noastre și-au 
continuat pregă-tirillev disiputnid

FORMAȚIILE ȘI ARBITRII

pare a studenților, în special la 
băieți oferind posibili
tăți de afirmare atît sportivilor 
oiasificați cit și celor neclasi- 
ficați.

La buna desfășurare a acestui 
concurs și-au adus contribuția 
asistenții Ioc Rădulescu (Uni
versitatea București}, Ruxandra 
Ion eseu (Institutul de Construc
ții), Mircea Raia (I.C.F.), an
trenorul aiubului Știința, Cornel 
Georgescu și prof. D. Apostol din 
partea comisiei orășenești de scri
mă.

Concursul a fost dc un bun 
nivel tehnic. Evidențiem cu a- 
cest prilej pe studenții Viorica 
Dragoș (Fac. Filologie), Doina 
Teodorescu (Fac. Matematici), 
Ștefan Toth (I.C.F.), Nicolae Dan 
(I.S.E.) șa.

Despre
tnu pruna 
pătorii — 
descurcat
cut dovada unei bune pregătiri 
tactice și tehnice. S-au eviden
țiat, la fete. Ileana Hristn și 

Georgeta Vilag (Universitatea Buc ) 
iar Ia băieți Dan Donescu 
Politehnic) și alții.

Clasament — Feminin 
I, a Il-a și a III-x) : 1.
Dragoș (Filologie) 4 v., 2. Doina 
Teodorescu (Matematici) 3
3. Silvia Ungureanu (Filozofie) 
2

FEMININ, R.P. ROMINA î 
Hector — Ștefănescu, Boțan,

Constan tines cu. A. Oțele a, 
Deonte, V. Dumitrescu, He- 
deșiu, C. Dumitrescu, Nemetz.

R.P.F. IUGOSLAVIA! Istva- 
novici — Rebernjak, Jakovetici, 
Go.inkâ, Radunovici, Jasici, 
Bjelici, jurkak, Preiei, rusak. 
Arbitru : Jan Dolezal (R. S. 
Cehoslovaca).

MASCULIN. R.P. ROMINA: 
Re>dl — Ivănescu, Moser, Co
vaci, Costaehe L Costache n, 
Nodea, Otelea, BăduJescu. 
Ilnat.

Dc o vîrstă cu Republica

R.P.F. IUGOSLAVIA: Gory 
— Karadza, Duranec, Malic, 
Vican, Pavi-ci, M.irtmcevici, 
Sarenkaoa, Milkoviei, IțeRa- 
ris. Arbitru : Horst 
<R.D. Germană).

Singer

Ferentari... Mahalaua in care 
locuiau muncitorii de la Vul
can, Wolff, S.T.B.... Periferia 
Bucureștiului cu „pitoreștile" ei 
circiumi, maidane și magher- 
nițe. Cu străzile ei jalnice.

cat ua nou edrficrii de cu. tură : 
ScoaZa medie ne. 27. Să intrăm 
o clipă înăuntru, in sala de 
festivități—

Scena este scăldată în lumina 
argintie a reflectoarelor.

Cind ai aid...
Chior ea nu

v.» 4. Carmen Matei (Biologic)
v., 5. Aurelia Duma (Istorie)

E. D.

(Continuare tn pag. a 2-a)

(

dar nici noi nu am mai invins 
echipa iugoslavă din 1959. Toc
mai de aceea ne vom strădui 
din toate puterile să încheiem 
anul acesta cu o victorie de 
prestigiu.

CORNEL, OȚELEA : întreaga 
echipă așteaptă cu nerăbdare 
meciul cu selecționata R.P.F. 
Iugoslavia. Datorăm publicului 
nostru o revanșă pentru meciul 
pierdut astă-vară, La Belgrad 
și pentru aceasta ne-am pregă
tit cu toată atenția. Cred că de 
data aceasta va trebui să lă
săm emoțiile in vestiar chiar 
de la început.

DR. JEROLIN KARADZA: 
Este cel mai greu meci al e- 
chipei noastre din acest sezon. 
Noi sintem siguri că rominii 
s-au pregătit atent pentru re
vanșă, dar vă asigur că nu Ie-o 
vom acorda prea ușor. In orice 
caz, aș dori să fie un joc fru
mos. Mai mult', ce s-ar putea 
spune atunci cind joci împo
triva campionilor mondiali 7

jocuri de verificare.
antrenorul emerit Oprea Vlase na 
va face multe modificări în e- 
ehipa care a învins selecționata 
R.D. Germane. In linii generale, 
va evolua aceeași echipă. Țmmd 
Seama de acest lucru ne expri
măm speranța că Iian-Uia-liștii noș
tri nu ne vor mai da emoțiile—

La băieți,

(Continuare în pag. a 7-a)

Instantanee din Valea Jiului...

pline de gropi, pe care bur
ghezia le botezase în ironie: 
strada Veseliei, strada Bacus...

Ferentarii de ani... Un oră
șel nou, construit in anii Re
publicii. Cu sute de apartamen
te modeme, cu străzi drepte, 
pavate și iluminate. Cu școli, 
magazine, cinematografe și te
renuri de sport. A dispărut sub 
tone de beton și cărămidă fai
moasa „groapă a Iui Dobrică". 
A dispărut acuzatorul contrast 
dintre centru și periferie.

Astăzi, fosta mahala a fe
rentarilor are la intersecția 
străzilor plăcuțe mici, dar edi
ficatoare : „Trecerea pietoni
lor", „Atențiune, școală"! Pe 
vestitul maidan Bacus s-a ridi-

sală : profesori, părinți, zeci de 
elevi și eleve. Despre însemnă
tatea evenimentului pe care îl 
trăiesc împreună în această 
seară — sărbătoarea celor de 
o vîrstă cu Republica — a 
vorbit profesorul Vasile Teodo- 
rescu. Acum, brigada artistică 
a clasei a IX-a prezintă fru
mosul program închinat elevilor 
și elevelor care au împlinit 15 
ani...
...Pe uliți, iarna a așternut 

flori albe de castani 
Cind voi ați împlinit azi, cinci

sprezece ani...

V. TOFAN

(Continuare tn pag. a 2-a)

ntimpiarea povestită mai jos s-a petre
cut in urmă cu citeva luni, la Dilja, o 
suburbie a Petroșenilor, acolo . unde 

ființează una dintre cete mai tinere și mai 
harnice unități de exploatare din bazinul car
bonifer al Văii Jiului.

S-au intîlnit la ieșirea din șut, trei prieteni: 
șeful de brigadă Eugen Nistea. tehnicianul 
Petre Vasiu și inginerul Emeric Farcaș. Ulti
mii doi sint foștii jucători de fotbal de la Jiul, 
pe vremea cind aceasta făcea față cu succes 
partenerelor ei din prima categorie a țării. 
Subiectul 7 Tot despre fotbal. Le spunea Eu
gen Nistea tovarășilor lui de muncă:

— Am stat și m-am gindit de multe ori, 
de ce n-am face și noi o echipă, aici, la Dilja, 
cu băieții noștri. O înscriem in campionatul 
orășenesc și, cine știe, peste cîțiva ani... Parcă 
Jiul și Minerul n-au început tot așa 7 Ei, ce 
spuneți ?...

Vasiu și Farcaș au intimpinat, bineînțeles, 
cu multă căldură proiectul. De aici și pină la 
alcătuirea echipei n-a mai fost decit un pas. 
Imediat după inființarea asociației sportive s-a 
trecut la lucru. Noua asociație sportivă, 
netul Petroșeni, și-a început 
315 membri, cei mai mulți — 
bal.

La festivitatea de alegere a 
asociații sportive, tinerii mineri l-au propus 
drept președinte pe Eugen Nistea. Farcaș a 
fost ales și el in consiliu, iar Vasiu urma să 
asigure instruirea tinerilor fotbaliști.

— Socotim că am făcut o treabă bună, ne 
spunea Eugen Nistea. Mai întîi, pentru că ur- 
mînd recomandările Conferinței pe țară a 
UCFS am pus bazele unei noi asociații spor-

activitatea
amatori de

consiliului

Mi-
cu

fot-

•noii

tive, aici, în Valea Jiului. Apoi, fiindcă am 
reușit să atragem mulți tineri mineri in acti
vitatea sportivă organizată. Deocamdată la 
fotbal. Dar ne gindim ca in 1963 să mai în
ființăm trei secții : atletism, lupte și popice. 
Vrem ca în noul an să se poată scrie multe 
lucruri frumoase și despre tinăra noastră aso
ciație sportivă.

însuflețiți de Hotărârea Conferinței pe țară 
a VCFS, cadrele didactice de la Institutul de 
mine dm Petroșeni au înființat și ele o aso
ciație sportivă, iar recent, la Lupani, a fost 
semnat „actul de naștere" al altei asociații 
sportive, „Elevul", cu aproape 600 de membri, 
încă două asociații sportive sint in curs 
înființare: una, pe lingă școala medie 
Vulcan, alta la Șantierul de construcții 
Coroiești. Pini, la sfirșitul anului, 
asociațiilor sportive afiliate 
seni va ajunge la 39 și va 
24.000 de membri UCFS.

de 
din 
din 

numărul
la C.S.O. Petro- 
cuprinde aproape

-g-TÎ^td matinală la școala procesională din 
y Lu-peni. Mercurul termometrului arăta multa 

grade sub 0... In curtea interioară a școlii 
ne-a fost dat să asistăm la un spectacol neașteptat: 
aproape 700 de elevi erau gata pentru progra
mul de înviorare. Program cu exerciții variate) 
alese cu pricepere, cu mult simț pedagogic. 
Așa ne-am explicat și interesul participanților 
pentru această plăcută și folositoare activitate 
cu care își inaugurează zilnic programul.

TIBERIU STAMA

(Continuare in pag. a 2-a)
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Văzută de
Eugen FRUNZĂ

Horia LOVINESCU

Francisc MUNTEANU

Nicuță T Ă N A S E

Desene de:
Cik DAMADIAM
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In îniîmphiarea 
aniversării Republicii

CONSTRUCTORII DU AUTOBUZE OBȚIN SUCCESE
1N PRODUCȚIE ȘI PE TERENURILE DE SPORT

(Urmare din pag. 1)

începătoare: Ileana Hristn (Matema
tici) 4 2. Georgcta ViJag (Filolo
gie) 2 3. Eugenia Lupea (Biologie)
2 4. Mariana Jivan (Pedagogie)
1 v., 5. Ana Laține (FifloJofie) 1 ▼.

Cil a sa ment: 1. Sc. Toth (I.G.F.), 2. 
D. Niculae (I.S.E.)» 3. N. Muntean-u 
(I.C.F.), 4. A. Radoeea (Instit. de
Construcții).

Clasament pe echipe: 1. Universitatea 
București, 2. I.G.F^ 3. 1-5.E.

lești, după următorul program : ora 
18: Voința—Știința (fem.); 19,15 : Uni
rea—Rapid (fem.); 20,30: Știința— 
Steaua (mase.). Finalele se vor des
fășura duminică, toi în sala Giulești.

A fost stabilit programul semifinalelor 
întrecerilor de baschet din Capitală

Ieri a fost stabilit programul jocu
rilor semifinale din cadrul cupei 
„A 15 ,a aniversare a R.P.R.“, orga
nizată pentru cele mai valoroase e- 
chipe masculine și feminine de bas
chet din Capitală. Aceste Întreceri se 
vor desfășura vinerii In sala Giu-

întreceri Intre popicarii din București.
Ploiești și Giurgiu

Clubul sportiv Unirea organizează 
e competiție de popice dotată cu tro
feul cupa „A 15-a aniversare a 
R.P.R." la care participă cele mai 
bune jucătoare și cei mai buni jucă
tori din București, Ploiești și Giur
giu, mulți dintre ei membri ai lotu
rilor republicane. întrecerile încep 
mîine la ora 17 pe arena Unirea 
(Șos. Iancului) și continuă pină sâm
bătă. Se joacă la probele clasice de 
100 bile mixte femei și 200 bile mixte 
bărbați.

Stai liniștit și privești. Te uiți la 
„jocul" autobuzelor care, în ul
tima lor probă de control aleargă de 
la un capăt la altul al pistei de încer
care din incinta uzinei. Este ultimul 
„stand de probă" după care, cu un 
„zero" înaintea numărului de circula
ție, autobuzele pornesc să străbată șo
selele patriei în primele curse de ro
daj. Acest lucru se întâmplă zilnic și 
oamenii de aici s-au deprins cu el de 
parcă așa l-au pomenit de când e 
lumea. Și totuși sînt doar 
de atunci...

...Scurta monografie pe 
răsfoit-o la comitetul de 
puținele ei pagini, are darul să-1 
pună in temă Pe cel ce vrea să cu
noască uzina, să-i afle istoria, viața.

„In anii regimului democrat-po
pular, se spune in monografie, pe har
ta țării au apărut noi orașe, impor
tante obiective industriale, fabrici, 
uzine. Dintre acestea face parte și 
uzina ,,Tudor Vladimirescu". Cu zece 
ani în urmă, pe locurile unde înainte

sul „7 Noiembrie". Campionatele pfe 
asociație la volei, fotbal, tir și turism 
au adunat la startul lor 1370 de con- 
curenți. Așa s-a ajuns ca azi „Auto-

cîțiva

de 23 August ’44 erau numai gropi și 
mlaștini, topometrii înregistrau pri
mele lor măsurători. S-a pus apoi 
prima cărămidă și a început să se ri
dice uzina de azi. Au apărut halele buzul" să aibă 219 sportivi legitimați, 
de tîmplărie, apoi forja, atelierul de 
prototipuri, centrala termică etc etc.

Pe planșele de desen ale proiectan- 
ților au început să se contureze pro
iecte ce au prins viață datorită 
hărniciei colectivului. Pe poarta uzi
nei a pășit primul autobuz T. V., de 
la o zi la alta mai modern și mai du

Sînt tineri cu care uzina se mindrește. 
Frezorul P. Tudor, voleibalist, strun
garul O. Ghețu și lăcătușul metrolog 
R. Opriș-fotbaliști, electriciana Vero
nica Adolf, proiectantele Elena Simion 
și Ana Hie, din echipa de volei, tapi" 
țerul Aurelia Posteanicu, de la atle-

Instantanee din Valea Jiului
(Uurmarc din pag. 1)

In diminețile următoare, la aceeași 
oră. spectacole identice, dar cu alțl... 
interpreți: 
comerciale 
mîine din

Așadar, 
obiectiv important cuprins în Hotărîrea 
Conferinței pe țară a UCFS — și-a câști
gai mulți adepți în școlile din Valea 
Jiului. Datele statistice arată că în tnr 
termitele școlilor din Petroșeni și loca
litățile din jur (Lupeni. Lonea, Anl- 
noasa. Uricani etc.) 1.229 de elevi și 
studenți participă la gimnastica de în
viorare...

hi fel stau lucrurile și cu gimnastica 
de angrenare (lecții foarte reușite cu 
sa’aria ții Sfatului popular al orașului 
Petroșeni și cei din unitățile comer
ciale). cu gimnastica în producție unde 
participă — numai In Petroșeni — a- 
proape 1.800 de oameni ai muncii. 
Cî le-va demonstrații convingătoare: la 
Combinatul Carbonifer al Văii Jiului, 
Unitatea de Proiectări și Devize, Uzina

fetele de la internatul Școlii 
și studenții Institutului da 
Petroșeni.

gimnastica de înviorare — alt

de reparat utilaj minier din Petroșeni. 
în acest ultim loc de popas am aflai 
că, nu mai departe decît cu dteva luni fn 
urmă, tovarășul director E. Farcaș nu 
prea părea convins de foloasele acestei 
activități. Astăzi însă, tovarășul Farcaș 
a ajuns să prețuiască gimnastica în 
producție, pe care o recomandă tuturor 
cu însuflețire...-

— — ream în pas domol spre cabana 
” ~ pe cărăruia

pudrată de prima zăpadă din a- 
ceastă iarnă. Pe la jumătatea drumului 
ne-a „prins* din urmă un grup gălă
gios avînd in mijlocul lui un om între 
două cinste, cu fața rumenă de sănă
tate. Un schimb de cuvinte, două trei 
glume și_ ială-ne prieteni !

Așa am ajuns să-l cunoaștem pe pre
ședintele comisiei de turism a C.S.O. 
Petroșeni, tovarășul Alexasulru Zolotaru 
(emul între două vîrste...) după ce 
mai înainte îl căutasem zadarnic pe la 
unitățile depoului C.F.R. din Petroșeni, 
unde este maistru.

Sus, la Rusu, Intr-o sală de mese

tt ț ream in pas aomoi 
I J Rusii din Paring,

Recenzie

Almanah turistic 1963
Nerăbdarea cu care a fost așteptată 

•pariția Almanahului turistic 1963 a 
fost pe deplin răsplătită. Iubitorilor 
naturii și ai locurilor Istorice fi pito
rești ale patriei li s-a oferit cel 
frumos și, in același timp, cel 
complet almanah turistic 
țara noastră, un adevărat 
lejul Anului Nou.

De obicei, un almanah
apoi citit. Cel ce se află acum în 
vitrinele librăriilor face insă excep
ție : de la primele foi ești îndemnat

editat 
dar cu

mal 
mai 

in 
pri-

e răsfoit șl

k'

Mg

••jj

Dacă dorești să afli cite ceva din 
viața marilor alpiniști, găsești atrăgă
toare biografii ale celebrilor Lionel 
Terray, Mihail Herghiani și Iosif Ka- 
hiani, Fritz Kasparek, precum și a 
maestrului sportului Emilian Cristea, 
pionierul alpinismului din țara noas
tră. Dar ce nu găsești în acest al
manah ? Sfaturi practice despre con
fecționarea unui cort sau a sacului 
de dormit, reportaje despre pescuitul 
subacvatic, date despre lupta pentru 
cucerirea înălțimilor, descrieri de 
trasee turistice și alpine, articole 
despre excursii în deltă și pe litoral, 
toate alcătuind un volum deosebit de 
prețios.

Acesta este Almanahul turistic 1963 
pe care î] recomandăm cu toată căl
dura nu numai actualilor iubitori de 
drumeție, ci și celor care doresc să j 
se inițieze în acest minunat sport ! 
practicat în plină natură. (D. St).

foarte primitoare, un ceai cald 
dezmorțit și mai mult glasurile.

— Ați mai urcat în Paring ?
— In afară de Bucegi și Făgăraș...
— Păcat... Și munții noștri sînt la 

fel de frumoși ? 0 excursie ăz Straja 
sau Lunca Florii, la Bula sau Anșelu 
n-o uiți ușor. Acum avem și teleferic 
în Paring. Iubitorii drumeției, ai schiu
lui mai ales, au pentru ce se bucura.

Și uite-așa am pornit o discuție pe 
plan larg despre turismul de mase. 
Foarte documentată și edificatoare: a- 
proape 5.000 de muncitori mineri din 
Valea Jiului au luat parte, în acest an, 
la diferite excursii, fie în cuprinsul re
giunii (la Hunedoara, Deva, Hațeg, 
Subceiate etc.), fie în țară (obiective 
principale : Doftarta. Bucureștiul, Poiana 
Brașov, Bicazul, litoralul). Alți 8.000 
practică în mod curent turismul par ti - 
cipind la excursiile organizate aproape 
la fiecare sfîrșit de săptămînă. Anul 
viitor cu siguranță că vor fi și mai 
numeroși amatorii de drumeție.

Ni s-a vorbit și de asociații sportive 
cu o adevărată tradiție în turism: Fi
latura și Minerul Lupeni, Paringul Lo
nea. Minerul Vulcan, ca și de pasionați 
propagandiști ai turismului, cum ar fi 
Vasile Tănasc din Aninoasa, Andrei 
Anghel din Petrila, Petru Stoica din 
Vulcan. Ladislau Pacior, Augustin Naghi 
și Adalbert Sidek din Lupeni.

Avind la îndemină atîtea 
interesante, ne-a fost foarte 
tragem o concluzie: turismul 
și-a apropiat și în Valea Jiului mulți 
prieteni de nădejde !

-

WMANAH 
fWISTIC

VEȘTI DE
O NOUA ASOCIAȚIE SPORTIVA 

IN ORAȘUL FOCȘANI

să citești cu pasiune articolele, să 
admiri peisajele „prinse" în obiecti
vul aparatului de fotografiat sau să 
zîmbești, urmărind desenele satirice 
fi epigramele reușite.

Iată, în prima parte a almanahului, 
îndemnurile la drumeție făcute de 
academicienii Tudor Arghezi și Elie 
Carafoli, de tehnicianul Gh. lonescu 
de la uzinele „23 August", de scri
itorii Eugen Barbu, Radu Nor, de poe- 
tole Nina Cassian și Lucia Demetrius. 
Cu cită căldură te îndeamnă la dru
meție...

Recent s-a constituit în orașul 
Focșani o nouă asociație sportivă. 
Aceasta funcționează în cadrul șco
lii profesionale de conducători auto. 
Adunarea generală a hotărît ca noua 
asociație sportivă să se numească 
„Viitorul". Cei 230 de membri vor 
face atletism, fotbal, 
șah și handbal.

tenis de masă,

D. Stanciu

ASOCIAȚIILEFRUNTAȘA INTRE
SPORTIVE SĂTEȘTI

SPORTUL POPULAR
• 2-a Nr. 4159

Pe lingă gospodăria agricolă co
lectivă Octombrie Roșu din comuna 
Ghidici, raionul Calafat, a fost în
ființată cu aproape șase ani in urmă 
asociația sportivă Luceafărul. Bucu- 
rîndu-se permanent de sprijinul con
ducerii gospodăriei colective asocia
ția sportivă Luceafărul (președinte 
tov. Ion Nicola) a reușit să înregis
treze succese dintre cele mai fru
moase. Astfel, în cursul anului 1962 
numărul membrilor asociației a cres-

care 
partid,

Cîțiva dintre cei ce reprezintă culorile uzinei pe stadioane. De la stingă la 
dreapta: lăcătușul M. Tase, electricianul Veronica Adolf, urg. C. " 

irig. proiectant Ana Ilie și strungarul C. Ghețu.
Foto : T.

FumalaMs,

Chioreantil

învață, sânt 
Xl-a serală, 
Ia facultate.

tism, rabotorul I. Lascu 
raional de haltere la Spartachiadăj 
sînt doar cîțiva.

In aceste zile, în asociația ,, Autobu
sul" au început întrecerile Sparta- 
chiadei de iarnă. In aceste zile 
sportivii de aici se vor întrece și in 
cadrul cupei „A XV-a aniversare a 
R.P.R.". Cu toții sînt animați de do
rința de a obține rezultate din ce în 
ce mai bune în sport ca și în produc
ție. Ei vor să intîmpine cu cinste ma
rea sărbătoare I

— campiorî

CONSTANTIN ALEXE

amănunte 
ușor să 
de mase

Sportivi! Activiști 
sportivi!

Folosiți din plin timpul favorabil
întrecerilor de schi, patinaj

șl săniuș din cadrul primei etape
a SPARTACHIADEI DE IARNA

A TINERETULUI!
i—

rabil. Intr-o zi a pornit în cursa de 
rodaj și elegantul troleibuz românesc. 
Era doar începutul. Azi in Capitală, 
în orașele țării, pe șoselele noastre, 

j circulă ’ elegantele „T. V.“-uri, auto
buze, troleibuze. Ele eînt rodul muncii 
unui colectiv tînăr, crescut o dată cu 
republica, sub grija partidului. Un 
colectiv care se străduiește să lucreze 
cit mai bane. Pentru aceasta e nevoie 
de multă pregătire și pricepere.

...După orele de program mulți din
tre constructorii de aici 
într-a IX-a, a X-a sau a 
iar alții au plecat chiar 
Sînt inginerii de mîine.

Dar în timpul liber mulți dintre 
muncitorii uzinei mai au o preocu
pare : sportul. Constructorii de auto
buze iubesc sportul ! Eâ au o asociație 
sportivă ,,Autobuzul", al cărei număr 
de membri a ajuns la 1800.

La fotbal, la volei sau atletism, Ia 
10 discipline sportive, reprezentanții 
uzinei se întrec în timpul lor liber. 
Anul acesta de zece ori au pornit con- 
sructoril de autobuze să străbată țara, 
să-i cunoască și eă-i admire frumu
sețile.

Cât privește competițiile de mase, 
la uzinele „Tudor Vladimireecu" ele 
stau la loc de cinste. Cîteva cifre 
sînt edificatoare : 3166 participări la 
Spartachiada de iarnă precedentă, pes
te 4800 la cea de vară, 980 la crosul 
„Să intimpinăm 1 Mai" și 880 la cro-

De-o vîrstă 
cu Republica 

(Urmare din pag. I)

versurile, purtate pe aripile me-Și
lodiei, Înalță inimile, nasc sentimen
te profunde de recunoștință J

Foaie verde-a bobului 
Mulțumim Partidului
Că avem săli, laboratoare/ 
Luminoase, încăpătoare. 
C-avem cărți bine-ntocmite 
Frumoase fi gratuite...

LA CORESPONDENȚI
la 710, cu cotizația
1962 ei au desfășurat

La

cut de la 350 
UCFS la zi. In 
o frumoasă activitate sportivă. 
Spartachiada de vară, Cupa Agricul
turii șl alte întreceri 
participat peste 600 de 
nere. Echipa de fotbal 
participă la întrecerile 
campionatului raional, 
printre primele clasate, 
peste 450 de colectiviști 
cadrul concursurilor Spartachiadei de 
iarnă a tineretului.

sportive an 
tineri și ti- 
a asociației 
din cadrul 

aflindu-se 
In prezent 

se întrec în

M. Carauleanu

NOI MEMBRI UCFS

Asociațiile sportive din orașul Ba
cău acordă o mare atenție creșterii 
numărului de membri UCFS. Rezul
tate frumoase în această direcție a 
obținut asociația sportivă Steaua ro
șie, care în ultima perioadă a în- 
mînat carnetul de membru UCFS 
unui număr de peste 200 de tineri 
și tinere. O dată cu deschiderea nou
lui an de invățămînt universitar,

încă 150 de studenți de la Institutul 
pedagogic de 3 ani din 
și-au exprimat dorința de a activa 
în secțiile de volei și handbal.

Rezultate meritorii a obținut și 
asociația sportivă Voința care a atras 
în 
50

localitate

rîndurile membrilor UCFS încă 
de persoane.

E. Teirău

copin invata tenisul 
DE MASA

Asociația sportivă Voința din Con
stanța a inființat recent un centru 
de învățare a tenisului de masă 
pentru copiii cooperatorilor din ora
șul Constanța.

Acest centru dotat cn cinci mese, 
este frecventat de 30 de copii. Sub 
conducerea antrenoarei Irina Schei
ber, au loc antrenamente de patru 
ori pe săptămână.

Cornel Popa

Aplauzele asistenței punctează stro
fele. Sărbătoriții, cu fețele radioasei 
cu frunțile senine sub care se ascund 
atîtea visuri îndrăznețe, sînt mîndri 
că au vârsta Republicii. Că au cree- 
cut și au înflorit o dată Cu eă.

Seara închinată sărbătoririi celor 
de-o virată cu Republica continuă— 
După ce a mai primit un val de 
aplauze, brigada artistică s-a retras. 
Acum, evoluează la sol gimnasta 
Gabriela TSrcău din clasa a X-a F. 
Elevii o urmăresc cu atenție 
competență. La „i 
a luat ființă o dată 
pele de handbal ale 
tive „înainte" joacă 
raional fi orășenesc.
beta Prodan din clasa a X-a C este 
dublă campioană republicană la greu
tate și disc. Secția de sporturi nau
tice a asociației are și ea 5 cam
pioane ale R.P.R. la canotaj acade- 
mic-junioare. Mariana Borcea șl 
Crăciunița Nițu — sînt campioane la... 
învățătură : locul I pe clasele a IX-a 
G și a IX-a D.

Festivitatea sărbătoririi celor de-o 
vîrstă cu Republica a luat sfîrșit. 
Profesorii, părinții, elevii sărbătoriți F~ 
scandează puternic : PENTRU PARTI
DUL DRAG, PENTRU REPUBLICA 
IUBITA j

și.» 
.medie 274< sportul 

cu școala. Echi-’ 
asociației spor^ 
în campionatul 
Junioara Elisa-



I
Ancheta noastră:_____________________ [ De ce multi juniori nu confirmă?...

Calitatea in primul rînd! De la instruire pornește totul
Consider binevenită ancheta iniția

tă de ziarul „Sportul popular". Ea 
ridică, după părerea mea, o proble
mă de bază a fotbalului nostru și 
după discuțiile angajate în jurul 
multiplelor ei aspecte se poate ajun
ge la concluzii juste, care să asi
gure o rezolvare cît mai bună, în 
interesul fotbalului nostru.

Și, eu mi-am pus de multe ori 
această întrebare și, după observați
ile și constatările făcute pe teren, 
am ajuns la concluzia că printre 
cauze se numără și următoarele :

1. Selecționarea juniorilor nu se 
face după criterii precise și acest 
fapt duce la evidențieri momentane 
și nu la o muncă în perspectivă. 
După mine, selecționarea ar trebui 
să aibă la bază criterii precise (vîrsta, 
posibilitățile fizice și tehnice, datele 
medicale) din compararea cărora să 
rezulte perspectivele de progres ale 
juniorilor. Luarea în considerare nu
mai a unui singur criteriu este gre
șită; nu asigură munca în perspec
tivă.

2. De instruirea juniorilor nu se 
ocupă cei mai buni antrenori, cu 
experiență, și rezultate bune în 
jț/est domeniu. Și în legătură cu a-

Zceasta iată un fapt concludent: din 
acele 9S de echipe de juniori care 

participă în campionatul republican, 
numai 40 au antrenori I Or, este clar 
că această frumoasă muncă poate da 
rezultatele așteptate numai atunci 
cind de ea se ocupă cei mai buni 
tehnicieni. Aceștia însă, trebuie să 
dea dovadă de multă pasiune. Iar 
cluburile să găsească forme de sti
mulare a acestor antrenori.

Cred că este bine să amintesc aici 
un alt aspect, foarte important: for
marea de jucători, dintre juniori, 
după nevoile echipei prime și * re
prezentativelor țării. De fapt, e vor
ba de orientarea muncii de instruire 
la juniori spre calitate și m spre 
cantitate la nivelnl echipelor de ca
tegoria A sas B. Situația actuală a- 
rată că în multe secții de fotbal 
această problemă nu formează obiec
tul unei preocupări practice. DovadaT 
Cu prilejul taberei de juniori de la 
Sighișoara, organizată în vara aces
tui an, am constatat că posturile cele 
mai deficitare au fost cele de portar 
și extremă stingă, pentru care co- 

L.__misiile regionale au propus extrem
de puțini jucători. Aceasta înseamnă 
că nu au avut ce propune. Unele 
echipe de club nu au titulari cores
punzători pentru anumite posturi sau 
recurg la improvizații (UTA — sto
per, Crișana — fundaș stingă, St 
roșu — centru Înaintaș etc.), nu au 
nici perspectiva apariției vreunui ju
cător din rândurile celor tineri. Se
lecționerii echipelor respective au 
avut deseori dificultăți în alcătuirea 
formațiilor, pentru că nu aveau fie 
fundaș stingă fie extremă stînga fie 
centru înaintaș. De ce toate acestea?

Din campionatele regionale și interraionale
REGIUNEA CLUJ

Anul acesta campionatul regiunfl 
Cluj s-a desfășurat după un nou sia- 
tem. In seria centrală (regională) aa 
participat la întreceri 14 echipe. Cam
pionatul interraional este format din 
seria Mureș cu 11 echipe și seria So
meș cu 12 formații. Primii clasați în 
acest campionat interraional vor prx>- 

T mova în seria centrală.
In turul seriei centrale, cea mai 

bună echipă s-a dovedit Gloria Bistri
ța (antrenor L Bogdan), care pînă la 
ultima etapă nu a cunoscut înfrânge
rea. In ultimul meci a pierdut la Cluj: 

Meciul A.S. Aiud—Progresul Năsăud M 
va disputa in primăvară.

în fața echipei Unirea, cu scorul d»
3—1. Iată clasamentul:
1. Gloria Bistriț* 13 • 41 32: 7 M
2. Tehnofrig Cluj 13 7 2 4 29:12 18
3. Soda Ocna Muvef 13 8 0 5 26^2 18
4. A.S. Alud 12 • 33 23:14 ÎS
5. Progresul Xăs&ud 12 5 3 4 14:14 u
6. Atei. 16 Febr. ciaj 13 4 5 4 21 n
7. Chimia Turda 13 4 4 5 18 U7 12
8. Cimentul Turda 13 6 0 7 25^9 n
9. Unirea Cluj 13 4 4 5 18.-24 12

10. Min. Baia de Arte* 13 5 2 6 20:32 12
U. V ictoria Someșent 13 4 3 6 20^8 M
12. Someșul Gherla 13 3 4 6 23^4 10
IX Olimpia Dej 13 2 6 5 15287 »
14. Dinamo Cluj 13 3 2 8 15285 8

REGIUNEA CRIȘANA

Comisia regionali de fotbal a luat 
măsuri din timp in vederea organizării 
campionatului regional pe anul 1962— 
1963. Datorită acestor măsuri campion*- 
tal s-a desfășurat în cete mai bun»

CAMPIONATUL INTERRAIONAL

Seria Mureș
Vlădeasa Huedin M 7 II 2S:U te

13. Porțelanul Cluj W Ș 2 2 16: | U

eondițiunl. Iată clasamentul 
cheierea turului :

după ÎOr

1. Voința Oradea 13 9 1 s 3501 19
X St. roșie Salonta 13 7 4 2 2901 18
X Rec. Valea lui Mihal 13 8 8 2 3008 17
4. Dta. or. dr. P. Groza 13 5 8 2 17:14 18
$. Victoria Ineu 13 t 3 4 2905 15
S. Blănuri Oradea 13 t 3 5 2003 14
7. Măgura Simleu 13 i C 2 19 îl» 14

Pentru că în cele mai multe cluburi 
nu se duce o muncă de perspectivă, 
pentru calitate, pe necesitățile prime
lor formații și ale echipelor naționa
le, deși pe acest drum trebuie cana
lizate eforturile conducerilor de see- 
ții și ale antrenorilor.

3. Antrenamentele juniorilor nu se 
desfășoară pretutindeni la nivelul 
cerințelor, în condițiuni care să ducă 
la progres. Lipsa de atenție în a- 
ceastă privință constituie o mare ca
rență a cluburilor și asociațiilor spor
tive, a secțiilor de fotbal. Și este clar 
că la acest capitol trebuie făcut cel 
mai mult, pentru că de modul de 
desfășurare a muncii de instruire, de 
condițiile asigurate sau nu, depind 
roadele acestei munci. In primul 
rând, aceste antrenamente trebuie să 
se țină pe terenuri bune, pentru că 
favorizează însușirea corectă a de
prinderilor tehnice. Cu aceeași grijă 
este necesar să fie privită și pro
blema echipamentului și a materiale
lor sportive afectate loturilor de ju
niori. Aparatele ajutătoare nu tre
buie să lipsească la ședințele de an
trenament. Unde este cu putință, să 
se amenajeze terenuri de dimensiuni 
reduse. Numărul, durata și intensita
tea antrenamentelor să fie mărite, 
iar dezvoltarea și perfecționarea ca
lităților fizice și tehnice, pe baza 
unor planuri individuale, să consti
tuie principala preocupare a antre
norilor, ca și pregătirea teoretică a 
juniorilor.

4. In promovarea juniorilor se co
mit de obicei numeroase greșeli cu 
repercusiuni asupra dezvoltării ulte
rioare a tinerilor fotbaliști. în ge
neral, se pretinde prea mult de la 
început din partea juniorilor, pentru 
ca mai tirziu să se renunțe cu ușu
rință la eL Nu mai vorbesc de men
talitatea unor conduceri care nu au 
încredere în posibilitățile unor ju
niori și se opun promovării lor. Pro
blema promovării trebuie privită cu 
toată atenția. A ști să alegi momen
tul, a avea răbdarea și înțelegerea 
necesare, a aprecia just posibilitățile 
șl perspectivele unui junior — iată 
drumul care trebuie urmat. Din 
acest punct de vedere merită a fi 
date ca exemple pozitive promovă
rile chibzuite efectuate la Rapid 
(Dinu, Dan Coe), Farul (Mănescu, 
Pleșa), CSMS (Danileț, Popescu), St. 
roșu (Pescara). De asemenea, un 
exemplu convingător îl constituie e~ 
chipa Viitorul din București. Promo
vările forțate nu dau rezultate; dim
potrivă, dăunează dezvoltării unui ju
nior. Aici trebuie amintit și faptul că 
un junior e bine să parcurgă suc
cesiv toate treptele competiționale, 
ea evoluție normală carerâ dă posi
bilitatea să-și însușească în mod gra
dat pregătirea de care are nevoie

Seria Someș

3. Poligrafia Cluj 18 • 2 2 2805 u
4. Arieșul Cimpent 14 6 1 3 1I:U u
5. Minerul Ocna Mureș 19 4 • 4 25:23 13
6. Minerul Tlcu 18 3 4 3 21M. u
7. Arieșul C. TurzH 10 3 3 4 1909 f
8. Ind. S. n C. Turtii 10 3 1 1 23 09 V
8. Izolatorul Turda 10 2 3 5 14^8 «

10. Min. Roșia Montană 10 2 1 7 18^8 1
11. Flacăra Cluj 19 1 4 8 10U8 1

Fază din meciul Muscelul C. lung - 
campionatului

L Rapid Jibou Ulii 28:15 19
Z. Meseșul Zalău Util 5102 XS
3. Steaua roș*. Xctod 11 « 1 « 29:28 82
*. Constructorul urișor 11 ( • c 2802 n

5. Someșul Bedean 11111 310» tt
• Vuit. Mintia Gherle* Ulii 23:19 u
7. Voința CăuJ 11 « 3 « 2308 18
S. HSbe Sîngeocz n 3 « « 2005 12
ș. Seintela Jelna 11 « X s 2208 18

ÎS. Steaua Nimigea n 4 • 7 2308 8
11. R"pK Sintereag Ulii 1808 8
IZ. Strugurele LeeUtața Ulii 11:44 8

PAUI» RADVANH
coresp.

s. Dinamo Oradea n • o 1 1704 n
9. Spartacus Oradea 13 4 3 4 2300 u

10. Minerul Sunctztaai 13 4 3 8 1302 u
11. Unirea Sîntana 13 4 2 7 160» 10
12. Crișaua Sebri 13 4 2 7 14:39 10
13. Stăruința Săctdert 13 3 3 7 23:34 9
14. Crișm Ineu 13 3 • 10 1508 0

în prima categorie (bineînțeles, eu 
excepția acelor talente excepționale, 
care pot și trebuie să fie promovate 
în categoria A). Propun chiar revi
zuirea regulamentului campionatului 
de tineret, în sensul limitării la 2 
sau 3 a numărului jucătorilor de 
peste 23 de ani.

Ca propunere cu caracter general, 
pentru evitarea pierderii unor ju
cători tineri, sugerez organizarea de 
tabere de vară regionale și centre 
de juniori, în cadrul cărora să se 
perfecționeze pregătirea elementelor 
cu real talent și perspective de pro
gres. De asemenea, organizarea unor 
jocuri interorașe sau interregiuni 
pentru juniori, ar constitui un puter
nic stimulent, după cum întrecerile 
internaționale le-ar da posibilitatea 
unui prețios schimb de experiență 
și noi perspective de progres. Ar fi 
chiar foarte util un schimb de expe
riență între antrenori din țară șl 
de peste hotare în problema instrui
rii juniorilor.

5. Munca educativă cu juniorii se 
desfășoară la un nivel nesatisfăcă
tor. Greșesc foarte mult acele condu
ceri de secții care solicită sub dife
rite forme juniorii. Ele îi fac pe 
aceștia să se considere „atotștiutori" 
și să ia aere de vedete, neglijîndu-și 
pregătirea pentru perfecționare. De 
asemenea, goana după rezultate la 
juniori are efecte negative asupra 
instruirii. Jocurile se transformă în 
scopuri în sine, pentru rezultate, șl-și 
pierd caracterul de mijloe de con
tinuare firească a procesului de in
struire. In același timp, o asemenea 
mentalitate dăunează bunei îndru
mări a juniorilor. Manca educativă 
trebuie să fie, permanent, un obiee- 
tiv principal al secțiilor de fotbal. 
In juniori trebuie dezvoltate calități 
morale sănătoase.

In concluzie, conștiinciozitatea, per
severența, răbdarea, exigența și spi
ritul de răspundere trebuie să con
ducă această muncă de perspectivă 
cu juniorii, pentru calitate, singura 
cale spre valorificarea tuturor ele
mentelor talentate din fotbalul nos
tru.

C. DRÂGUȘIN, 
antrenor,

membru în comisia centrală de 
juniori

II.IE GHIȘA 
coresp. reg.

REGIUNEA ARGEȘ

Turul campionatului regiunii Ar
geș s-a desfășurat la un nivel nesa
tisfăcător. Majoritatea secțiilor de fot
bal au dovedit insuficientă pregătire 
tehnică și prea puțină grijă pentru 
ridicarea de elemente tinere. Majori
tatea echipelor s-au preocupat mai 
mult de rezultatele imediate^ în loo 
de o muncă temeinică, de perspectivă. 
Unele secții, în trecut fruntașe, se

Discutmd problema juniorilor trebuie 
să plecăm de la următoarea premisă : 
dacă antrenorii echipelor de juniori îi 
vor instrui și antrena pe tinerii care 
le-au fost încredințați, muncind con
știent, planificat, folosind cete mai bune 
metode pentru atingerea unui nivel de 
pregătire sportivă cât mai ridicată, ei 
vor contribui la ridicarea nivelului fot
balului practicat de juniori și prin a- 
ceasta la ridicarea nivelului general ai 
fotbalului nostru. în felul acesta vrea 
dispune îi viitor de un număr din e® 
în c« mai mare de candidați pentra 
echipele de categorie A și echipa na
țională.

Din păcate însă, în ciuda faptului til 
sistemul oompetiționai pentru juniori a 
fost mult îmbunătățit, la multe aso
ciații și cluburi se remarcă o preocu
pare insuficientă pentru echipele de 
juniori. Din această cauză nu toate 
echipele au antrenori calificați, iar une
ori antrenorii do la juniori sfat d.E 
pregătiți.

Cred că antrenorii care se ocupă eu 
juniorii au o răspundere deosebită, de
oarece dacă elementele de bază te învață 
greșit, atunci nud perfecționarea na m 
poate face cu succes în echipele de «o- 
niorL Pe de altă parte, munca cu juniorii 
este mai dificilă deoarece trebuie aval 
permanent în vedere dezvoltarea fizică 
și psihică caracteristică vîrstei respec
tive. Antrenorii care lucrează at juniori 
trebuie să știe si folosească at compo- 
tență datele furnizate de pedagogie, 
psihologie, anatomie, fiziologie fi ceia 
mai recente cercetări ale medicinii spor
tive. .

Aș dori să indie eftera măsuri care, 
după părerea mea, ar putea contribui 
la ridicarea calității fotbalului practicai 
în rândurile juniorilor și, implicit, să 
contribuie la ridicarea nivelului fotba
lului nostra :

1. Introducerea practicării organizat» 
o fotbalului Ia școlile de toate gradai» 
și organizarea campionatelor școlare ca 
mai multe faze. Pentru acest Inez* ar 
fi bine ca fiecare stadion să fie la fia- 
poziția campionatelor școlare o si pa 
săptămână.

2. Extinderea ht toată țant a iniția
tivei consiliului orășenesc UCFS Bucu
rești In ceea ce privește sistemul ooo». 
petițional pentru juniori (clasamente ta- 
tocmite prin adiționarea punctelor acte- 
mulate de echipa da seniori șl de cea 
de juniori). Introducerea acestui stelei, 
duce la îmbunătățirea muncii da pregă
tire a juniorilor.

3. Juniorii si fi» pregătiți după » 
concepție metodică unitară prin elabo
rarea unui program de sturB pentru 
echipele de juniori ți copii, bazat p»

- Oltul Drăgăneșd, disputat to codrul 
regiunii Argeș.

Foto: ▼. Popescu-R. Trag
află acum la periferia clasamentului. 
In ședințele care se voc ține în 
această perioadă, ele vor trebui să-4 
analizeze serios activitatea.

CLASAMENTUL

1. Metalul Pitești 14 9 5 0 43: 7 23
2. Minerul Cimpuicng 15 10 1 4 48:15 21
3. Forestierul St&peni 15 10 1 4 3301 21
4. Muscelul Cîmpuiung 15 6 7 2 32:17 19
5. Unirea Drăgășani 15 4 4 5 24:22 14
6. Oltul Km. Vîlcea 15 6 4 5 23:23 16
7. Progresul Băieulești 14 7 1 6 33:29 15
8. Victoria Slatina 15 5 5 5 16:22 15
9. Oltul Drăgăneștl 15 5 4 6 2801 14

10. Recolta Stoicănești 15 6 2 7 29:34 14
11. Textilistul Pitești 15 3 6 6 24:26 12
12. Unirea Slatina 15 4 4 7 1808 12
13. Rapid Pitești 15 4 4 7 2307 12
14. Lotru Brezei 15 4 4 7 1507 12
15. Rapid P. Olt 15 3 2 10 19:35 •
16. A.S.V.P. Găeștt 15 2 4 9 14:44 0

L CHILIBAR, coresp.

caracteristicii* și cerințele Jocului 
dera.

a) Să fie exCin.se metodele de predarar 
boxate pe cede mai moderne principii 
de predare.

b) învățarea și perfecționarea în 
timpul junioratului a tuturor elementelor 
fi procedeelor tehnice care se cer pen
tru practicarea jocului modem (acțiuni 
în mișcare, imaginație creatoare, acțiuni 
creatoare, acțiuni reușite pe cont pro» 
prin, lărgirea clmpului vizual etc.).

e) Se cere un număr mai mare de 
antrenamente pentru echipele de juniori 
și respectarea cu strictețe a principiului 
continuității antrenamentelor în timpul 
ierna și între două campionate. Mul ți 
iubitori ai fotbalului spun că înainte,, 
ia noi, jucătorii aveau o tehnică mai 
bună, trăgeau la poartă din toate po
zițiile și precis, pasau la orice distanță, 
cu orice parte a piciorului, marcau multe 
goluri cu capul. Acest lucru este pe 
alocuri adevărat. înainte, puține echipe 
de juniori făceau antrenamente organi
zate, iar sistemul oompetiționai cuprin
dea un număr redus de echipe. In 
schimb, copiii jucau pe maidane sau în 
curtea școlilor câte 3-—4 ore de fotbal, 
ca mingi de dimensiuni mai mici. Acest 
lucru dezvolta copilului sau juniorului 
abhătatea de a conduce eu precizie min
gea chiar în cadraj jocului, iar mai 
tlrzrn, intrând în echipele de juniori 
sau seniori, tinerii puteau să-și perfec
ționeze mai repede și mai ușor proce- 
deete tehnice cu mingi mai mari Iată 
de ce se cere ca. prin numărul mai mare 
de antrenamente pe tot parcursul anu
lai, folosind cefe maț avansate metode 
de lucra, să compensăm prin mune* 
organizat! însușirea deprinderilor nece
sare jimiorilor fotbaliști. Este greșit s< 
apreciem el fhictuațiite în forma spor
tivi stat determinate numai de viața 
nesportiv! duo! de fotbalist. Apariția 
acestui fenomen este determinată și de 
formarea șiqrerfleiriă, slabă sau greșită, 
a tiementeter tehnice în timpul junio
ratului. Die această cauză vedem de 
multe ori eă jucătorii nu se descuie! 
bine ta condiții diferite de joc, execut! 
pase și alte procedee în mod greșit la 
ultima parte a jocului, pe un teren 
ud, eu un adversar alături, pe un alt 
teren de joc, în fața unui public nu
meros etc.

4. Avînd fa vedere complexitatea so
rinilor și răspunderilor ce stan în fața 
antrenorilor care se ocupă de juniori, 
cred el FJLF. ar trebui să aplice med 
larg experiența altor federații care fo
losesc dla pUn aportul adus de antre
norii absolvenți ai I.C.F. (veci rugbi. 
baschet, volei, handbti, lupte, schi, 
canotaj, ete.).

M. MAKSAI
antrenor

«sistau universitar

Actualități
SELECȚIONATA BUCUREȘTI LA 

MARAKECH

In continuarea turneului in Maro^ 
fotbaliștii noștri susțin astăzi o In- 
tîlnlre în localitatea Marakech. Sov 
lecționata orașului București Wl 
primi replica unei formații locale.

UN ANTRENOR ROMlN IN IRAK

La cererea federației de fotbal din 
Irak, ea un antrenor romîn să pre
gătească o echipă din această țară» 
forul nostru de specialitate a desem
nat pe C, Drfigușin. El va activa pe 
lingă echipa Armatei Irakiene dta 
Bagdad. C, Drăgușin și-a luat postul 
în primire.
------------------------------------------------ -4
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«ORIA LOV1NESCU:

Spartachiada...

A

K
ii și mii de tineri și tinere, de 
la orașe și sate, s-an avîntat In z- 
ceste zile în entuziaste întreceri 
sportive. Spartachiada de iarnă a tineretului 

cunoaște pe întreg cuprinsul țării un succes 
deosebit. Rezultatelor mereu mal bune din 

^producție oamenii muncii le adaugă și pe eele 
realizate pe terenurile de sport. Și, împletite 
într-un minunat buchet. Ie oferă In dar celei 
de a 15-a aniversări a Republicii noastre 
dragi.

Tumultul frumoaselor competiții sportive 
ale acestei ierni nu putea să nn pătrundă și 
în inimile scriitorilor șl poeților, atît de sen

sibili la toate transformările ee se petrec pe 
meleagurile noastre. I-am invitat, deci, să le 
vorbească cititorilor. Puternic impresionați de 
această mare întrecere de mase, de clipele 
de reconfortare pe care le oferă competițiile 
Spartacbiadei, scriitorii și poeții ne-au scris 
cu căldură despre aceste manifestații sporti
ve. Le-am oferit en plăcere coloanele ziarului. 
Desenatorii au prins pe blocnotesuri chipurile 
câtorva dintre participanți.

Tineretul iubitor de sport va găsi In a- 
eeste pagini un nou îndemn spre poarta mereu 
deschisă a sportului. Să-l urmăm, fiindcă vine 
din inimă 1

Există în opera și corespondența lui Cehov un 
■aitmofiv pe care — pînă nu do mult — îl 
socoteam drept o fermecătoare dar totblă uto

pie, una din acele idei generoase și nobile pe care 
ie îmbrățișezi cu atît mai multă căldură înduioșată, 
cu cît nu crezi în posibilitatea realizării lor.

„Mai sfînt decît orice pentru mine este trupul 
omului, sănătatea iul, inteligența, talentul.-** scria 
Cehov și întreaga lui operă nu reprezintă decît afir
marea acestei credințe pătimașe Intr-un viitor de 
frumusețe fizică și sufletească a omenirii. E lesne de 
înțeles de ce doar cu cincisprezece-douăzeci de ani 
în urmă, asemenea aspirații păreau cu totul utopice. 
Și iată că sub ochii noștri, în țara noastră, reveria 
aceasta „poetică” începe să devină fapt.

Despre opera de reconstruire morală a omului sub 
influența și în spiritul eticei comuniste s-a scris mai 
mult, dar cîți dintre noi ne dăm seama de munca 
uriașă, chibzuită, tenace și modestă care pregătește 
sănătatea și chipul frumos al omului nou, de mîine?

Desigur, sîntem mîndri de performanțele campio- 
ailor noștri și rîvnim din toată inima — cu legitimă 
năzuință patriotică — să-i vedem primii între primii, 
tot așa cum dorim ca artiștii și savanții noștri să ocu
pe locuri de frunte în viața intelectuală contempo
rană. Știm că aceste strălucite izbînd'rri individuale își 
au rădăcinile și sînt condiționate de o imensă miș
care colectivă și anonimă. Dar a vedea în această 
mișcare doar climatul necesar înfloririi „excepțiilor" 
înseamnă a da dovadă de o judecată mioapă. De 
fapt mișcarea sportivă de mase face parte integrantă 
din umanismul comunist și contribuie covîrșitor la 
crearea omului puternic, sănătos, frumos și inteligent, 
la care vechii umaniști visau ca la un ideal ireali
zabil.

Trei milioane de oameni de la orașe și safe, tineri 
și vîrstnici, iau parte la desfășurarea Spartachiadei 
de iarnă. Cifra mi se pare fabuloasă și ea exprimă 
totuși doar o etapă de dezvoltare. Cum să nu visezi 
treaz la „vîrsfa de aur" așezînd-o nu într-un trecut 
mitic, ci într-un viitor accesibil bunului simț I

ERAÎNSEMN
Cunosc aproape toate 

întreprinderi din Capitală : 
le-am vizitat ca simplu cetățean, 
ca scriitor. In cele mai multe 
întâlniri cu cititorii. Sînt 
aceste în tîlniri-înfruntări: ca să fu
sese un limbaj de uzină, e ca și cam 
cartea ar trece examenul controlului âa 
calitate. De aceea, ori de cite on saot 
puțin timp liber, mă abat pe la ciutu
rile marilor întreprinderi din Capssa-t 
să-mi regăsesc cititorii, prietenii.

Zilele trecute am vizitat clubul Ve
nelor de pompe șl mașini agric<-*e 
din București. De cînd am intrat pe usa

EUGEN FRUNZA:

PARTIDA DECISIVA
Tramvaiul e arhiplin. După o 

nouă oprire în stație, șuvoiul de 
călători mă ia repejor din spate 
pînă mă trezesc proptit pe plat
forma din față. Stau așadar în
cremenit, la cea mai perfectă 
verticală, asediat și stoic. în 
asemenea poziție, vrtnd-nevrln-d 
auzi piuă și șoapta vecinului. Ne- 
avînd încotro, nasul de alături, 
cu care de altminteri n-ai nici 
o relație, iți gldilă conștiincios 
urechea. Discreția e imposibilă.

— Chiar aseură te-am pomenit, 
măi Nae!...

— M-oi fi vorbit de rău, xev- 
uecule.

— De rău, de nerău, destul că 
te-am pomenit. Veni la noi Mi
tică, îl știi, Mitică frezorul, ăla 
de ride cite un ceas după ce 
spune un banc prost. Ride, bre, 
•ă zici tă se strică de-a binelea. 
Pe urmă numai ce-l auzi, gră
bit : „pardon**... Șî o șterge ți- 
ulndu-se de burtă.

— Ha, ha, băiat bun Mitică. 
Nu l-am mai văzut de vreo șase 

luni. Tot împreună lucrați?
— Tot...
Se pare că vecină mei de 

tramvai sînt vechi prieteni. Nae 
e un tip solid, înalt, cu ttmpla 
înspicată. Poartă mustăcioară nea
gră. Celălalt, bălai, cu ochii al
baștri, rotunzi, pare un ins veș
nic mirat. Discuția continuă.

— Și nevasta ce-fi face, măi 
Nae ? Tot sprintenă cum • știu ?

Pe chipul lui Nae ghicesc 
parcă un fel de umbră. Buzele 
i se string, subțiate, ca Intr-o 
înverșunare Răspunde sec:

— Las* că-i arăt eu
Descumpănit, celălalt face ochii 

mari și tace o vreme. Un ztmbet 
amărui i-a rămas agățat de gură 
Se uită apoi prin geam, prefă
cut, ca și cînd l-ar interesa geo
grafia străzii. Pînă la urmă sc 
decide totuși să rostească, mă 
rog, ceva de circumstanță.

— Deh, măi Nae, viața...
— Care viață ? !
— Zic și eu, așa, în general...
Dar Nae nu se lasă legănat 

între puncte de suspensie.
— Ce-mi dai cu „gene- 

ralul** — se răstește, mă- 

«rtnJu-jf fofaii glasul. Ea »or- 
iesc concret. Am să-i trag o ma
mă de bălaie să mă fină minte ! 
Asta e.

__  7
— Crede dumneaei că mă 

duce ? N-o să-i meargă! Uite, 
cum mă iezi și te văd, am s-o 
snopesc.

Ochii albaștri ai celuilalt de
vin și mai rotunzi. Un mare 
semn de întrebare r se așterne 
pe frunte. Clipa e încordată.

— Măi Nae, îmi pare rău de 
ce aud...

— Și. adică, tu ce ai vrea? 
Să înghit și să mă las In urma 
ei ? ...Ori crezi că ne jucăm așa, 
de florile mărului ? Toatâ între
prinderea știe, bre.' E decisivă.

— Nu zice nimeni, omule. Dar 
nici așa, una-două, cu snopeala.

Nae se înfurie și mai și. No
roc de înghesuiala din tramvai, 
altfel și-ar da drumul la voce. 
Așa Insă e obligat să și-o tem
pereze.

— La urma urmei, ce-fi vor
besc eu (ie ? Parcă înțelegi ceva 1 
Habar n-ai.

Lovit In amorul propriu, ce
lălalt protestează:

fe- 
din

— Nae, prea te 
încingi. Parcă n-ai 
fi oțelar. Nu reziști 
la căldură. Ce-o fi 
între voi, treaba 
voastră. Dar au-i 

frumos, măi cu bă
taia. Parcă nu știi 
tu cum sînt femei
le... Mai bate vîntul, 
mai se schimbă vre
mea...

Nae îl fixează a- 
tent și o pală de

■ lumină îi deschide fața. Parcă 
bănuiește, în sfîrșit, confuzia în 
care se află bunul său prieten. 
Nu cumva își închipuie verzi și 
uscate ? e

— Ce-mi tot îndrugi cu 
meile ? Crezi că a mea e 
alea!...

— Păzească sfîntul! —
grăbește celălalt să risipească 
penibila impresie. Nici nu mi-a 
trecut prin cap una ca asta.

trecut prin 
ce ?

•— îl ia la rost Nae, de astă 
dată mai mult în glumă decît 
în serios.

Păi,
tu, cum să zic,

— Atunci, ce ți-a 
cap, băiete ? Ia spune-mi,

ce să-mi treacă?... 
bătaie,

V ăd că 
snopeală...

Poetul Eugen Frunză în mijlocul sportivilor de la asociația Metalul 
Floreasca.

loc. 
tot

— Ha, ha, ha — izbucnește 
Nae. Nici n-ai înțeles despre ce 
e vorba. Pun rămășag că ți-ai 
și compus în gînd o lecție de 
morală. Te-am ascultat o dată la 
sindicat. Mi-a plăcut. Vorbești 
frumos.

— Nae, nu mă lua în rîs.
— Ce fel ? Nu te iau de 

Numai că află dumneata că 
am s-o snopesc în bătaie

Și~~rîde omul ciupindu-și 
mustăcioara.

Ride și bălanul. Ce să 
■ Nae e cam trăznit astăzi.

să-l priceapă.
între timp tramvaiul oorește 

la nu știu care stație.

a tîlc

facă ? 
Naiba

— Hai, nu cobori și tu? — 
îl îndeamnă Nae pe prietenul 
său.

— Mai am... răspunde celălalt.
—- Vino măi și tu — insistă 

Nae — să vezi cu ochii tăi cum 
o bat. Și îl trage de mînecă după 
dînsul. Coboară amîndoi.

Pînă să pornească iarăși tram
vaiul, aud de jos glasul lui Nae:

— Păi bine, măi, s-o învăț eu 
șahul, că nu știa mai an să mute 
pionii, și dumneaei să-și ia na
sul la purtare? Să mă pomenesc 
cu nevaslă-mea, față-n față, la 
întrecere ? Se încontrează cu mine 
la Spartachiada. 0 bat bre, la 
decisivă, să fiu al naibii. în 20 
de mutări o fac praf. Haide 1.^,
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trei milioane?

DNTEAND

I
ftat seama că se întâmplă un 
«obișnui/ pentru mine: cîțiva 
rl tine.ri stăteau în jurul unui 

mjurant cu ochelari care-șl nota 
FreWkir-un carnețel. M-am apro- 

biblioî^cară, dar ea îmi făcu 
1 tac :
t, se mai adaugă cinci kilogra-

Itlevăr pe o bară de halteră se 
h cele cinci kilograme. Cetățea- 
kunt cu ochelari dădu indicațiile: 
Ftim, tovarășe Bruzavnovsehi, 6-5 
grame.
Mșul Ion Bruzavnovsehi, cum am 
lai tîrziu, muncitor la secția a U-a 
Ipompe, participa pentru prima 

viața lui la un concurs de hal- 
pre rușinea mea trebuie să măr- 

că eu de asemenea.
pa smulsă de pe podea se ridică 
aut pină la pieptul tânărului lăcă- 
d zvîcni in sus, profilindu-se pe 
3 de cărți ale bibliotecii. Pentru 
am avut senzația că văd un ta- 

mbolic sugerind înrudirea celor 
lucații: culturală și fizică.
sus am pomenit că la club se 
1 un lucru neobișnuit. Neobiș- 
ntru un neavizat. In toată țara, 
5 cluburile, în mii de școli, la 
desfășoară Spartachiada de iar- 

neretului.
■anul mărunt cu ochelari e an- 
l secției de haltere de la clubul 

raional Metalul „23 August", 
fie Pturcărea. A venit la clubul 
să^^p;^opere noi talente pentru 

ură sportivă. In carnetul 
î notițe au apărut următoarele 
iri ;
>ciația sportivă a uzinelor, SI- 
are 1172 de membri UCFS.

ia vizitei mele, în cadrul Spar
gi de iarnă s-au desfășurat si-
3 întreceri : haltere, șah, tenis 

ă.
h 26 de participanți printre care 
ie Mano le, lăcătuș-muncitor frun- 
eorghe Enache, muncitor fruntaș, 
ti Teodor Ciudoiescu, fruntaș în 
tehnicianul Alexandru Kikner 
și alții.
ltere 22 de participanți și ca să 
ntesc decît pe cei evidențiați : 
ti George Hinidei —70 de kilo- 
sudorul Dumitru Stelian — 75 de 
ne. Cifrele-rezultat sînt mici, 
trebuie uitat că mul ți au făcut 

iță cu haltera în ziua aceea.
nis de masă s-au înfruntat ln- 
Valentin Negrea cu strungarul 

Iragotă, lăcătușul Ion Crasan cu 
nul de la turnătorie Constantin

— Meștere, ai bătut la o ușă greșită, am 
spus eu redactorului care mi-a solicitat cîteva 
rînduri în legătură cu desfășurarea marii și fru
moasei competiții de mase: Spartachiada de iarnă 
a tineretului. în afară de fotbal pricep sportul 
exact cît pricepe o capră de tăiat lemne tabla 
înmulțirii cu 9.

Puștiul meu, Dănuț, joacă șah cu mine în- 
tr-un picior și mă bate înainte de a obosi. La 
ping-pong îmi dă 25 înainte și mă joacă și cu o 
singură mină... în materie de sport — de ce n-aș 
recunoaște — am lipsuri serioase.

— Totuși, sîntem siguri că ai ceva de spus...
— Absolut nimic, în afară de faptul că pînă la mine v-ați orientat 

destul de bine în paginile și articolele închinate Spartachiadei. Am urmă
rit „Sportul1*. Iosif Sîrbu a dat sfaturi competente tinerilor începători. 
Arăta că e bine „...să se facă 4—5 trageri în „sec" introdueîndu-se un 
tub tras..." că „...aceste exerciții ajută la cunoașterea particularităților 
armei (trăgaci, cătare, înălțător) și la pregătirea organismului pentru 
efort (încălzire)".

Sonia Iovan a arătat tinerilor prin articolul ei că: „...atenția va 
trebui îndreptată în special spre uniformizarea execuției, spre corectarea 
poziției brațelor și a capului în timpul executării exercițiilor_"

Elisabeta Polihroniade invita pe șahiștii participanți la Spartachiada 
să-și distribuie atenția pe întreaga suprafață a tablei și să urmărească 
manevrele adversarului. (De-aici am luat și eu notițe).

Eu ce sfaturi să dau ? Să lc spun celor care se întrec la săniuțe 
să se îmbrace gros ca să nu răcească ? Să le dau sugestia celor de la 
lupte să pună piedică, ori celor de la tir să șteargă arma după între
buințare ?... Zău că ai bătut greșit la ușa mea !

— Despre grija fată de talente, preocuparea permanentă pentru 
depistarea talentelor, chiar n-ai nimic de spus ?

M-am gîndit mai bine. Da, am ceva de spus în legătură cu grija 
deosebită care există astăzi la noi pentru descoperirea, încurajarea și 
cultivarea talentelor. Și... am să vă rog să mă iertați dar am să dau un 
exemplu care-mi este mai la îndemînă.

Din anul 1942 cînd am terminat școala de ucenici și pînă în 1949 
n-am scris decît semnătura pe statul de salarii și dacă nu mă înșel trei 
ori patru scrisori unei fete, care pînă la urmă s-a măritat cu un altul.

In anul 1949, cînd lucram ca lăcătuș la Hunedoara, mi s-a cerut 
un articol pentru gazeta de perete. Apoi au început să mă solicite 
mereu. Comuniștii din secția în care lucram au observat în articolele 
mele o seînteie, că exista ceva talent M-au încurajat. S-au ocupat 
de mine exact cum se ocupă un grădinar de răsadul lui. M-au îndrumat 
să scriu la ziarul local. Apoi, m-au povățuit să dau examen la școala de 
literatură.

Am să îndrăznesc să compar gazetele de perete din fabrici, uzine, 
comune cu aceste spartachiade. Ambele au și acest țel: depistarea talen
telor. Tînărul Adalbert Rethi, care astăzi face parte din echipa națio
nală de tenis de masă, a fost remarcat la Spartachiada de iarnă de 
acum cîțiva ani. La fel și ciclistul Vasile Burlacu, care a realizat nouă 
recorduri naționale de juniori la pistă și cîteva titluri de campion al 
țării.

Spartachiada acestei ierni va număra probabil aproape trei milioane 
de participanți.

Sînt sigur că în viitorul apropiat ori mai îndepărtat nume astăzi 
anonime vor fi scrise în reviste și ziare cu majuscule !

Să le urăm de pe acum noi succese...

a.
■spart numai cîteva zile de cea 
•a aniversare a Republicii. Cinci- 
• ani calendaristici. Dar oare 
ile acestor cincisprezece ani se 
sura cu ani calendaristică ? NU. 
•ui inventat un alt termen.

■

U. MARIAN 
Matrite r 

ELECTROMAGNETICA

1 &&

• •••
A nins! Munții și cîm- 

piile s-au acoperit cu un 
strat gros de zăpadă, mi
nunat pentru schi și să- 
niuș. Pasionații sporturi
lor de iarnă — care se 
numără cu sutele de mii 
la Spartachiadă — n-au 
mai așteptat o altă invi
tație... în ziare au și a- 
părut numele primilor 
campioni ai Spartachia
dei. Dar întrecerile vor 
continua cu aceeași ar
doare de-a lungul între
gii ierni.

• ••



Silafâfai amsltsi 1962

Rezultate neconcludente la marș și maraton
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR A ClȘTlGAT „CUPA DE SAL 

A ORAȘULUI BUCUREȘTI-* LA POLO JUNIORI
In probele de marș și maraton per. 

formanțele din 1962 au fost mai slabe 
deqît în alți ani. La aceasta au con
tribuit numărul mic de concursuri or
ganizate, cit și dificultatea unor trasee 
(Galați, Ankara etc.) pe care au avut 
loc cursele de marș și maraton fapt de 
care va trebui să se țină seamă pe 
viitor.

DECATLON

6213 (6620) Ton Mesaroș (CSO Timiș.)
6024 ( — ) Kurt Sokol (Știința Cluj)
5469 (6117) Bm. Constantînescu (St. Buc.) 
5307 ( — ) Victor Clncă (St. Buc.)
6222 (4428) Vasile Pop (Crișana Oradea) 
5104 (5278) Al. Dlncă (CSM Cluj)
4816 ( — ) Aug. Bujor (St. BUC.)
4746 ( — ) A'!r, loneseu (St. Buc.)
4547 (4914) Radu Captau (Metalul Roman)
4366 ( — > luliu Paulai (SSE Oradea)

1 10

1959 6773 4074
1960 6452 4320
1961 6620 4236
1962 6213 4366

1
4.36:10,0
4.39:17,0

10
5.09:26,0
5.24:27,0

f

1959
1960

PRIMUL CONCURS LA TG. MUREȘ

Duminică ’ s-a inaugurat sezonul 
i sportiv de iarnă la Tg. Mureș, prin 
.organizarea unui concurs de patinaj 
viteză. întrecerile primei competiții 
din acest sezon s-au desfășurat pe 
pista amenajată în parcul „23 Au
gust" din localitate. Și-au disputat 
întâietatea 26 de sportivi, printre care 
iți o serie de patinatori fruntași ca

f-----------------------------------------------------

De la I. E. B. S.
S-au pus în vînzare la casele de bl- 

lete din str. Ion Vidu și agenția Loto- 
fiPronosport din cal. Victoriei nr. 2, bi
lete pentru întîlnirile internaționale de 
handbal în 7 masculin și feminin între 
reprezentativele R. P. Romîne și R.P.F. 
Iugoslavia, din zilele de 25 și 27 XII a.c. 
de la sala Floreasca.

In zilele competițiilor biletele se gă
sesc de vînzare la casele sălii Floreasca.

★
Pentru jocurile internaționale de 

handbal R.P.R. — R.P.F.I., sînt valabile 
următoarele categorii de legitimații :

Roșii și maron in piele, albastre în 
dermatin, gri în dermatin care poartă 
ștampila „handbal", gri în dermatin ale 
maeștrilor și antrenorilor emeriți ai 
sportului, precum și legitimațiile verzi 
în dermatin. însoțite de delegații, în li
mita locurilor rezervate fiecărui ziar la 

[masa presei.
★

Patinoarul artificial din parcul „23 
(August" este deschis pentru public joi 
‘ între orele 10—12 și 17—19, sîmbătă 10—12 
*i 17—19 și duminică 10—13 și 15—17.

1X2X1X21
Concursul special Pronosport de 

I duminică a oferit participanților o 
serie de surprize.

Cele mal importante sint înfrînge- 
rile suferite pe teren propriu de că
tre Genoa, Torino și Venezia în fața 
echipelor Milan, Lanerossi și respectiv 
Spăl.

Trecînd la concursul Pronosport nr. 
52 de duminică 30 decembrie, consta- 

'tăm că el programează o serie de 
partide din campionatul italian A și 
B, de mare importanță pentru clasa
ment.

Iată de altfel cum arată programul 
(acestui concurs :

I Bologna—Napoli camp. ItaL
II Catania—Atalanta w H

III Intemazionale—Roma » W
IV Juventus—Mantova it ti
V Lanerossi—Genoa » H

VI Palermo—Modena H it
VII Sampdoria — Torino H a

VIII Spal—Milan H tt
IX Messina—Como H it
X Sambenedettese—Brescia ** a

XI Triestina—Lecco »» a
XII Verona—Padova
Sp. Venezia—Fiorentina 99 9»

TRAGEREA SPECIALA A REVELIO
NULUI „LOTO CENTRAL"

Cu prilejul Revelionului, Loto Pro
nosport organizează cea mai mare tra
gere specială a anului.

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 4159

20 KM MARȘ
1.37:40,0 (1.36:00,0) I. Popa (Steaua)
1.39:53,0 (1.39:50,0) N. Toader (Ol. Buc.)
1.39:59,0 ( — ) A. Valter (S-Muți)
1.40:50,0 (1.40:52,0) I. Bar’ou (Ol. Buc.)
1.41:07,0 (1.40:04,0) D. Chiose (P.Ț.T.)
1.41:50,0 ( — ) M. Perșinaru (P.T.T.)
1.42:19,0 ( — ) V. Suh (Ol. Buc.)
1.44:46,0 (1.42:00,0) Gh. Mattei (Met. Rom.)

50 KM. MARȘ

1.45:06,0 (1.36:35,0) I. Baboie (P.T.T.)
1.46:46,0 ( — ) D. Paraschivescu (Or.

Due.)
1.46:46,0 ( — ) D. Routes (Din. Buc.)

1 10
1959 1.34:56,0 1.42:57,0
1960 1.35:35,2 1.48:07.0
1961 1.36:00,0 1.42:00,0
1962 1.37:40,0 1.46:46,0

5.02;53,0 (5.00:25,0) N. Toader (Ol. Buc.) 
5.05:20,0 (4.41:45,0) L Barbu (Ol. Buc.) 
5.13:28,0 (4.44:55,9) I. Baboie (P.T.T.) 
5.21:55,0 ( — ) I. Itusnac (Ol. Buc.)
5.25:41,0 (4.54:08,0) D. Paraschivescu (OL 

Buc.)
5.25:45,0 (4.55:34,0) Gh. Mattei (Lam. Rom.) 
5.27:23,0 ( — ) A. Valter (S. Muți)
5.30:10,0 ( — ) I. Catrina (CSM Reșița)
5.35:55,0 ( — ) V. Suh (Ol. Buc.)
5.37:19,0 (5.16:00,0) D. Chiose (P.T.T.)

multipla campioană Eva Farkas, Lu- 
dovic Gal, Stefan Papp și alții.

Iată cîștigătorii probelor: juniori 
pînă la 14 ani, fete: 500 și 1000 m r— 
Eleonora Laurențiu; băieți: 500 și 
1000 m — D. Ciuchină; juniori pînă 
la 18 ani, băieți: 500 m — St. Papp 
50,5; fete: 1000 m — Maria Mathe 
2:04,5; senioare: 500 m și 1000 m — 
Eva Farkas 56,2 și respectiv 2:02,0; 
seniori: 500 m — Ludovic Csiki 49,7; 
3000 m — Ludovic Gal 6:03,2. Toți 
patinatorii participanți aparțin clu
bului sportiv Mureșul,

IOAN PAUȘ •— coresp. reg.
PREGĂTIRI INTENSE LA BRAȘOV

După luni de zile’ ide antrenamente 
pe... uscat, peste 150 de copii, fii 
ai oamenilor muncii din Brașov se 
pregătesc în aceste zile pe gheața 
patinoarului amenajat sub Tîmpa de 
clubul Olimpia. Cei 150 de sportivi 
sînt grupați în două centre.

La clubul Steagul roșu, de pildă, 
activează la centrul de inițiere și 
perfecționare 50 de fete și băieți. De 
formarea lor se ocupă fostul campion 
al țării, Roman Turușanco.

Secția clubului Olimpia este mai 
numeroasă. Aici sînt angrenați într-o 
activitate organizată peste 100 de 
copii între 6 și 10 ani. Ei sînt pre
gătiți de instructorii voluntari B. 
Heuchert șl A. Lup.

CAROL GRUIA — coresp. reg.

La această tragere se atribuie în 
afara premiilor obișnuite : un auto
turism Skoda — Felicia, 4 autoturis
me Moskvici, autoturisme Skoda—Oc
tavia și excursii în U.R.S.S. în număr 
nelimitat, motociclete, frigidere, tele
vizoare, aragazuri, mașini de cusut 
și alte importante premii in obiecte 
în număr nelimitat.

Tragerea Revelionului oferă o mul
țime de noutăți participanților la Loto 
Central:

— Se extrag 62 de numere (față de 
51 de numere la tragerile anterioare).

— Toate biletele întregi și sferturi 
cîștigătoare la categoria I de la 
cele 10 extrageri suplimentare parti
cipă la atribuirea autoturismelor și 
premiilor suplimentare în obiecte, 
care se vor da în număr nelimitat

— Tuturor biletelor cîștigătoare la 
categoria a n-a li se vor atribui ex
cursii în U.R.S.S. care sînt transmisi
bile.

— Toți cîștigătorii premiilor supli
mentare în obiecte vor primi în plus 
cite o pungă cu cadouri și cîte un 
abonament la Programul Loto Prono
sport pe perioada 1 martie—31 decem
brie 1963.

— La tragerea specială a Revelio
nului se vor efectua 12 extrageri (față 
de 7 extrageri la tragerile speciale 
anterioare).

1961 4.41:15,0 5.16:39,0 
1362 5.02:52,0 5.37:19,0

MARATON
2.34:49,0 ( — ) Al. Arnăutu (Met. Buc.)
2.37:11,0 ( — ) D. Birdău (Rapid Buc.)
2.43:03,0 (2.38:09,0) M. Babaraica (U. Buc.) 
2.43:38,0 (2.33:46,0) V. Teodosiu (P.T.T.) 
2.44 57,0 ( — ) V. Moldovan (Unirea 
2.50:29,0 (2.31:52,0) V. Tom (Rapid Buc.) 
2.50:46,0 (2.36 ao,0) D. THmaciu (Steaua) 
2.56:26,0 ( — ) M. Ruse (Unirea)
2.58:29,0 (2.37:23,0) C. Dinu (Met. Buc.) 
3.06:45,0 (2.46:39,0) I. Aldea (Unirea)

1 10
1953 2.36:4M 2.55:19,8
1960 2.33:10,0 3.04:31,0
1961 2.34:52,0 2.52:54,0
1962 2.34:49,0 3.06:453

DIN ACTIVITATEA INTERNĂ Șl INTERNATIONAL
• Arenele noastre de popice găz

duiesc primele întreceri ale campio
natului republican pe echipe. Actuala 
ediție a acestei importante competi
ții interne a trezit un mare interes 
în rîndurile iubitorilor jocului de 
popice. A crescut considerabil nu
mărul echipelor care au luat „star
tul" în ediția 1962—1963 (în prezent 
sînt afiliate la F.R.P. 932 de sec
ții) iar pentru ca întrecerile să aibă 
loc în cele mai bune condițiuni, au fost 
bituminizate 90 la sută din arenele 
existente în întreaga țară.

In dorința de a îmbunătăți formula 
de desfășurare a actualului campio
nat, forul de specialitate a adus re
gulamentului unele modificări. Ast
fel, începînd din returul primei faze 
a campionatului, echipele vor fi for
mate în mod obligatoriu din cîte 
șase sportivi și o singură rezervă. 
In fiecare echipă va trebui să existe 
o jucătoare sub 26 de ani și un ju
cător sub 30 de ani. In etapa inter
regională se vor califica 18 forma
ții. Vor participa Ia această etapă 
echipele campioane ale celor 16 re
giuni. Orașul București și regiunea 
Banat vor participa cu cîte două 
formații feminine și respectiv două 
echipe masculine.

Și campionatul individual va avea 
o nouă formulă de desfășurare. In 
etapa pe asociații concurenții își vor 
disputa întîietatea la probele de 60 
bile (f) și 100 bile (b). Jucătoarele 
și jucătorii care se califică în eta
pele următoare se vor întrece la 
probele clasice de 100 bile mixte 
femei și 200 bile mixte bărbați. In 
finala pe țară se va juca tur-retur 
la probele clasice. Actualii campioni 
au dreptul să-și apere titlul direct

Premii excepționale Ia Pronoexpres 
pentru variante cu 5 din 6

Concursul special Pronoexpres din 
5 decembrie și cel din 12 decembrie 
au adus premii deosebit de frumoa
se pentru variantele de categoria a 
Ii-a (cu 5 din 6).

După ce concursul special Pronoex
pres din 5 decembrie a atribuit unor 
variante cu 5 din 6 două autoturisme* 
concursul Pronoexpres de la 12 de
cembrie a adus participantului B. 
Adalbert din Rm. Vîlcea pe o varian
tă cu 5 din 6 premiul maxim de 
50.000 lei.

Premiile obținute pe variante eu 5 
din 6 demonstrează că la Pronoexpres 
premiile mari se pot cîștiga și la ca
tegoria a Ii-a.

★’
Nu uitați concursul Pronoexpres de 

mîine care se închide astă-seară la 
orele 24.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
EXPRES Nr. 51

din 19 decembrie 1962

Categoria a II-a 2 variante a 30.131 lei 
Categoria a IlI-a 76 variante a 853 lei 
Categoria a IV-a 282 variante a 295 lei 
Categoria a V-a 1258 variante a 66 lei 
Categoria a Vl-a 4793 variante a 35 lei

Rubrică redactată de Loto Pronosport

Cîștigătoarea competiției de polo, 
dotată cu trofeul „Cupa de sală a 
orașului București", a fost cunoscută 
în ultima etapă. După ce a condus 
în clasament tot timpul, formația Ra
pid a suferit duminică prima înfrîn- 
gere (în această competiție) în fața
S.S.E. II cedînd astfel locul I echipei 
Clubul sportiv școlar. In ultima eta
pă, tinerii jucători de la C.S.S. au 
obținut o victorie confortabilă între- 
cîrxd formația Știința cu 12—0. Iată 
lotul folosit de echipa C.S.S. în a- 
ceastă competiție: Bogdan loneseu, 
Dorin Ștefănescu, Călin Alexandres- 

în ultimul act al competiției. De ase
menea* la finală vor participa și 
primii 10 sportivi care au obținut 
cele mai bune rezultate individuale 
la ultimele întreceri ale campiona
tului pe echipe.

• La campionatele mondiale des
fășurate anul acesta la Bratislava, 
jucătoarea iugoslavă Erska Gorinka 
a întrecut cu 8 p recordul lumii de
ținut la proba clasică de 100 bile 
mixte de sportiva maghiară Maria 
Ballago cu 441 p.d. iar Vlasta Sin- 
glerova (R.S.C.) a depășit la proba 
combinată (200 bile mixte) perfor
manța compatrioatei sale Lido Kuz- 
nierzova (854 p.d.) cu 7 p.d. F.I.P. 
a omologat aceste rezultate ca re
corduri mondiale.

A APAPUT:

revista „SPORT"
nr. 24

La toate centrele de difuzare 
a presei s-a pus în vînzare nu
mărul 24 al revistei ilustrate 
„Sport”. Din cuprinsul acestui 
număr spicuim:

— Marile victorii sportive ale 
anului XV al Republicii.

— In numai cinci ani — re
portaj de sezon.

— O splendidă performanță — 
succesul hocheiștilor noștri.

La rubrica de rugbi, o tre
cere în revistă a comentariilor 
presei franceze după meciul de 
rugbi Romînia — Franța, trans
mise de la Paris de către cores
pondentul nostru ROBERT BAR
KAN.

— FOTBAL : Din nou aplauze 
la Sibiu — prezentarea echipei 
C.S.M. Sibiu.

Actualități și varietăți fotba
listice de peste hotare.

— BASCHET : Interviu sub 
panou — prezentarea lotului de 
tineret.

— Frumosul în acțiune — re
portaj de gimnastică artistică.

— In acest număr festiv: pa
tru pagini de „Magazin sportiv", 
în cuprinsul cărora se află și 
continuarea articolului „Temu
tul Wilt”. Cititorii pot găsi de 
asemenea o pagină cu carica
turi — sugestii date sportivilor 
de către caricaturistul Matty.

Proeurați-vă chiar astăzi acest 
număr al revistei „Sport”

ABONAJI-VĂ IA PUBLICAȚIILE SPORTIVE Pt ANUL 1963
Ziarul SPORTUL POPULAR
Revista ilustrată SPORT
Revista SPORT ȘI TEHNICĂ

REVISTA DE ȘAH
CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT 

Abonamentele se fac la toate oficiile P.T.T.R., la factorii poștali 
șl la difuzorii voluntari din întreprinderi șt Instituții.

cu, Gherghe Zamfirescu, Ștefan K: 
ner, Mihai Gudov, Eugen Moho 
Mihai Slăvescu, A. Constantines 
Gruia Novac, Vasile Sasu, C. Vidic;

Iată rezultatele ultimei etape:
C.S. Școlar — Știința 12—0 (3- 

2—0, 3—0, 4—0). Prestând un joc fi 
mos și întîlnind un adversar sl 
pregătit, C.S.S. a obținut o victo: 
la scor. De altfel și locurile din c! 
sament dovedesc diferența . de ' 
loare dintre cele două echipe. . 
înscris pentru C.S.S.: Mohora i 
Alexandrescu (4), Gudov (2), Kror 
și Ștefănescu. S-au remarcat: Gudi 
Alexandrescu, Kroner și Mohora 
la C.S.S., Soare și Constantinescu 
la Știința. A arbitrat bine P. Cheț

Rapid — S.S.E. II 4—6 I (1—1, 2- 
1—1, 0—2). A fost un meci viu d 
putat. Victoria S.S.E. II este surpr: 
zătoare dar pe deplin meritată. I 
cătoril de la S.S.E. II, conduși 
repriza a treia, au reușit să egali 
fructifieînd unul din numeroas 
contraatacuri inițiate. In ultima : 
priză, S.S.E. II domină cu autorit 
și reușește să înscrie încă două ; 
Iuri, la capătul unor acțiuni bi 
concepute. Au înscris: Băjenaru ( 
Păun (2), loneseu și Luncan pent
S.S.E. II, Țăranu (3) și Alexe *penț 
Rapid. S-au remarcat: I^iemerms 
Băjenaru, Păun, loneseu delaSS 
II și Țărapu, Vasile de la Rarffl. i 
jucat formațiile: S.S.E. II: Klieme 
man, Roșcu, Cioran, Păun, Iones 
Runcan, Băjenaru. Rapid: Nicol: 
Alexe, Țăranu, Siter, Vasile, Va: 
liu, Pantaze. A arbitrat bine C. Mi 
culescu.

Dinamo — Steaua 6—4.
Meciul Progresul — S.S.E. I a fo 

amînat. Iată cum se prezintă clas: 
mentul:
L Clubul Sportiv

12 1 1 132:30 :Școlar 14
2. Rapid 14 ia 1 1 130:30
1 S.SJ5. H 14 » 1 3 84:48 :
4. Progresul 13 7 2 4 85:42
5. S.S.E. I 13 4 2 7 54:69
6. Steaua 14 3 3 8 52:63
7. Dinam» 14 3 0 11 39:150
8. Știința 14 0 9 14 6:148

GH. CIORANU

'i

Carpații noștri, lipsiți de zapa, 
pînă acum t—5 zile (fapt care se pp 
trece foarte rar), au fost acoperiți d 
zăpada căzută în ultima perioadi 
In diferite masive, pătura de zăpji 
dă avea următoarea grosime în ziu; 
de 24 decembrie: Predeal. 14 cm, Si 
naia — Cota 1.500 4 cm, Vf. Om: 
22 cm, Ceahlău 14 cm, Rarău 20 cm 
Scmenio 65 cm, Tarcu-Godeanu 3, 
cm, Paring 23 cm, Păltiniș 27 cm. ;

Zăpada e proaspătă și bună pen 
tru schi. Pentru zilele ce urmeaz. 
se prevede, pentru regiunea de mun 
te, vreme rece. Cerul va fi schimbă 
tor și vor cădea slabe averse di 
ninsoare. Vîntul va sufla modera 
din sud-est, fiind mai tare pe pla 
ton. Temperatura va crește ușor, da 
va rămîne sub zero grade. ®ăpad: 
va spori în grosime șl se va mențin 
pufoasă.

— apare luni, mar|1, Joi șl sîm- 
bătă: pe 3 luni lei 12 — pe 4 . 
luni lei 24 — pe un an lei 48.

— apare bilunar: pe 3 luni lei , 
15 — pe 6 luni lei 30 — pe un *n 
lei 60.

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

— apare lunar: pe 3 luni lei 
5,25 — pe 6 l'mi lei 10,50 — pe 
un an lei 21.

— apare frimeslrial: pe 6 luni 
Iei 6 — pe un an lei 12.



Boxul și-o analizat activitatea

Echipele masculine Rapid și Știința 
învinse în „Cupa de iarnă"!

Ultimele jocuri ale etapei a Vl-a 
I cadrul „Cupei de iarnă" au pro- 
l două surprize, fruntașele turneu- 
I masculin, Rapid și Știința, fiind 
boite să părăsească terenul, învinse, 
ă cîteva relatări asupra partidelor 
putate :
CONFECȚIA—RAPID (f) 6-11 (4-6). 

o formație improvizată, feroviarele 
u impus de la început, conducînd

3—1 (min. 9) și 6—3 (min. 18).

Militarii au înregistrat cel mai mare 
scor din acest turneu. Lucrul este cu 
atît mai meritoriu cu cît echipa Steaua

CLASAMENT
1. Știința 6 6 0 0 103:35 12
2. Rapid 6 4 1 1 95:46 9
3. Unirea 6 3 1 2 47:62 7
4. Vestitorul 6 2 e 4 50:85 4
5. Progresul 6 1 0 5 58:87 2
6. Confecția 6 1 0 5 48:86 2

STEAUA--TITANII (m) 30—13 (15-2).

CLASAMENT

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

Dinamo Buc. 
Steaua 
Rapid
Știința 
C.S. Școlar 
Dinamo Bacău

4 
4
4
3
3
2

1
2
2
1
3
3

117:111 
128: 94 
128:113 
121:114 
99:100 
96:105

6
6
6
6
6
5

Rafinăria Teleajen 5 1 1 3 85:99
Titanii 6 0 0 6 112:150

9
8
8
8
6
4
3
0

n meciul de handbal Știința — C.S.Ș. Buc. Foto: T. Roibu

In continuarea programului de du
minică s-au mai desfășurat două par
tide de verificare a unor selecțio
nate romînești, care se pregătesc pen
tru viitoarele întîlniri internaționale. 
Lotul feminin a întîlnit echipa S.S.E. 
Ploiești, de care a dispus cu scorul de 
27—1 (13—0), iar selecționata studen
țească a țării a învins o formație a 
orașului București, care se pregăteș
te pentru turneul din ziua de Anul 
Nou, de la Berlin, cu scorul de 18—15 
(11—4).

Zilele trecute a avut loc analiza 
activității pe anul 1962 a federației 
de box. Un mare număr de antrenori, 
arbitri, profesori de educație fizică 
cu specialitatea box din București și 
din provincie au ținut să participe la 
această analiză, in cadrul căreia au 
fost dezbătute principalele probleme 
ale activității pugilistice din acest 
an.

Darea de seamă prezentată, de tov. 
Gh. Calcan, președintele federației, 
a subliniat, printre altele, că realiza
rea obiectivelor propuse în planul de 
muncă al federației, pe baza sarcini
lor trasate de hotărîrea Conferinței 
pe țară a UCFS, a constituit preocu
parea de bază a tuturor cadrelor teh
nice care activează în sportul cu 
mănuși.

Se poate aprecia că anul acesta 
boxul romînesc a urcat încă o treap
tă, pe drumul său ascendent, din 
ultimii ani. Presa sportivă de peste 
hotare a elogiat deseori rezultatele 
bune obținute de sportivii noștri și 
îndeosebi orientarea lor, tot mai ac
centuată, spre însușirea unei tehniâ 
corecte. Este interesant de arătat,

Intilniri spectaculoase in finala „Cupei orașului București"

la sfîrșit, ele au obținut o victo- 
clară. Cele mai multe goluri au 

:t înscrise de G. Popa (5) de la Ra- 
l și N. Iordan (3) de la Confecția,

■VESTITORUL—UNIREA (f) 11—3
1—1). Handbalistele de la Vestitorul 
|i obținut o surprinzătoare victorie, 
lai ales prin proporțiile scorului, 
lupă o repriză echilibrată, învingă- 
arele s-au impus categoric.

Reprezentativele

t selecționatele 
Rx P, F. Iugoslavia

(Urinare din pag. 1)

par-|>ișnuite pentru fiecare început de
Idă. Aceasta, cu atît mai mult cu cît 
I pot și trebuie să-și ia revanșa asupra 
Imtlbaliștilor iugoslavi. în ceea ce pri
ește echipa feminină, sîmtem datori 

ținem seama de două lucruri cînd 
Lreciem posibilitățile ei în această în- 
lînire. Primul ar fi acela că în ulti- 
Lede întâlniri, nici una din echipe nu 
I reușit să obțină victoria, iar al doilea, 
B cu ocazia acestui joc echipa noastră 
Lminină își face prima apariție după 
Bșiigarea titlului de campioană a lumii, 
lublicud spectator așteaptă deci de 
L reprezentantele noastre o corn por
ii re cît mai bună.
I Programul de astăzi din sala Flo
ra sca va începe la ora 15,45 cu jocu- 
lle Steaua — Dinamo și C.S.Ș. — Ra
in aria Teleajen din cadrul „Cupei de 
bnnd*4, după care la ora 18,30 este 
programată întâlnirea dintre echipele 
pminine ale R.P. Romine și R.P.F. 
iugoslavia. în continuare, ia ora 19,30, 
a avea loc jocul dintre echipele mas
culine celor două țări.

„Cupa Tîrnava“
I In zilele de 21, 22 și 23 decembrie 
Lu avut loc la Odorhei meciurile din că
prui „Cupei Tîroava* la hochei pe 
Lheață. La această competiție au luat 
harțe echipele Voința M. Ciuc, A vuitul 
Cheorghieni, Avmtul M. Ciuc și Tîrnava 
Odorhei. Iată rezultatele înregistrate: 
Voința M. Ciuc — Avmtul Gheorghieni 
11—1 ; Tîmava Odorhei — Avîntul 
M. Ciuc 6—1 ; Voința M. Ciuc — A- 
f intui M. Ciuc 13—1 ; Avîntul Gheorghi- 
rni — Tîmava Odorhei 3—1 ; Voința 
[M.‘ Ciuc — Tîrnava Odorhei 13—6; 
Avîntul Gheorghieni — Avîntul M. Ciuc 
4—4.

Pe primul loc s-a clasat echipa Voința 
Miercurea Ciuc, din rîndurile căreia s-au 
rema'lfcat Varga, Andrei, Szabo 11, Cior
bă și Antal.

BALASZ și IOAN BARTHA
eoresp-ofadenți

a folosit în acest joc multe rezerve. 
Din echipa învingătoare, cele mai 
multe puncte au fost marcate de 
Marcu și Sechei (5), în timp ce în
vinșii au avut cel mai bun realizator 
în Cămărașu (6).

C.S. ȘCOLAR—ȘTIINȚA (m) 17—16 
(7—7). Partidă spectaculoasă și extrem 
de echilibrată. In cele 60 de minute 
de joc, scorul a fost egal de 11 ori ! 
Elevii au condus în prima repriză cu 
3—1, 4—3 și 5—4, iar studenții cu 
7—5, dar la pauză tabela de marcaj 
indica egalitate: 7—7. Echilibrul s-a 
menținut mult timp și în repriza se
cundă : 10—10 în min. 37 și 14—14 în 
min. 50. Apoi, formația școlară, care a 
avut în Goran, Roșescu și Popescu 
cei mai buni oameni, a reușit să se 
distanțeze (16—14 în min. 53 și 17—15 
în min. 57), păstrînd pînă la urmă un 
gol avantaj, suficient pentru victorie.

DINAMO BACAU—RAPID 23—19 
(12—12). Intîlnire pasionantă datorită 
în special evoluției scorului. La în
ceput, feroviarii au reușit să-și creeze 
un avantaj de 4 goluri, pe care însă 
nu I-au putut păstra pînă la pauză, 
scorul devenind egal : 12—12. După 
pauză, jocul a fost echilibrat pînă in 
min. 45. De aici înainte însă, dinamo- 
viștii, mult mai calmi în apărare; au 
luat conducerea pe care nu au mai 
cedat-o pînă la sfîrșit. I

Duminică dimineața, în Sala spor
turilor de la Floreasca a avut loc ul
tima reuniune de box din cadrul 
„Cupei orașului București".

In deschidere au avut loc două în
tîlniri amicale : C-tin Negoescu (O- 
limpia) b.p. Gh. Tupan, iar M. Du- 
mitrică (Giurgiu) b.k.o. II N. Marin. 
In primul meci oficial, din cadrul 
categoriei muscă, s-au întîlnit Ste- 
lian Costescu (Steaua) și C-tin Ștefan 
(Semănătoarea). Este meritorie evolu
ția tînărului Ștefan. Practicînd un 
box clar, atent, răspunzînd prompt și 
cu precizie la toate acțiunile adver
sarului, Ștefan a reușit să cîștige la 
puncte. Categoria cocoș: Gh. Badiu 
(Steaua) dispune la puncte de Ion 
Manea (S.P.C.); categ. semiușoară: 
Ion Pătruț (Rapid), lovind mal clar, 
învinge la puncte pe M. Băloiu 
(Voința). Acesta din urmă, după pă
rerea noastră, în repriza a doua tre
buia numărat, deoarece căzătura fu
sese din lovitură.

O desfășurare dramatică a avut 
meciul din cadrul categoriei ușoare 
dintre T. Pintilie (Dinamo) și Gh. 
Vlad (Rapid). Din primele secunde 
ambii boxeri s-au angrenat în schim
buri dure de lovituri „în serie" din 
care dinamovistul a acumulat un 
ușor avantaj. In repriza secundă Vlad 
pornește decis la atac și în plină do
minare a acestuia recepționează un 
upercut fulgerător în bărbie, cade și 
nu mai poate relua lupta după cele 
10 sec. regulamentare, pierzind astfel 
prin k.o.

La categoria semimijlocie M. An- 
ghel (Progresul) a obținut o meritată 
victorie la puncte în dauna lui D-tru 
Ionescu (Voința) datorită faptului că 
a adoptat o tactică potrivită; con- 
trind cu lovituri directe la atacurile 
dezlănțuite, dar dezorganizate ale ad
versarului. La cat. mijlocie-mică 
C-tin Gheorghe (Progresul) și D-tru 
Bălăci (Semănătoarea) au oferit o dis
pută foarte dîrză, cu lovituri extrem 
de dure. In prima repriză, în 30 sec.; 
ambii boxeri au fost numărați cîte 
o dată. Repriza secundă s-a desfășu
rat în nota de superioritate a lui 
Bălăci; care mai precis în acțiuni, a 
trimis mai multe „directe*’ la figură 
lăsînd impresia că va cîștiga. Repriza 
a treia insă a schimbat „soarta" lup
tei in favoarea lui Gheorghe. La un 
schimb de lovituri puternice acesta 
a terminat cu un croșeu de stingă la 
figură; care i-a adus victoria prin 
k.o. Categ. mijlocie: întîlnirea din
tre Iulius Low (Semănăt.) și Gh. Po
pescu (Progr.) s-a terminat în pri
mele minute cu victoria prin abandon 
a lui Low.

A urmat festivitatea de premiere, 
în care tov. Gh. Stănescu, președin
tele comisiei orășenești de box, a în- 
mînat cupa clubului sportiv Dinamo, 
care a ocupat locul I, totalizind 19 
puncte. Locul II Rapid cu 17 p.; lo
cul III S.P.C. — 14 p.

MIHAI TRANCA
student I.C.F.

spre exemplu, că revista sovietică, 
„Sportul peste hotare", în clasamentul 
pe care l-a alcătuit recent, situa 
boxul romînesc pe locul V în lume?

Una dintre sarcinile principale carețj 
au stat în fața federației a fost in- 
tărirea organizatorică a comisiilor și 
colegiilor centrale precum și impubr 
sionarea activității secțiilor din clu-țj 
buri și asociații sportive. Pe această 
linie, s-au depus eforturi pentru creș
terea numărului de boxeri și, tot-i 
odată, pentru asigurarea unei pregă-, 
tiri superioare a acestora, în vederea 
obținerii unor rezultate cît mai bune 
pe plan intern și internațional. Nu
mărul boxerilor legitimați a ajuns 
anul acesta la 2800 (față de 2600 cîțl 
existau în 1961). A crescut, de ase-,’ 
menea, și numărul secțiilor afiliate i 
la federație (145 față de 132 în 1961),’ 
ca și numărul arbitrilor-judecători 1 
268.

Progresul înregistrat de această 
disciplină sportivă s-a văzut însă cel 
mai bine din comportarea superioară; 
a boxerilor juniori și seniori în cam- 
pionatele republicane. Intre nivelul 
calitativ al campionatelor de juniori1 
din 1962 și 
— o mare 
campionatul 
reușită totală. La Tg. Mureș, 
s-au disputat finalele, ca și în eta
pele precedente, tinerii pugiliști ați 
demonstrat o bună pregătire tehnică, j 
fapt care a și permis selecționarea; 
în loturile reprezentative a unor ti
neri de certă valoare, cum ar fi : 
Gruiescu, Pazmani și Buzuliuc—Ba
nat, G. Mihalț—Maramureș, Z. Antal 
—Mureș-Autonomă Maghiară, Don-
doți—Cluj ș.a. Un salt calitativ s-a ; 
observat și cu prii- 1 campionatului ' 
de seniori. Trebuie ae arătat, totodată, 
că la întrecerile de anul acesta au 
participat 320 de pugiliști — cifră re
cord.

O măsură utilă a fost aceea de a. 
se organiza reuniuni pugilisticte ami
cale în orașe cu mai puțină tradiție 
în box ca : Buhuși, Salonta, Reghin, 
Tîmăveni, Tg. Secuiesc, Sovata etc. 
De asemenea, a crescut nivelul arbi
trajelor, evidențiindu-se, printre alții, 

Dulău, L 
Babeț, G.’

1961 a existat — vizibil * 
diferență. Anul acesta, 

juniorilor a marcat o < 
unde

I. Boamfă, P. Mihelfi, I. 
Cetă{eanu, M. Stănescu, N. 
Danciu, I. Argăseală ș.a.

Progresul boxului nostru, 
bil anul acesta decît în 1961, nu tre
buie să ne facă să alunecăm pe panta 
automulțumirii. ~ ‘
nostru cu 
probleme

mai vizi-

Pentru că sportul 
mănuși mai are încă multei 
nerezolvate.

I

că nu
pregătirea

Pentru ca 1963 să fie rodnic!
Extragem în continuare, și vă pre

zentăm sintetizate, parte dintre ideile 
exprimate în recenta ședință de ana
liză a activității pe 1962 a federației 
de specialitate, cu privire la obiec
tivele din 1963 ale voleiului nostru.

Trecerea echipelor din categoria A 
la un număr superior de antrena
mente săptămînale trebuie neapărat 
însoțită de sarcina îmbunătățirii con
ținutului acestora. Pregătirea tehnică 
se recomandă, ca atare, să fie astfel 
dirijată, îneît să conducă în mod fi
resc la formarea de jucători com- 
pleți. Pentru însușirea și perfecțio
narea tuturor elementelor și proce
deelor tehnice, cantitatea repetărilor 
se cere a fi de ordinul sutelor în 
cadrul unei lecții de antrenament, 
un accent deosebit punîndu-se pe pro
cesul individualizării.

Se impune a fi pornită în pregă
tirea echipelor noastre o bătălie se
rioasă împotriva jocului simplist, exa
gerat de prudent, cu un număr mic 
de deprinderi tehnice și combinații 
tactice. In vederea atingerii acestui 
scop, urmărind fixarea unei linii tac
tice unitare în activitatea tuturor 
echipelor noastre, atacul din prima 
pasă, atacul prin intrarea în prima 
linie a unui jucător din linia a 
doua, precum și atacurile din pase 
scurte și în urcare din zonele III 
și II (adică de pe centrul unu și în 
zona din fața serviciului) este im
perios necesar să devină nelipsite din

pregătirea echipelor noastre și din 
exprimarea lor tactică de la indife
rent care meci.

Totodată, o atenție sporită trebuie 
să fie acordată execuției paselor pre
mergătoare atacului, care trebuie 
efectuate cu traiectorie mare și di
rijate mult către extremitățile fileu- 
lui. Aceasta, pentru a folosi toată 
lungimea plasei, în scopul de a de
străma și a îngreuia organizarea 
blocajului advers.

Cît privește jocul defensiv, nu este 
de loc recomandabilă pregătirea și 
folosirea în exclusivitate a unui sin
gur sistem, fie cu centrul doi retras, 
fie cu el avansat. Amîndouă sînt 
ega] indispensabile în arsenalul tac
tic al tuturor echipelor, cărora e de 
dorit a li se crea obligativitatea stă- 
pînirii lor la perfecție și a între
buințării unuia sau altuia în funcție 
de alternanța situațiilor din joc.

In sfîrșit, trebuie să existe mai mul
tă preocupare pentru pregătirea teore
tică, în mare măsură neglijată de 
voleibaliști pînă în prezent. Este de 
neîngăduit ca, în primul rînd, jucă
torii fruntași să nu cunoască în pro
funzime problemele antrenamentului 
sportiv, ale tehnicii și ale tacticii 
jocului. Este inadmisibil ca ei să 
fie doar simpli executanți. Voleiba
listele și voleibaliștii noștri de frunte 
trebuie să înțeleagă întrutotul esen
ța procesului de pregătire, să par
ticipe pe deplin conștienți la antre

namente și la jocuri, să devină fac
tori activi ei școlii romînești de volei, 
al cărei profil nădăjduim să 
se contureze clar și categoric în 
anul 1963 1

Voleibalistele de ia Dinamo 
Ișl cunosc adversarele in C.C.E.

La Federația romînă de volei a 
sosit o telegramă din Budapesta prin 
care se face cunoscut numele echipei 
feminine care va reprezenta Repu
blica Populară Ungară în ediția din 
acest an a „Cupei campionilor euro
peni". Aceasta este Vasos Turbo din 
Budapesta și va întîlni în primul tur 
pe Dinamo București, la 27 ianuarie 
la București. Returul intilnirii se va 
disputa la 10 februarie, la Budapesta.

ULTIMELE ȘTIRI
• JOI, 27 DECEMBRIE, în sala Di

namo, semifinalele cupei „A 15-a ani
versare a Republicii Populare Ro
mine" se vor desfășura după urmă
torul program : ora 16: Rapid—Voința 
(f), Dinamo—Progresul (f), Rapid— 
Steaua (m), Dinamo—Progresul (m).

• AU FOST PROGRAMATE cele 
două meciuri restante ale echipei 
masculine Dinamo București din ca
tegoria A, astfel : la 9 ianuarie la 
Suceava (Fulgerul—Dinamo) și la 17 
ianuarie la Timișoara (Știința—Di
namo).

Se știe 
urmă, 
romîni constituia 
In momentul de 
fizică generală și specială constituie 
un capitol asupra căruia antrenorii 
n-au mai insistat în măsura cuvenită. 
„Repriza a treia" este în linii mari1 
o „problemă", și acest lucru se ob-. 
servă la mulți dintre boxerii noștri, 
în special la cei tineri, care nu știa 
cum să-și dozeze efortul.

In pregătirea tehnică, deși s-au 
realizat progrese, totuși o bună parte 
dintre boxerii noștri, chiar și cei 
din loturile reprezentative, mai mani
festă lipsuri serioase. Mijloacele de 
apărare, contra-loviturile, lupta la i 
semjdistanță, și de la distanță micâ 
nu sînt încă însușite în măsură cuH' 
venită.

De asemenea, pregătirea tacticii! 
este departe de a satisface, deoarece 
mulți dintre boxeri nu știu să se 
„descurce" în situații dificile în faț*i 
unor adversari cu stiluri diferite.

Acestea sînt probleme care trebuie 
rezolvate nu numai la nivelul lotu
rilor reprezentative, ci în principal, 
la sălile de box ale cluburilor și aso
ciațiilor sportive. Acolo, mai cu sea
mă, munca antrenorilor trebuie să 
fie cît mai calificată, mai creatoare, 
Iată de ce socotim deosebit de bine
venită hotărîrea federației de a sus
penda din activitatea competițională 
pe boxerii și antrenorii care subesti
mează pregătirea tehnică, preferind 
să folosească mai -departe un stil de 
luptă confuz, la întîmplare.

Din discuțiile 
noștri a reieșit 
centre din țară 
popularitate în 
sport. Este deci de datoria antreno
rilor și a boxerilor să depună toate 
eforturile, toată capacitatea lor crea
toare pentru a ridica boxul nostru 
pe o treaptă și mai înaltă.

cu mulți ani M I 
fizică a boxerilo» I 

atu-ul lor princinal. 
față însă pregătirea

purtate de tehnicienii 
că in tot mai multe 
boxul se bucură de 
rîndul amatorilor de
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Campionatul R. P. Bulgaria
Ultima etapă a turului campiona

tului bulgar s-a soldat în general cu 
scoruri strînse. In derbiul sofiot Sla
via a dispus cu 1—0 de Lokomotiv. 
Iată celelalte rezultate; Levski — 
Cerno More 1—1, Botev — Lokomo
tiv Plovdiv 0—0, Marek — Spartak 
Pleven 3—0, Dunav — Rakovski 
0—0, Dobrudja — Beroe 0—0, Spar
tak Plovdiv — Spartak Sofia 3—2. 
Partida dintre Spartak Varna și 
Ț.D.N.A. s-a întrerupt din cauza tim
pului nefavorabil. In clasament pe 
primele locuri se află Lokomotiv So
fia și Spartak Plovdiv cu cîte 19 p.

; Inletnazionale a trecul pe primul loc 

mai importante me- 
a 14-a a campiona- 
avut loc la Milano

Unul din cele 
(feluri ale etapei 
-tulul italian a 
între echipa locală Internazionale și
fostul lider, Juventus. După o partidă 
spectaculoasă gazdele au obținut vic
toria cu 1—0, prin golul marcat de 
sud-americanul Jair. Astfel, Inter a 
trecut în fruntea clasamentului. Trei 
■echipe au terminat victorioase -în 
{deplasare: Spăl a cîștigat la Venezia 
cu 1—0 (prin golul înscris de No- 

Tvelli), Lanerossi a învins Torino cu 
2—1 (prin punctele marcate de Vini- 
ieio și Puia, respectiv Hitchens), iar 
(Milan a dispus de Genova cu 1—0 
3>rin punctul marcat de Dino Sâni.

O victorie netă a obținut Modena 
:1n fața formației Napoli: 4—0 (prin 
punctele marcate de Cinesinho. Pa- 
Jgliari, Conti și Betini). Fiorentina a 
feîștigat cu 3—1 meciul cu Bologna, 
■idupă ce ultima conducea cu 1—0 prin 
golul înscris de Haller. Florentinii, 
grație lui Hamrln (cel mai bun de 
pe teren), au egalat și au preluat 
conducerea, iar Seminario a stabilit 

l scorul final. Roma a dispus de Samp. 
doria cu 2—0, prin golurile înscrise 

>de Manfredini (din penalti) și John 
Charles, cu capul, 
întrecut Palermo cu 
la Catania (singura 

“timpul a fost bun) 
terminat nedecis (1—1) cu Mantova, 
prin golurile înscrise de Petroni, res
pectiv Ricagni. Clasament: Interna-

19, Bologna, 
17, Fiorentina, 
16, Roma 15, 

13, Genova 12,

iar Atalanta a 
1—0. In sfîrșit, 
localitate unde 

echipa locală a

a fost lipsită de aportul internațio
nalului Di Nallo (accidentat), iar Se
dan a cîștigat jocul cu Montpellier 
cu 2—0 prin golurile marcate de su
danezul Salem. O revenire de for
mă a manifestat Reims, care a sur
clasat la Paris formația Stade Fran- 
țais: 4—0 (Reims a obținut astfel 
prima victorie după patru înfrîngeri 
consecutive). In echipa campioană, 
Kopa a jucat din min. 43 cu brațul 
bandajat în urma unei luxații sufe
rite la cot. Un accident mai grav s-a 
produs la Rennes (in jocul Rennes 
__ Nancy 1—1): internaționalul Gou. 
jon (Rennes) și-a fracturat piciorul, 
fiind indisponibil pentru multă vre
me. Nice a dispus cu 2—1 
louse, dar echipa învinsă 
majoritatea timpului în 10 
deoarece Mahis a 
de pe teren. Alte 
mes — Monaco 1—2, 
Racing 1—1, 
4—0, Strasbourg 
CLASAMENT: 
dan cîte 28 p, 
Racing, Reims,
Multe meciuri 

tele Angliei și Austriei
în campionatul englez nu s-au des

fășurat decit 5 meciuri, celelalte fiind 
aminate din cauza viscolului și a 
zăpezii. Iată meciurile jucate în e- 
tapa a 23-a: Leyton 
2—2, Liverpool — 
Sheffield
2—2, Tottenham 
ted 4—4, Ipswich
United 1—0. în clasament conduce 
Everton cu 34 p., urmată de Totten
ham cu 32 p.

★
Tot din cauza terenurilor nepracti

cabile, în campionatul Austriei s-au 
desfășurat doar două meciuri: S.V.S. 
Linz — LASK 4—2 și Rapid Viena 
— Austria Salzburg 3—1. în clasa- 

conduce Austria cu 21 p., ur- 
de Rapid și Admira cu cîte

de Tou- 
a jucat 
oameni, 
eliminatfost 

rezultate : Ni- 
Grenoble — 

Valenciennes — Angers 
Marseille 0—0. 

Bordeaux, Lyon, Se- 
Monaco 27, Nice 26, 
Toulouse cîte 25 etc.
aminate in campiona-

— Birmingham 
Blackburn 3—1, 

Wednesday — Everton 
- West Ham Uni
Town — Sheffield

meht 
mată 
17 p.

DIN SPORTURILE DE IARNĂ
Meciul de patinaj viteză al „celor 

șase orașe" desfășurat timp de două 
zile la Kirov, s-a încheiat cu victo
ria tînărului sportiv din Minsk, E- 
duard Matusevici, noua speranță a 
patinajului sovietic. învingătorul a 
totalizat după cele patru probe 189.461 
puncte, clasîndu-se pe primul loc. 
Iată cele mai importante rezultate 
realizate la această primă întrecere 
din acest an a patinatorilor sovie
tici: 500 m Matusevici 41.8 sec.. Ste
nin 41,9 sec., Grișin 42,2 sec.; 5 000 m 
Merkulov 8:17,2, Vasiliev 8:17,8, Ma
tusevici 8:20,5; 1500 m Stenin 2:15.3, 
Matusevici 2:16.7, Merkulov 2:18,2; 
10 000 m Vasiliev 17:09,8, Volodin 
17:12,5, Seleanin 17:19,7. In clasamen
tul general pe patru probe Eduard 
Matusevici este urmat pe locul 2 de 
campionul european Robert Merkulov, 
cu 190,346 p., iar pe locul 3 s-a cla
sat Boris Vasiliev cu 191.270 p. De 
remarcat că întrecerea patinatorilor 
s-a desfășurat pe un timp nefavora
bil, cu zăpadă și vînt, la o tempera
tură de minus 18 grade. Incepînd 
de luni, la Kirov se întrec patina
toarele și juniorii.

tici vor mai susține o partidă în R.S. 
Cehoslovacă (astăzi la Litvinov), iar 
la 27 și 29 decembrie echipa de ho
chei pe gheață a U.R.S.S. va evolua 
în R.D. Germană în compania repre
zentativei R.D.G. Din lotul echipei

Ostrava (R.S. Cehoslovacă) — Saska- 
toon Quakers (Canada) 4—1 (2—9,
1— -1, 1—0); Tatra Koiin — Olimpiada 
Lubliana 11—3 (3—1, 4—1, 4—1); Z. K. 
Gottwaldov — R.P. Polonă (tineret) 
4—2 (1—1, 1—1, 2—0); Steaua Roșie 
Belgrad — Ț.D.N.A. Sofia 1—4 (3—0.
2— 2, 2—2).

a competiției 
numele de 
trambuline",

HOCHEIȘTII IN PLIN SEZON

Se poate spune că hocheiștii se 
simt acum în largul lor. In mai toate 
țările Europei se desfășoară în pre
zent întreceri internaționale cu parti, 
ciparea reprezentativelor 
a unor echipe de club, 
zile „capul de afiș" a 
de dubla întîlnire dintre 
tivele R.S. Cehoslovace
După aceste meciuri, hocheiștii sovie-

A. RAGULIN, unul din cei mai 
buni apărători ai echipei de hochei 
pe gheață a U.R.S.S.

naționale și 
In ultimele 
fost deținut 
reprezenta- 
și U.R.S.S.

sovietice fac parte printre alții Kono- 
valenko, Ragulin, Ivanov, Davîdov, 
Brejnev, Pușkin, frații Boris și Evgheni 
Maiorov, Starșinov, Petuhov, Iurzi- 
nov, Volkov, Iakușev, Almetov, Fir
sov ș.a.

Iată cîteva rezultate înregistrate în 
meciurile desfășurate recent: Bănit

Rugbiștiî francezi se pregătesc pentru viitorul sezon internațional

i zionale 20, Juventus 
Spa! cite 18, Atalanta 
Lanerossi, Milan cîte 
Mantova, Catania cîte 
Napoli. Torino, Modena cîte 11, Ve- 

| nezia 10, Sampdoria 9 și Palermo 7.

tTrei echipe — la egalitate — conduc 
in campionatul Franței

Etapa a 22-a din campionatul Fran
cei a „încurcat" mult poziția echi
pelor fruntașe. Liderul campionatu- 
■Ștai, Bordeaux, a făcut meci nul (1-1) 
■tu Rouen și a fost ajuns de alte două 
(echipe, victorioase duminică. Lyon a 
icîștigat cu 1—0 partida cu Lens, deși

In campionatul Spaniei
Real Madrid continuă să conducă 

in clasament cu 20 p. Duminică, Raal 
a cîștigat cu un scor categoric în 
fața formației Osasuna: 5—0. Alte 
rezultate: Barcelona — Cordoba 2—1, 
Elche — Atletico Madrid 2—1, Ovie
do — Valencia 2—0, Malaga — Sa- 
ragosa 1—1, Valladolid — Sevilla 
3—1, Betis — Malorca 2—1 și Atle
tico Bilbao — Coruna 2—0.

• In campionatul Belgiei Ander- 
lecht a dispus cu 2—0 de F.C. Berin- 
gen, iar Standard Liege a cîștigat 
cu 1—0 meciul cu S. K. Lierse, 
fostul lider al campionatului. Acum, 
în frunte două echipe se află la e- 
galitate de puncte: Anderlecht și 
Standard Liege cu cîte 18 p. urmate 
de Lierse cu 17 p.

Duminică, la Toulouse, s-au întîlnit 
în primul meci de trial al sezonului 
două selecționate de rugbi franceze, 
care se pregătesc în vederea viitoru
lui turneu al celor cinci națiuni, al 
cărui prim meci va avea loc la Paris, 
la 12 ianuarie (Franța—Scoția). Echi
pa A a întrecut selecționata B cu 
categoricul scor de 24—3, ceea ce 
dovedește că la ora actuală francezii 
nu mai pot alinia două echipe de 
forțe egale. Echipa A a jucat în ur-

mătoarea alcătuire : Razat — Dupuy, 
A Boniface, G. Boniface, Darrouy — 
Albaladejo, Lacroix — Crauste, Ro
mero, Gensanne — Mommăjat, Lira 
— Mas, De Gregorio, Bouguyon. Do- 
menech și 
jucat. Cei 
fost frații 
baladejo,
puncte. Pentru formația secundă a 
înscris o încercare mijlocașul Verges.

★
Cea de-a 11-a ediție 

de schi, cunoscută sub 
„Turneul celor patru
care va începe vineri la Oberstdorf 
va căpăta anul acesta caracterul unei 
veritabile repetiții pentru Jocurile 
Olimpice de iarnă din 1964. Cei mai 
buni săritori cu schiurile din 14 țări 
se vor întrece pentru a succeda în 
palmares finlandezului Eino Kirjo- 
nen, cîștigătorul de anul trecut. Cele 
14 țări înscrise la competiție sînt 
următoarele: Finlanda, Norvegia,
Suedia, U.R.S.S., R.P. Polonă, R.S. 
Cehoslovacă, R.P. Ungară, Elveția, 
Italia, Iugoslavia, R.D. Germană, Aus
tria, S.U.A., R.F. Germană.

Favoriții principali sînt campionul 
mondial Helmuth Recknagel (R. D. 
Germană) și compatriotul său Peter 
Lesser, care împreună cu iugoslavul 
Slibar deține recordul mondial de 
lungime cu o săritură de 141 m. Ală
turi de aceștia vor concura finlan
dezul Kaerkinen, campion mondial în 
1958, suedezul Erikson, sovieticii Șa-j 
mov și Țakadze, polonezul Anton 
Lacziak, americanul Balfanz., Spre 
deosebire de anii trecuți, organiza
torii nu se tem de lipsa de zăpadă. 
Dimpotrivă, ninsorile abundente că- 
zute în ultimele zile au acoperit sta
țiunile din Bavaria și Tirol cu un 
strat de zăpadă care depășește gro
simea de 1 m. După concursul de 
la Oberstdorf, săritorii se vor întrece 
la 30 decembrie la Innsbruck, la 1 
ianuarie la Garmisch Partenkirchen, 
la 6 ianuarie la Bischofshofen.

Roques, accidentați, nu au 
mai buni de pe teren au 
Boniface și mijlocașul Al- 
autorii celor mai multe Pe scurt

Laver — profesionist
Cu o zi înainte de finala „Cupei 

Davis", care opune în acest an repre
zentativele Australiei și Mexicului, 
în cercurile sportive australiene este 
la „ordinea zilei" știrea cu privire 
la trecerea la profesionism a cunos-

PERFORMANTE PLĂSMUITE
In panorama ciclismului profesio

nist occidental a devenit frecvent, 
tn ultimii ani, un spectacol dezolant. 
Dimineața, în cantonamente, mulți 
■ași ai pedalei, care de obicei zîm- 
besc fotogenic din paginile reviste
lor, sint de nerecunoscut: chipuri 
răvășite, priviri tulburi, trupuri isto
vite care repetă mașinal, in silă, 
gesturile obișnuite ale echipării. Ce 
rău profund le macină intr-atit orga
nismul incit nici hrana Și nici odihna 
nopții nu le redă suplețea Și vigoa- 

■ rea de odinioară ?
’ Răspunsul l-au dat, deși cam cu 
i jumătate de gură, unii ziariști occi- I dentali: dopingul e cauza! In arse- 

per- 
figu-

vii aleargă ca un halucinat si obține 
un nesperat loc 9, care-l va ridica, 
totuși, în ochii organizatorilor, dar 
cu prețul sănătății zdruncinate. In
tr-un salon de spital, medicii con
stată că un alergător ce-și provocase, 
prin cădere, o leziune la coloana ver
tebrală nu va putea fi calmat decit 
cu un medicament de import, extrem 
de puternic. Cind după 48 de ore 
produsul ajunge, in sfîrșit, pe mă
suța de noapte a celui chinuit de du
reri, el ii informează 
amărăciune că avea de
3

acestei otrăviri 
intr-o scurtă 
revistă

cașete asemănătoare.

pe medici cu 
mult in maiou 
iar in valiza

cursă, 
celor

sub 
din

sint 
din

lente 
frază 

.Paris-Match" :

de organizare a celei 
a „Cursei Păcii", Pra- 

a început să 
de participare

I dentali: dopingul e cauza! in 
■naiul mijloacelor de obținere a 
formanței, consumul de droguri 
rează cu nerușinare la un loc de 
frunte, inlăturind, treptat, un ele
ment de bază al pregătirii sportive 
— condiția fizică. Complotul tăcerii 
menținut cu grijă, ca și diagnosti
cele medicale intitulate cu candoare 
„intoxicații" n-au putut împiedica 
insă dezvăluirea dedesubturilor mur
dare care stau în spatele reclamelor 

i frumos colorate. Chiar și o revistă, 
țatit de puțin de invidiat cum este 
j „Paris-Match" trebuie să recunoască : 
, „Din nenorocire, lipsește reținerea (în 
folosirea drogurilor — n.n.) și va 

! trebui să-i revedem peste 15 ani, 
i pe campionii actuali". Din subtext 
se înțelege prea bine soarta tragică 

i ce-i așteaptă.
Ca intr-un film de senzație, ști- 

' iile ce au spart cercul tăcerii ne 
aduc in față intimplări ce ar putea 
părea imaginate, dacă n-ar proveni 
tot din sursa bine informată a re
vistei „Paris Match". Un ciclist în
cepător vrea să se afirme în cursa 
Paris-Roubaix. Pe drum cere unui 
coleg campion o doză din preparatul 
său „miraculos"; sub impulsul otră-

voiaj mai pot fi găsite încă...de
3 cutii (If) Era drogul său preferat.

Un campion de automobilism re
lata că in cursa „24 ore Mans" (no
tați : se aleargă 24 ore neîntrerupt) 
după 8 ore de alergare fusese nevoit 
să se odihnească puțin. Deoarece co
echipierul său dădea semne de obo
seală, managerii i-au întrerupt 
pausul, i-au administrat un drog 
ternic, silindu-l să se avînte din 
în noaptea ploioasă, pe luciul de 
al șoselei. A cîștigat cursa, dar
ce preț! In Turul ciclist al Franței, 
o scenă tot mai obișnuită: alergăto
rul încetinește alura, scoate din 
maiou o seringă, făcîndu-și din mers 
injecția „binefăcătoare". Are însă 
avantajul, certificat de o reclamă 
zgomotoasă, că folosește o seringă 
telescopică (ultimul strigăt al tehni
cii !), care 
Uneori în 
de pudoare 
grad, incit 
mai ferește

re- 
pu- 
nou
iad 
cu

zitoare „minune" in plină 
privirile nepăsătoare ale 
jur.

Efectele 
sintetizate 
aceeași
„...Niciodată ei (ziariștii — n.n.) n-au 
văzut atitea căderi și accidente la 
cicliști ca in acești ultimi 2 ani".

Cauzele acestor practici înjositoare 
trebuie căutate, in primul rind, in 
lupta acerbă pentru existență, care 
determină compromisuri ce pun în 
joc chiar și unica lor avere: viața. 
Cei ce trăiesc din sportul cu pedale 
(ca ți alții) sint siliți să facă față 
unui ritm de activitate infernal. 
Cursele cicliste cresc numeric an de 
an — pentru că aduc grase benefi
cii ; gradul lor de dificultate e mă
rit continuu. Pe puțin 300 zile pe an 
acești oameni trăiesc in șa. Media 
orară sporește vertiginos și cine nu 
ține pasul cu ea se elimină singur. 
Firmele care finanțează concursurile 
cer numai cicliști puternici, capabili 
să le poarte reclama de-alungul a 
mii de kilometri. Echipele se consti
tuie pe principiul „toți sint sclavii 
unuia singur" — liderul formației; 
firește, fiecare rwnește la titlul a- 
cesta și caută să-și 
prin concurență, mai 
puțin loială.

Iată descris, foarte
nismul care-i determină pe unii spor
tivi occidentali să-și pună ultima 
fărîmă de nădejde în consumul de 
droguri. Răscolit, probabil, de ne
plăcute aduceri aminte, L. Bobet, 
marele campion, îi spunea o dată fiu
lui său: „Vrei să devii alergător?! 
Ei bine, nu vei fi niciodată!“

E un avertisment dat cu compe
tență.

înlăture rivalii 
mult sau mai

B

amortizează înțepătura, 
aceeași competiție, lipsa 
ajunge la un asemenea 
concurentul nici nu se 
să-și administreze supo-

sumar, meca-

C. VASILIU

cutului tenisman australian Rod La
ver. Intr-adevăr, în momentul de 
față el este virtual profesionist. Fap
tul este atestat, in primul rînd, 
programul turneului profesionist 
tenis ce va începe la 5 ianuarie 
Sidney, unde numele lui Laver figu
rează 
parte, 
lui, el 
clama 
tralia.

In legătură cu aceste fapte ziarul 
„SIDNEY TELEGRAPH" remarca în 
comentariul său de ieri: 
sau verbal, nu știm exact 
Laver s-a angajat 
profesioniste ce vor 
tralia peste cîteva 
pentru toată lumea 
statutul de amatori 
apare in intilnirea 
mexicani de la Brisbane și va lupta 
pentru păstrarea „salatierei", el va 
fi obiectul dezaprobării generate. E 
posibil ca noi să ciștigăm din nou 
această cupă, dar, in acest caz, suc
cesul va fi lipsit de glorie ți de 
onoare".

COMITETUL 
de-a 16-a ediții 
ga—Varșovia—Berlin 
primească înscrierile
pentru această mare competiție ciclis- 
tă care va incepe la 9 mai 1963. Pri
mele 
glia,

țări înscrise sint: U.R.S.S.^ An- 
Belgia și Austria.

de 
de 
la

la loc de frunte. Pe de altă 
incălcînd statutul amatorismu- 
și-a oferit numele pentru re- 

unor rachete fabricate în Aus-

deja in 
avea loc 
zile. E 
că el a 

și atunci 
cu

remarca
.Prin scris 

aceasta, 
turneele 
in Aus- 
evident 
încălcat 
cind na 

tenismanii

CUPA campionilor europeni la 
masculin, formația Lahden

ÎN 
volei
Kaimmo, campioana Finlandei, a în
vins cu 3—1 (15—10, 12—15, 15—7, 
15—11) pe B. C. Hannover, campioana 
R F. Germane. Meciul s-a disputat în 
orașul Lahti.

DESFĂȘURAT la Tașkent, meciul 
internațional de gimnastică dintre e- 
chipele reprezentative ale R.S.S. Uz
bece și Indiei a fost cîștigat de spor
tivii sovietici cu 280,5—208,25 puncte.

PESTE 160 de luptători, grupați în 
21 de formații, au participat la cam
pionatele unionale de lupte clasice pe 
echipe. în finală s-au întîlnit echipa 
ȚSKA și selecționata asociației stu
dențești Burevestnik. Au învins lup

in anul 
repurtat 

clasat pe 
cit și la

tătorii militari cu 16—13. 
1962 luptătorii sovietici au 
numeroase succese. Ei s-au 
locul I, atît la lupte clasice 
lupte libere, cîștigînd 6 medalii de 
aur la campionatele mondiale de la 
Toledo.

(Agerpres)

La Addis Abeba

REPREZENTATIVA ETIOPIEI -R. P.R. TINERET 2-1 (0-0)
Intîlnirea dintre reprezentativa E- 

tiopiei și selecționata de tineret a 
R.P. Romîne, disputată duminică pe 
stadionul „Haile Selasie" din Addis 
Abeba, s-a încheiat cu victoria for
mației gazdă, la scorul de 2—1 (0—0). 
Această partidă a contat drept revan
șă a meciului disputat în septembrie 
la București și în care tinerii noștri 
jucători au cîștigat cu scorul de 5—4.

Partida a început în nota de do
minare a reprezentativei noastre de 
tineret, care — avind avantajul vîntului 
— s-a apropiat des de poarta 
de Mahomed. Dar, jucătorii 
au dominat steril timp de 45 
nute, abuzînd de driblinguri 
combinații inutile. In plus, portarul 
Mahomed (în formă foarte bună) a 
intervenit cu succes în cîteva rînduri.

In repriza secundă, fotbaliștii etio
pieni — periculoși pe contraatac — 
au deschis scorul prin golul înscris

apărată 
romini 
de mi- 
și de

de Luciano, cu capul în min. 53. în 
min. 75, același Luciano, primind ba
lonul în poziție de ofsaid — semna
lată de arbitrul de tușă — a majo
rat scorul. La această acțiune a 
gazdelor, apărătorii echipei noastre 
s-au oprit, crezînd că arbitrul Evanc 
(Kenia) va fluiera poziția de ofsaid 
a lui Luciano. Unicul punct al forma
ției noastre a fost înscris de Haidu 
în min. 76. Și în această repriză ju
cătorii romîni au atacat mult, dar 
ineficace. In plus, cîteva acțiuni au 
fost oprite pentru ofsaiduri imagi
nare.

Selecționata romînă de tineret a a- 
liniat formația : Suciu—Pal, Petescu, 
Răcelescu—Crișan, Neșu — Dumitriu 
II. Popescu, Pavlovici, Sorin Avram, 
Haidu.

Fotbaliștii romîni vor susține Joi 
un al doilea meci în Etiopia, în cam
pania Selecționatei armatei.
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