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Inaugurarea sezonului de schi 
s-a bucurat de succes în întreaga țară

FRUMUSEȚILE
PATRIEI

O dată cu primele zile ale 
anului 1963 s-au desfășurat și 
primele concursuri de schi ale 
sezonului, 
multe 
cerile 
festiv, 
și au 
monstrații spectaculoase, 
trtbuind astfel la populariza- 

acestui frumos sport, 
espre disputele de la 

deal și de la Bușteni, 
sau întrecut cel mai

Organizate în mai 
centre ale țării, între- 
au avuț un caracter 
iar schiorii s-au străduit 
reușit să realizeze de- 

con-

Pre- 
unde 
buni 

schiori din Brașov, Sibiu și 
de pe Valea Prahovei, am 
scris în ziarul de ieri, men- 
ționînd că ambele competiții 
și-au atins pe deplin scopul. 
Azi, vom relata cîteva amă
nunte asupra unor competiții 
desfășurate la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, în cadrul ace
lorași acțiuni de inaugurare a 
sezonului.

O constatare pe 
imediat cum ai pășit pe pero
nul gării. Orașul cazinoului, al 
tocurilor de

i, ai cafenelelor 
ghenelor 
in care mișunau samsarii, 
mătarii și negustorii 
mas doar in amintirea virstni- 
cilor. Pe niște maidane îngră
dite constăn(enii făceau „sport1. 
A existat, pentru o scurtă pe
rioadă, și un „stadion" cu tri
bune, in care puteau lua loc 
cîteva sute de spectatori. A- 
cest „stadion" nu avea pistă 
de atletism, instalații sanitare, 
iar in timpul partidelor de fot
bal, terenul de joc producea 
imenși nori de praf... De fapt, 
pentru constănțent, noțiunea de 
sport era sinonimă cu fotbal. 
Erau cîteva echipe, subvențio
nate de bogătași, formate pe 
criterii naționale.

...In locul caselor scunde, 
multe dintre ele insalubre, ale 
străzilor strimte și întorto- 
hiate, au apărut, ca peste 

noapte, fabrici moderne, 
blocuri-tum, bulevarde largi, 
iar Mamaia, stafiunea care ri
valizează cu cele mai vestite 
dtn lume, va fi curind 
„cartier*  a!
■tul Tomis 
oraș modern, 
dezvoltată și 
iote culturale

un 
orașului. Bătri- 

a devenit un 
cu o industrie 

o bogată activi- 
p sportivi.

Pe pîrtiile din parcul sta
țiunii balneare Vatra Dornei 
s-au întrecut peste 50 de schi
ori din orașul și raionul Va
tra Dornei. Spectatorii au a- 
sistat la un concurs pe deplin 
reușit, deși zăpada a fost 
moale și a 
schiorilor. Corespondentul nos
tru regional Constantin Alexa 
ne-a transmis următoarele re
zultate; COBORÎRE SENIORI 
(lungimea pîrtiei 1800 m, di
ferență de nivel 150 m): 1. N. 
Pali (Minerul Vatra Dornei) 
1:20,0; 2. M. Mihai (Steagul 
roșu Vatra Dornei) 1:21,5; CO
BORIRE JUNIORI: 1. L. Tur
cii (S.S.E. Vatra Dornei) 1:27,2;
2. N. Ilrențeanu (Minerul Vatra 
Dornei) 1:27,6;
FETE (lungimea 
m): 1. Mariana
(S.S.E. Vatra Dornei) 
SLALOM SPECIAL 
(lungimea pîrtiei 800 m, dife'

cență de nivel 90 
manșe a cîte 32 de 
M. Mihai 54,6; 2. N.
3. V. Pandelescu
64,2; SLALOM SPECIAL JU
NIORI; 1. L. Turcu 61,1; 2. 
L. Pali (S.S.E.) 63,7; FOND 

creat dificultăți' 5 KM JUNIORI: 1. V. Echin 
(S.S.E.) 30,27; 2. Fr. Pali (S.S.E.) 
31,16.

Despre concursul de schi 
organizat de consiliul raional 
UCFS Curtea de Argeș ne-a 
scris corespondentul nostru 
Emanoil Sterescu. întrecerile

Sala Sporturilor cu o capaci
tate de 2 000 de locuri și sta
dionul „1 Mai", in ale cărui 
tribune pot lua loc peste 20 000 
de spectatori, sint mindria 
constănțenilor. Alături de ele 
au fost amenajate și alte te
renuri sportive: trei stadioane 
cu

DUMINICĂ, DIN NOD, LA HOREASCĂ

Gală de filme sportive documentare
Cu cîteva săptămîni în urmă, 

în sala Floreasca, a avut loc 
o gală de filme sportive. Suc
cesul acestei acțiuni a deter
minat pe organizatori să 
programeze această gală 
filme. Reluarea va avea 
duminică 13 ianuarie (de 
ora 17, 19 și 21) tot în sala 
Floreasca.

Vor fi prezentate următoa
rele filme aflate în filmoteca 
Consiliului General al UCFS :

♦ Meciul de fotbal R.P.R. — 
Spania

Anul handbalistic 1962
Echipa masculină a R.

deosebit de 
de jocuri in- 
ținem seama 

nu s-a dispu-

supremația și
Handbalul în 7, joc dinamic 

și spectaculos, capătă din an 
în an o dezvoltare tot mai 
mare. In Europa au mai ră
mas foarte puține țări (se pot 
număra pe degete) unde hand
balul în 7 nu are căutare, în 
timp ce de pe celelalte conti
nente (Africa, Asia și Ameri
ca de Sud) sosesc tot mai mul
te cereri de afiliere la Fede
rația internațională. Iată așa
dar, cum intr-un timp relativ 
scurt, acest joc a început să 
pasioneze pe tot mai mulți 
tineri din nenumărate țări ale 
lumii, iar întrecerile interna
ționale au luat o amploare 
din ce in ce mai mare.

In Europa, anul 1962 a mar
cat o activitate 
bogată. Cele 52 
terțări — dacă 
că în anul 1962 
tat nici o competiție oficială 
pentru echipele masculine — 
constituie fără îndoială o cifră 
record. In plus, la startul celei 
de a V-a ediții a „Cupei cam
pionilor europeni" au fost pre
zentate echipe campioane din 
20 de țări ale continentului 
nostru ! Să încercăm, așadar, 
o scurtă retrospectivă a anului 
handbalistic european și, pe 
baza rezultatelor înregistrate 
să stabilim ierarhia reprezen
tativelor naționale la sfîrșitul 
anului 1962. In acest clasa
ment, neoficial desigur, am ți
nut seama de următoarele cri
terii ; rezultatele directe între 
echipele clasate, numărul de 
partide jucate de fiecare, pre
cum și de numeroasele apre
cieri ale presei sportive inter
naționale făcute ca urmare a 
întâlnirilor de handbal pe di
ferite planuri.

Finala campionatului mon
de fotbal ediția 1958; Bra- 
— Suedia

Turneul U.E.F.A. — edi-

♦ „Meciul giganților“ — în
tâlnirea de atletism U.R.S.S.—
S.U.A.

♦ 
dial 
zilia

♦ 
ția 1962.

Cluburile si asociațiile spor
tive își pot ridica cotele de 
bilete rezervate, joi și vineri, 
de la I.E.B.S., str, yasile 
Conta nr. 16,

P. Romine a deținut
In acest an

Primul 
cutie și 
R. P. ROMÎNE, 
mondială. Handbaliștii 
au ciștigat 9 meciuri 
naționale și au pierdut 
singur (11—14 cu R.P.F. 
slavia la Belgrad), 
169 de 
Printre 
chipele 
mareei 
slavia, 
Finlandei ș.a. Iată suficiente ar
gumente pentru a acorda hand- 
baliștilor romini primul loc în 
acest clasament.

Vicecampionii mondiali meri
tă locul secund. In acest an, 
echipa R. S. Cehoslovace chiar 
dacă nu a părăsit terenul în
vinsă, trebuie să ținem seama 
că ea nu a susținut decit 4 me
ciuri internaționale și toate pe 
teren propriu. Dintre rezulta
tele cele mai importante înre
gistrate de handbaliștii ceho
slovaci, remarcăm victoriile

A. VASILIU

loc aparține fără dis- 
in acest an echipei 

campioană 
noștri 
inter- 
unul 

Iugo- 
mareînd 

goluri și primind 112. 
învinse se numără e- 
R. D. Germane, Dane- 
(de 3 ori), R.P.F. Iugo- 
U.R.S.S., R.P. Ungare,

(Continuare în pag. a 8-a)

ASTĂ-SEARĂ, STEAUA—VORWĂRTS CRIMMITSCHAU LA HOCHEI
MIINE SEARA OASPEȚII INTILNESC SELECȚIONATA BUCUREȘTI

Una din cele mai puternice 
echipe de hochei pe gheață din 
R.D. Germană, Vorwărts Crim
mitschau, clasată pe locul III 
în actualul campionat al țării 
prietene, evoluează azi și mii- 
ne pe gheața patinoarului „23 
August1* din Capitală. Hocheiș- 
tii oaspeți — invitați ai clubu
lui Steaua — vor avea ca parte
neri de întrecere astă-seară pe 
hocheiștii echipei noastre cam
pioane Steaua, iar mîine seară 
pe component» selecționatei 
București. Sint două jocuri a- 
tractive, care promit întreceri 
dîrze și un frumos spectacol 
hocheistic.

Oaspeții au sosit în Capitală 
ieri după-amiază. Ei au depla
sat o echipă tînără, cu o me
die de vîrstă de 21 de ani și 
jumătate, dar cu destulă expe
riență, deoarece Vorwărts Crim
mitschau a susținut în ultima 
vreme numeroase întâlniri in
ternaționale. Au făcut deplasa
rea următorii jucători: Kollner 
și Wapki (portari), Schaffer, 
Grelliiiann, Zschemisch, Raabe 
(fundași), Fischer, Rockmitz, 
Porzig, Dietrisch, Kretzer, Oh- 
ler, Hentschel, Gunther, Glaus- 
snitzer (înaintași). Antrenorul 
echipei este Alfred Miierdorfel.

In jocul de astă-seară, Steaua 

Sfirșit de săptămină în munți. 
Sute și sute de tineri și virst- 
nici fac schi, se dau cu să
niuțele, petrec ore de neuitat 

in acest decor de basm
Foto; Romoșan

VOLEIBALISTELE DE LA DINAMO BUCUREȘTI 
LA A ȘASEA VICTORIE IN CAMPIONAT

Principala partidă feminină 
din campionatul categoriei A, 
desfășurată ieri după-amiază la 
Dinamo, s-a încheiat cu victoria 
categorică a gazdelor. știința 
Cluj le-a cedat campioanelor 
după numai trei seturi (15—5, 
15—7, 17—15). Studentele clu
jene nu au lăsat de loc impre
sia că dispun de pregătirea fi
zică necesară pentru a susține 
două meciuri în două zile, șl

i

Știința București—Dinamo Oradea 74-50
Sala Dinamo din Capitală a 

găzduit aseară partida restantă 
de baschet dintre echipele știin
ța București și Dinamo Oradea. 
Mal siguri în aruncările 
și folosind cu succes 
atacurile, studenții au 
victoria cu scorul de

la coș 
contra- 
obținut

74—50

va prezenta o formație întărită. 
Sub conducerea antrenorului 
Eugen Raducb, militarii s-au 
pregătit cu grijă, dornici de a 
scoate un rezultat cît mai bun 
în prima lor întilnire interna
țională 
an

Mîine 
mani le

intercluburi din acest

seară, hocheiștilor ger- 
va fi opusă selecționata

I
i

Echipa de hochei Vorwărts Crimmitschau la fosirea, 
Capitală

Din scrisorile 
sosite ieri 
la redacție

muncii perseverente 
de

Datorită
pe care o duce comisia
tir din raionul Gherla (preșe
dinte Ion Nichifor), în cursul
lunii ianuarie vor lua ființă
cinci secții de tir în mediul
sătesc. Este vorba de asocia
țiile sportive Avîntul Țaga,
Recolta Cămăraș, Recolta Sua- 
tu, Progresul 
Dăbîca. (

în cadrul 
iarnă, 340 de 
de la asociația sportivă C.I.L. 
Gherla au participat la pro
bele de tir.
OCTAVIAN GUȚU

Borșa și Flacăra

Spartachiadei de 
tineri și tinere

coresp.

SPARTACHIADA DE IARNĂ IN 
RAIONUL ALEXANDRIA

în cele 52 de asociații spor
tive din orașul și raionul Ale- 
«a-ndria, întrecerile din cadrul 
primei etape a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului sînt în 
plină desfășurare. Pînă în pre
zent au concurat peste 10 000 
de tineri.

PE PATINOARUL DIN CODLEA
Zăpada și... vacanța au fost 

primite cu multă bucurie de 
tineretul școlar din Codlea. 
Un afiș a fost suficient șt 
vestea că asociația sportivă 
Măgura Codlei amenajează un 
patinoar, s-n răspîndit in tot 
orașul.

In aceste zile, patinoarul cu
noaște o mare afluență. Mulți 
școlari își petrec în mod plă
cut zilele vacanței de iarnă.
CALIN PETREANU — coresp,,

încă în deplasare, și nici nu, 
posedă un blocaj bine pus la 
punct,- în stare să țină piept a- 
tacului dlnamovist.

S-au evidențiat Daniela ver- > 
nescu, Florina Popovid șl Doina 
Ivănescu de la învingătoare, Ma
ria Mocanu. Mihaela Bărbulescu 
și Doina Tărășan de la Știința. I

Aseară, la baschet

(34-19).
(27 p.)
Știința, respectiv D. Miheș (11 p.> 
și V. Huboiu (8 p.) de la Di
namo.

CRISTIAN POPESCU
coresp.

Cel mal buni : G. Bar&u 
și A. Savu (14 p.) de la

Capitalei, din care nu vor lipsi 
Varga, Sofian, Ionescu, frații 
Szabo, Biro, Andrei, Tacaci I 
și ceilalți jucători binecunos- 
cuți publicului nostru. Acest 
joc constituie ultima verificare 
a lotului înaintea turneului it» 
Austria și Italia.

Atît jocul de azi cît și cel 
de mîine încep la ora 18,30-



Fapte comentate și necomentate SPORTIV ȘCOLAR „LUCEAFĂRUL“-BRAȘOV
ACCESUL INTERZIS...

O duminică de iarnă la Tîrgoviște. 
Știam că, în dimineața acelei 
zile, concursurile din cadrul Sparta
chiadei de iarnă a tineretului urmau 
să se desfășoare în sala Școlii medii 
nr. 3. Ca toți cei ce mă însoțeau 
m-am îndreptat spre ușa centrală. 
Surpriză ! Ușa închisă. Să plecăm ? 
Nu! Atunci, să încercăm la ușa de 
pe aripa dreaptă a clădirii. Același 
„răspuns”. La ușa din stînga, la fel. 
Ultima speranță ! înconjurăm școala 
și intrăm pe singura portiță. Din 
sală se aud „bubuituri" de mingi. 
Grupul cu care eram s-a oprit în
mărmurit în fața unui afiș cel puțin 
straniu:

ACCESUL ELEVILOR ȘI SPECTA
TORILOR IN SALA ESTE INTERZIS!

Cu greutate pătrund în sală. Ele
vii, care m-au însoțit pînă la ușă, 
speriati de cele scrise pe afiș rămîn 
afară și ridicați pe vîrfurile picioa
relor privesc meciul de volei ce se 
desfășoară în sală. Spectatorii din sală 
pot fi numărați pe degete: cineva de 
la consiliul raional UCFS, cîțiva pro
fesori și profesoare și atît! DE CE ?

MIȘU AVANU-coresp.

O FOTOGRAFIE DIN TARA 
OAȘULUI

In comunele Boinești, Bocicău și 
Dumbrava din raionul Oaș au luat 
ființă 3 asociații sportive. Aceste eve
nimente se înscriu pe linia dezvol

Spartachiada de iarnă a tineretului
Exercițiile de gimnastică artistică

Tn programul concursurilor de gim
nastică din cadrul Spartachiadei de 
iarnă a tineretului se prevede exe
cutarea unui exercițiu de gimnastică 
artistică pentru femei, cu elemente 
simple de mintlire a unui aparat 
portativ (mingi, stegulețe, cercuri, 
măciuci, panglici, corzi etc.).
— Din dorința de a da un ajutor ce
lor care se pregătesc, prezentăm ca 
exemplu citeva legări dintr-un exer
cițiu de gimnastică artistică cu ste- 
guleț. In cazul cînd lipsesc aparatele 
portative, pot fi folosite și exerciții 
libere, specifice gimnasticii artistice, 
care să includă: piruete, sărituri ar
tistice, balansuri etc.

După însușirea exercițiilor, aces
tea pot fi executate de întreg ansam
blul, fie în formație simplă de coloa
nă, fie în formații variate, realizîn- 
du-se un efect spectaculos.

ÎNLĂNȚUIRI DE EXERCIȚII CU 
STEGULET — Tempo de marș (4/4).

EX. I. Poziția de plecare: cu umă
rul sting spre direcția principală, cu 
stegulețul în mîna dreaptă, stînd;
1. — Pas cu piciorul drept o dată cu 
ridicarea piciorului sting îndoit în 
față și ducerea stegulețului oblic 
dreapta înainte, brațul stîng înapoi;
2. — Pas cu piciorul stîng, cu aple
carea ușoară a trunchiului, cobo- 
rîrea stegulețului și ducerea lui în 
dreptul șoldului stîng; 3. — Pas cu 
piciorul drept și aceeași mișcare ca 
la timpul 1; 4—8. — Se execută a- 
celeași mișcări, alternînd timpul 1 
cu 2, deplasarea efectuîndu-se mereu 
înainte. 

tării continue a activității sportive 
din această parte a țării, unde, cu 
ani în urmă, domnea mizeria șl ob
scurantismul cel mai negru. Co

respondentul nostru VASILE SASA- 
RANU ne trimite această fotografie în 
a căre-i explicație notează : „Tînărul 
Ion Hoțea din Negrești, raionul Oaș, iu
bește mult sportul. EI este nelipsit 
de la toate edițiile Spartachiadelor 
de vară sau de iarnă sau de la în
trecerile din cadrul „Cupei Agricul
turii". Hoțea este unul dintre nume
roșii sportivi ai oșenilor".

Oare cu douăzeci de ani în urmă 
ar fi putut fi consemnată o aseme
nea știre ? Oare pe atunci ar fi a- 
vut ce căuta un fotoreporter sportiv 
în vechea Tară a Oașului, bîntuită 
de cele mai cumplite boli sociale?

EX. II. Din ultima poziție (timpul 
2 al exercițiului precedent); 1. — De
plasarea înapoi prin pas cu piciorul 
drept pe vîrf, cu ridicarea piciorului 
stîng înapoi și ducerea stegulețului 
prin înainte oblic sus; 2. — Apleca
rea ușoară a trunchiului, ușor răsu
cit la stînga, cu coborîrea stegulețu
lui pînă în dreptul șoldului stîng șl 
pas cu piciorul drept înapoi; 3—7.— 
Aceeași mișcare, ca la timpul 1—2 
executat alternativ; 8. — Cu întoar
cere de 90° se revine cu fața la di
recția principală, cu brațele lateral.

EX. III. 1. — îndoirea trunchiu
lui la stînga cu fluturarea stegulețu
lui cu brațul drept sus la stînga, o 
dată cu pas înapoi cu piciorul drept; 
2. — Aceeași mișcare în partea 
opusă; 3—I. — Aceeași mișcare se 
execută alternativ cu deplasarea 
înapoi; 8. — Revenire cu brațele late
ral.

EX. IV. 1—2. — întoarcere de 90° 
la stînga, cu brațul stîng înainte, 
brațul drept executînd cu stegule
țul o rotare mare în-plan lateral spre 
stînga, lingă umărul stîng (jos-înapoi- 
sus-înainte) cu arcuire mică din ge
nunchi; 3—4. — Aceeași rotare spre 
dreapta (,,opturi“); 5—6. — Aceeași 
la stînga; 7—8. — Cu întoarcere de 
90° la dreapta se revine la direcția 
principală, cu brațele lateral.

EX. V. 1—2. — Pas spre dreap
ta cu piciorul drept și rotirea stegu
lețului în plan frontal dreapta sus, 
stînga jos și apropierea piciorului

BAZE SPORTIVE ȘI.« 
O RUBRICA SARACA

In orașul și raionul Sf. Gheorghe 
există 4 piste de atletism (Sf. Gheor
ghe, Ozun, Hălchiu și Valea Crișu- 
lui), 5 terenuri de baschet (4 la Sf. 
Gheorghe și 1 la Vîlcele), 1 ring de 
box (Sf. Gheorghe), 68 de terenuri de 
fotbal (în toate asociațiile sportive), 
5 săli de gimnastică, 23 de terenuri 
de volei, 27 de piste de alergări, 34 
de gropi de sărituri, 12 poligoane de 
tir, 5 arene duble de popice, 6 pîrtii 
de schi, 2 terenuri de tenis și un 
stadion complex la Sf. Gheorghe.

Ar mai rămîne de completat o ru
brică: rezultate obținute de către 
sportivii din aceste locuri, avînd în 
vedere baza materială pusă la dispo
ziție. Dar, la acest capitol cores
pondentul nostru GH. BRIOTĂ ne dă 
destul de puține vești. Ce părere au 
despre acest lucru activiștii consi
liului raional UCFS și cei din aso
ciațiile sportive din orașul și raio
nul Sf. Gheorghe ?

NOI INSTRUCTORI SPORTIVI

De curînd, în raionul Filiași s-au 
terminat cursurile de instructori pe 
ramură de sport. La lecțiile predate 
și la orele de practică au luat parte 
55 de tineri din cadrul Scolii medii și 
a Școlii profesionale din Filiași. A- 
ceștia au fost selecționați dintre cei 
mai buni elevi ai celor două școli, 
cu aptitudini pentru practicarea dis
ciplinelor sportive respective.

Cursanții s-au pregătit temeinic, a- 
tit din punct de vedere teoretic cit și 
practic. Noii instructori s-au pregătit 
pentru fotbal, atletism și volei. Acum 
numărul instructorilor sportivi din 
raion a ajuns la 167, aproximativ 4 
pentru fiecare asociație.

NIC. ClRSTOCEA-coresp.

stîng; 3. — Pas cu piciorul drept cu 
încă o rotire a stegulețului și sări
tură pe piciorul drept cu ducerea 
stegulețului oblic dreapta sus, picio
rul stîng ridicat la spate; 4. — Ateri
zare pe piciorul drept, cu piciorul 
stîng ridicat la spate; 5—8. — Ace
eași la stînga rotind stegulețul cu 
brațul drept în aceeași direcție.

EX. VI. Din poziția ultimului timp 
din exercițiul precedent: 1—2. — Pi
ruetă la stînga, prin învăluire cu pi
ciorul drept peste stîngul, pe vîrfuri, 
o dată cu rotarea stegulețului ori
zontal deasupra capului spre stînga; 
3—4. — Revenire cu fața la direcția 
principală cu brațele lateral; 5—6. — 
Aceeași ca Ia timpii 1—4; 7—8. — 
Fandare pe piciorul drept lateral, cu 
rotarea stegulețului de sus pe jos 
spre dreapta oblic sus, brațul stîng 
oblic jos înapoi.

In cazul cînd se vor utiliza înlăn
țuirile prezentate, sau se vor com
bina altele, este necesar ca în în
cheiere să dăm cîteva recomandați! 
și anume: exercițiile să fie execu
tate cu eleganță și grație, trecerea 
de la un exercițiu la altul să se facă 
legat, curgător și să se mențină a- 
celași ritm pe parcursul executării 
întregului exercițiu. Dacă lipsește a- 
companiamentul muzical, care impri
mă un ritm unitar de execuție, este 
necesară o comandă precisă, bine rit
mată, din partea profesorului care 
conduce echipa de gimnastică.

prof. GINETA STOENESCU

Nu ele mult -a avut loc o ședință de ana
liză a activității competiționale desfășu
rate la clubul sportiv școlar din Brașov. 
Cu acest prilej s-a trecut în revistă 
activitatea desfășurată în anul 1962 de 
către tinerii sportivi și profesori de aici. 
De patru ani de cînd a luat ființă acest 
club al elevilor brașoveni, activitatea 
este din ce în ce mai rodnică, iar anul 
1962 a fost cel mai fructuos prin rezul
tatele frumoase dobîndite.

In primul rînd se cuvine a fi mențio
nat faptul că au luat ființă încă patru 
secții, astfel că activitatea se desfășoară 
în prezent în 11 secții pe ramură de 
sport, unde sînt încadrați 232 de spor
tivi legitimați, de a căror pregătire se 
ocupă 11 cadre tehnice, profesori de 
educație fizică, antrenori, instructori.

Nu vom face o dare de seamă asupra 
activității secțiilor, dar vom aminti că 
în cadrul clubului se bucură de același 
interes atît atletismul, baschetul, hand
balul ca și schiul, voleiul și celelalte 
sporturi. Rezultatele obținute demonstrea
ză acest lucru. Elevii sportivi au cucerit 
numeroase trofee, titluri de campioni 
republicani. Dintre ei se cuvin a fi re
marcați Dorel Comșa și Viorica Goia, 
recordmani republicani de juniori la atle
tism, Eugen Ivan, Rodica Stoian, Nicu-

Rinduri despre sportivii 
de la G.A.C. Puchenii Mari*

Recolta G.A.C. Puchenii Mari este 
asociația sportivă a membrilor gos
podăriei agricole colective „16 Febru
arie" din comuna mai sus amintită. 
Colectiviștii, dornici să facă sport, au 
înființat cu un an în urmă asociația 
lor, care astăzi se numără printre 
asociațiile fruntașe din raion.

In toate anotimpurile sportivii din 
Puchenii Mari organizează cu regula
ritate, duminică de duminică, com
petiții sportive care constituie ade
vărate sărbători sportive. Membrii a- 
sociației Recolta au posibilitatea de 
a practica fotbalul, șahul, tenisul de 
masă, voleiul, trînta etc. Din cei 157 
de membri UCFS, toți cu cotizația la 
zi, majoritatea practică una din ra
murile sportive arătate mai sus. In
ventarul sportiv al asociației este 
bogat și el poate servi ca exemplu 
multor asociații sportive. Valoarea to
tală a echipamentului care se găsește 
în magazia asociației este de 3.000 de 
lei. Sportivii de aici au la dispoziție

Dătrinui Tomis întinerește...
(Urmare din pag. 1)

de sport moderne, complexul spor
tiv din port etc., iar in stațiunile 
Mamaia, Eforie și Mangalia, amena
jările sportive existente sint mult 
solicitate.

Baza materială fiind creată, era 
normal ca sportul constănțean să 
facă pași mari spre afirmare. Ca 
urmare a numeroaselor competiții de 
mase organizate, an de an, mii și mii 
de tineri și tinere au fost atrași de 
activitatea sportivă. Nu mai puțin 
de 5 000 de sportivi legitimați se în
trec in diferite competiții cu caracter 
republican sau local. Orașul a deve
nit un centru sportiv de frunte al 
țării: în clipa de față 9 echipe re
prezintă sportul constănțean in dife
rite campionate republicane.

In „orașul lui Ovidiu*  au început 
să poposească tot mai multe titluri 
de campioni ai R.P.R. Constănțenii se 
mindresc cu echipa de fotbal juniori 
a clubului Farul, ciștigătoare a cam
pionatului de juniori, cu formația 
feminină de popice Voința, care in 
acest an a cucerit tricoul de cam
pioană. Este mare și bucuria ama
torilor de fotbal: echipa de seniori 
a clubului Farul s-a instalat încă

lina Balea, Ana Vitalioș. Echipa clubulu 
s-a clasat pe locul V la concursul repu 
blican de atletism pentru juniori. Li an: 
Blebea și Mihaela Gasapu s-au clasat pi 
primul loc la campionatele republican 
de junioare, la schi. Formațiile de hand 
bal au 
sportiv 
colegii 
amintit 
nai al

reușit să cîștige „Cupa clubulu 
școlar Cluj" în întrecerea ci 

lor din celelalte orașe. Trebui 
faptul că programul competițio 

clubului a fost îndeplinit în în
tregime.

Ca urmare a rezultatelor obținute, 11 
sportivi de la clubul Luceafărul au fos 
selecționați în loturile reprezentative ah 
țării noastre.

în cadrul clubului Luceafărul își des
fășoară activitatea 14 asociații sportivi 
cu peste 7 500 membri UCFS, din rîn 
dul cărora se remarcă asociațiile Biruin 
ța, Știința, Unirea (Brașov), Știința Să 
cele, Știința Codlea ctc.

Clubul sportiv Luceafărul merge p 
un drum bun. Există condiții ca activi 
tatea competițională să obțină rezultat 
și mai bune. Pentru aceasta trebuie

mai intensă și o mai bună colamutică
borare cu școala sportivă de elevi pentri 
depistarea elementelor valoroase și pre 
mo va rea lor.

C. GRUIA, coresp. reg.

un teren de fotbal, unul de voie: 
iar pentru practicarea șahului și 
tenisului de masă o frumoasă sal 
la căminul cultural.

Intr-o convorbire avută cu harnici: 
președinte al asociației Recolta, toi 
Pericle Cristea, am aflat că asocia 
ția are în proiect amenajarea pe u: 
loc viran, lingă șoseaua națională, 
unui teren de fotbal înconjurat de 
pistă de atletism.

In prezent, sportivii de la Recolt 
Puchenii Mari participă în numă 
mare la întrecerile Spartachiadei d 
iarnă a tineretului. La primele con 
cursuri de tenis de masă au lua 
startul 20 de tineri, la șah 26, la giir 
nastică 26, la tir 10 și 4 la trintă. Dir 
tre cei care la aceste întreceri a 
ocupat locuri fruntașe enumerăm p 
colectiviștii I. Grigore, D. Dumitri 
che, Gh. Nedelcu, S. Pricopie, 1 
Tănase și Gh. Marin.

CORNEL IORDACHESCU-cores

din primele etape in fruntea clas 
mentului campionatului categoriei . 
Și fiindcă a venit din nou vorba i 
clubul sportiv Farul, trebuie să 
mințim că aci mai există puternl 
secții de volei, baschet, atletism 
gimnastică, iar in oraș sint zeci 
zeci de asociații sportive in ca 
se duce o activitate bogată.

Sportivi fruntași au apărut și 
Constanța nouă. Printre aceștia, cat 
pionii de atletism Ion Buiachi 
Victoria Co șa, boxerii Ștefan Iordi 
che, Toma Constantin, Neagu Vasil 
Dinu Ion campioni ai țării de-a lui 
gul anilor, Ecaterina Antonovu 
membră a echipei R. P. Romine cl 
sată pe locul al II-lea la campion 
tele mondiale de popice disputa 
anul acesta, ing. Victor Cuciuc, mae 
tru al sportului la șah-dezlegăi 
Niculina Gheorghe și Ana Mold 
veanu, gimnaste fruntașe in lotul < 
tineret etc, etc.

Muncind cu abnegație in produ 
ție, călindu-se in sport, sportiv 
constănțeni răsplătesc din plin co 
dițiile minunate create de partid 
guvern in orașul lor, oraș vechi, ■ 
dată istorică, dar plin de prospe] 
me in anii noștri luminoși.

A. 3....
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După 300 de minute de joc

• Precizia in aruncări lasă de dorit
• Cu o singură floare...
• Să nu neglijăm contraatacul

Dolhtm (Dinamo Oradea), încearcă o spectaculoasă pătrundere spre coș în ciuda 
opoziției llti Atanasescu (Progresul)

"^n programul de duminică din sala 

Floreasca și-au etalat posibilitățile 
;i... ambițiile 8 echipe divizionare, 
idică exact jumătate dintre partici
pantele la campionatul republican 
nasculln. In cele 300 de minute de 
joc am notat destule lucruri bune. 
ST-a fost însă cazul numai unor ast- 
el de considerații. Să vedem despre 
:e este vorba.
• Cele 4 jocuri nu s-au ridicat la 

nivelul tehnic așteptat și părerea 
îoastră este că perioada de întreru- 
>ere a „scos din mină" pe participan- 
ele în campionat. Lucrul cel mai 
lureros constatat duminică se referă 
nsă la altceva. Se știe prea bine că 
n baschet poți realiza, cu puțină fan- 
ezie, faze de mare spectacol sportiv. 
Viteza și subtilitatea unei acțiuni 
permite de cele mai multe ori de
pășirea adversarului. Dar toate aces- 
;ea nu-și aduc rezultatul dorit deeît 
ițjprci cînd... mingea intră în coș. Ei 
pine, precizia în aruncări (îndeosebi 
:ele din acțiune) a lăsat de dorit, 
luminică, la aproape toate echipele. 
?rocentajele sînt concludente: Pro
gresul 42%, Farul 41%, Rapid 40%, 
Jinamo Oradea 38%, Politehnica 
31uj 37%. Sînt cifre mulțumitoare 
pentru o întrecere de nivel orășenesc 
:au cel mult regional, nicidecum pen- 
ru un campionat republican. „Cam
pioni" ai ratărilor : H. Pop (Politeh- 
îica), D. Bănică (Farul), Stănescu, 
?redulea, Dinescu (Rapid), Cincu 
Progresul). Cauzele nu-s greu de 
lepistat: insuficienta concentrare în 
nomentul executării aruncării, graba 
îejustificată în execuție, 
mele deprinderi greșite. 
:e impune, și nu numai 
lazuri, ca jucătorii noștri
ixerseze mai mult la antrenament, 
iă execute un număr sporit de arun
cări și aceasta în condiții cît mai 
ipropiate de cele de joc.
• Am reținut, cu satisfacție, com

portarea Iui Emanoil Răducanu în 
neciul cu Rapid. Deși nu se mai află 
n plenitudinea forțelor sale, pivotul 
constănțean ne-a adus aminte de zilele 
lînd era un adevărat „stîlp" al echi
pei noastre reprezentative. Cu modes
te și perseverență, Răducanu șl-a 
pregătit „revederea" cu publicul 
pucureștean și, în linii mari, a reușit- 
-e păcat însă că formația constănțe- 
îilor se bazează prea mult pe acest 
ucător și așteaptă aproape totul 
a el. Ori, este clar că Răducanu 
nai este la vlrsta cînd în fiecare 
poate trage toată echipa după el.
iltfel, în baschetul modern, lucrurile 
icestea se petrec din ce în ce mai 
•ar. Și să nu uităm că adversarii di- 
•ecți pe care i-a avut constănțeanul 
n partida de duminică nu sînt din 
iei mai valoroși...

Așteptăm din partea jucătorilor 
ichipei Farul un efort sporit. Ei tre- 
puie să muncească mai mult, să-și 
mbogățească cunoștințele tehnico- 
actice pentru a deveni un colectiv 
pmogen, care să poată concura cu 
lanse sporite la un loc fruntaș. Pen- 
ru că cu o singură floare...
• Contraatacul, cînd este declanșat Ț 

a timp și bine finalizat, constituie 1 
ntotdeauna o armă eficace în jocul 
mei echipe. In plus, acțiunile de 
icest gen măresc considerabil spec- 
aculozitatea jocului. Lucrul acesta, 
Rhtem convinși, nu este străin jucă- 
orilor noștri. Și atunci, cu atit mai 
nult nu înțelegem, de ce echipele 
MMstre nu îl pun în practică. In pro-

Foto: T. Roibu

gramul de duminică, cu unele excep
ții (Rapid, Dinamo București, Știința) 
am întîlnit foarte rar astfel de ac
țiuni. Este și aceasta o problemă care 
trebuie să dea de gîndit antrenorilor. 
Iar jucătorii noștri să fie convinși 
că fără inițiativă și curaj 
progresa în acest sport.

CLASAMENTELE

Seria I

LA

nu putem

A. V.

ZI :

ASPECTE DIN VACANȚA
Prin cîteva școli bucureștene

Vacanța este pe sfîrșite. Peste cî
teva zile, în școli va suna din nou 
clopoțelul... Nerăbdători, elevii aș
teaptă să se revadă cu profesorii și 
colegii lor, să-și povestească atitea și 
atîtea impresii plăcute culese cu o- 
cazia excursiilor întreprinse la munte, 
serbărilor și activităților 
sportive.

Pină la prima zi de școală 
an, cînd vom afla cum și-au
zilele de vacanță elevii noștri, ci ți va 
profesori care au fost aproape peste 
tot împreună cu ei, ne-au Împărtășit 
unele aspecte din bogata activitate 
cultural-sportivă desfășurată de șco
lari în această perioadă...

cultural-

din noul 
petrecut

• Elevii de la școala medie nr. 5 
„Mihail Sadoveanu" au folosit bine 
zilele de vacanță. întrecerile din ca
drul Spartachiadei de iarnă (finala 
de șah și tenis de masă, pe școală), 
concertul prezentat de corul școlii 
— pionieri și utemiști — în sala Ate
neului R.P. Romine — cu cantata în 
prima audiție „De ziua ta, Republică 
iubită participarea la concursurile 
de gimnastică din cadrul „Cupei ora
șului București" sînt doar cîteva din 
activitățile multiple la care elevii 
profesorii școlii de pe b-dul Dacia 
fost prezenți.

Un lucru demn de menționat : 
tot timpul vacanței, colectivul profe
sorilor de educație fizică al acestei 
școli a primit un sprijin prețios din 
partea studenților de la I.C.F. aflați 
în practică. Printre aceștia s-au aflat 
sportivi cunoscuți ca Maria 
nescu, Olga Borangic, Mari» 
ș.a.

și
au

pe

Diaco-
Petuhov

de uce-
iarnă a

Ia școala profesională
F.RB., vacanța de 
cu o perioadă frumoasă de

■ • •

precum și 
De aceea, 
în aceste 
fruntași să
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• Joi se va desfășura 
reasca meciul din cadrul 
dintre Rapid București și Știința Ti
mișoara.

în sala Flo- 
etapei a V-a

• Și 
nici a 
coincis 
activitate cultural-sportivă.

Capitolul „sport", de pildă, a cu
prins întreceri dotate cu cupa „A 15-a 
aniversare a R.P.R.", concursuri de 
trintă și tenis de masă din cadrul 
etapei pe asociație a Spartachiadei 
de iarnă, pregătiri și antrenamente în 
vederea campionatelor republicane 
școlare din acest an. In rîndul cam
pionilor pe școală, desemnați in a- 
ceastă vacanță, figurează elevii Flo
rin Văruleanu, Vasile Gabrian și Flo
re» Toma (Ia trintă), Călin Mihai, 
Gheorghe Fană și Mielu Teodoi*seu  
din echipa de volei, cîștigătoare a 
cupei „A 15-a aniversare 
pe raion.

Pe plan cultural, la loc 
se află vizitarea Muzeului
a orașului București, participarea la 
o gală de filme organizată de Casa

a R.P.R.“

de cinste 
de istorie

Ai pornit pe un drum

cap 
re
diu 
în-

din echipa de 
și credeai că a- 
este totul. Orga- 

U.T.M., colegii

->

de X 
nu Ț 
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cum 
in 
ai

remarci printre ceilalți 
juniori 
fotbal 
ceasta 
nizația
te-au ajutat. Un timp ai 
fost supărat crezînd că 
ei nu „pricep" nimic. Cu 
răbdare, cu tact și mai 
ales cu mult spirit co
legial te-au făcut să în
țelegi că nu ai dreptate. 
Poate n-ar fi reușit a- 
cest lucru dacă fostul 
tău antrenor, Albu, de 
la Vagonul, n-ar fi in-

„Succesul este o „bău
tură" pe care dacă nu 
știi s-o bei cu măsură 
ți se urcă repede la 
și te face să nu mai 
cunoști pe nimeni 
jurul tău". Dacă am
ceput chiar cu aceste 
cuvinte, o facem fiindcă 
ele aparțin unui coleg 
de-al tău, Arcadie Varga, 
de la Grupul școlar al 
uzinei de vagoane din 
Arad, care te cunoaște 
foarte bine. După 
spun cei pricepuți 
fotbal, ești talentat,
aptitudini de a deveni 
un bun fotbalist. Iubi
torii fotbalului din oraș 
au început să te cunoas
că. Sînt lucruri ce nu 
pot fi contestate.

Acesta este un aspect 
al vieții tale cu -.care te 
poți minări. Sînt suc
cese. Dar vezi tu, Ar
cadie, omul nu poate, fi 
numai fotbalist în via
ță ! La cei ÎS ani ai tăi 
ai încă o mulțime de 
lucruri de făcut. In pri
mul rînd trebuie să devii 
ceva, să contribui cu 
ceva la viața nouă. Tu 
te-ai hotărit să 
forjor. O meserie 
moașă care cere 
pere, îndemînare.
poate spune că in pri
mii doi ani ai școlii teh
nice pe care o urmezi 
nu ai dat dovadă de a- 
ceste calități. Spre sfir- 
șitul anului II nu te-ai 
mai străduit însă ca de 
obicei. Incepuseși să te

devii 
fru- 

price- 
Nu se

Prieteniei Romîno-Sovietice, precum 
și rgușita serbare închinată aniver
sarii Republicii.

La realizarea acestui program de 
activități desfășurate pe timpul va
canței au colaborat strins conducerea 
școlii — director, ing. Matilda Borz — 
comitetul U.T.M. și asociația sportivă 
— sub îndrumarea permanentă a or
ganizației de partid.

• întrecerile sportive ale elevilor 
școlii medii nr. 1 au ocupat de ase
menea un loc important in programul 
activității recreative din timpul va
canței. încă din primele zile, zeci de 
tineri au asaltat sala de sport și clu
bul, pregătindu-se pentru competițiile 
organizate de asociația sportivă din 
școală. Alături de sportivii școlii, la 
aceste manifestații au fost invitați 
și elevi din alte școli. Astfel, printre 
parteneri s-au numărat sportivii școlii 
medii nr. 36 (la șah, tenis de masă, 
volei și baschet) și echipa de tenis 
de masă a școlii medii nr. 21.

Sala de sport a mai găzduit și un 
important turneu de handbal în 7 
(băieți și fete) la care 
toate școlile din raion, 
avut loc meciurile de 
echipele reprezentative
medii nr. 1, 24 și 36. întrecerile de 
baschet din timpul 
încheia cu turneul 
sele a IX-a.

Paralel cu aceste
fâșurate in Capitală, conducerea 
ciației sportive a inclus în programul

competițional și întreceri de 
ocazia excursiilor organizate 
deal și Padina. Cei 104 elevi 
impârțiți în două grupe de pregătire 
(începători și 
rea prof, de 
Gheorghiu.

schi, cu
Ia Pre- 
au fost

avansați) sub conduce- 
educație fizica Stelian

• Ca și in 
școlii medii 
au participat în timpul acestei vacan
ței la diferite întreceri sportive tra
diționale. Este vorba de concursurile 
de șah (cel mai bun, Ion Chiliman din 
clasa a X-a), gimnastică (evidențiați 
pentru buna lor pregătire și aptitu
dini — Ion Popa, clasa a Vl-a E și 
I. Roxin, clasa a VIII-a I) și tenis 
de masă. De un frumos succes s-a 
bucurat și acțiunea întreprinsă de co
mitetul U.T.M. al școlii — Circuitul 
orașului București — organizat cu 
un număr de 40 de elevi, prin O.N.T. 
„Carpați".

anii precedenți, elevii 
nr. 7 „I. L. Caragiale"

s-au înscris 
Tot aici au 
volei dintre 
ale școlilor

★

vacanței se 
organizat de

manifestații,

vor 
cla-

des- 
aso-

Acțiuni cultural-sportive asemănă
toare am mai întîlnit și în alte școli 
bucureștene, ca de pildă, nr. 20 „Gh. 
Șincai", nr. 22 „Gh. Lazăr", nr. 27 
din cartierul Ferentari, școlile de 8 
ani nr. 50, 52, 102 și 119. O caracteris
tică comună tuturor școlilor enume
rate: preocuparea, colectivelor de pro
fesori de a face cit mai plăcute, dar 
și utile, zilele de vacanță-..

Invățind regulamentul de fotbal.

greșit, Arcudie Varga!
Să vede că atunci fi-a 

fost dat să bei pentru 
prima oară pină la fund 
din... băutura aceea 
periculoasă a îngimfirii. 
N-ai rezistat și-ai 
unele amețeli. Ai 
promovat in echipa 
tineret a aceleiași
mâții. Și s-a născut în 
suflțtul tău un senti
ment ciudat. Credeai că 
privirea dojenitoare a 
unui profesor nemulțu
mit de răspunsurile tale, 
pe care le încondeia cu

avut 
fost 

de 
for-

PE TEME EDUCATIVE

temenit și el. Om cu 
experiență a priceput 
c-ai luat-o pe un drum 
greșit. Ai dat atunci do
vadă de înțelegere și 
spre satisfacția colegilor 
și antrenorului lucrurile 
au și început să se în
drepte.

A trecut o vară. Ai 
fost printre tinerii — și 
de ce să nu recunoaș
tem, printre cei 
buni — care au 
propuși pentru 
de vară a juniorilor, ini
țiată de federația r'" 
specialitate. Ți-ai petre
cut timpul în mod plă
cut, ai învățat multe și 
te-ai reîntors schimbat. 
Ai căpătat mai multă 
încredere în forțele tale 
și ai fost promovat în 
echipa de juniori de la 
U.T.A.

mai 
fost 

tabăra

cite un 3 sau 4 in cata
logul pe care tu nu mai 
poți să-l suferi, nu face 
atit de: mult cit aproba
rea admirativă a mii
lor de ochi ce-ți urmăreau 
jocul. Zimbeai cînd co
legii de clasă iți spu
neau ceva. In definitiv, 
spuneai tu, orișicine poa
te să joace. ca 
Școala... ei, cu școala 
asta vedem noi ce-o mai 
fi... !

Fostul prieten și ac
tualul „dușman", catalo
gul, înregistra noi scă
deri, consemna note tot 
mai slabe: 4 în 5. X, 6 
in 16 X, 5 in 19. XI, 4 
in 5. XII, 4 in 7. XII și 
așa mai departe. Merită 
oare să le mai înși- 
ruim? Colegii, organizația 
U.T.M. au vrut să te 
ajute din nou. De data

n-ai vrut să-iaceasta 
asculți !

Ce-au 
de la U.T.A. ? Deși 
s-a spus că nu mai 
dreptul să participi 
antrenamente ei 
primit. Ba mai 
ți-au permis să faci de
plasare cu echipa in alte 
localități. Oare nu te 
cunoșteau ? Intr-o peri
oadă ai avut nevoie de 
îngrijiri medicale, la 
spital. Acolo te-ai com
portat in așa fel incit o 

corespondentă a 
: local, s-a văzut 

să publice un 
despre' atrtudi- 
Fumai, înjurai, 

jur. 
ani.

făcut antrenorii
li 
ai 
la

te-au 
mult,

soră, i 
ziarului 
nevoită 
material 
nea ta. 
supărat pe cei din 

Ai optsprezece
Ești destul de matur ca 
să pricepi că" Ușa nu 
poate să meargă mai 
departe. Societatea noas
tră nu vrea să facă din 
tine numai uri fotbalist. 
Te vrem un muncitor 
destoinic, bine pregătit, 
cu un nivel tehnic și 

mine ? cultural corespunzător, ți 
dacă se poate și un bun 
fotbalist. E timpul să-ți 
pui întrebarea : „cine
are dreptate ? Colegii, 
profesorii sau... tu ?“ 

Răspunsul este unul 
singur: ai pornit pe un 
drum al îngîmfării și 
trebuie să te debarasezi 
cit mai repede de aceste 
metehne ! Colegii și pro
fesorii tăi vor să te a- 
jute'- Ai încredere în ei!

OTTO BENKO

-»■

♦
♦

4A

Elevii, micii iubitori ai fotbalului, 
sînt în vacanța de iarnă. In aceste 
zile ei participă cu drag la o serie 
de activități sportive frumoase și in
structive. O asfcmenea 
întîlnit zilele trecute și 
Pionierilor din Capitală.
ția pionierilor de aici, 
fotbal AL. PlRVU a vorbit micilor 
iubitori 
regulile 
întîlnire 
au aflat 
dintre ei s-au gîndit poate să devină 
arbitri de fotbal...

acțiune am 
la Palatul 
La invita- 
arbitrul de

ai balonului rotund despre 
jocului de fotbal. A fost o 
interesanta la care pionierii 
nenumărate lucruri noi. Unii

Fototext : T. ROIBU

Ei:iid 1^1 Midi
Din activitatea alpiniștiior 

de la Veința Oradea
Printre secțiile fruntașe ale asociației 

sportive Voința Oradea se numără și 
cea de alpinism. Ea a luat ființă cu 
zece ani în urmă și, în cadrul acesteia, 
pe lîngă Adalbert KereKes și Gheorghe 
Fenyes, 
activează o serie de elemente tinere și 
talentate.

In cursul lui 19S2, ca și In anii pre
mergători, alpiniștii de la Voința au 
participat la etapele de iarnă și de vară 
ale „Âlpiniadei republicane".

In colaborare cu comisia de turism 
și alpinism de pe lîngă consiliul regio
nal Crișana al UCFS, au fost orga
nizate in valea Crișului Repede o serie 
de escalade pe pereții de la Vadul Cri
șului și Suncttiuș, la care au participat 
cei mai buni alpiniști din Cluj, Baia 
Mare, Brașov, Timișoara și din regiu
nea Mure-ș-Autonomă Maghiară.

In vederea pregătirii de noi cadre, de 
curînd a luat ființă un curs de inițiere 
în alpinism la care s-au prezentat peste 
20 de tineri si tinere din cooperativele 
și întreprinderile orădene. Această ini
țiativă subliniază importanța acordată 
activității alpine de eonsiliul acestei 
asociații sportive.

ILIE GHIȘA, coresp. reg,

campioni republicani în 1955,



Clasamentele celor mai buni tenismani romîni pe 1962

ION ȚIRIAC

Activitatea la zi
• întrecerea feminină din <cadrul Du-

pei de iarnă" se a propie de finală. La
sfîrșituil acestei săptăimîîni sînt prop[ta
mate meciurile etapei a lX-a . Iată p ină
atunci cum arată clasament uii :

]. Știința 8 8 0 0 129:50 16
2. Raped 8 6 1 1 134:55 13
3. Unirea 8 4 1 3 65:82 9
4. Confecția 8 o 0 6 64:106 4
5. Vestitorul 8 2 0 6 65:113 4
6. Progresul 8 1 0 7 69:120 2

• Tot sîmbătă și duminică se vot des
fășura întîilnirile masculine din cadrul 
etapei I și a Il-a a returului „Cupei de 
iarnă". Un amănunt interesant: toate 
echipele vor evolua in formații complete.

• Formația feminină Rapid București 
continuă să se pregătească pentru prima 
partidă cu Lokomotiv Zagreb din cadrul 
„C.C.E.", care va avea loc în ziua de
12 ianuarie, la București. Toate jucătoa
rele au participat cu regularitate la ședin
țele de pregătire. Excepție a făcut doar 
Ăntoaneta O felea, care a fost bolnavă. 
Antrenorul campioanelor, prof. G. Zu gra
ves cu, speră însă că va putea conta pe 
aportul ei în meciul de sîmbătă.

• Se cunosc arbitrii jocurilor dintre 
Illnamo București și H. C. Zagreb pen
tru sferturile de finală ale „C.C.E.“ la 
handbal în 7 masculin. Inlîlnirea de la 
București (16 ianuarie) va fi condusă 
de F. Bocek (R. S. Cehoslovacă) iar cea 
de la Zagreb (3 februarie) de H. Hau:, 
louiiz (Austria).

• Selecționata masculină de handbal 
în 7 a orașului București, care a făcut 
wi turneu prin R. D. Germană și R. F. 
Germană, se întoarce în Capitală, în 
cursul zileâ de astăzi.

• Au luat sfârșit întrecerile turului 
„Cupa de iarnă" la Sibiu, Iată clasa
mentele : MASCULIN: 1. Copșa Mică 
5 p; 2. Voința Sibiu 3 p (62:44); 3. 
Voința Sighișoara 3 p (55:52) ; 4. C.S.M. 
Mediaș 1 p. FEMININ : 1. C.S.M. Sibiu 
5 p; 2. C.S.M. Mediaș 4 p; 3. Faianța 
Sighișoara 3 p; 4. Finii roșu Tilmacîu 
0 p. (M. VLĂDOI AN U -cotresp.).

UN SEZON BOGAT
Turiștii veniți la Predeal pentru a 

petrece Revelionul în cadrul minunat 
al munților au avut plăcuta surpri
ză de a vedea și primele antrena
mente ale boberilor care ne vor re
prezenta în acest an la unele con
cursuri internaționale. Bobul, sport 
care cere mult curaj, viteză de reac
ție, stăpînire de sine, se bucură de 
multă popularitate. De aceea, nu a 
fost de mirare că boberii din lotul 
republican au fost asaltați de tinerii 
doritori să afle cîte ceva din tehnica 
startului, a minuirii volanului, a în
scrierii într-un viraj sau a frînării. 
De fapt, acestea au fost temele an
trenamentelor efectuate de boberi pe 
pîrtia amenajată ad-hoc pe Poliș- 
toacă.

Obiectivul principal al pregătirilor 
de pînă acum îl constituie partici
parea la campionatele mondiale de la 
Igls, lîngă Innsbruck, în Austria, unde 
sînt programate, în 1964, Jocurile

Iată clasamentele pe anul 1962 
ale celor mai buni tenismani ro
mîni : »

BARB AȚI; 1. Ion Tiriac, 2—3. 
G. Bosch și P. Mărmurcanu, 4. 
C. Năstase, 5. E. Cristea, 6. A. 
Bardan, 7. D. Viziru, 8. I. Rakosi,
9. L. Iuhasz, 10—11—12. N. Mita, 
Șt. Burciu, C. Popovici.

FEMEI : 1. Julieta Namian, 2. 
Eleonora Roșianu, 3. Ecaterina 
Horșa, 4. Hermina Brenner, 5. 
Livia Avram, 6. Mariana Ciogo- 
lea, 7. Irina Todorovski, 8. Cris
tina Doboșiu, 9. Rodlea Lazaride,
10. Sanda Ciogolea, 11. Erika Ba- 
nyai, 12. Iudith Dibar.

—= ==—
înaintea turneului final 

al campionatului republican

1. Steaua
2. Știința
3. Dinamo
4. Unirea

Din blocnotesul
Iată, în continuarea cronicilor 

noastre de ieri, o serie de amănun
te transmise de corespondenții noș
tri despre meciurile disputate în 
provincie:

• 2.000 DE SPECTATORI atl ple
cat nemulțumiți de la meciul femi
nin Farul Constanța — Progresul 
București. Deși au învins cu 3—1, 
gazdele n-au jucat la reala lor va
loare, în multe momente din meci 
ele dovedindu-se lipsite de orienta
re. Progresul a greșit, în special la 
preluarea balonului și la servicii. 
(E. Petre — coresp.).

• UN JOC VIU DISPUTAT, pre
sărat cu multe faze spectaculoase, a 
fost cel dintre formațiile masculine 
C.S.M.S. Iași și Steaua București 
(3—1). Ieșenii, mai omogeni și cu 
un joc mai variat, s-au impus mai 
ales în finalurile seturilor, cîștigînd 
pe merit. Individualitățile recunoscu
te ale formației bucureștene n-au 
constituit însă și o echipă! Bun ar
bitrajul lui I. Niculescu — București. 
(Gh. Vasiliu — coresp-).

• DE LA PRIMUL și pînă la ul
timul fluier al arbitrului C. Mușat
— Constanța, echipele masculine 
Petrolul Ploiești și Olimpia Bucu
rești au luptat cu ardoare pentru 
o comportare cît mai frumoasă. Și 
au reușit. Victoria a revenit cu 3—2 
echipei locale, care a avut o pre
gătire fizică superioară. (Amalia Kreiss
— coresp.).

• UN JOC DE SLABĂ FACTURĂ 
TEHNICĂ a prilejuit partida mascu
lină Știința Galați r-i Progresul

1—4. Cea mai bună comportare a 
avut echipa Unirea, care a obținut 
următoarele rezultate; 5—1 cu Voin
ța, 6—1 cu Steaua, 13—1 cu SSE 
2 I. Clasamentul se prezintă astfel: 
1. Unirea
2. Steaua
3. Voința
4. SSE 2 I

Returul se va

3 3 0 0 24: 3 6 
3201 12:10 4
3 1 0 2 9:11 2
3 0 0 3 5:26 0 

desfășura în zilele
de 28, 29 și 30 ianuarie. Reamintim 
că primele două clasate se califică 
pentru turneul final al campionatu
lui republican al juniorilor, progra
mat în februarie. Pentru desemna
rea locurilor 5—8 în campionatul de 
juniori al Capitalei se desfășoară 
de asemenea un turneu, în clasamen
tul căruia conduce echipa clubului 
Dinamo.

• Echipele provinciale și-au în
ceput și ele activitatea. Recent, pe pa
tinoarul frumos amenajat din Tg. 
Mureș, s-a disputat un meci amical 
între formația locală Olimpia, an
trenată de Incze II, și revelația 
campionatului trecut, Tîrnava Odor- 
hei. Mai bine puși la punct cu pre
gătirea, hocheiștii din Odorhei au 
cîștigat cu 9—4 (2—2, 4—0, 3—2). Cei 
mai buni jucători de la învingători 
au fost Balint (cunoscutul jucător 
de fotbal care a activat la Rapid 
București), Gyorgy, Torbk II, Peter 
și portarul Micle. La Olimpia acti
vează, printre alții, Ballogh, Solyom, 
Incze III, Nașca, Moldovan. Alături 
de echipele din Gheorghieni și 
Miercurea Ciuc, aceste formații vor 
participa la campionatul Regiunii 
Mureș-Autonomă Maghiară.

• In actualul sezon se produc 
unele schimbări importante în efec
tivele echipelor noastre fruntașe. 
Astfel, echipa Voința Miercurea Ciuc 
se întărește simțitor, prin revenirea 
la clubul de origine a jucătorilor 
Tașnadi, Balint I, Balint II, Ciorba 
I și Varga, care au activat un timp 
Ia Steaua. De asemenea, Voința va 
beneficia și de aportul portarului 
Sofian, transferat de la CSM Rădăuți. 
Echipa campioană Steaua a transfe
rat pe portarul Crișan de la Șuria- 
nul precum și pe atacanții Varadi și 
Tarcsi de la Progresul Gheorghieni. 
Știința București își îmbogățește e- 
fectivul prin Gubernicu și Barbu de 
la Unirea iar Dinamo București a 
primit pe Sipoș și Farcaș de la Vo
ința M. Ciuc, Cilievicl, Corduban și 
Lungu de la Rădăuți.

O echipă care va juca un rol im
portant în campionatul de califi
care este Tîrnava Odorhei, care s-a 
întărit cu Miclea (de la Voința

; Miercurea Ciuc) și Peter (de la Di- 
I namo București). Știința Cluj a 
pierdut pe Tomor (care va juca la 
Progresul Gheorghieni) și pe Vacar 
Toma (transferat la Știința Bucu- 

| rești).

corespondenților
București (2—3). Progresul a cîștigat 
pentru că a luptat mai bine în final. 
Arbitrul Ștefan Stănescu a condus 
sub orice critică, influențînd calita
tea jocului și dînd decizii în com
pensație, care au nemulțumit am
bele echipe. (D. Ghițescu, N. Cricică 
— coresp.).

• VOLEIBALIȘTII DE LA ȘTI
INȚA TIMIȘOARA au cîștigat pe 
merit meciul lor cu Tractorul Bra
șov (3—1), după un joc de ridicată 
valoare tehnică. (T. Țăranii — .co
resp.).

• DEȘI ECHIPA LOR FAVORITA 
a cîștigat cu 3—1, constănțenii n-au 
fost mulțumiți nici de meciul mas
culin Farul — Fulgerul Suceava. 
Din punct de vedere tactic și teh
nic, partida a fost sub orice critică, 
iar forța de atac a lipsit cu desăvîr- 
șire, ambelor formații. A condus 
bine N. Beciu — București. (Ch. 
Goldenberg — coresp.).

• AVÎND UN ATAC și o apărare 
mai bune decît adversarele lor, 
sportivele de la Metalul București 
au învins la Timișoara echipa lo
cală C.S.O. cu 3—0. De remarcat 
că în setul al doilea C.S.O. a con
dus cu 8—0 ! (L. Samuel — coresp.).

Atac prin surprindere executat de ridicătorul principal al dinamoviștilor bucu- 
reșteni, Mircea Cristea, anihilat cu siguranță de blocajul voleibaliștilor din Ora

șul dr. Petru Grota (Mărcușan și Moruț)
Foto : T.Roibu

Miine și joi, meciuri de categoria A la Suceava și Baia Mare^
Cele trei restanțe reprogramate 

din campionatul masculin al catego
riei A se vor disputa luna aceasta, 
înaintea încheierii turului. Două 
dintre ele — miine, miercuri 9 ia
nuarie, la Suceava (Fulgerul — Di

Bune... de lăsat în ’62!

„Cupa orașului București'*

Cu jocurile disputate la sfîrșitul 
săptămînii trecute s-a încheiat tu
rul campionatului de seniori al Ca
pitalei. întrecerile au fost dominate 
de jucătorii de la Steaua, care ocu
pă primul loc în clasament, fără 
înfrîngere. Iată, de altfel, cum se 
prezintă clasamentul:

3 3 0 0 21: 9 6
3201 16:11 4 
3102 12:16 2
3 0 0 3 8:21 0

Returul se va disputa în această 
săptămînă, după următorul program: 
joi 10 ianuarie, ora 20: Dinamo — 
Steaua și Unirea — Știința; vineri
11 ianuarie, ora 19 : Știința — 
Steaua și Unirea — Dinamo; sîmbătă
12 ianuarie, ora 20: Știința — Di
namo și Steaua — Unirea»

Reamintim că echipele Steaua șl 
Știința se califică direct pentru tur
neul final al campionatului republi
can, iar cea de-a treia clasată — 
după toate probabilitățile Dinamo — 
va participa între 16 și 20 ianuarie, 
la Miercurea Ciuc, la un turneu de 
calificare, alături de alte cinci for
mații din țară. Campionatul republi
can (turneul final) va începe la 22 
ianuarie în Capitală.

• Au luat sfîrșit și întrecerile 
turului turneului final al campiona
tului de juniori al Capitalei, locurile

Olimpice. Campionatele mondiale se 
vor desfășura în zilele de 26—27 fe
bruarie pentru bobul de 2 și în zilele 
de 2—3 KMHrii- pentru bobul de 4.

Sportivii noștri vor lua parte și 
la diferite concursuri pe pîrtia din 
Poiana Brașov. Acesteia r s-au adus 
unele rectificări care constau în ex
cluderea virajelor 15, 16 și 17 și ame
najarea unui nou viraj 15, prece
dat de un labirint și de o porțiune 
dreaptă.

Primul concurs intern, programat 
în zilele de 2 și 3 februarie, va fi 
dotat cu „Cupa UCECOM11. în ziua de
6 februarie va avea loc întrecerea
pentru „Cupa Poiana11, urmînd ca în
zilele de 9 și 10 februarie să se des
fășoare manșele pentru titlurile de 
campioni ai țării. In aceleași zile 
se vor disputa și întrecerile con
cursului republican de săniuțe. In 
continuare „Cupa Postăvarul11 (11
februarie) și „Cupa R.P.R.“ (13—14 
februarie), precum și alte competiții
cu caracter republican. Toate con
cursurile cuprind curse pentru bob de 
2 persoane. (D. St.).

Așa cum desigur ați dedus, titlul 
se referă la cîteva exemple rele, 
citeva rămășițe din aspectele critice 
prilejuite de ultimele zile ale anului 
de care recent ne-am despărțit. Și 
să sperăm că, spunîndu-i lui - adio, 
le-am spus totodată și... sortimente
lor de fapte din genul celor amin
tite în rândurile acestea. O vom face 
mai mult telegrafic, căci comentariile 
aproape că sînt de prisos. Aici, nu 
insă și în secțiile de volei ale clubu
rilor vizate, unde manifestările res
pective vor trebui bineînțeles anali
zate și urmate de măsurile educative 
corespunzătoare.

• LA O CONSFĂTUIRE organiza
tă de curînd Ia consiliul orășenesc 
UCFS București, au fost convocați 
toți antrenorii de volei din Capitală. 
Ei urmau să asculte referatul „Gre
șeli tipice în jocul de volei11, prezen
tat de N. Sotir, președintele cole
giului central din F.R.V., și să dis
cute pe marginea acestui util refe
rat. Vă rugăm să notați: din cei a- 
proximatio 150 de antrenori bucureș- 
teni, n-au răspuns la apel decît... 15 ! 
După cîte știm, consiliul orășenesc 
UCFS a recomandat ca absenților ne
motivați temeinic să li se adminis
treze anumite sancțiuni. E de dorit 
ca aceasta să nu se petreacă fără o 
profundă analiză, în ședință cu toți 
membrii secțiilor de volei din clu
burile în cauză.

• AUREOLAȚI de o proastă fai
mă, parte dintre spectatorii gălățeni 
Ia reuniunile de volei s-au făcut re
marcați ca niște veritabili... cam
pioni pe 1962 ai local-patriotismului 
exagerat și neprincipial, la aproape 
fiecare meci organizat acasă de Ști
ința. Iată o categorie de „campioni" 
pe care îi dorim neapărat detronați 
în 1963, iar locurile lor să rămînă 
veșnic vacante mulțumită grijii fede
rației și muncii educative sănătoase 
și perseverente duse de către cluburi 
cu spectatorii.

Sîmbătă și duminică s-au desfă
șurat în sala Giulești întrecerile pri
mei etape din cadrul „Cupei orașu
lui București* 3 * * 6 * * * * 11 *.

Competiția^ organizată de comisia 
de volei a consiliului orășenesc 
UCFS București, a reunit echipe din 
numeroase asociații și cluburi din 
Capitală. Acestea și-au disputat în- 
tîietatea în cadrul a două serii, ui
mind ca primele clasate să susțină 
un joc de baraj care să desemneze 
cîștigătoarea acestei importante com
petiții.

Jocurile au fost de o bună factură 
tehnică, demonstrînd necesitatea or
ganizării a cît mai multe competiții 
de acest fel. S-au remarcat, în spe
cial, echipele Confecția, Ipromet și 
Electronica la masculin și Olimpia la 
feminin. Iată câteva din rezultatele 
înregistrate.

Băieți : Aurora — Globus 3—1J 
Confecția — Grivița Roșie 3—0 ; Ipro
met — Voința 3—2 ; Sănătatea — 
Electronica 1—3; IPROFIL — C.S.A. 
III 3—0.

Fete: Olimpia — Voința 3—0. 
întrecerile continuă în cursul săp

tămînii.
AUREL CRIȘAN, coresp.

namo București) și joi 10 ianuarie 
la Baia Mare (C.S.O. — Progresul 
București). Cea de a treia partidă 
restantă, Știința Timișoara — Dina
mo București, se va disputa la Ti
mișoara în ziua de joi 17 ianuarie.

• UN EXEMPLU NEGATIV, și CU 
atît mai grav cu cît vine de la unul 
dintre cele mai de frunte cadre ale 
sportului nostru, ni l-a prilejuit Doi
na Ivănescu, căpitana echipei naționa
le și a formației Dinamo București. 
La semifinala feminină a recentei 
competiții desfășurată în sala din 
șos. Ștefan cel Mare, semifinală 
pe care Dinamo trebuia s-o susțină 
cu Progresul, Doina Ivănescu a venit 
cu întîrziere, ea fiind sancționată de 
antrenorul Gh. Constantinescu prin 
neincluderea în formație.

• UN OBICEI care face cinste jo
cului de volei este acela ca la co
miterea unei abateri regulamentare 
jucătorul vizat de fluierul arbitrului 
să ridice mîna către acesta, în chip 
de recunoaștere a greșelii făptuite. 
Rostul, și efectul educativ al acestei 
practici se înțeleg de la sine.

La scorul de 14—14 în primul set 
al finalei masculine din competiția 
de la Dinamo, de la 29 decembrie, la 
un moment dat, serviciul fiind la 
Rapid, un atac dinamovist este pena
lizat de arbitri ca minge în aut. Și 
mingea într-adevăr ajunsese în au£ 
dar numai după ce fusese atinsă de 
jucătorul rapidist Ardelea care — la 
întreruperea jocului, provocată de 
contestația firească a dinamoviștilor 
și la rumoarea spectatorilor din ime
diata lui apropiere — asista impasi
bil, ca și cînd... știți dumneavoastră 
cum sună proverbul! A fost nevoie

atinsese balonul. Veți spune: mai 
bine mai tîrziu, decît niciodată. Da 
și nu. Nu, mai cu seamă pentru că 
la mijloc e un tînăr, al cărui prețios 
talent îl vrem întregit și de cele mai 
bune deprinderi morale, caracteristice 
sportivului de tip nou. Cinstea spon-
tană, fără rezerve și invitații, este
una dintre acestea !

CONSTANTIN FAUR



ANCHETA NOASTRĂ: DE CE MULTI JUNIORI NU CONFIRMA?...
Promovarea judicioasa a tinerelor cadre

PREGĂTIREA DE IARNĂ
ÎN DISCUȚIA ANTRENORILOR

Pregătirea tinerelor cadre de fot
baliști este o muncă de perspectivă. 
Ea cere multă răbdare. Antrenorii 
trebuie să se ocupe de la început de 
dezvoltarea personalității la tinerele 
elemente, lăsînd libertate imaginației, 
spiritului lor creator. Jucătorul la 
care se remarcă' asemenea calități va 
fi în stare, după vîrsta junioratului, 
să rezolve și sarcini de joc mai difi
cile, deoarece el cunoaște elemen
tele de bază ale fotbalului. De aceea, 
consider că greșesc cei care fac un 
scop în sine din formarea unor e- 
chipe de juniori. Acești antrenori 
urmărind rezultate imediate îi obligă 
pe juniori să joace — de pildă — 
cu pase directe pentru a căror însu
șire se cere un timp mai îndelungat 
neglijînd în schimb unele procedee 
de bază cum ar fi driblingul și fenta. 
Mulți tineri fotbaliști, care sînt în
drumați spre un asemenea joc, după 
ce trec de vîrsta junioratului nu 
răspund la sarcini multiple și, în con
secință, nu mai corespund, deoarece 
nu cunosc abecedarul fotbalului.

O altă cauză pentru care unii ju
niori talentați se pierd pe... drum 
este următoarea: elementele care se 
remarcă în formațiile de juniori nu 
primesc — în mod progresiv — sar

Cum muncim noi cu copiii 
și juniorii

cini din ce în ce mai grele, care 
să-i ajute la ridicarea măiestriei 
sportive. E cazul fotbaliștilor tineri 
din categoriile inferioare pe care an
trenorii și conducerile secțiilor de 
fotbal nu-i promovează de frică să 
nu-i piardă. In mod firesc, după un 
anumit timp, aceste elemente se pla
fonează. Pe de altă parte, la clubu
rile mari antrenorii nu-i promovează 
cu destul curaj pe juniorii talentați, 
deoarece nu au încredere în posibi
litățile lor. Și acești juniori bat pa
sul pe loc și nu progresează pe mă
sura așteptărilor.

Reversul... medaliei. In spatele 
unor elemente tinere de perspectivă 
se pune o... încărcătură prea mare. 
Juniorii sînt angrenați în prea multe 
întîlniri grele la intervale scurte și 
fac antrenamente peste posibilitățile 
lor. Aici putem aminti promoția ju
niorilor născuți în anii 1937—1938— 
1939. Să ne aducem aminte — de 
pildă — de pleiada de tineri talen
tați care au format echipa Progresul 
C.P.C.S. Elementele componente ale 
acestei formații au avut calități ex
cepționale și erau menite să rezolve 
la un nivel superior înlocuirea unor 
jucători vechi din echipa noastră na
țională. Se știe că mulți dintre a-

6. Trialuri anuale în vederea selec
ționării juniorilor cu perspectivă pen
tru taberele naționale de vară.

7. Promovarea cu curaj la seniori 
și rodarea lor cu răbdare.

8. Intensificarea pregătirii la capi
tolele deficitare.

9. Dezvoltarea simțului de răspun
dere, a respectului reciproc și comba
terea cu severitate a tendințelor spre 
îngîmfare.

10. Dezvoltarea dragostei față de 
culorile pe care le reprezintă, față 
de locul de muncă și învățătură și 
față de cei care îi cresc, îi educă și 
îi urmăresc pe terenurile de sport.

DIMITRIE MUNTEANU
responsabilul loturilor de juniori 
și copii la C. S. M. Reșița

RĂSFOIND PRESA SOVIETICĂ

Tactica pretinde și mai mult din partea tehnicii
Cercetările tactice începute imediat 

după campionatul mondial din Suedia 
capătă acum tot mai multă claritate. 
După o perioadă de dezorientare, majo
ritatea echipelor au Înclinat spre siste
mul brazilian, iar acele echipe care îl 
însușesc și îl aplică mai corect ocupă 
locuri fruntașe în fotbalul nostru.

Din păcate, nu toate echipele au înțe
les necesitatea trecerii la noul sistem. 
Unii specialiști și antrenori fac ironii 
cu acest prilej, spunând : „La noi, sis
temul 1 + 4 + 2-J-4 nu prea se vede în multe 
cazuri"... Acești tovarăși sau încearcă 
să acopere propriile lor greșeli tactice 
sau nu vor să înțeleagă că sistemul se 
determină nu numai prin așezarea jucă
torilor, ci și prin funcțiile și sarcinile 
lor. De asemenea, trebuie să avem în 
vedere că aplicînd un sistem sau altul 
o echipă poate să-și organizeze în mod 
diferit atât apărarea (zonală, om la om 
sau combinată), cît și atacul (manevra 
largă, joc pe aripi, accent pe cele două 
vîrfuri).

Dar, sistemul este anume factorul de 
bază care determină orientarea tactică?

Orice mijloace ar folosi o echipă în 
joc, sistemul pe care-1 adoptă se vede 
în așezarea inițială a echipei și din sar
cinile constante ale jucătorilor. Sistemul 
1+44-2+4 este caracterizat prin prezența 
a doi centri înaintași și a doi apărători 
centrali.

Sistemul brazilian asigură o îmbinare 
armonioasă între siguranța apărării și 
acțiunile agresive ale atacanților. Acest 
sistem este un teren fertil, în care tac
tica intrată în mâini pricepute crește 
și devine o artă. In sezonul care a tre
cut, acest lucru l-au demonstrat destul 
de bine antrenorii N. Simonian (Spar
tak Moscova), A. Ponomarev (Dinamo 
Moscova), M. Iacușin (Dinamo Tbilisi). 
Numai prin lipsa de apreciere a siste
mului 1+4+2+4 se pot explica insucce
sele unor colective ca Torpedo Mos
cova și Dinamo Kiev, deși formațiile 

cești jucători au intrat în anonimat, 
iar alții — de la care așteptam să 
fie schimbul celor mai buni de Ia 
noi din țară — au devenit „jucători 
de duzină'* 1 2 3 4 5 în categoria A. Iată, deci, 
unde duc sarcinile mult prea Îngreu
iate. La acest fapt se mai poate 
adăuga și îngăduința exagerată față 
de abaterile jucătorilor, tolerarea în- 
gîmfă-rii unora, a vedetismului etc., 
etc.

Sînt șase fini de cînd în cadrul 
secției noastre de fotbal s-au pus 
baze solide unei pepiniere de noi 
cadre. Muncind cu perseverență și 
cu răbdare cu tinerii fotbaliști, co
lectivul care se ocupă cu loturile 
noastre de juniori și copii a reușit 
să obțină rezultate bune. Baza echi
pei C.S.M. Reșița de categoria B e 
formată din foști juniori ca Scînteie, 
Sporea, Varga, Foaie, Budai etc. Din 
pepiniera noastră au mai fost pro
movați la alte echipe tinere talente 
ca Oșan, Stlegelbauer, Șchiopu (Cri- 
șul Oradea), Jijic II (Steaua tineret), 
Adam Marin (C.S.O. Timișoara) etc.

Munca noastră de creștere și pro- 
^hovare a tinerelor talente s-a ba
zat pe mai mulți factori și a fost 
împărțită în mai multe etape. In 
orașul nostru s-a organizat anual 
campionatul intercartiere la care au 
participat 80—100 de copii. Copiii se
lecționați au fost pregătiți de antre
nori calificați. S-au organizat campio
nate de copii și juniori cu cite 8—10 
echipe.

După terminarea junioratului ju
cătorii talentați au fost promovați 
cu curaj în echipele de seniori. In 
prezent o parte dintre aceștia sînt 
elemente de bază la echipele Olimpia 
Reșița, Muncitorul Reșița, Izvorul 
Bocșa etc.

La o anumită virată, unii dintre 
jucători au plecat sau la școli sau 
să-și facă 6tagiul militar. în toate 
cazurile ei au fost îndrumați să-și 
continue pregătirea fotbalistică. In 
majoritatea cazurilor, în urma satis
facerii serviciului militar sau după 
terminarea școlii, jucătorii au revenit 
în mijlocul celor de unde au plecat. 
Datorită faptului că în fiecare an co
lectivul nostru de muncă a pregătit 
cadre noi, acest circuit a fost con
tinuu. Tinerii reveniți la echipele lor 
au fost primiți cu toată căldura și 
la rîndul lor s-au comportat ca spor
tivi de tip nou atît la locul de 
muncă, cît și pe terenurile de sport.

Iată acum, cîteva propuneri pentru 
îmbunătățirea muncii cu juniorii :

1. Organizarea de jocuri cu copii 
și depistarea de elemente pentru 
jocurile intercartiere.

2. Selecționarea talentelor după 
jocuri intercartiere organizate pe te
renuri normale, în prezența antreno
rilor.

3. Selecționarea pe școli și clase 
și numai a elevilor buni la învăță
tură.

4. îndrumarea celor mai buni jucă
tori în număr cit mai mare la aso
ciații și cluburi și patronarea dife
ritelor școli.

5. Asigurarea condițiilor de pre
gătire pentru copii și juniori : a)
baze sportive, echipamente, mate
riale ; b) antrenori calificați și con
trol medical; c) competiții corespun
zătoare ; d) asistarea la antrenamente 
și jocuri de categorii superioare.

Mai există o categorie de jucători 
care în perioada junioratului domină 
pe cei din jurul lor datorită fizicului. 
Ei se fac remarcați doar la vîrsta de 
juniorat, deoarece după ce trec la 
echipe de seniori, fizicul nu-i mai 
avantajează (au fost ajunși din urmă 
din punct de vedere al dezvoltării 
fizice de cei care au crescut mai 
lent). Mulțumindu-se cu bagajul lor 
de cunoștințe acumulat, în perioada 
cînd se bizuiau pe fizicul lor, ei nu 
mai dau randament.

Am arătat doar cîteva aspecte în 
legătură cu această problemă, dar 
suficiente pentru a sublinia că re
zolvarea stă în munca de perspec
tivă, in preocuparea judicioasă față 
de juniori, în politica justă de pro
movare a cadrelor, în urmărirea cu 
grijă părintească a comportării jucă
torilor atît pe terenul de sport, cît 
și în viața particulară. In felul a- 
cesta cred că putem păstra în fot
balul nostru pe toți tinerii fotbaliști 
talentați,

TRAIAN IONESCU
antrenor

Din campionatele regionale
REGIUNEA DOBROGEA

Categoria I

1. Portul Constanța 14 11 1 2 32: 5 23
2. Electrica Constanța 14 8 6 0 42:11 22
3. Cimentul Medgidia 14 10 2 2 26: 7 22
4. Marina Mangalia 14 9 1 4 45:17 19
5. Petrolul Constanța 14 6 4 4 19:17 16
6. Ideal Cerna Vodă 14 7 1 5 20:16 15
7. Spartac Constanța 14 5 4 5 19:23 14
8. Stuful Tulcea 14 5 4 5 18:25 14
9. Victoria Saligny 14 5 3 6 13:18 13

10. C.F.R. Constanța 14 4 3 7 13:19 11
11. Calatis Mangalia 14 4 3 7 15:26 11
12. Răsăritul Sulina 14 3 4 7 16:31 10
13. înfrățirea C o geala c 14 4 1 9 18:43 9
14. Dinamo Constanța 14 2 3 9 12:26 7
15. Recolta Negru Vodă 14 1 2 11 14:39 4

Categoria a n-a

Seria de Sud
1. ICAR Valul Traian 10 7 3 0 25: 8 17
2. Recolta Basarabi 10 7 2 1 29:11 16

de N. GLEBOV
maestru emerit, antrenorul principal 
al echipei Kairat din Alma Ata

lor cuprind maeștri recunoscui i ai ba
lonului rotund. Dar, pe noul drum tac
tic au pornit multe din echipele noas
tre. Sistemul 1+4+2+4 începe să pă
trundă în fotbalul sovietic.

Aș fi vrut să atrag însă atenția asupra 
unei alte laturi a acestei probleme. Tac
tica nouă pretinde și mai mult din 
partea tehnicii fotbaliștilor. O dată cu 
dezvoltarea tacticii au apărut probleme 
ca: economie în efort, precizie și viteză 
de execuție a procedeelor tehnice. 
Noua tactică a chemat la viață noi 
procedee: mingi cu efect, atac prin 
alunecare, multe fente etc.

In același timp, perfecționarea deprin
derilor tehnice deschide perspective 
largi pentru completa însușire de către 
jucători a tacticii individuale.

Aceste două componente ale jocului 
de fotbal sînt legate între ele, sînt în 
continuă mișcare și întrecere. Acum nu 
este suficient să execuți un număr 
mare de procedee tehnice. Trebuie să 
știi să le execuți clar, precis, în mini
mum de timp, în mijlocul unei apărări 
aglomerate. Și cel mai important lucru 
este ca jucătorul să știe să aleagă pro
cedeele tehnice ținând cont de momentul 
tactic.

In sistemul brazilian, noile funcții ale 
jucătorilor — natural — cer o altă pre
gătire tehnică. Să dau cîteva exemple. 
Funcțiile fundașilor de margine sînt 
mult lărgite. Acum ei trebuie să înde
plinească nu numai toate sarcinile de 
apărare, dar și să ia parte în mod activ 
la organizarea și chiar finalizarea atacu
rilor. Să ne închipuim cu cît ar fi mai 
eficace noua manevră tactică a fundași
lor dacă aceștia ar ști să sprinteze mai 
bine cu mingea sau să tragă mai puter
nic și mai precis la ■; poartă din orice 
poziție.

Ieri dimineață, la sediul federafiei 
noastre de fotbal a avut loc o impor
tantă ședinjă de lucru la: care au parti
cipat antrenorii echipelor de categorie 
A, responsabilii secțiilor de fotbal și 
metodiștii din regiunile cu echipe în 
prima categorie.

Cu acest prilej au fost discutate o 
serie de probleme legate de organizarea 
activității secțiilor de fotbal in perioada 
pregătitoare de iarnă. înainte de ședin
ță, antrenorii federali au avut convor
biri cu antrenorii echipelor asupra unor 
probleme curente din activitatea lor. 
Apoi, în ședință s-au purtat discuții 
asupra îndrumărilor telmico-metodice ela
borate de federație pentru a fi aplicate 
în cursul perioadei pregătitoare în vede
rea returului, care va începe la 10 mar
tie. De altfel, acesta a și fost scopul 
principul al ședinței.

Pornind de la faptul că în trecut echi
pele începeau sezonul competițional 
întT-o formă necorespunzătoare, ceea ce 
dăuna atît calității jocurilor și in gene
ral nivelului tehnic al campionatului, 
cît și lucrărilor de selecționare, fede
rația a atras atenția în mod foarte se
rios secțiilor de fotbal și antrenorilor 
asupra importanței care trebuie acordată 
muncii de pregătire în această perioadă. 
Echipele trebuie să înceapă returul tu- 
Ir-o formă sportivă bine pusă la punct,

3. USAS Năvodari 10 7 1 2 28:19 15
4. Partizanul Medgidia 10 6 2 2 18:11 14
5. Gloria Basarabi 10 3 4 3 21:20 10
6. ICAS Constanța 10 3 3 4 19:19 9
7. Recolta Cobadin 10 4 0 6 23:29 8
8. C.F.R. Medgidia 10 3 0 7 11:23 6
9. Textila Constanța 10 2 2 6 8:22 6

10. Tractorul Năvodari 10 1 3 6 13:19 5
11. ITC Constanța 10 1 2 7 9:23 4

Seria de Nord
1. Tractorul Horia 9 8 0 1 29:11 16
2. Voința Măcin 9 6 1 2 25:12 13
3. Stăruința Tulcea 9 5 2 2 33:15 12
4. Pescăruș Hîrșova 9 6 0 3 26:15 12
5. Electrica Tulcea 9 5 1 3 17:11 11
6. Recolta Frecăței 9 4 1 4 14:13 9
7. Recolta Cerna 9 3 0 6 20:34 6
8. Cet. Istria Babadag 9 2 0 7 11:26 4
9. Voința Baia 9 1 2 6 15:36 4

10. Dunărea Ciobanul 9 1 1 7 9:26 3

Este clar deci că tactica nouă cere o 
mărire a cunoștințelor tehnice ale fun
dașilor de margine și, deci, și o schim
bare a metodelor și formelor de antre
nament.

Sistemul brazilian întărește apărarea 
echipei prin acoperirea zonei centrale 
din fața porții. Acum a apărut necesi
tatea de a trage la poartă din afara su
prafeței de pedeapsă, de atacuri pe 
aripi, bazate pe măiestria individuală a 
extremelor, de depășirea adversarilor 
prin dribling în careu, de o execuție 
rapidă și rațională in condițiile unei 
apărări aglomerate. Fentele, centrăriie- 
șuturi și loviturile directe la poartă nu 
mai sînt suficiente pentru extreme. De
prinderile noi devin astăzi obligatorii.

Despre perfecționarea trasului la 
poartă in general și dinafara suprafeței 
de pedeapsă nici nu trebuie să mai 
vorbesc.

Tactica nouă a lărgit și funcțiile mij
locașilor. in sistemul WM mijlocașii 
erau obișnuiți să joace în cadrul „ca
reului magic" și să acționeze „în su
veică" cu interul. Acum, prezența în 
echipă a doi apărători centrali permite 
mijlocașilor să participe mai des la ac
țiunile de atac. Astăzi, mijlocașul se 
poate deplasa pe extremă sau pe locul 
interului în zona de finalizare a atacu
rilor. Deci, mijlocașul trebuie să dis
pună și de cunoștințele tehnice ale unei 
extreme bune altfel acțiunile sale ofen
sive nu vor da nici un randament.

Apărarea aglomerată în zona din fața 
porții cere atacanților o mare măiestrie 
în dribling și în lupta directă cu un 
grup de adversari. Pentru aceasta este 
nevoie nu numai de o pregătire morală 
și de voință, ci și de o pregătire teh
nică corespunzătoare. Jucătorul S. Kvo- 
cikin (Kairat) nu se teme de apărarea 
concentrată a adversarilor. El intră ho- 
tărît și, folosind o serie de fente impro
vizate, reușește să tragă puternic și prin 
surprindere la poartă. 

cu atît mai mult cu cît anul acesta S0 j 
anunță bogat în întreceri internaționale*.  
Este anul preolimpic — în care vom 
avea de susținut preliminariile turneului 
olimpic, precum și alte întîlniri inter
naționale înterțări și interduburi. în? 
toate acestea fotbaliștii noștri jtrebuie 
să aibă o comportare demnă, de presti
giu. Or, o comportare bună pretinde b^ 
pregătire bună, realizată din timp. Șl 
baza acestei pregătiri se cimentează la\ 
cluburi, în secțiile de fotbal, în accasCA 1 
perioadă. Este un adevăr unanim recii- , 
noscut: in echipele reprezentative jalba- , 
liștii joacă după cum învață și sînt pr&*  
gătiți la cluburi.

îndrumările metodice date ieri și dis- j 
cutate cu antrenorii și metodiștii, cu
prind etapele perioadei pregătitoare, ? 
sarcinile și mi jioacele lor, precum și 
unele indicații organizatorico-a dmini^ 
strative. Aceste îndrumări — cu 
care antrenorii au fost de acord 
constituie, de fapt, numai un ghid, con- 
ținînd cîteva cerințe minimale. Ele sini 
menite să asigure secțiilor de fotbal și 
antrenorilor o orientare în procesul dc 
instruire în această perioadă, urmîn*  ca 
în funcție de condițiile locale și specifi 
cui fiecărei echipe să fie luate și alte 
măsuri, de natură să favorizeze desfă
șurarea unei cît mai bune activități.

Respectarea îndrumărilor federației 
este o chestiune de disciplină și de obli
gație profesională pentru antrenori. In 
discuții, ei au și subliniat, de altfel, im
portanța respectării indicațiilor meto
dice în munca de pregătire. Așadar, 
așteptăm din partea antrenorilor aplica
rea lor întocmai și desfășurarea antre 
namen-telor la un bun nivel.

Secțiile de fotbal și metodiștii regie*  
na li —- și acest lucru a fost subliniat 
în ședință — au datoria să exercite un 
control exigent, sistematic și permanent 
asupra modului cum sc desfășoară an
trenamentele, să contribuie din toate 
puterile lor Ia îmbunătățirea disciplinei 
în toate sectoarele și la întărirea auto 
rității antrenorilor, să asigure — îm
preună cu antrenorii și jucătorii — suc
cesul pregătirii de iarnă, care va însem
na și succesul sezonului competițional.

Subliniez că este vorba nu de fente - 
Izolate, ei de un complex de fente și 
driblinguri, care se succed cu viteză și 
continuitate, lăsînd impresia unei sin
gure mișcări. Numai astfel de complexe 
tehnice permit înaintașilor să câștige 
lupta, în zona de finalizare, nu cu un 
singur adversar, ci chiar cu mai mulți.

însușirea de către atacanți a vitezei do 
execuție, capacitatea de a efectua miș
cări care dau posibilitatea depășirii 
unui adversar (lovirea mingii peste 
cap, lovirea mingii cu capul în cădere 
etc.) vor permite să se realizeze diferite 
idei tactice.

Oricît s-ar modifica tactica jocului de 
fotbal, dimensiunile terenului, numărul 
jucătorilor rămîn aceleași. Totuși, ai 
impresia că terenul a devenit mai mic. 
Aceasta se explică printr-o așezare mai 
rațională a jucătorilor și prin capacita
tea de manevră sporită. Pentru a dis
loca un adversar trebuie folosite diferite 
pase mijlocii-lungi, precum și cele 
„mascate".

Nu se poate aplica cu succes sistemul 
1+4+2+4 dacă jucătorii nu folosesc pase 
mijlocii-lungi și „mascate", lovituri cu 
efect, fente de picior și altele. Pasele 
lungi de pe o aripă pe alta, precum și 
deschiderile în diagonală sînt de temut. 
A le însuși la perfecție este cerința ime
diată a tehnicii noi. O deosebită impor
tanță capătă lovirea mingii fără elan la 
distanțe mijlocii-lungi, pentru că este 
economică și înșelătoare.

Fiecărei etape de dezvoltare a tacticii 
îi corespunde un anumit nivel de dez
voltare a tehnicii. In momentul de față 
este necesară dezvoltarea și perfecțio
narea tehnicii legate de noile funcții 
ale jucătorilor, a tehnicii pretinse de 
conținutul sistemului 1+4+2+4. Este 
vorba de tehnica de deservire a tacticii 
actuale în condițiile unui ritm de joc 
ridicat, ale manevrelor largi și ale apă
rării aglomerate.

Concordanța deplină între tehnica și 
tactica nouă se poate obține numai dacă 
modificăm metodele și formele procesu
lui de instruire și antrenament.

(Traducere de N. Vîlcov, antrenor; din 
revista sovietică „Fotbal", nr. 50/1962).
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Primul concurs al anului...

Amenajarea pîrtiilor, o condiție importantă 
pentru ridicarea calitativă a schiului

Sala de scrimă de sub tribunele sta
dionului Republicii a găzduit, sîmbătă 
după-amiază, primul concurs din acest 
an. Protagoniste — floretiste de la 
S.P.C., Știința și Centrul școlar de 
scrimă.

Manifestînd o formă bună și luptînd 
ou dîrzenic pentru fiecare tușe, sportiva 
Alexandra Tudorache de la S.P.C. a reu
șit să termine victorioasă toate asaltu
rile.

Inaugurarea sezonului s-a bucurat 
de succes in intreaga țară
(Urmare din pag. 1) 

inaugurale ale sezonului au avut loc 
pe dealul Marina din Curtea de Ar
geș, cu participarea a numeroși 
sportivi din localitate. Vremea ne
favorabilă nu a permis decît des
fășurarea unei curse de coborîre, 
încheiată cu următoarele rezultate : 
SENIORI: 1. D. Manolache (Progre
sul Curtea de Argeș); 2. I. Somnea 
(Foresta); 3. M. Velcescu (Foresta); 
JUNIORI: 1. V. Megheș (Școala prof, 
metalurgică Ștefănești); 2. I. Mano
lache (Argeșul); 3. N. Ciucă (Știința).

Corespondentul Niculae Pîrvu ne-a 
relatat, de asemenea, aspecte de la 
concursul de slalom special dispu
tat pe una din pîrtiile Muntelui 
Mic. Cursa seniorilor a fost cîștiga- 
tă de Gheorghe Harambașa de la 
Carpați Caransebeș, iar cea a ju
niorilor de Dorn Olarn de la Știința 
Caransebeș.

CONCURSURILE VIITOARE

Pentru săptămlnile următoare este 
prevăzută desfășurarea cu regulari

se la /. E. B. S.
Pentru întîlnirile internaționale de 

hochei Steaua-Vorwărts Berlin din ziua 
de 8 I. 1963 ora 18,30 și Selecționata 
București—Vorwârts Crimmitschau din 
ziua de 9.1. 1963 ora 18,30 ce se 
vor desfășura pe patinoarul artificial 
din parcul „23 August", s-au pus în 
vînzare bilete la casele din str. Ion 
Vidu, Agenția C.C.A. din bd. 6 Mar
tie iar în seara meciurilor la casa de 
bilete a patinoarului.

★
Pentru public patinoarul artificial 

este deschis joi orele 10—12 și 17—19, 
sîmbătă orele 17—19 și duminică 
13 I. 1963 orele 10-13 și 15-17.

1X2X1X21
• încă inaintea disputării etapei de 

duminică, concursul Pronosport nr. 1 
era considerat un concurs „tare". 
Iată că rezultatele de pe teren ne-au 
confirmat din plin aceste aprecieri. 
Intr-adevăr, „surpriza", element a- 
proape întotdeauna întîlnit Ia con
cursurile din perioada de iarnă, și-a 
făcut apariția și de data aceasta :

„X“-ul de la Milan-Catania, „X“-ul 
de la Palermo-Sampdoria, „2“-ul de la 
Lazio-Padova, „2“-ul de la Lucchese- 
Udinese, sînt rezultate care vor 
„tria" serios buletinele jucate. Vom 
avea de-a face, după toate probabi
litățile, cu premii interesante, așa 
cum am mai întîlnit de altfel la 
ultimele concursuri. Este, așa cum 
am spus, caracteristic concursurilor 
„de iarnă". în legătură cu aceasta 
amintim că, la concursul nr. 52 din 
30 decembrie 1962, din cei nouă 
cîștigâtori de la categoria I, patru, 
avînd pronostic exact și la cel de-al 
treisprezecelea meci, au obținut și 
premiul special a cîte 12.500 lei. A- 
cestora le revine deci premiul de 
17.310 (premiul special 4- premiul de 
cat. I). Reamintim numele lor : Leocă 
Mișu, Voicu Gheorghe, ambii din 
București, Popescu ȘL Titi din co
muna Valea Mare, reg. Argeș și Tre- 
ner Emil din Timișoara.

Iată clasamentul turneului final: 1. 
Alexandra Tudorache (S.P.C.) 7 v.; 2. 
Manuela Chira (Știința) 6 v.; 3. Victo
ria Petrișor (S.P.C.) 4 v. ; 4. Eva 
IVasserstrom (S.P.C.) 4 v.; 5. Rodica 
Văduva (S.P.C.) 4 v. ; 6. Ilona Bar
kassy (C.S.Ș.) 2 v.; 7. Maria Georgescu 
(S.P.C.) I v.; 8. Rodica Scoplide
(S.P.C.) 0 v.

Cu prilejul acestui concurs, floretis- 
tei Alexandra Tudorache i s-a atribuit 
și titlul de campioană pe asociație.

tate a unor importante concursuri 
organizate de F.R.S.B., de comisiile 
regionale, raionale și orășenești, de 
cluburile și asociațiile sportive. Cele 
mai însemnate competiții din luna 
ianuarie vor avea loc la Poiana 
Brașov, în următoarea ordine: 12—13: 
„Cupa Poiana Brașov"; 19—20: 
„Cupa R.P.R.", etapa I; 26—27: 
„Cupa Dinamo". Tradiționalul con
curs „Cupa Poiana Brașov", aflat la 
a cincea ediție, cuprinde probele de 
slalom special și slalom uriaș, fond 
5 km senioare, 15 km seniori, șta
fetele 3x5 km senioare și 4x10 km 
seniori. La întreceri au fost invitați 
schiorii cluburilor și asociațiilor 
sportive din regiunile Ploiești, Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, Banat, Bra
șov și din orașul București.

Un bogat program a fost alcătuit 
și pentru schiorii din regiunea Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, care vor 
participa în acest sezon la nume
roase concursuri, printre care între
cerile raionale pentru cucerirea in
signei de schior, concursurile pentru 
copii (la Valea Strîmbă, Ciuc, To- 
plița), fazele raionale și regionale 
ale campionatelor republicane, „Cupa 
pionierilor", „Cupa Sanitarul", „Cupa
Rapid", „Cupa Valea Strîmbă", „Cu
pa Voința", „Cupa Mogoșa" ș.a.m.d. 
Pentru a se asigura schiorilor con
diții bune 
participare 
nele Ciuc,

de antrenament și de 
la concursuri, în raioa- 
Gheorghienl, Odorhei și

Toplița pîrtiile și trambulinele au 
fost pregătite din vreme. Mai mult 
chiar, la Gheorghjeni și la Miercu
rea Ciuc au fost amenajate cinci noi 
trambuline, dintre care două cu pu
tere de aruncare de 40—50 m, iar 
celelalte de 20—30 m.

După cum se vede, noul sezon nu 
numai că a început cu bine, dar are 
asigurate condiții pentru desfășura
rea cu succes a viitoarelor întreceri.

Interesant este faptul că doi din
tre ei au obținut în afara cîștigurilor 
arătate și alte premii la celelalte ca
tegorii. Astfel, Trener Emil a mai 
obținut 4 premii de cat. a Il-a și 
7 de cat. a III-a. iar Popescu Titi, 
a cîștigat încă 5 premii de cat. a 
Il-a și 10 de pat. a III-a.

Iată deci, cit de interesante au 
devenit concursurile Pronosport, o 
dată cu introducerea premiului spe
cial.

• Și acum, programul concursului 
Pronosport din această săptămină 
(nr. 2 din 13 ianuarie 1963) :

I. Bologna — Genoa
II. Fiorentina — Catania

III. Milan — Palermo
IV. Modena Lanerossi
V. Napoli — Atalanta

VI. Roma = Venezia
VII. Sampdoria — Mantova

VIII. Torino — Inter.
IX. Messina — Bari
X. Triestina — Lazio

XI. Udinese — Brescia
XII. Alessandria — Lucchese

SP. Spăl — Juventus

AZI, ULTIMA ZI 
LA PRONOEXPRES !

Concursurile Pronoexpres acordă 
săptămînal premii numeroase și in
teresante.

De remarcat că premii de valoare 
ridicată intilnim nu numai la cat. I,

De la primele rachete ale oame
nilor Nordului plnă la săriturile de 
peste 140 de metri sau la viteza de 
peste 100 km pe oră s-a parcurs o 
cale de cîteva milenii. In acest timp, 
schiul s-a transformat dintr-un mijloc 
de ușurare a mersului pe zăpadă 
într-un sport dinamic, practicat de 
mii și mii de oameni de toate vîrstele. 
De-a lungul anilor au intervenit 
modificări în materialele și echipa
mentul folosit, în tehnica alunecării 
și bineînțeles in construcția pîrtiilor. 
Saltul calitativ al schiului a dus la 
mărirea gradulu; de dificultate a tra
seelor, care au căpătat un relief din 
ce în ce mai pronunțat și o Înclinație 
sporită. In țările din vestul Europei 
s-a ajuns chiar la exagerări, ceea ce 
a dus la numeroase accidente, unele 
chiar mortale. Trebuind să facă re
clamă firmelor de materiale și echi
pament, schiorii uitau de „capcanele" 
ce-j pîndeau de-a lungul pîrtiilor de 
coborîre. Federația internațională de 
Schi s-a simțit datoare să intervină, 
luînd o serie de măsuri, pentru asi
gurarea securității concurenților. 
Printre altele, modificările aduse în 
ultima vreme regulamentului inter- 

j național limitează organizarea con
cursurilor internaționale numai pe 
pîrtiile omologate de către experții 
F.I.S. Astfel se cere ca lățimea mini
mă a unei pirtii de coborîre să fie 
de 20 m, iar Pe porțiunile mai difi
cile să existe plase, taluzuri de ză
padă, copacii să fie îmbrăcați cu sal
tele de paie etc. S-a mai hotărit ca 

1 pirtia să fie bine bătută, pentru ca 
schiurile să nu lase urme și să nu 

1 se mai poată înfige în zăpadă.
Dezvoltarea schiului se poate face 

numai în condiții de perfectă amena
jare a zăpezii, pe toate pantele și 
pîrtiile existente. Pentru aceasta, tre
buie descoperite și amenajate pînă 
și cele mai mici pîrtii din imediata 

1 apropiere a orașelor și satelor din 
regiunile cu relief și climat adecvat 

i practicării schiului.
Amenajarea pîrtiilor pentru instru

ire, antrenamente și concursuri trebuie 
precedată de o bună nivelare, care 
se face în timpul verii. Nivelarea este 
cu atît mai necesară la o altitudine 
joasă, unde cantitatea de zăpadă este 
mai mică și nu poate acoperi pietrele 
și cioturile care deteriorează masa 
plastică și muchiile fine de oțel ale 
schiurilor de concurs.

Practicarea schiului în zonele alpine, 
deasupra lizierei de vegetație, este 
mult îngreuiată de distanțele mari 
și de viscolele caracteristice primelor 
două luni ale anului. Din această 
cauză, majoritatea pîrtiilor alpine sînt 
situate în zonele de vegetație, de 
obicei între 1000—1800 m altitudine.

Primele măsuri ce trebuie luate, 
înaintea căderii zăpezii, sînt: îndepăr
tarea pietrelor, tăierea tufișurilor cres
cute și a crengilor ce atîrnă în pîrtie,

ci și la celelalte categorii. Ultimul 
concurs al anului 1962 s-a soldat cu 
premii numeroase : 4842. Ca atare,
lista cîștigătorilor a crescut cu acest 
număr impresionant.

Dacă mai adăugăm faptul că și la 
acest concurs, nu s-a Înregistrat nici 
o variantă de cat. I, iar cele 6 va
riante cîștigătoare de la cat. a Il-a pri
mesc cîte 8.682 Iei, iar cele de la cat. 
a III-a peste 1.500 Iei fiecare, ne dăm 
seama că premiile acordate de con
cursurile Pronoexpres sînt extrem de 
atractive.

Oare ce câștiguri ne rezervă con
cursul Pronoexpres de mîine ? Pen
tru a-i aștepta rezultatele cu interes, 
depuneți-vă chiar acum buletinele, 
deoarece au rămas numai cîteva ore 
pînă la închiderea vinzării.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES DIN 2 

IANUARIE 1963

Categoria a Il-a 8 variante a 3831 
lei; Categoria a III-a 19 variante a 
1737 lei; Categoria a IV-a 202 variante 
a 210 lei; Categoria a V-a 492 variante 
a 86 lei; Categoria a Vl-a 2737 va
riante a 31 lei. Fond de premii 235 775 
lei.

Tragerea . următoare va avea loc 
miercuri 9 ianuarie 1963 în București 
str. Doamnei nr. 2 ora 19.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport. 

amenajarea cu crengi de brad a unor 
taluzuri de protecție de-a lungul 
extremității virajelor considerate peri
culoase și greblarea întregii suprafețe 
a pîrtiei.

La căderea primei zăpezi se va 
trece la cosi rea tuturor bălăriilor ce 
se Înalță deasupra ei, indepărtînd din 
pirtie vrejurile foarte groase. Astfel, 
zăpada căzută printre vegetație nu 
va mai putea fi spulberată de vînt. 
Avînd siguranța că această zăpadă 
nu se va topi, se poate începe ame
najarea ei, prin călcarea cu schiurile 
lateral în trepte apropiate, pornind 
de sus. Operația trebuie repetată pînă 
ce zăpada se tasează bine. Fiecare 
strat nou de zăpadă va fi tasat la 
fel pînă ce toată pîrtia va avea o 
bază uniformă care să acopere cele 
mai mici denivelări.

De acum pot începe antrenamentele 
de acomodare, din care trebuie eli
minate însă virajele tăioase, pentru a

Coiful specialistului

nu degrada zăpada care constituie 
baza pîrtiei pentru întreaga iarnă. 
Viitoarele ninsori vor îngroșa sub
stanțial această bază, care va deveni 
din ce în ce mai rezistentă pe mă
sură ce va crește duritatea zăpezii. 
Schimbările de pantă, hopurile, sări- 
torile și, in general, porțiunile de 
decolare și aterizare a concurenților 
vor fi tasate în așa fel îneît să se 
elimine orice posibilitate ca vîrful 
bățului de schi să intre în zăpadă. 
Dificultatea amenajării zăpezii este 
mai mare în porțiunile de pante încli
nate și la săritori, unde zăpada nu are 
suficientă aderență. In acest caz, căl
carea ei se face numai cu schiul supe
rior, după ce schiul din vale a fost 
deplasat mult lateral, cu sprijin peel.

Dacă din cauza executării excesive 
de viraje în același loc, cum se în- 
tîmplă pe pantele de slalom și de 
slalom uriaș, se ivesc gropi și talu
zuri, acestea trebuie nivelate în ace
eași zi prin readucerea zăpezii cu 
schiul sau cu lopata la locul inițial. 
In caz că se amînă repararea strică
ciunii pentru a doua zi, lucrul va fi 
îngreuiat din cauza înghețului de 
peste noapte.

La căderea unei cantități mai mari 
de zăpadă, se va începe amenajarea 
taluzurilor de protecție, clădind cu 
lopata un zid de zăpadă, vertical, în 
fața barajelor de crengi.' Zidul va 
avea o grosime minimă de 15 cm, 
înălțimea pînă la nivelul superior al 
crengilor și va depăși în lungime 
porțiunea cunoscută ca periculoasă.

Amenajarea zăpezii Pe pantele de 
slalom va fi mai eficace dacă se va 
alterna călcarea acesteia cu bocancul 
și cu schiurile. Pentru păstrarea 
pîrtiilor în condiții bune de antre

IN CURIND PE ECRANELE CAPITALEI 
Noul film rominesc

PARTEA TA DE VINĂ

O producție a studioului „București" (
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Regia : MIRCEA MUREȘAN 
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COZORICI, ION BESOIU, ILEANA CERNAT, IBOLYA FARCAȘ, 
DUMITRU CUCEREANU, GEORGE AURELIAN, GHEORGHE 
POPOVICI-POENARU, SILVIU STANCULESCU, CONSTANTIN 
CODRESCU.

nament este necesar un control sever, 
de mai multe ori pe zi, pentru ca 
la primul simptom de degradare, an
trenamentele 6ă fie oprite pe por
țiunile respective. Astfel, se va evita 
stricarea tălpii schiurilor șl chiar 
unele accidente. In caz de moină, 
pericolul de degradare se mărește 
considerabil. E suficientă coborirea 
unui singur concurent, pentru cauzarea 
unor stricăciuni ireparabile pînă la 
căderea unui nou strat de zăpadă. Ne
recomandabilă este și coborirea pe 
pîrtiile acoperite cu zăpadă proaspătă. 
Urmele Și taluzurile pot constitui 
pericol de accidente.

In privința amenajării traseelor de 
fond, se cere aceeași tasare a zăpezii, 
dar pe o lățime mai mică. Este sufi
cient să se calce zăpada pe toată lun
gimea traseului, pe o lățime de 2 m, 
care dă posibilitatea trasării a două 
urme de alergare, depărtate la 0,80 m.

Trambulinele, situate de obicei la 
altitudini mai mici, necesită bărci 
pentru transportul zăpezii pe panta 
de aterizare și de oprire, uneori chiar 
pe panta de elan și de plecare. După 
ce zăpada este așezată cu lopețile, se 
calcă cu schiurile pînă ce se obține 
o bună tasare. După mai multe sări
turi, se formează o pojghiță de 
gheață Pe pirtia de elan, pe masa de 
desprindere, pe pirtia de aterizare și 
la racordaj, gheață care trebuie spartă 
foarte mărunt cu ajutorul greblelor 
de fier sau, și mai simplu, presărind 
sare de bucătărie care o va topi 
superficial. .

Din experiență am constatat că p« 
pîrtiile alpine care au o bază de ză
padă bine amenajată pe toată lățimea 
lor, circulația intensă a turiștilor con
tribuie la tasarea și nivelarea zăpezii 
în cazul temperaturilor scăzute. In 
zilele de moină, însă, prezența turiș
tilor pe pirtii trebuie interzisă, deoa
rece deteriorează baza și scoate la 
iveală stratul vegetal al pîrtiei, care 
nu Va mai putea fi reparată pînă la 
o nouă ninsoare. Și, de multe ori, 
aceasta se lasă mult așteptată.

ION COJOCARIU
maestru al sportului

N. R. Considerăm că articolul 
scris de maestrul sportului Ion 
Cojocariu poate fi de mare utili
tate pentru comisiile regionale, ra
ionale și orășenești de schi, pen
tru membrii secțiilor de schi ale 
cluburilor și asociațiilor sportive. 
Schiorii, membrii comisiilor loca
le, arbitrii sînt datori să ia din 
vreme măsurile necesare pentru 
a asigura schiului o cit mai în
delungată activitate pe pîrtii. Și 
acest lucru poate fi realizat la 
fiecare sfîrșit de săptămină cind 
iubitorii schiului pot realiza lu
crările necesare prin acțiuni de 
muncă voluntară. Amenajarea și 
întreținerea pîrtiilor trebuie să 
fie nu numai o sarcină a unor 
organe administrative, ci și o în
datorire de onoare a fiecărui 
schior sau activist în domeniul 
schiului.



Ultimii ani au marcat o substan
țială creștere a preocupărilor pentru 
ridicarea nivelului atletismului nos
tru. In acest efort colectiv au fost 
angrenați mii de pasionați ai 
tulii i 
țării.

In 
sebit 
muncii cu juniorii. Tinerii atleți ca 
P. Astafei, Af. Savin, M. Calnicov, 
U. Kotllar, W. Sokol, Al. Spiridon, 
Maria Budan, Olga Borangic, Anca 
Gurău, Olimpia Cataramă etc. proas
peți seniori, sau încă juniori, au în
soțit sau au înlocuit în lotul repu
blican pe vechii atleți fruntași.

Trebuie subliniat insă faptul că 
față de preocuparea susținută pentru 
descoperirea și mai ales creșterea 
tinerelor 
care fac 
niori la 
de mic. 
lui Vamoș, Barabaș, Bizim, Popescu, 
S. Ioan, Mesaros, Lia Manoliu, Ma
ria Diaconescu, Ana Sălăgean, al 
soților Grecescu etc. că se mențin de 
atâția ani in fruntea probelor ce le 
practică, dar problema privită din 
punct de vedere al cadrelor tinere 
care ar trebui să-i ajungă și chiar să-i 

^întreacă ne oferă un tablou puțin 
jțmbucurător.

In componența lotului republican 
de juniori, ca și a secțiilor de atle
tism din cadrul cluburilor și asocia
țiilor sportive, au existai de-a lun
gul anilor mulți juniori 
— in mod firesc — ar 
umple goluri, atit de 
majoritatea probelor.

De ce nu au justificat acești tineri 
încrederea pusa în ei ? In rindurile 
de mai jos mă voi ocupa de una din 
cauzele acestui „fenomen* 4 nedorit și 
anume la situația dificilă a atletului 
aflat la terminarea junioratului, deci 
în plin elan pe drumul atingerii va
lorii sportive maxime.

Să prezentăm pe scurt cîteva as
pecte ale acestei situații.

Majoritatea atleților, încă înainte 
de terminarea junioratului, intră în 
facultăți. Cu toată preocuparea pen
tru îmbunătățirea activității atletice 

^.în învățămîntul superior, totuși tînă- 
’’^hul nu mai găsește sprijinul și în

drumarea atentă a antrenorului nde 
acasă" (cu excepția I.C.F.), care l-a 
călăuzit de la primii pași pină even
tual la lotul de juniori. In afară 
de aceasta el trebuie să facă față și

„spor- 
sporlurilor" de pe tot întinsul

această direcție, un accent deo- 
a fost pus pe îmbunătățirea

talente, numărul atleților 
„saltul" de la lotul de ju- 
cel de seniori este extrem 
Fără îndoială, este meritul

unui alt volum de muncă, unei alte 
activități...

In altă ordine de idei ; șansa unui 
proaspăt senior de a se clasa pe un 
Ioc fruntaș în orice concurs, dar mai 
ales în cele de talie republicană, 
este minimă. Valoarea seniorilor mai 
vechi este, in general, mai bună ca 
a lui. In plus, vechile condiții de 
concurs, ca materialele mai ușoare 
pentru aruncători, gardurile mai joa
se etc. încetează brusc să mai existe!

Atletul categoriei tineret neavînd 
în general o valoare care să-i dea 
dreptul să fie selecționat și in lotul 
de seniori, după ce a gustat cițiva 
ani fericirea de a fi „junior de lot", 
rupe orice relații cu acest „magnet" 
— lotul R.P.R. — care, pe lingă că 
oferă excelente condiții de pregă
tire, constituie un stimulent major 
pentru orice tinăr.

Deci, la competițiile juniorilor 
mai are drept de participare, cele 
tineret sînt ca și inexistente, iar
cele ale seniorilor are prea puține 
șanse să se

Excepțiile, 
situația.

Care este 
acestor
cițiva ani fără a concura, pentru a 
deveni atleți mari ? Un trist răs
puns la această întrebare il constituie 
situația de fapt, la nivelul acestei 
categorii mai mult... teoretice.

Din păcate această situație orien
tează greșit munca antrenorilor noș
tri. Ei ii neglijează pe cei care au 
terminat junioratul tocmai atunci 
cind aceștia, datorită situației des
crise, au mai mare nevoie de spriji
nul lor. Mereu in goană după alți 
„sportivi de perspectivă-, fascinați de 
performanțele „bombă" ale copiilor 
de 10—14 ani, ei ii 
aceia care ar trebui 
un final concret al 
șurate timp de mai 
ceperea la nesfirșit
perspectivă", concomitent cu negli
jarea sportivilor care au atins, de 
acum, o oarecare valoare atletică, 
consituie o mare greșeală care ii în
depărtează cu mult de obiectivele lor 
propuse.

In aceste condiții pentru mulți 
atleți terminarea junioratului este 
sinonimă cu terminarea... atletis
mului !

Voi ilustra această realitate prin 
citeva exemple legate de probleme 
de sărituri in lungime și triplusalt, 
probe de care m-am ocupat in ulti
mii ani, in cadrul lotului republican 
de juniori.

Astfel, la lungime fete-junioare, in 
1957 primele 20 de săritoare aveau 
rezultate cuprinse intre 5,39 m și 
4,85 m. Dintre aceste săritoare doar 
una, actuala recordmană Viorica Bel- 
mega, mai practică și astăzi această 
probă !

In 1960 
realizat 
intre 5,62
17 au mai practică proba ; una sare 
la un nivel mediu, și doar Gabriela 
Radulescu și Florica Davidovici mai 
fac parte din lotul de juniori.

La lungime băieți, in 1958 primii 
20 de juniori au realizat performanțe

14,19 m 
doi mai 
și ei la

atletism, 
deasupra

După încheierea campionatului pe echipe
® STEAUA, C.S.O. CRAIOVA si DINAMO BUCUREȘTI - CELE 
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talentați care 
fi trebuit să 
evidente, la

Pregătiri pentru concursuri
Clubul sportiv Voința București 

a organizat recent la Sinaia o tabă
ră de pregătire pentru atletii ju
niori aflați în vacanță școlară.

Cu acest prilej, antrenorii Laura 
Steriade și Christache Barta au pro
gramat mai multe ședințe de pre
gătire în aer liber. întregul grup de 
atleți a participat, de asemenea, la 
mai multe excursii și la diferite 
manifestări culturale și artistice la 
Casa de cultură din localitate.

Iată în fotografia noastră o imagi
ne de la unul din 
organizate pe aleile 
parcului din Sinaia.

Foto-text:

antrenamentele 
înzăpezite ale

Aurel Crișan

• în vederea începerii activității corn- 
petiționale din Capitală, toți arbitrii 
bucurcștenâ sînt convocați la o ședință 
de lucru, mîine la ora 19, în sala din 
str. N. Filipesou 21-23.

nu 
de 
la

claseze bine.
bineînțeles, nu schimbă

atunci mobilul pregătirii 
atleți ? Să se pregătească

uită tocmai pe 
să le ofere azi 

activității desfă- 
mulți ani. Rein- 
a lucrului „de

între 7,09 m și 6,32 m. Dintre ei doar 
doi mai activează.

In 1959 primele 20 de locuri erau 
marcate între performanțele 7,01 și 
6.30. Astăzi, 18 dintre realizatorii a- 
cestor performanțe nu mai sar în 
lungime iar unul are o valoare me
die. Singur M. Calnicov — actualul 
recordman de juniori și de seniori 
— a confirmat încrederea acordată. 
(In acel an el ocupa doar locul 4 
pe lista celor mai buni juniori).

In fine, la triplu, pe tabelul celor 
mai buni juniori ai anului 1960, pri
mii 20 erau cuprinși între 
și 13,05 m. Dintre ei doar 
practică această probă, dar 
un nivel modest.

Se desprinde clar că, în 
procentul de „rebuturi" este
celei mai îngăduitoare limite. Și nu 
trebuie să uităm că la probele de 
mai sus situația generală nici nu e 
chiar atit de rea. Nu este greu de 
ghicit insă cum stau atunci lucrurile 
la greutate, disc, ciocan, 200 m, 110 
m.g. etc.

Se impun neapărat măsuri care să 
curme această situație. Și după pă
rerea mea începutul trebuie făcut cu 
activitatea atletică a sportivilor din 
categoria tineret, activitate care tre
buie în sfirșit organizată.

Trebuie elaborate măsuri care să 
asigure continuitatea activității atle
tice de performanță, in bune con
diții, in facultăți.

Este absolut necesară prinderea in 
calendarul atletic a:

— competițiilor pentru tineret pe 
plan regional

— a unui campionat sau concurs 
republican.

Se impune, de asemenea, forma
rea unui lot republican de tineret, 
care să cuprindă pe eei mai dotați 
atleți din această categorie, care 
sint incă de valoarea lotului de 
niori.

F.R.A. va trebui să urmărească
viitor îndeaproape drumul atleților 
de interes republican, de la nivelul 
lotului de juniori, pină la atingerea 
marilor performanțe. In acest sens 
antrenorii responsabili de probă pot 
și trebuie să-și aducă un prețios 
aport.

Va trebui, in general, schimbată 
optica antrenorilor noștri, privind im
portanța lucrului cu tineretul, toate 
acestea aducindu-și fără indoială 
contribuția la rezolvarea problemei 
pe care o dezbatem : banca sportivilor 
să fie mereu plină cu sportivi de 
valoare.

nu
se-

pe

ION VINTILĂ
antrenor

I♦

O dată cu întâlnirea fina
lă dintre echipele Steaua 
București și C.S.O. Craio
va, campionatul republican 
pe echipe s-a încheiat. Din 
întrecerea celor 20 de for
mații a triumfat echipa 
mai bine pregătită fizic, 
care dispune de nn lot mai 
numeros de boxeri și care 
în întâlniri „cheie" știe să 
lupte cu mai multă tena
citate. Această formație a 
fost Steaua București. De 
asemenea, merită eviden
țieri C.S.O. Craiova și Di
namo București, care, ală
turi de Steaua, au dovedit 
că sînt cele mai bune for
mații din țară.

Campionatul pe echipe 
poate fi socotit, după cel 
individual, cea mai impor
tantă competiție internă a 
boxului nostru. Aceasta 
pentru că el angrenează în 
pregătire continuă nume
roși boxeri de categoria I, 
a 1 I a și a HI-a. preeum și 
juniori talentați. Așa s-a 
întâmplat și în ultima edi
ție. Douăzeci de formații din 
diferite colțuri ale țării 
s-au înscris și au par
ticipat în competiție. întâlnirile 
serii" au evidențiat o seamă de 

neri cu certe calități ca Gruiescu (Boc
șa Romînă). I. Vișinescu, St. Mihai, 
Gh. Preda (C.-Lung Muscel), Marin 
Anghel Petre Anghel (Progresul Bucu
rești), N. Băleanu (C.S.O. Galați) 
ș.a. Totodată, s-a observat din partea 
cluburilor și asociațiilor sportive, care 
au secții de box, o mai mare preocu
pare de a-și forma echipe corespunză
toare, același lucru putaidu-se spune și 
despre antrenori.

Dar, cu toate laturile sale bune, 
campionatul încheiat recent a avut des
tul de multe lipsuri, atât de natură 
organizatorică, cît și competițională. 
De unele din acestea ne vom ocupa 
acum. în primul rînd, în partea întâi 
a competiției, angrenarea celor 20 de 
formații în întrecere nu a fost făcută 
după cele mai juste criterii. Diviza
rea 
mod 
valoarea 
seria a 
formație 
echipele 
rul Hunedoara 
cu mult mai slabe din toate punctele 
de vedere. Acest lucru a constituit un 
impediment pentru unele formații din 
provincie care, în alte condiții (repar
tizate în „serii" mai echilibrate) ar

primele 20 de junioare au 
performanțe promițătoare, 
m și 5,01 m. Dintre acestea

I

Craioi eiuiul Florea I'ătrașcu (dreapta) a 
i/itilnirea cu Emil Cișmaș (Steaua) dovedind 
in plus 

buni

detașat 
o dală că punte fi socotit printre cei mai 

dintre „semiușorii“ noștri
Foto : V. Bageac

din 
ți

echipelor în 5 serii s-a făcut în 
mecanic, neținindu-se seama 

acestora. Așa se face că, 
doua. 
Steaua 
C.S.O.

de 
in 

de exemplu, puternica 
a avut ca adversare 

Timișoara, Constructo- 
și C.S.O. Baia Mare,

Drumul spre măiestria sportivă 
trece prin bibliotecă

în ultimii ani, documentarea, în toate 
domeniile științei și tehnicii, a înregis
trat mari progrese în țara noastră. Ea 
a devenit o necesitate a oamenilor de 
știință 
pentru 
Azi nu 
lucrare, 
autorul 
labil, 
tot ce 
pînă atunci.

M ișcarea sportivă 
de acest avînt al . 
puse în slujba construirii socialismului 
în țara noastră. Astfel, de cu-rînd a 
fost amenajată la UCFS o frumoasă 
și modernă sală de lectură, ale cărei 
rafturi sînt pline de lucrări de speciali
tate din toate domeniile sportului, din 
țară și străinătate. Pentru a fi mai 
accesibile, multe clin aceste lucrări au 
fost traduse și așteaptă să fie studiate 
de către cei interesați.

Pînă aci totul este bine. Să vedem 
însă în ce măsură este exploatat acest 
bun de preț și cine sînt cei care frec
ventează biblioteca. Unii profesori de la 
I.C.F., cîțiva stndenți, ziariști, activiști 
ai UCFS și... Știu, așteptați să amin
tim și de antrenorii noștri de la dife
rite ramuri de sport și mai ales de cei 
de la fotbal. Insă numărul acestora este 
cu totul redus, deși există o nevoie 
acută ca aceștia să se pună la curent 
cu ultimele noutăți ale tehnicii moder
ne ale sporturilor respective. Unii poate 
ar crede că materialele existente nu 
prezintă interes pentru cei în cau
ză. Credem însă că din cele cea

200 de titluri de publicații periodice 
care sosesc la documentare. în afară 
de cărți, cei puțin 50% conțin materiale 
ce se cer a fi studiate. Voi enumera 

și cultură, o condiție prealabilă numai cîteva din de: Lehkaia atletika 
munca de cercetare și creație.
mai poate fi concepută nici o 
în nici un domeniu, fără ca 

ei să se fi documentat, în prea-
pentru a 

s-a făcut în
se cu

respectiv
pune la c-urem 
domeniul

a ținut și 
științei și

ea seama
tehnicii.

putut, desigur, să aibă comportări

— U.R.S.S.. Lekka atletvka — R.P.P.
Radsport 
sport —
U.R.S.S.,
Teoria i
U.R.S.S.
din

Woche — R.D.G., Schwimm- 
R.D.G., Fizkultura i sport — 
Sport es tudomanv — R.P.U.. 
praktika fiziceskoi kultirri — 
și reviste cu

u.i R.S.C, R.P.P., 
Education physique et 
ța. revistele tehnice

același caracter 
R.P.B., R.D.G..
«port — Fran
tic fotbal din 

U.R.S.S.. R.S.C., R.P.P., R.P.U..
R.D.G., Franța, R.F.G. și Italia, pline 
de articole tehnice interesante.

Nu știm cum se face, dar revenim
mereu la fotbal. Poate este de vină Tur- 
neul U.E.F.A., pe care l-am retrăit citind 
presa străină și comentariile ei favora
bile la adresa echipei noastre de juniori, 
poate regretul că, ajunși in echipele dc 
seniori, numele 
se pierd. Ne 
firească : acest 
împiedicat dacă 
mereu la curent 
de pregătire din lume, avînd, cum 
spune „ochii deschiși" 
se întîmplă în junii lor.
însă nu sc poate realiza decît cu ajuto
rul documentării, pentru care au fost 
create toate condițiile optime.

In noul an dorim ca tot mai 
antrenori, specialiști sportivi și activiști 
ai UCFS să viziteze biblioteca și să fo
losească interesantele lucrări care se 
găsesc la dispoziția tuturor.

LUDMILA CATANĂ

acestor tineri talentați 
punem deci întrebarea 
lucru nu ar putea fi 
antrenorii noștri ar fi 
cu cele mai noi metode 

se 
asupra a tot ce 

Acest lucru

mul ț i

fi
mai bune.

„Improvizațiile" au făcut, pe de altă 
parte, un deserviciu întrecerilor cam
pionatului. O bună parte din echipele 
angrenate în întrecere, în lipsă de bo
xeri pe care se putea conta, au recurs 
la pugiliști nepregătiți, numai în do
rința de a nu fi „descoperite" la unele 
categorii de greutate. Alte echipe, ca 
de pildă Crîșui Oiadea, Muscelul, Fa
rul. bazin du-se pe loturi puțin nume
roase. n-au 
completeze 
la cîn tarul 
giii 5ti !

Ediția de 
lui a fost 
nivelului tehnic sub așteptări. Nu este 
pentru nimeni un secret că, mai cu ■ 
seamă în „serii". întrecerile nu au sa
tisfăcut, unii dintre boxeri punînd mai 
mult accentul pe ,,bătaie", în dauna 1 
tehnicii. Antrenorii n-au înțeles meni- > 
rea campionatului și au privit totul 
prin prisma intereselor 
asociații : ocuparea cu 
unui loc cît mai bun in 
in turneul final, cind forțele echipelor 
s-au echilibrat și cînd exigențele ar
bitrilor au fost mai mari, boxerii au 
început să acorde mai multă atenție 
tehnicii. S-a văzut deci, că mulți 
tre pugiliștii noștri, chiar și cei 
..nume sonore" pot practica un 
mai aproape de cerințele actuale, 
considerăm că, cu toate avertismentele 
date antrenorilor și boxerilor care con
tinuă să fie tributari boxului în forță, 
federația de specialitate a manifestat 
multă îngăduință față de cei care au 
subestimat îndrumările date. Campio
natul a angrenat echipe de cluburi și 
asociații unde munca de instruire și 
antrenament trebuie să se facă In cele 
mai bune condițiuni.
pentru a nu 
că pînă la 
vor înțelege 
valoare rolul 
a tinerilor boxeri. Pentru că, din fe
lul cum s-au prezentat unele formații 
în campionat (Cri șui, Constructorul 
Hunedoara, C.S.M.S. Iași. Rapid), Accese 
că antrenorii acestor echipe n-au în
țeles îndemnurile forului de speciali
tate de a da curs liber boxului teh
nic, bazat pe atacuri 
ripostă corecte, pe o 
la punct.

Desigur că toate 
ca și altele care 
care nu ne-am 
subiectul unor largi discuții în rmdul 
antrenorilor și tehnicienilor noștri, și 
că la ediția din acest an a întrecerilor p® 
echipe vom avea prilejul să consemnăm 
aspecte mult mai îmbucurătoare. ț

avut măcar 
■garniturile, 
boxerilor cu

anul trecut 
și din punct

eu ce să-șî i 
prezenttod'u-so 
8 sau 9 pu-

a campionatu- ■ 
de vedere al '

de club sau ' 
orice preț a 
întrecere. Abia •

din- 
fără 
box 
Noi

Spunem aceasta 
țtim cîta oară în speranța 
urmă antrenorii echipelor 
și vor aprecia la justa 

lor în pregătirea completă

și pe lovituri de 
apărare bine pusă

» aceste defecțiuni, 
au existat, dar dv 

ocupat, vor constituâ

R. CALĂRĂȘANU



Anul preolimpic 1963 este deosebit 
de bogat în evenimente sportive de 
mare importanță. In acest an se or
ganizează la 11 discipline olimpice 
campionate mondiale, și tot la atîtea 
campionate europene. De asemenea, 
vor avea loc Universiada și Jocurile 
sportive pan-americane.

Iată, de altfel, cîteva competiții 
mai importante din acest an, care 
figurează în calendarul internațio
nal. Citeva campionate nu au incă 
fixate datele precise de desfășurare.

IANUARIE : 26—27 campionatele
mondiale de bob (2) la Innsbruck.

FEBRUARIE: 2—3 campionatele
mondiale de bob (4) la Innsbruck; 
campionatele europene de patinaj vi
teză (bărbați) la Goteborg, campio
natele europene de săniuțe la Imst 
(Austria).

— 3 campionatele mondiale de 
biatlon la Seefeld lingă Innsbruck.

— 5—10 campionatele europene de 
patinaj artistic la Budapesta ;

— 17 campionatele mondiale de 
ciclocros la Calais (Franța).

— 21—22 campionatele mondiale 
de patinaj viteză (femei) la Karui- 
zawa;

— 23—24 campionatele mondiale 
de patinaj viteză (bărbați) la Karui- 
zawa;

— 27—3 martie campionatele mon
diale de patinaj artistic la Cortina 
d’Ampezzo.

FERENC SIDO: despre unele probleme 
ale tenisului de masă

In tenisul de masă se vorbește 
mult în prezent despre așa-zisul 
drum nou, despre unele neajunsuri 
care împiedică dezvoltarea acestei 
discipline sportive. Ca fost jucător și 
ca tehnician, aș dori să-mi exprim 
deschis părerile în legătură cu cîteva 
probleme actuale ale tenisului de 
masă.

In primul rînd, despre munca lo
tului reprezentativ, deoarece începînd 
din anul 1961 s-au schimbat meto
dele de pregătire a sportivilor. La 
cea de a 27-a ediție a campiona
tului mondial, care va avea loc 
la Praga, în afară de sportivi din 
Europa vor lua parte, desigur, și 
concurenți chinezi și japonezi și 
noi trebuie să ne pregătim cu toată 
seriozitatea. In perioada fundamen
tală de pregătire lotul național a 
făcut 32 de antrenamente de pregă
tire fizică și 38 de antrenamente cu 
mingea. Durata pregătirii fizice 
pentru femei este de 50—60 minute, 
iar pentru bărbați de 80—90 mi
nute pe zi. Antrenamentele cu min
gea durează 3—4 ore pe zi.

Ce a survenit nou în pregătire ? 
In primul rînd efectuăm mai multe 
antrenamente ca înainte. In afară 
de aceasta, noi urmărim permanent 
antrenamentele membrilor lotului în 
cadrul asociațiilor din care aceștia 
fac parte.

Considerăm ca foarte importantă 
practicarea cu răbdare și perseve
rență a unor procedee ale jocului, 
căci în acest fel se pregătesc cei 
mai buni sportivi din lume. In ca
drul antrenamentelor lotului, ne stră
duim să dezvoltăm, în special, jocul 
de atac șt punem un accent mai mare 
pe pregătirea fizică. In perioada 
fundamentală am introdus, de ase
menea, înotul, de două ori pe săp- 
tămînă. Aceasta deoarece ultimele 
cercetări -rată că dintre toți spor
tivii, cei care practică tenisul de 
masă au cea mai mică rezistență a 
plămînilor în timpul eforturilor.

în legătură cu sistemul de selec
ționare doar cîteva cuvinte. Noi ne-am 
propus ca pe viitor să stabilim din 
vreme lotul reprezentativ, urmînd 
ca să operăm schimbări numai în 
caz de încălcări ale disciplinei sau 
accidente.

Și acum despre o problemă foarte 
importantă, despre activitatea de
pusă de antrenori în cluburi. Este 
cunoscut faptul că de aceștia depinde 
în primul rînd dezvoltarea unei anu
mite ramuri sportive și trebuie să 
recunoaștem că în acest domeniu 
există multe lipsuri la noi. Prima 
greutate este aceea că la multe aso
ciații mari nu există antrenori. în 
alte locuri lipsesc responsabilii de 
secție, din care cauză în loc de 
muncă de pregătire, de educare, an
trenorii desfășoară un mare volum 
de muncă administrativă și organi
zatorică. Sînt și unele cazuri cînd 
antrenorul este în același timp și ju
cător. Desigur, un asemenea antre
nor nu poate să depună o muncă 
educativă corespunzătoare. In viitor 
va trebui să urmărim îndeaproape 
antrenamentele secțiilor noastre de

MARTIE; 7 — 17 campionatele
mondiale și europene de hochei pe 
gheață la Stockholm.

APRILIE : 1—4 campionatele mon
diale de scrimă (juniori) la Gând 
(Belgia).

— 5—14 campionatele mondiale de 
tenis de masă la Praga ;

— 11—22 Turneul U.E.F.A. pentru 
juniori la Londra ;

— 20—21 Cupa Europei la gimnas
tică (femei) la Paris;

— 20—5 mai Jocurile pan-ameri
cane la Sao Paulo.

MAI: 10—12 campionatele euro
pene de judo la Geneva ;

— 10—25 campionatele mondiale de 
baschet (bărbați) la Rio de Janeiro ;

— 26—2 iunie campionatele euro
pene de box la Moscova;

— 30—2 iunie campionatele mon
diale de lupte libere la Sofia.

IUNIE: 3—9 campionatele mon
diale de handbal în 11 în Elveția.

IULIE : 1—3 campionatele mondiale 
de lupte clasice la Stockholm;

— 17—28 campionatele mondiale 
de scrimă la Gdansk ;

— 29—30 Cupa Europei la gimnas
tică (bărbați) la Belgrad;

— 31—7 august campionatele mon
diale de ciclism (pistă) la Liege.

AUGUST : 8—11 campionatele mon
diale de ciclism (șosea) în Belgia;

— 9—11 campionatele europene de 
canotaj (femei) la Moscova ;

Fostul campion mondial F. Sido antre
nează acum lotul reprezentativ al R. P.

Ungare

tenis de masă pentru a lichida a- 
ceste lipsuri.

Care sînt, după părerea mea, cerin
țele și îndatoririle care stau în fața 
antrenorilor :

1. Antrenorul trebuie să desfășoare 
o muncă planificată. La antrena
mente el trebuie să fie punctual și 
să ceară punctualitate ; încălzirea 
trebuie să se facă în comun, iar apoi 
fiecare sportiv execută exercițiile teh
nice și tactice stabilite concret de 
antrenori.

2. Este necesar să subliniem impor
tanța practicării sistematice a anu
mitor procedee ale jocului, căci nu
mai în felul acesta se pot însuși de
prinderi noi. Reducerea jocului pe 
puncte odihnește sistemul nervos al 
sportivilor.

3. Trebuie insistat mult pe jocul 
de dublu. Această probă cere multă 
mișcare, joc de picioare și aplicarea 
în permanență a unor scheme tactice.

Antrenorii noștri, care au la dis
poziție toate condițiile, trebuie să 
muncească mult, să crească din ele
vii lor sportivi pregătiți multilateral, 
la un nivel cit mai ridicat.

Să vorbim și despre înființarea 
școlii de tenis de masă, o nouă ini
țiativă în această disciplină. înfiin
țarea acestei școli s-a impus ca o 
necesitate, deoarece în secții pregă
tirea rezervelor nu este corespunză
toare. Dar problema nu se rezolvă 
numai prin această școală centrală. 
Ar fi bine să se organizeze cît mai 
curînd școli de tenis de masă și 
în cadrul asociațiilor, iar în cadrul 
secțiilor un antrenor să se preocupe 
în mod special de cei mai tineri 
sportivi. Sperăm că în felul acesta ■ 
vom reuși să facem pași înainte în ' 
pregătirea și educarea tinerilor ju- . 
cători de tenis de masă și vom pu
tea obține rezultate mai bune la vi
itoarele competiții internaționale.

— 15—18 campionatele europene de 
canotaj (bărbați) la Copenhaga ;

— 23—25 campionatele mondiale 
de caiac-canoe la Jaice (R.P.F.I.);

— 30—8 septembrie a patra ediție 
a Universiadei la Porto Alegre.

(In această lună se mai organi
zează campionatele mondiale de mi- 
cromodele în Austria și de planorism 
în R.F.G.).

SEPTEMBRIE : 6—12 campionatele 
mondiale și europene de haltere la 
Praga (nu a tost stabilită data cam
pionatelor mondiale de pentatlon 
modem de la Berna).

OCTOMBRIE : 4—13 campionatele
europene de baschet (bărbați) la 
Wroclaw.

(In această lună se organizează la 
Budapesta campionatele europene la 
volei la bărbați și femei).

NOIEMBRIE: Campionatele mon
diale feminine de baschet, la Lima, 
la o dată care nu a fost încă sta
bilită.

Fotbaliștii romîni au susținut un nou meci în Sudan:
1-0 (1-0) cu F. Cs Hillal

KHARTUM 7 (Agerpres). — Peste 
30 000 de spectatori au urmărit du
minică în nocturnă la Khartum cel 
de-al doilea joc al tinerilor fotbaliști 
romîni care au învins cu' scorul de 
1—0 (1—0) echipa F.C. Hillal. Unicul 
punct a fost marcat de Nunweiller IV 
în minutul 34. El a trimis balonul 
în plasă, reluînd o lovitură de colț 
executată de Crișan.

în acest joc, fotbaliștii romîni au
aliniat următoarea formație : Urzi- 
ceanu — Pali, Petescu, Hălmăgeanu—

Âu fost definitivate jocurile
Ferencvaros-Petrolul

în urma tratativelor dintre clu
burile Ferencvaros Budapesta și Pe
trolul Ploiești, au fost definitivate 
cele două partide din cadrul „Cupei 
orașelor-tîrguri**. Ele se vor disputa 
astfel:

Ferencvaros — Petrolul (tur) la 
27 februarie, la Budapesta.

Petrolul — Ferencvaros (retur) la 
6 martie, la Ploiești.

Concurs de sărituri cu schiurile
la Kavgolovo

La Kavgolovo (U. R. S. S.) au 
început întrecerile tradiționalului con
curs internațional de sărituri cu 
schiurile de la trambulină. Primul 
loc a fost ocupat de Nicolai Kamen- 
ski (U.R.S.S.) cu 226,35 puncte (70 și 
70,5 m), urmat de Pausen (Norvegia)
— 219 puncte și Covalenko (U.R.S.S.)
— 217,4 puncte. Campionul mondial 
H. Recknagel (R. D. Germană) a ocu
pat locul 9 cu 210 puncte. La 10 ia
nuarie va avea loc un alt concurs 
în apropiere de Moscova.

Anul handbalistic 1962
(Urmare din pag. 1)

asupra Suediei și R. F. Germane, cu 
un scor asemănător : 18—14.

Locurile 3—5 și le dispută repre
zentativele R. F. Germane (10—7—0— 
3 191:142), R. D. Germane (4—3—0—1 
80:63) și Suediei (9—4—1—4 151:146). 
Cele trei echipe au dovedit în acest 
an forțe sensibil egale. Suedezii au 
început bine sezonul, dar spre sfîr
șit foștii campioni mondiali au înre
gistrat unele rezultate mai slabe 
(16—18 și 15—15 pe teren propriu cu 
Danemarca). Handbaliștii din R. F. 
Germană au obținut cîteva victorii 
prețioase, dar au și pierdut în mod 
inexplicabil în fața Norvegiei (14— 
17). Sportivii suedezi și cei vest-ger- 
mani s-au întîlnit în acest an de 
două ori, fiecare echipă obținînd 
cîte o victorie: Suedia cu 19—16 și 
R. F. Germană cu 21—17. Dintre suc
cesele echipei R. D. Germane, cel 
mai prețios a fost obținut asupra 
Suediei cu 17—14.

Iată de ce înclinăm pentru urmă
toarea ordine: 3. R. F. Germană, 4. 
R, D. Germană, 5. Suedia.

Urmează o altă grupă de 3 repre
zentative: Danemarca (9—3—1—5 
109:134), Norvegia (7—3—0—4 97:102) 
și R.P.F. Iugoslavia (6—3—0—3 78:95). 
Alături de aceste formații, ca valoa
re se află și selecționata U.R.S.S., 
dar din lipsa de jocuri oficiale (a 
susținut un singur meci cu echipa 
R.P.R.), ea nu poate fi clasată. Iugo
slavia a întrecut in acest an Dane

R. P. Romină (tineret)—R. P. Bulgaria
6-5 la hochei

SOFIA, 7 (prin- telefon de la tri
misul nostru special). — Echipa noas
tră de tineret a susținut astă-seară, 
pe stadionul de iarnă din localitate, 
o întîlnire cu echipa reprezentativă 
de hochei a R. P. Bulgaria. Tinerii 
sportivi romîni au repurtat victoria 
cu scorul de 6—5 (2—2, 4—2, 0—1), 
la capătul unui meci viu disputat. 
Spre deosebire de prima partidă, ho- 
cheiștii bulgari s-au comportat foarte 
bine, obligînd adesea echipa noastră 
la o apărare îndîrjită. Jocul a plăcut 
nu numai prin echilibrul său ci și 
prin evoluția scorului. Echipa noas
tră de tineret a atacat decis în pri
mele minute și a condus cu 2-0 prin 
golurile marcate de Ioanovici (min. 
4) și Antal (min. 7). Se părea că vom

Nunweiller IV, Neșu — Pavlovici 
(Igna), Crișan (Popescu), Voinea, 
Raksi, Sorin Avram.

Astăzi, echipa romînă întîlnește, tot 
la Khartum, echipa Merich, campioa
na Sudanului.

★
După turneul în Sudan, în drum 

spre țară, echipa noastră se va opri 
în Grecia, Ia Atena. Aici, la 10 ia
nuarie, ea va întîini formația Apolon.

FOTBAL'
Noutăți din U.R.S.S.

După cum am anunțat recent, în 
acest an campionatul de fotbal al 
U.R.S.S. se va desfășura după un nou 
sistem. Cea mai importantă modi
ficare se referă la sporirea conside
rabilă a numărului echipelor în ca
tegoria A : 34 în loc de 22. Aceste 
34 de echipe vor fi împărțite în două 
grupe, I și a II-a cu cîte 20 și, res
pectiv, 14 formații. Echipele din gru
pa I vor participa nemijlocit la lupta 
pentru titlul de campioană a țării, 
fiind secundate în întrecere și de for
mații de rezervă (similare echipelor 
noastre de tineret). S-a hotărît de 
asemenea ca în anul viitor în cele 
două grupe ale categoriei A să acti
veze un număr egal de echipe, 
cîte 17. în acest sens ultimele cinci 
clasate in grupa I în acest an vor 
„retrograda1* in grupa a II-a în 
timp ce primele două clasate în gru
pa a II-a vor „promova** în grupa I.

O noutate pentru acest an o cons
tituie înființarea unei noi compe
tiții, intitulată „Cupa speranțelor**. Ea 
va angrena echipele reprezentative 
ale republicilor unionale precum și 
selecționatele orașelor Moscova și 
Leningrad.

marca cu 16—7 și are singura victo
rie asupra campioanei mondiale. Da
nemarca a învins Norvegia cu 13—9 
și recent a întrecut și Suedia, în de
plasare (18—16). Echipa Norvegiei a 
înregistrat rezultate contradictorii: 
victorii asupra Franței (17—12) și 
R. F. Germane (17—14), dar și înfrîn- 
geri în fața acelorași formații cu 
9—12 și respectiv 10—12. De aceea, 
ordinea cea mai indicată ar fi: 6. 
R. P. F. Iugoslavia, 7. Danemarca și 
8. Norvegia. De asemenea, nu putem 
clasa nici echipa Islandei (locul 6 la 
ultimul campionat mondial) pentru 
lipsă de rezultate.

Locul 9 aparține echipei Franței 
(5—2—0—3 52:67). Apoi pot fi clasate 
încă 5 formații: Austria (3—3—0—0 
55:42), R.P. Ungară (5—1—0—4 57—63), 
Elveția (4—3—0—1 72:62), R.P. Polonă 
(3—0—0—3 45:52) și Spania (3—0— 
0—3 36:47). Handbaliștii austrieci nu 
au întîlnit formații de valoare, dar 
au obținut victorii asupra R. P. Un
gare (15—12), R. P. Polone <13—12) 
și Spaniei (27—18). O situație asemă
nătoare o are și Elveția, cu victorii 
asupra Finlandei (20—13), Spaniei 
(13—12) și Olandei (24—12). Mai slabe 
ca în anii trecuți au fost comportă
rile selecționatelor maghiare și po
loneze. De aceea: 10. Austria, 11. El
veția, 12. R.P. Ungară, 13. R.P. Po
lonă și 14. Spania.

Finlanda, Kelgia, Olanda, Portuga
lia, Luxemburg, R. P. Bulgaria, nu 
figurează în acest clasament din mo
tive citate mai sus. 

învinge din nou detașat, dar gazdele 
atacă viguros și egalează. Autorii 
golurilor : Ciumakov (min. 11) și Bi- 
civarov (min. 14). în repriza a doua, 
Ioanovici înscrie în min. 21 dar 
după un minut Varvarian aduce din 
nou egalarea: 3—3. Luăm din nou 
conduoerea (Niță, min. 27), apoi din 
nou egalitate: 4—4, prin golul reali
zat de Polianski (min. 37)! Sfîrșitul 
reprizei aparține echipei noastre care 
înscrie de două ori, prin Ioanovici 
și Pană: 6—4. In repriza a IlI-a, 
jocul e echilibrat. Cu trei minute 
înainte de sfirșit, P. Mihailov reduce 
scorul la 6—5.

Arbitrii Pokorny (R. S. Ceho
slovacă) și Tiron (R. P. R.) au condus 
echipele:

R. P. R. (tineret) : Crișan (Dumi- 
traș) — Barbu, Fogoroș, Petrescu, Vă
car — Ioanovici, Florescu, Ciobotaru, 
Pană, Antal, Mihăilescu, Niță, Cor- 
duban, Șteîanov, Lungu.

R. P. BULGARIA : Traikov (Ha- 
ralampiev) — Iancev, Ghenkov, P. 
Mihailov, Ciumakov, Poleanski, A. 
Mihailov, Starșimirov, Bîcivarov, Var
varian, Kalev, Botev, Grekov, C. Mi
hailov.

înainte de meci, patinatorii Cristi^*. 
Patraulea, Radu Ionian și Elena Mitij? 
au făcut o demonstrație viu aplau
dată.

TRAIAN IOANIȚESCU

PE GLOB
Puține goluri în campionatul Kalian

Etapa a 16-a din campionatul ita
lian a adus rezultate normale, sco
ruri strînee și... goluri puține. Trei 
meciuri s-au terminat cu un scor 
alb : Milan — Catania, Modena — 
Intemazionale și Genoa — Spăl. Alte 
două jocuri s-au terminat tot la ega
litate : derbiul „codașelor** Palermo — 
Sampdoria 1—1 (ultima a egalat din 
penalti) și Napoli — Torino 2—2.

Și în celelalte partide s-au înre
gistrat scoruri strînse. Atalanta a 
dispus cu 3—1 de Roma, prin golurijj 
marcate de Calvanese (2) și Nielstu; 
respectiv, Lojacono. Lanerossi a cîș- 
tigat cu 1—0 jocul cu Fiorentina 
(printr-un gol marcat din lovitură 
liberă de Campana) cu toate că în
vinșii au avut inițiativa și un raport 
de cornere favorabil, cu 7—1. O vic
torie prețioasă a obținut Bologna : 
1—0 cu Mantova, în deplasare, prin 
golul înscris de fundașul Lorenzini. 
In sfîrșit, Juventus a cîștigat dificil, 
dar meritat, meciul cu Venezia (2—1) 
prin golurile marcate de Leoncini și 
Del Sol, respectiv Bartu. In clasa
ment conduce Intemazionale cu 23 
puncte, urmată de Juventus, cu ace
lași număr de puncte, Bologna 22 p., 
Lanerossi și Spăl — 20 p.

Bordeaux —• învinsă, Sedan — noul 
lider

Surprizele n-au lipsit nici în etapa 
a 16-a a campionatului francez. Fos
tul lider, Bordeaux, a fost învins la 
Marseille cu 3—1, în timp ce Sedan, 
principalul concurent la șefie, a dis
pus cu 3—0 de Nîmes, trecînd în 
fruntea clasamentului. O altă sur
priză a fost înfrîngerea la scor a 
echipei Reims : 2—5 Ia Monaco. Ra
cing Paris a terminat Ia egalitate 
(2—2) cu Toulouse, pe teren propriu. 
De remarcat că egalarea a fost „ope- 
ra“ lui Milutinovici, în min. 87. Alte 
rezultate: Grenoble — Nice 3—1, 
Rouen — Nancy 2—1 și Montpellier 
— Lyon 1—1. Clasament : Sedan 32 p. 
Bordeaux șl Lyon 30 p, Monaco 29 
p., Racing 27 p.

Fotbaliștii bulgari in Algeria

ALGER 7 (Agerpres) Echipa selec
ționată de fotbal a Algeriei a susți
nut primul său meci internațional în- 
tîlnind pe teren propriu echipa olim
pică a R.P. Bulgaria. Fotbaliștii alge
rieni au terminat învingători cu sco
rul de 2—1 (0—0). Scorul a fost des
chis de oaspeți în minutul 56 prin 
Asparuhov. Gazdele au egalat în mi
nutul 70 prin Zitouni. Punctul vic
toriei a fost înscris 5 minute mai 
tîrziu prin interul stingă Bedjaou, 
care a fost cel mai bun jucător de 
pe teren.

Al treilea joc dintre echipele 
Bulgariei și Portugaliei

Selecționatele de fotbal ale R.P. 
Bulgaria și Portugaliei se vor întîini 
la 23 ianuarie la Roma, în cel de-al 
treilea meci pentru „Cupa Europei”.
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