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Tinerii noștri fotbaliști și-au încheiat turneul 
jjrintr-o victorie la scor la Atena:

Noi asociații
sportive

4-0 (3-0) cu Apollon .„IN ORAȘUL BACAU

în ultimul timp, în orașul 
Bacău au luat ființă cinci noi 
asociații sportive. Ele sînt or
ganizate pe lingă I.CR.T.I. (as. 
Olimpia cu 150 de membri), în
treprinderile comunale (as. 
I.C.R. cu 100 membri), între
prinderea regionala de cinema
tografie (as. Ecranul cu 94 de 
membri), Trustul de panifica
ție (as. Biruința cu 55 de mem
bri) și întreprinderea < 
rărit (as. Aurora cu 
membri).

Membrii UCFS din 
asociații își Vor putea 
șura 
șah, 
dare 
lejui 
rale.

ILIE IANCU — coresp. reg.

ATENA. — în drum spre 
țară, tinerii fotbaliști romîni 
au susținut 
nire amicală 
pei Apollon, 
Șele fotbalului grec. Aproape 
10.000 de spectatori au asistat 
lă Un joc de o bună valoare 
tehnică. Echipa romină a Ofe
rit un foarte reușit spectacol 
fotbalistic, lăsînd o frumoasă 
impresie. Prin jocul său rapid 
și eficace ea a obținut o Vic
torie dară, cu scorul 
(3-0).

înaintarea echipei 
în bună dispoziție de 
acționat de la început și chiar 
în min. 1 a deschis scorul prin 
Pavlovici. Apoi a fost rîndul 
apărării să se remarce prin 
joc organizat și intervenții si
gure și prompte, respiîigînd 
atacurile formației ateniene, 
cotate drept una din cele mai 
bune din capitala Greciei. Su
perioritatea jucătorilor romini

aici, joi, o întîl- 
în compania echi- 
una din frunta-

este evidentă și în tnifi, 
majorează scorul la 2—0 
Voinea. Tot acesta— iii 
37 — înscrie al treilea gol al 
reprizei.

La reluare, jocul capătă un 
aspect mai echilibrat. Atacu
rile se desfășoară cind la O 
poartă cînd la alta. Apoi, echi
pa noastră preia inițiativa și 
după ce ratează cîteva situații 
prin Haidu, Pavlovici și Sorin 
Avram, stabilește — pfin Raksi 
(min. 76), în urma unei ac
țiuni spectaculoase — scorul 
final, pe care atacurile echi
pei Apollon de la sfîrșit, nu 
reușesc să-l 
Pentru jocul 
mină — din 
s-au remarcat 
nu, Hălmăgeanu și Pavlovici — 
a fost îndelung aplaudată de 
public după meci.

Duminică, fotbaliștii romîni 
pleacă cu avionul spre țară.

7 ei 
prin 
mln.

interes:
Zagreb,

la handbal

noastre, 
joc, a

ASIĂ SEARĂ, IA FLOREASCA,

mai modifice, 
său, echipa ro- 
rîndurile căreia 
Haksi, VrziCea-

de 4—0

Presa greacă despre evoluția

Un joc așteptat cu mare
Rapid București-Lokomotiv

in „C.C.E.“, * in 7 feminin

de mo-
52 de

aceste 
desfă- 

activitatea în secțiile de 
tenis de masă și volei 
au fost constituite cu prl- 

prîmelOT adunări gene-

O nouă piatră de încercare 
>entru campioanele noastre la 
tandbal în 7: formația bucuteș- 
eană RAPID întâlnește astă- 
eară (ora 19). în sala Floreasca, 
>e campioana R.P.F. Iugoslavia, 
.OKOMOTIV ZAGREB, în ca- 
irul celui de al doilea tur al 
Cupei campionilor europeni".

Lokomotiv Zagreb este cea 
dai valoroasă formație femi- 
tnă din țara vecină. Ea a cîș- 
igiat de 4 ori campionatul 
arii și de 5 ori „Cupa lugo- 
laviei", a susținut 61 de m-e- 
iuti internaționale din care 

ciștigat 51, a pierdut 5 și 
Ite 5 le-a terminat la egali- 
ate. Printre rezultatele mai 
alOToa.se înregistrate de Lo- 
■omotiv Zagreb putem cita 
cel 6—6 cu reprezentativa 
l.P. Ungare, ca și meciurile 
ule (7—7 și 3—3) cu Spartak 
lokolovo Praga, 
itimei
onn 
3 ani 
chipă)

...ții La tihna veni

Zilele acestea la Tîrnăveni 
luât ființă o nouă asociație

tinerilor fotbaliști romini4

S3UCGSLEȘTI S’B SU fit

câștigătoarea 
ediții a „C.C.E.“ Antre- 
Bojidar Henigman (de 
activează la această 

ne-a declarat la sosirea 
n Capitală că formația sa de- 
ine o formă bună. Lotul adus 
a București este cel mai bun 
e care îl poate alinia la ora 
ctualâ: Zdenka Istvanovici și 
ievenka Lfubici (portari), Svet
ina Evstatiev, Visnjd Tusak, 
'.tatu Rebernjak, Nada Vircko- 
ici (căpitanul echipei), Kata 
'omljenovici, Draga Panici — 
aate componente ale echipei 
SprezentativO —, Branka Ore- 
ici, Angela Radovan, Savka 
treia și Stefica Sile.
In rindurîle echipei noastre 

omnește mult optimism. Toă- 
s jucătoarele sînt conștiente 
â pentru a obține un rezultat 
un (și 
On te a za 
uitatul 
C.C.E.").
ună toate eforturile de 
int capabile. în primul tur al 
eestei ediții, ele au întrecut 
e Spartacus Budapesta cu 4-2 
a Tata) și 16—6 (la București), 
intern. siguri că și de data 
ceasta ele nu vor precupeți 
ici un efort pentru a repre- 
snta cu cinste handbalul ro- 
lînesc în această competiție.
Pentru meciul de azi, Rapid

se Știe cit de mult 
de fiecare dată 
primului meci 
ele trebuie Să

re
in 

de- 
care

Din nou start în C.C.E. la handbal. Rapid București (Maria Con- 
stantineseu) și Lokomotiv Zagreb (Zdenka Istvanovici) 

Desen <le Neagu Rădulescu

neta Oțelea, Hilda Roth, Flo
rien Coșug, (Valtraute Andone 
și Mioara 
nirii este 
Ungară).

București va prezenta echipa 
tip: Irina Hector (Margareta 
Hanek) — Maria Constantines- 
cu, Ana Boțan, Elena Hedeșiu, 
Constanța Dumitrescu, Antoa-

Care este
MĂRIEI CONSTANTINESCU: 

In fiecare ediție a „C.C.E.", 
desfășurate pînă in prezent, 
echipele noastre au avut de 
înfruntat, in diferite tururi, 
formații iugoslave. Scorul este 
pînă acum 1—1. 
fie, Știința s-a 
echipei Spartak 
și 9—6), iar in 
tot Știința, a 
formației din Belgrad, O.R.K. 
(6—7 și 5—5). Iată de ce dorim 
Ca 
in 
Si 
(ii

în prima edi- 
impus in fața
Subotița (5—6 
anul următor, 

cedat în fața

de data aceasta să tranșăm 
favoarea noastră acest duel, 
pentru a fi scutite de emo- 
la Zagreb, va trebui să ob

ținem în 
rești un 
Ne Vom 
terile...

ZDENKAî ISTVANOVICI: 
Sîntem la primul nostru meci 
în, „Cupa campionilor euro
peni" și n-am vrea să ratăm 
debutul. In același timp cu
noaștem valoarea ridicată a ro- 
minCelor. Ne-am convins

meciul de la Bucu- 
rezultat cit mai bun. 
strădui din toate pu-

i

Alexe. Arbitrul intîl- 
Laszlo Marta (R. P.

parerea.
plin de acest 
săptămini in 1 
prezentativele 
s-au intilnit la 
vom încerca să 
puține goluri...

lucru cu 
urmă, cind 
țărilor noastre 

l București. Noi 
primim cit mai

trei 
re- I

Ziarele din Atena au publicat 
cronici favorabile asupra evo
luției tinerilor fotbaliști ro
mîni care, după cum se știe, 
au învins cu 4—0 echipa Apol
lon. „ACROPOLIS", de pildă, 
subliniază că echipa romină a 
obținut o victorie concludentă, 
ca urmare a formei excelente 
manifestate de marea majori
tate a jucătorilor. „Romînii 
scrie ziarul — au practicat un 
fotbal tehnic, în viteză, remar- 
cîndu-se îndeosebi Pavlovici, 
Raksi, Voinea și Haidu.

In cronica sa ziarul „ELEPH- 
TERIA" remarcă : „Echipa ro
mină nc-a dat o lecție bună 
de fotbal. Ea a învins cu 4—0 
în urma unui joc in permanen
tă mișcare, eficace, care a plă
cut publicului spectator. Romi- 
nii au deținut iot timpul iniți
ativa". In rubrica de sport 
Ziarului „KATHIMERINI" 
subliniază că succesul repurtat

de tinerii fotbaliști romîni este 
pe deplin meritat, fotbaliștii 
oaspeți dovedindu-se posesori 

ai unor calități tehnice remarca
bile, iar în ansamblu echipa a 
fost omogenă. Ziarele „AVGH1", 
„TO VIMA", „ETHNOD", 
„NIKI“ și ,’ATHINAIKI" pre
cum și alte publicații grecești 
remarcă în cronicile lor com
portarea bună, fotbalul tehnic 
și disciplina manifestată în 
cursul jocului de fotbaliștii ro
mîni.

Oa președinte al 
fost 

edu-

noii

a
sportivă, pe lingă Școala me
die nr. 2. Asociația se nu
mește Știința. în cadrul sec
țiilor sale activează 117 m«n- 
bri UCFS.
consiliului asociației a 
ales tânărul profesor de 
cație fizică Iosif Bako, 

în planul de muncă al
asociații figurează, printre al
tele, sarcina de a organiza nu
meroase competiții sportive la 
volei, tenis de masă, șah, at
letism, baschet — sporturi în
drăgite de către elevii acestei 
școli.

ION HASAȘIU - coresp.

Echipa R. P. Romine In grupa B
a campionatului mondial de hochei pe gheată
La 7 martie: R. P. Romină-R. P. Polonă

(Agerpres)

STOCKHOLM (Agerpres). — 
Intre 7 și 17 martie se vor des
fășura la Stockholm întrecerile 
campionatului mondial de ho
chei pe gheață. în grupa ,,A“ a 
competiției vor participa echipe
le Canadei, U.R.S.S., Suediei, 
R.S. Cehoslovace, S.U.A. R.D. 
Germane și Finiandei. Cea de-a 
8-a echipă partîcîpaiită Ia aceas
tă grupă va fi cunoscută după 
desfășurarea meciului de baraj 
dintre echipele Norvegiei și R.F. 
Germane. Echipa învinsă ’ din 
acest joe va juca în grupa . 
alături de echipele R. P. ROMI-

NE, Angliei, Elveției, R.P. 
lone, Iugoslaviei, Franței

DueluL, la 
Valeri Brumei

Cu schiurile iu excursie 1

Po-
, ---------- . -------sau

Olandei (aceste două echipe ur
mează să susțină la rîndul lor 
un meci de baraj). In grupa „C“ 
vor evolua echipele Austriei, Da
nemarcei. Belgiei, R.P. Ungare. 
R.P. Bulgaria, și învinsa din me- 
eiul de baraj Franța—Olanda.

Echipa R.P. Romine va Întâlni 
în primul joc, Ia 7 martie, echi
pa R.P. Polone.

Jocurile grupei „A" vor avea 
loc pe noul stadion de iarnă, cu 
o capacitate de 20 000 locuri, în 
timp ce întinările din grupele 
„B" și „C“ se vor disputa pe 
patinoarul Vechiului stadion o- 
limpic.

BRUMEL-THOMAS
IN „SAIA HOREASCĂ"

ștacheta, între 
și John Thomas, 

urmărit cu foarte mult inte
res de iubitorii sportului din 
lumea întreagă, va fi reedi
tat miine în... sala Florească ! 
Tot așa, vor putea fi văzute 
aspectele de neuitat ale des
fășurării meciurilor din cadrul 

turneu 
cîșttgat 

Romine, 
a cam-

O căutam de zor. Peste 
tot mi se spunea același lu
cru :

— Se pregătește de ple
care. Iși face bagajele. Luni 
începe trimestrul II.

Am pornit totuși mai de
parte. Tocmai cind tmi pier
dusem răbdarea, am Intîlnito 
tn hol la agenția de voiaj. 
Iși lua bilet de tren.

— Am vrea un interviu — 
începem noi...

— Uf ! Și voi reporterii... 
Nu m-ați lăsat un pic să ră
suflu In cele trei săptămini 
și acum cind trebuie 
la fel. Hai spuneți 
pede. Am de făcut 
pe care trebuie să-l 
trimestrului II.

— Ai colindat mult în a- 
ceste trei săptămini, frumoasă 
vacanță ?

— Nici eu singură nu știu 
pe unde n-am fost. Pe Va
lea Prahovei, la Sinaia, Pre
deal, Poiana Brașov, M Pa
ring și tn Rarău, la Oradea 
și Suceava, la Galați și Cra-

să plec, 
mai re- 
bilanțul 
predau

iova. Iam însoțit pe copiii 
din București în excursiile 
lor în Bucegi, iar pe cei din 
provincie in București.

— Dar...
— Despre sport ? Nu vi 

speriați, vă spun acum. N-a 
fost loc, pe unde să trec, să 
nu găsesc elevi șl pionieri In 
Uer liber, inițiindu-se tn tai
nele schiului, organizlnd ori
ginale concursuri de săniuțe, 
palinind. La Sinaia, timp de o 
săptămînă, echipa de pitici la 
handbal în 7 a Școlii medii 
nr. 4 din Timișoara a stat 
mai mult pe ptrtia de schi. 
Pe Clâbucetul Predealului plr- 
tiile au fost de asem'enea a- 
proape toată vacanța arhipli
ne. Am tntîlnit aici la Pre
deal și tn general pe întreaga 
Vale a Prahovei pe mulțl 
fruntași la învățătură și tn 
sport. Florica Nicula (Șc. 
medie nr. 7 București),

V. TOFAN

(Continuare in pag. a 6-a)

ceflui de al XV-lea 
UEFA pentru juniori, 
de reprezentativa R.P. 
mult discutata finală
pionatului mondial de fotbal 
din 1958, dintre echipele Bra
ziliei și Suediei, fazele palpi
tante prilejuite de întâlnirea 
fotbaliștilor romîni și spanioli 
etc.

Iubitorii sportului din Capi
tală au ocazia să asiste, miine 
după-amiază (la orele 17,15, 
19,15 și 21,15), la o intere
santă gală de filme documen
tare care va avea loc în sala 
Floreasca.

In numărul de azi

SparlaClHada da Iarnă Gimnaștiisă se antreneze 
a tinerelului in Capsid in comun

0 pagină de fotbal | Ultimele știri externe

alOToa.se


La clubul Flacăra.

Muncă organizată, rezultate bune
Codaș în ediția trecută a Sparta

chiadei de iarnă a tineretului, con
siliul clubului sportiv Flacăra din 
raionul „30 Decembrie" a pornit în 
actuala ediție hotărît să fie fruntaș. 
Și, în consecință, a luat din vreme 
măsurile 
laborare 
un plan 
a trecut

Rezultatele s-au și 
de asociații sportive 
început într-un cadru festiv și 
o numeroasă participare,
frumoasa demonstrație făcută la se
diul asociației Cinematografia-Buf- 
tea, cu concursul sportivilor fruntași 
de la Steaua, s-a scris în ziarul

necesare: a alcătuit în co- 
cu comitetul
de acțiune
la fapte.

raional U.T.M. 
sistematic și-

p patriei, în orașe și 
întreceri în cadrul

e tot cuprinsul
zde pasiona-nle 
retului.

în Capitală, desfășurarea Spartachiadei cunoaște 
fate. Zilele trecute am întreprins un raid-anchetă la 
teritoriale din Capitală, pentru a afla 
primei etape a acestei mari competiții

- ★

organizează în acestesate, se
Spartachiadei de iarnă a fine-

în ce stadiu 
de mase.

i aceeași intensi- 
cluburile sportive 

se află întrecerile

văzut. In 
întrecerile

69
au
cu

Despre

„ Vom. cuprinde in întreceri 28 ooo de tineri și tinere
In raionul V.I. Lenin își desfășoară 

activitatea 53 de asociații sportive. 
Ele sâit sprijinite și îndrumate de 
către clubul sportiv teritorial Progresul. 
Tocmai de aceea — pentru a cunoaște 
fa amănunt modul cum se desfășoară 
Spartachiada de iarnă a tineretului — 
ne-am adresat secretarului cu proble
mele organizatorice din acest club, 
tor. DUMITRU ZAHARIA.

„Marea majoritate a asociațiilor spor
tive din raionul nostru — ne spunea 
tor. D. Zaharia — sînt tn toiul des
fășură! ii frumoaselor întreceri din ca
drul Spartachiadei. In 48 de asociații 
aportive sini tn curs de desemnare 
campionii primei etape. Doar tn cele 
5 asociații sportive sătești — din vina 
noastră — nu au început încă concursu
rile. în zilele următoare și aici se va 
da semnalul de începere a întrecerilor".

— La ee sporturi se ceostată o aflu
ență mai mare I

— Dacă ar fi să facem o statistică 
cred că primele locuri ar reveni șahu
lui, tenisului de masă și săniușului. La 
competițiile organizate la aceste ramuri 
au participat majoritatea celor peste 
15000 de concurenți și concurente care 
au evoluai pină acum la Spartachiadă. 
Urmează crosul, schiul, triata, tirul 
fi halterele. Stăm mai slab cu organi
zarea concursurilor de orientare turis
tică, gimnastică fi patinaj. Pentru acest 
din urmă sport au existat condiții o- 
biective: deși am amenajat două pati-

noare, vremea caldă nu ne a permis des
chiderea lor. în rest, pentru orientare 
turistică și gimnastică, este vina noas
tră că n-am sprijinit asociațiile să or
ganizeze întreceri. Aș vrea să eviden
țiez pentru buna organizare a concursu
rilor și mobilizarea unui număr sporit 
de participanți asociațiile sportive Vul
can (1500 de participanți), Vestitorul 
(1500), Sfatul popular (peste 
Ministerul de Finanțe (500).

— Cc măsuri speciale ați luat 
buna desfășurare a întrecerilor 
etape a Spartachiadei de iarnă 
neretului ?

— Am înființat centre de schi pe 
care le-am dotat cu materialul și echipa
mentul necesar și am activizai antre
norii pentru a sprijini efectiv organi
zarea și desfășurarea competițiilor la 
ramurile sportive prevăzute in regula-

2000),

pcntru 
primei 
a ti-

mont. De asemenea, ei au depistat ele
mentele talentate evidențiate de con
cursuri și le-au îndreptat spre secțiile 
de performanță. In această privință 
trebuie să arăt însă că am avut serioase 
lipsuri în ceea ce privește mobilizarea 
maeștrilor emeriți și maeștrilor spor
tului. Deși avem aproape 50 de spor
tivi care dețin astfel de titluri, nici 
unul dintre ei nu și-a adus contribuția 
la desfășurarea întrecerilor Spartachia
dei de iarnă. Ne-am propus ca pentru 
perioada care urmează să ne 
de aportul lor.

Intensificîndu-ne munca și 
sprijinul activ al sportivilor

folosim

primind 
fruntași 

vom reuși să mobilizăm la Spartachiadă 
28.000 de tineri și tinere din 
cele 53 de asociații sportive din

toalt 
raion.

nostru. Acum este rîndul asociații
lor sportive I. T. C. N., G. A. C. 
Otopeni, Sănătatea, P. T. To C.P.B., 
I. C. S. I. M„ I. P. M. <ș. a. să fie 
evidențiate pentru mobilizarea ma
sivă a participanților la Spartachia
dă, pentru frumoasa festivitate de 
deschidere a competiției și pentru 
reușita organizare a întrecerilor.

Pe lîngă sprijinul deosebit de pre
țios acordat de organizațiile U.T.M., 
este bine să amintim și aportul adus 
de unii antrenori și tehnicieni. Este 
cazul antrenorilor Gh. Cîrjanovschi 
de la A. S. Sănătatea, Emanoil Rei- 
cher de la A.S. Geologia și de in
structorii Boris Hlevea de la A.S. 
Proiectantul, Al. Bonțoiu și Coca 
Constantin 
Constantin 
alții, care 
punerea la 
telor de organizare 
Spartachiadei.

Consiliul clubului 
a folosit vremea favorabilă 
zării întrecerilor pe zăpadă 
nind asociațiile sportive de 
prinsul raionului să organizeze con
cursuri de săniuș. Cele mai harnice 
asociații au fost Olimpia, Arta și 
Sănătatea, care au strîns la startul 
probelor sute și sute de copii și 
tineri. Remarcabilă este și inițiativa 
asociațiilor sportive Academia R.P.R. 
și I.P.C.M.C., care au organizat în 
cadrul excursiilor efectuate la 
deal și la Borșa concursuri de 
orientare turistică și săniuș.

„Sintem hotăriți să ne îndeplinim 
angajamentul îuat“

— Cum aprcciați rezultatele în
registrate pînă acum în raionul Ni
colae Bălcescu ?

Cu această întrebare ne-am adresat 
tov. Ștefan Dincă, secretar cu proble
me organizatorice la clubul Unirea, so- 
licitmdu-i câteva amănunte privind în
trecerile Spartachiadei de iarnă a tine
retului în acest raion.

Și răspunsul nu a întîrziat să vină:
— Ptnă la 9 ianuarie, 16.052 de ti

neri și tinere din raionul Nicolae Bâl- 
ceșcu au luat startul la 11 discipline 
sportive din cadrul Sțtartachiadei. De 
pildă, la gimnastică au participat 4179 
de sportivi, 3737 la cros, 1453 la șah, 
874 la schi, 626 la concursurile de 
orientare turistică etc., etc. Piuă la 10 
februarie stntem hotărtți să ne îndepli
nim angajamentul 
biliza in întreceri 
tinere.

luat, acela
31.000 de

de a mo- 
tineri și

II. N.

Al.
de la A.S. Tipograful, 

Manole de la P.T.T. și 
au contribuit efectiv la 
punct a tuturor amănun- 

a întrecerilor

raional Flacăra 
organi- 
spriji- 

pe cu-

Pre- 
schi,

D. St.

La clubul sportiv Gloria—sub posibilități...
O discuție recapitulativă, cu acti

viștii clubului sportiv Gloria, în legă
tură cu modul în care s-au desfășu
rat pină acum întrecerile din cadrul 
etapei I a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului, in asociațiile sportive 
raionul 1 Mai, a fost edificatoare 
multe puncte de vedere.

din 
din

• Toate cele 42 de asociații spor
tive din raion, au organizat între
cerile primei etape. Ca și altădată, 
tineretul a primit cu interes această 
populară competiție, inscriindu-se in 
număr mare pe foile de concurs.

a soci at iileîntrebare :
au mobilizat cei mai

— 0 altă 
sportive care 
mulți participanți ?

— Notați: Autobuzul — 2440 parti
cipanți, Dîmbovița — 2262, Constructo
rul — 1354, Firul alb — 862, Recolta 
Sinești — 423 etc. In același timp însă, 
avem și unele în 
mai slab. De pildă, la Industria bum
bacului A (președintele asociației spor
tive: D. Ionescu) sînt numai 15 îtr

care munca merge

scriși din cîteva mii de salariați ; fa 
Bere Rahova (președinte: C. Rubrica)

la Abatormdoar 91 de participanți,
(președinte: N. Paraschiv) numai 40 de 
tineri prezenți la startul întrecerilor. 
In întreg raionul, Spartachiada de iar
nă a tineretului a fost organizată in 
60 din cele 62 de asociații sportive 
existente. Cele... tnllrziate sînt Secția 
tnvățănunt și I.R.A. 6.

Inițiative lăudabile la Olimpia
43 de asociații sportive din cele 

43 existente în raionul Tudor Vla
dimirescu a căror activitate este 
coordonată de clubul sportiv Olim
pia, au mobilizat în cele 40 de zile 
de întreceri de pină acum peste 
17.000 de participanți.

Cele mai frumoase rezultate au 
fost obținute de acele asociații care 
din prima zi a competiției au tre- 

întrecerilor. La 
Construcția, 
de 
ale
(530

de 
pe șantie- 

Capitalei 
de parti- 

tenis
(83)

de 
etc.

cut la organizarea 
asociația sportivă 
exemplu, 2518 tineri 
rele de construcții 
s-au întrecut la șal.
cipanți), haltere (1245), 
masă (396), tir (50), schi 
„Secretul" acestei participări nume
roase este munca temeinică depusă 
de membrii consiliului asociației 
sportive și de organizatorii grupelor 
sportive Asociația Construcția s-a 
pregătit din timp pentru întrecerile 
Spartachiadei. S-a completat inven
tarul sportiv, au fost recondiționate 
mai multe mese de tenis, s-au con
fecționat haltere etc. Grupurile so
ciale dispun de mese de tenis, hal
tere fixe 
du-se aci 
tămînă.

Printre
fruntașe în 
dei se numără 
de participanți 
haltere, 200 la 
50 la concursuri
ticăetc.), I.O.R. (1.050), Spartac (1.300), 
Bumbacul (800).

Consiliile asociațiilor sportive Tim
puri noi, Unirea, Flacăra roșie au

dat dovadă cu ocazia organizării 
întrecerilor de mult simț gospodă
resc, confecționînd din resurse loca
le materiale sportive necesare des
fășurării competițiilor 
dei.

Nu putem trece cu vederea nici 
inițiativa tovarășilor
Olimpia care, în strînsă colaborare 
cu comitetul raional U.T.M., au in
clus în programul festivităților pri
lejuite de „joia tineretului" de la 
Casa de cultură a tineretului, o 
oră de sport rezervată întrecerilor 
Spartachiadei. Tot la Casa de cul
tură a tineretului se organizează de 
două ori pe săptămînă, sub condu
cerea unor antrenori ai clubului, în
treceri sportive pentru utemiștii din 
unitățile de muncă care nu 
ciații sportive.

Sînt și asociații sportive 
toriul raionului care 
pă de Spartachiadă.

Spartachia-

de la clubul

au aso-

pe teri-
preocu-

etc., concursurile organizîn- 
de două-trei ori pe săp-

celelalte asociații sportive 
organizarea Spartachia- 

Flacăra roșie (1700 
dintre care 200 la 

șah, 100 la cros, 
de orientare turis-

SPORTUL POPULAR
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nu se
De exemplu, 

la asociația sportivă Izolatorul s-au 
înscris pe foile de concurs 190 de 
tineri, dar pînă la 7 ianuarie con
siliul asociației (președinte tov. I. 
Nandor) nu a organizat nici o în
trecere. O slabă activitate se con
stată și la asociațiile sportive Ecra
nul (președinte tov. G. Tomescu), 
Mătasea Dudești (26 de participanți 
din 300 de membri UCFS — preșe
dinte tov. C. Stan) și Textila (60 
de participanți din 700 membri 
UCFS — președinte tov. V. Mano- 
lache).

Sugerăm tovarășilor din consiliile 
acestor asociații sportive să nu aș
tepte pînă la primăvară pentru or
ganizarea Spartachiadei de... iarnă.

• Cele mai bune rezultate le-au 
obținut asociațiile Forestierul (525 de 
participanți), Stela (185 de partici
pant), Indvinal (140 de participanți), 
I.D.P.B. (200 de participanți), Izola
torul (120 de participanți). Asociația 
Izolatorul a avut o frumoasă iniția
tivă, 
cros 
neri.

lăsat-o „mai moale" in ultima vreme. 
Doar 250 de participanți din peste 
2000 de membri UCFS! Același lu
cru și la Avintul Pipera, Tinărul sa
nitar, Decorativa și altele.

Pină la 10 februarie, data la care 
se încheie prima etapă, este timp su
ficient ca deficiențele constatate să 
fie înlăturate și toți tinerii care 
și-au manifestat dorința de a parti
cipa la întrecerile Spartachiadei de 
iarnă să poată să și-o îndeplinească.

v. p.

— Cum ați organizat întrecerile 
de orientare turistică ?

— Deși pentru prima dată în progra
mul Spartachiadei, aceste concursuri au 
fost mult îndrăgite. Pentru o cit mai 
bună desfășurare a lor, comisia raională 
de turism și alpinism i-a instruit pe 
responsabilii secțiilor de specialitate 
din cadrul asociațiilor sportive. O serie 
de concursuri au avut loc la Brănești, 
Pasărea etc. întreceri frumoase au or
ganizat asociațiile sportive Dîmbovița, 
Danubiana, Viscoza, Autobuzul. In in 
Iniția noastră stă organizarea în curtnd 
u iutei excursii la Predeal. Cu acest 
prilej vom organiza concursuri de orien
tare turistică in cadrul Spartachiadei

— Ce ne pute|i spune <lespr< 
concursurile de schi și patinaj 1

dotînd cu premii concursul de 
la care au luat parte mulți tl-

raională de organizare 
o participare de peste 

in eta-

• Comisia 
scontează pe 
15.000 de tineri și tinere 
pa pe asociații. Pină la ora actuală, 
la întrecerile desfășurate au luat star
tul doar 6500 de participanți. Deci, 
mai puțin de jumătate.

Una din cauzele care au dus la 
această situație este șt aceea că aso
ciații ca Electronica, de pildă, care 
au pornit foarte „tare" la început au

La clubul sportiv Metalul „23 Au
gust", pînă la 5 ianuarie la între
cerile Spartachiadei au 
pat 16 055 tineri și tinere, 
mărul cel mai mare de 
a fost la haltere: 3 855. 
în ordine întrecerile de 
2 950 concurenți, cele de 
tică cu 2 930 participanți 
de cros cu 2120.

S-au evidențiat pentru 
sele rezultate înregistrate
țiile sportive Solex, Electroapara- 
taj, F.R.B., I.T.B., Fîniînica etc.

parfici-
Nu- 

înscriși 
Urmează 
șah cu 
gimnas- 
și cele

frumoa- 
asocia-

— Pentru schi s-a amenajat un cen 
tru la baza sportivă a clubului nostru, 
în șos. Olteniței ; alți sportivi s-ai 
întrecut pe „pista** de la Autobuzul, 
alții la Constructorul și, în sfîrșit, mulți 
dintre ei au concurat cu prilejul ex 
cursiilor organizate la munte. Patina 
torii au avut la dispoziție patinoari 
naturale amenajate la Combinatul agro 
alimentar ,,30 Decembrie** și la Țesă 
tăriile reunite. Rezultatele puteau fi ș 
mai bune dacă nu ar fi existat o serii 
de lipsuri. Astfel, nu ne-am ocupat ir 
aceeași măsură de toate asociațiile, celt 
mici lăsîndu-le mai la urmă. De ase 
menea, nu am luat din timp măsuri 
pentru crearea de patinoare naturale 
Atunci ciad ne-am... trezit noi, a venii 
căldura. In plus, socotesc că și numă 
rul de participanți la concursurile di 
săniuțe putea fi mai mare dacă s-ai 
fi dat mai multă atenție organizării în 
trecerilor. Lucru asemănător și în ceet 
ce privește tirul, cu toate că avem ui 
poligon bine utilat la A. S. Autobuzul

(M. T.)

Clubul sportiv Olimpia organizează de două ori pe săp- 
tămînă la Casa de cultură a tineretului întreceri sportive 
pentru utemiftii din raionul Tudor Vladimirescu. Iată 
două imagini de la concursurile de șah și haltere care 

au avut loc miercuri după-atniază
Foto: V. Bageas



Sportul la casele de cultură
-------------—■—■——----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.  

au reușit ele să organizeze cit mai 
sportivă, să atragă și să angreneze

Casele de cultură ale tineretului... In frumoasele și spațioasele 
lor săli pășesc zilnic mii și mii de tineri — elevi, muncitori, studenți 
care își petrec o parte din timpul lor liber într-un mod plăcut și util, 
studiind o carte, vizionînd un film, audiind o conferință sau dansînd.

Dar, activitatea caselor de cultură ale tineretului nu se rezumă 
numai la acțiuni cultural-educative. Aici, de la o vreme, s-a stator
nicit $i o frumoasă activitate sportivă. La casele de cultură, tinerii 
au prilejul să se Intîlnească cu sportivi fruntași, să participe la sim
pozioane pe teme sportive, să asiste la întreceri demonstrative și chiar 
să practice sportul preferat. Iată de ce, in rindurile ce urmează ne-am 
propus să prezentăm, pentru început, două case de cultură ale tine
retului, să vedem în ce măsură 
viu și mai interesant activitatea 
în sport cit mai mulți tineri...

CIT MAI
CONCURSURI,

MULTE CONCURSURI
ca tinere- 
cultură să 
sportul pe 
organizeze 
de masă

de cultură a tineretului 
„16 Februarie", în afară

te acestea, în planul de muncă 
conducerii Casei raionale de cui tu--f 
ră există prevăzute și acțiuni epor-" 
tive. Astfel, la începutul lunii de-.- 
cembrie 1962, în cadrul unei „du- j; 
minici cultural-sportive", formația
de gimnastică a 1 
sporturilor și Telecomunicațiilor a 
prezentat un program mult apreciat 
de tinerii care au asistat. Tot a- 
tunci, boxerii de la clubul Rapid, 
conduși de antrenorul Gh. Lungu, 
au făcut reușite demonștrații. Maes- 
tra emerită a sportului ia handbal, 
Maria Constanținescu, a avut o in- 
tîlnire cu pionierii din raion, cărora 
le-a vorbit despre succesele handba
lului romînesc, despre activitatea ei 
de sportivă fruntașă.

Pentru ziua de 20 ianuarie, tot 
cu prilejul unei „duminici cultural- 
sportive", sînt prevăzute conferințe^, 
pe teme sportive. Tinerii care frec--* fi *
ventează Casa de cultură din raio-T ||| 1 It lll Uf*
nul Grivița Roșie vor avea astfelȚ gJV
prilejul să ia cunoștință de „locuri ‘ 
turistice în jurul orașului București", 
de stadiul întrecerilor Spartachiadei 
de iarnă în raion, vor audia, de a- 
semenea, șl o expunere dedicată
hocheiului. Vor urma 
gimnastică și haltere, 
acestei luni, în planul 
Casei de cultură este 
întilnire cu sportivii care au vizitat Ț 
Uniunea Sovietică. Luna viitoare, a-J 
matorii de sporturi din raion se vor* 
întîlni la Casa de cultură cu fot- * 
baliști, baschetbaliști și handbaliștiȚ 
de la clubul Rapid, care, printre al-* 
tele, vor vorbi despre perspectivele £ 
și obiectivele echipelor feroviare în* 
anul competițional 1963.

Iată deci cîteva 
ilustrează faptul că 
tură 
vița Roșie, sportul 
teni. Trebuie doar să-i angrenăm în 
practicarea lui.

poruve , iormația ± 
Ministerului Tran- + 
lpnnmiininatiilnr n ’

pozioanele dar e necesar 
tul prezent la casa de 
fie îndrumat să practice 
care îl îndrăgește. Să se 
concursuri de șah, tenis
(care au condiții bune de desfășu
rare), de săniuțe și schi, să se acorde 
diplome și titluri de campioni ai ca
sei de cultură. Intenția de a forma 
echipe de gimnastică, șah și tenis de 
masă pe lingă casa de cultură e 
lăudabilă și cu puține eforturi poate 
deveni cit mai curînd realii a te. Așa 
cum din formația artistică s-au ri
dicat elemente talentate, tot la fel 
și cu prilejul concursurilor sportive
— mai ales în cadrul Spartachiadei
— se pot ridica sportivi talentați.

Cîteva 
casei de 
vizitat-0, 
14.638 de 
sportiv prea puține se află în bo
gata bibliotecă. După spusele res
ponsabilei, vreo 400, dintre care 
foarte multe stau în magazie !! Este 
de dorit ca alături de preocupările 
pentru o cît mai bogată activitate 
culturală, cartea sportivă să stea și 
ea în centrul atenției. Atunci cu si
guranță că numărul volumelor citite 
(32 000 anul trecut) și al cititorilor 
(1 800) va crește cu siguranță. Citi
torii sînt tineri și ei iubesc atit 
sportul cit și iiteratura sportivă.

Un început promițător
...Casa de cultură a tineretului din 

raionul Grivița Roșie. Pe scenă, o 
formație artistică repetă de zor, la 
bibliotecă tinerii vin într-una, adu- 
cînd și luînd tot mai multe cărți. 
Să vedem acum cum se desfășoară 
activitatea sportivă.

Despre aceasta nu se pot scrie 
prea multe lucruri. Explicația con
stă în faptul că la Casa de cultură 
nu există o sală, fie ea cît de mică,

La Casa 
din raionul 
de lunea, în restul săptămînii pulsea
ză o activitate intensă. Marțea are 
loc „ziua elevului", miercurea „ziua 
tinărului inovator", joia, tradiționala 
„joie a tineretului". De fiecare dată 
numărul participanților este de or
dinul sutelor. Așa se face că în tri
mestrul IV al anului trecut peste 
50 000 de tineri au trecut pragul Ca
sei raionale de cultură. La acest 
succes a contribuit fără îndoială pro
gramul bogat și variat pe i 
varășii din conducere s-au 
să-1 realizeze. Almanahurile 
pozioanele tehnice, montajele 
muzicale, serile de întrebări 
punsuri fac parte de fiecare dată din 
program. Și să nu uităm : dansul.

Dar sportul ? Activitatea sportivă 
e prezentă în viața Casei de cultură 
„16 Februarie" ? La această întrebare 
tov. director Ion Iliu ne-a răspuns 
printr-o serie de 
dențiat. în fața 
16 Februarie au 
maestrul emerit 
vulescu, maeștrii sportului S. Cazan 
șl A. Novacec, crainicul sportiv Ion 
Ghițulescu. Au avut loc simpozioa
nele „Sportul în anii regimului de
mocrat-popular", „Sportul în U.R.S.S." 
ș.a., care s-au încheiat de fiecare 
dată cu demonstrații de lupte, box 
și haltere. Au evoluat în fața tine
rilor,' cu acest prilej, sportivi de la 
asociația sportivă Semănătoarea și 
de la clubul Steaua. Sportivii mi
litari vin deseori aici. S-a legat în
tre' ei și colectivul Casei de cultură 
a tineretului și o prietenie trainică.

Acestea sînt fără îndoială lucruri 
bune. Totuși pe viitor atenția va 
trdbui să se îndrepte spre atrage
rea tinerilor în practicarea sportului. 
Sînt binevenite demonstrațiile, sim- dedicată activității sportive. Cu- toa-.

care to- 
strâduit 
și sim- 

• literar- 
și răs-

cuvinte despre 
cultură : la data
In rafturile ei 

volume. Dar cărți

biblioteca 
cînd am 
se aflau 

cu subiect

date, demne de evi- 
tinerilor din raionul 
vorbit despre sport 

al sportului D. Pir- a tineretului

Note critice

DE CE ND SE RESPECTA PROPRIILE HOTĂRÎRI!
Printre hofârîrile plenarei consi

liului raional UCFS Tirnăveni, care 
a avut loc cu cîteva luni în urmă, 
se numără și aceea cu privire la 
introducerea gimnasticii în producție. 
In urma constatărilor făcute pe te
ren, s-a ajuns la concluzia că în 
întreprinderile din Tîrnăveni este po
sibilă și constituie chiar o necesitate, 
practicarea gimnasticii în producție.

Cu cîțiva anf In urmă gimnastica 
în producție a fost practicată la co
operativa Grivița Roșie, în atelierul de 
lustruit mobilă, dar datorită insufi
cientei preocupări a consiliului aso
ciației și a conducerii cooperativei, ea 
a fost abandonată după un timp re
lativ scurt.

Consiliul raional UCFS a îndru
mat în repetate rînduri consiliile aso
ciațiilor sportive Chimica (Combina
tul chimic), Sticla (Fabrica de gea
muri), Voința (Coop. Grivița Ro
șie) și altele să studieze posibili
tatea introducerii gimnasticii în 

in unitățile pe lingă care
tatea 
producție

întreceri deT 
La sf îrșitul + 

de muncă al ♦ 
prevăzută o *

exemple 
la Casa de 

din raionul
are mulți prie-

care 
cul- 
Gri-

funcționează. Consiliile acestor aso
ciații și-au prevăzut în repetate rîn- 
duri acest obiectiv în planurile lor 
de muncă și au și luat unele hotărîri 
în această direcție. Consiliul raional 
UCFS a trimis specialiști — profesori 
de educație fizică și medici — în 
aceste unități pentru a stabili criterii 
științifice, genul exercițiilor care ur
mau să fie practicate. Mai mult, au 
fost aleși și instructorii voluntari care 
să conducă gimnastica în producție 
pe ateliere și secții. După toate aces
tea, lucrurile ar fi trebuit să meargă 
strună. Dar. nici pomeneală. In între
prinderile din Tirnăveni nici azi nu 
se practică gimnastica in producție.

întreba- 
consiliul 
asodați- 
duce la

Pe bună dreptate se pune 
rea s Cînd își vor respecta 
raional UCFS și consiliile 
Hor propriile hotărîri și vor 
capăt un lucru început ?

IOAN HASAȘIU
corespondent

Cei din consiliu către instructori : Exersați, exersați, băieți, căci e o plăcere 
să vă privim.

La sflrșitul fiecărei săplămîni, mii 
de oameni ai muncii, din București șl 
din alte orașe din țară,. își aleg ca 
loc de recreație Valea Prahovei. Cu 
trenul sau cu autocarele, ei pornesc 
spre munții înzăpeziți, în dorința de a 
luneca vijelios pe schiuri, sau de a 
străbate potecile ce se strecoară printre 

și slînci abrupte, îndrep- 
cabanele situate în cele 
locuri. Sinaia, Bușteni, 

numai cîteva din locali-

brazi seculari 
tîndu-se spre 
mai pitorești
Predeal, iată
lățite de pe Valea Prahovei, unde în 
preajma fiecărui sflrșit. de săptămînă 
pot fi auzite cuvintele: „Sosesc turiștii"... 
Și totul capătă mai multă viată. Pote
cile răsună de voioșie, de freamătul 
tinereții.

Unii dintre turiștii mai vîrstnici aleg 
cabanele apropiate. Majoritatea însă 
își fixează bine rucsacul pe spate și 
pornesc spre locurile de unde pot ad
mira întreaga panoramă ce se desfă
șoară jos. Și satisfacția pe care o în-

Dor, abia poate face față număru- 
mereu crescind al celor care doresc 

schieze la Piatra Arsă, sau să vadă 
ochii lor minunatul monument al na-

cearcă atunci, compensează oboseala 
urcușului de-a lungul potecilor pieptișe.

De curind, antrenorul de schi Marin 
Niculescu ne spunea că telefericul re
cent dat în folosință pentru transportul 
sportivilor de la cota 1.400 la Vîrful 
cu 
lui 
să 
cu
turii de la Babele.

In Predeal, conducătorii de excursii 
(N. Garbis, L. Dumbravă, E. Chiriac 
etc.) ne-au relatat despre numeroasele 
grupuri de turiști care au mers la 
schi pe pîrtia de la Clăhucet, la caba
nele Diham, Glrbova și altele. Unii 
dintre pârtieipanti au făcut primii pași 
în schi avînd concursul unor antrenori 
și instructori pricepufi, alții au 
zat cite o... bătaie cu zăpadă 
ca măcar in acest fel să ciștige 
torie“. Și printre unii și printre
am putut întîlni salariați de la Vulcan, 
Electromagnetica, Fabrica de confecții, 
numeroși elevi aflați în vacanță, studenți 
ele. Toți s-au bucurai din plin de fru
musețile Bucegilor și nu rare au fost 
ocaziile cînd am putut auzi:

— „La revedere, pe săptumiiui vii
toare.

organi- 
dornici 
o „vie- 
ceilalți

Astăzi—primele întilniri în București
Ain cadrul „Cupei Sportul popular"

A 6-a ediție a „CUPEI SPORTUL 
POPULAR", rezervată echipelor de 
juniori și junioare la handbal in 7, 

. începe și in Capitală. Comisia orășe
nească de handbal a stabilit, in ulti-

■ ma sa ședință, ca întrecerea să se 
desfășoare în două serii:

Seria I: S.S.E. Nr. 2 I, Steaua, Di-
■ namo și Voin(a ;

Seria a n-a: Știința, S.S.E. Nr. 1, 
Rapid și S.S.E. nr. 2 II.

La junioare, cele patru echipe în
scrise vor juca intr-o singură serie:

S.S.E. Nr. 1, S.S.E. Nr. 2, Rapid 
. C.S.S.

în cadrul fiecărei serii se vor dis
puta numai jocuri-tur.

Primele partide au loc astăzi, în 
sala Floreasca, printre partidele, din 
deschidere, care încadrează meciul 
internațional feminin Rapid — Loko
motiv Zagreb. La ora 14.15 se dis
pută jocul S.S.E. Nr. 1 — S.S.E. Nr. 
2 II și în continuare Steaua — Di
namo, ambele 
întilniri sint 
miercuri.

Și

de juniori. Viitoarele 
programate marți și

„CUPA DE IARNA" IN PLINA DESFĂȘURARE

AUREL CRIȘAN, coresp.
In fotografie — o lecție de sclii.. ■ 1■ •4

• Astăzi se desfășoară prima eta
pă din returul întrecerii masculine 
a „Cupei de iarnă". în program fi
gurează cîteva întilniri interesante, 
printre care Steaua — Rapid și Ști
ința — Dinamo București. Iată, de 
altfel, ordinea în care se vor des
fășura aceste jocuri: Sala Floreasea, 
ora 18,30: Titanii — C.S. Școlar; 
Steaua — Rapid; iar după meciul 
Rapid București — Lokomotiv Za
greb (f) din cadrul „C.C.E.", Știința 
— Dinamo București și Dinamo Ba
cău — Rafinăria Teleajen.

• După ultimele partide desfășu
rate în „Cupa de iarnă" la Cluj, 
clasamentul 
rată astfel: 
2. Institutul 
(189:134); 3. 
dustria Sîrmei Cîmpia Turzii 5 
5. Rapid 4 p; 6. Motorul 0 p. 
Radvany — coresp.).

• S-a încheiat turul „Cupei 
iarnă' 
din Ploiești. 
C.S.O. Ploiești 
8 p; 3. A.S.A.
5. Progresul 2 
(M. Popescu și 
coresp.).

• Din 
nești de 
desfășurat 
vată echipelor a 14 asociații sporti
ve din cadrul Clubului Sportiv Mun
citoresc din localitate. Pe primul 
loc s-a clasat echipa Mecanicul 
Mociur. (I, Plăvițiu — coresp.).

la 
întrecerii masculine a- 
1. Știința 10 p (154:100); 
pedagogic de 3 ani 10 p 
C.S. Școlar 9 p; 4. In-

Pi 
(P.

de 
rezervată echipelor masculine 

clasamentul: 1. 
p; 2. Locomotiva 
p; 4. S.S.E. 4 
6. Prahova 0 

Gh. Alexandrescn

Iată
10 
8 

p;
p; 
p-

inițiativa comisiei orășe- 
specialitate, la Reșița s-a 
recent o întrecere rezer-

din „Cupa de iarnă"' 1 • Rezultate
ia Brașov: Dinamo — Chimia Făgă
raș 32—25; Tractorul — Știința
50—24; Recolta Hălchiu — Textila 
Sf. Gheorghe 27—22; Tractorul — 
Chimia 
40—22;
Recolta 
21—15;
șov 6—0; Colorom Codlea — Carpați 
Brașov 31—22; Carpați — Recolta 
Sînpetru 22—19; Recolta Hărman — 
Timișul 34—21; Luceafărul — Colo
rom 34—31. în urma acestor rezul
tate, în seria I conduce Dinamo Bra
șov cu 12 p., urmată de Tractorul 
10 p și Recolta Hălchiu 10 p, iar în 
seria a Il-a, pe primul loc se află 
Luceafărnl cu 12 p, urmată de Co
lorom Codlea cu 7 p și Recolta Hăr
man 4 p. (C. Diaconescu șl V. Po- 
povici — coresp.).

• în prima etapă 
„Cupei de iarnă" Ia 
registrat următoarele 
MININ: C.S.M. Sibiu 
19—4; Păltiniș Rășinari 
Cisriădie 6—0; Faianța
— C.S.M. Mediaș 6—0; <
— Firul roșu Tîlmaciu !
CULIN: C.S.M. Mediaș 
Sighișoara 20—30; G.A.C.
Cisnădioara — Textila Cisnădie 13-21; 
Voința Sibiu — Metalul Copșa Mică 
14—16. (I. Ionescu — coresp.).

• Rezultate din întrecerea femi
nină a „Cupei de iarnă" la Oradea: 
F.C.O. — S.S.E. 10—5 (6—1); Voința
— Olimpia 6—1 (3—0). în finala 
competiției se vor întîlni echipele 
Favorit și I.T.O. (P. Lorincz — co
resp.).

33—29; Dinamo — Textila 
Recolta — Știința 27—18; 

Hărman — Recolta Sînpetru 
Luceafărul — Timișul Bra-

a returului 
Sibiu s-au în- 
rezultate: FE- 
II — FI. roșie 

I — Textila 
Sighișoara 

C.S.M. Sibiu 
23—8; MAS- 

Voința 
„9 Mai"

In jurul ringuri
e Mîine au loc în toată țara pri

mele întilniri din campionatul repu
blican al juniorilor și al concursului 
republican de calificare seniori. Cam
pionatul de juniori și concursul de 
calificare seniori, competiții de mare 
importanță, trebuie să se bucure de 
o frumoasă organizare din partea 
comisiilor locale de box. In ceea ce-i 
privește pe boxeri, aceștia sînt che
mați să practice un box cît mai com
plet, iar arbitrii au datoria să sti
muleze pe cei care dovedesc cunoș
tințe tehnice temeinice și, în același 
timp, să penalizeze pe pugiliștii care 
pun

•

iova 
pele 
formația Autorapid este înființată de 
foarte puțin timp, totuși boxerii aces
tei echipe au reușit o surprinzătoare 
victorie, cu scorul de 12:8. Iată re
zultatele tehnice : I. MitrOi (A) b. p. 
I. Popescu (E), N. Gîju (E) b. p. I. Dra- 
gomir (A), F. Caiac (A) b. p. M. Ște- 
fanovici (E), F. Radovici (A) b. p. S. 
Radu (E), A. Totirlici (A) b. p. A. 
Vanuț (E), C. Manolache (E) b. p. 
C. Iancu (A), I. Han (E) b. ab. 1 D. 
Deliu (A), C. Gherghina (E) b.p. T. 
Uțu (A), P. Cazacu (A) b. ab. 3 P. 
Bădoi (E), P. Pirlea (A) b. p. M. Go- 
deanu (E).

I. Cetățeanu și M. Gherghinoiu— 
coresp.

preț exclusiv pe boxul în forță. 
Zilele trecute a avut loc la Cra- 
întîlnirea amicală dintre echi- 

Autorapid și Electroputere. Deși

• La federația noastră de specia
litate a sosit recent o scrisoare din 
partea forului similar din R. P. Po
lonă, în care se propune ca prima 
întilnire dintre echipele reprezenta
tive ale Romîniei și Poloniei din ca
drul Cupei Europei să se desfășoare 
la București, la data de 9 sau 10 
februarie, urmind ca cea de a doua 
să aibă loc la 9—10 martie la Var
șovia. F. R. Box a venit cu o con
trapropunere : 23 februarie la Var
șovia și 23 martie la- București.
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BUCUREȘTI LA PRIMA INEDINOERE!

Stiinta Timișoara, superioară in repriza secundă,
a învins echipa feroviară cu 88-83 (41-42)

Două echipe cu certe posibilități, dar 
extrem dc capricioase, Rapid București 
ți Știința Timișoara, s-au întrecut joi 
scara. la Floreasca, într-o partidă fru
moasă. jucată cu ardoare până Ia ulti
mul fluier al arbitrilor. Feroviarii se 
prezentau neînvinși înaintea acestui meci 
ți. după cum au evoluat în primele 
minute ne lăsan impresia că vor obliga 
ți pe timișoreni să încline steagul. De 
altfel, începutul acestei întîlniri nc-a 
delectat pur și simplu. Cele două 
înscriseseră in 14 minute 65 de 
( !). majoritatea din încercări 
scm'distanță, promițând un meci

dar cili ar

echipe 
puncte 
de la 
mare. 

A fost perioada în care bucureștenii au 
condus manevrele. Cu un Cristian Po- 

Dinescu în zi 
au condus mai 

22—12, 24—16

studenții, care

pescu irezistibil ți cu 
bună de coș. rapidiștîi 
«sulte minute : 12—1, 
ți 30—23 (min. 12).

IXn acest moment.
pînă atunci nu se prea văzuseră, încep 
•S-și strings raidurile în apărare, să 
lupte eu mai multă ardoare la panou. 
Și, într-un timp foarte scurt, ei au

reușit au numai să egaleze, 
să aibă și oond<ucerca : 31—30 (min. 
14) și 37—36 (min. 17). Sfîrșitul repri
zei găsește Insă tot pe bucureșteni iu 
avantaj : 42—41.

Partida a fost decisă în primele 10 
minute după reluare. Pușcașii, mult mai 
inspirat, acum, și-a condus partenerii 
cu dexteritate, iar Ionescu și în special 
Viciu au trecut cum au vrut de adver
sarii lor direcți. Ca să nu mai vorbim de 
IVilwert, care a marcat de la semi dis
tanță aproape de cite ori a vrut... Așa 
se face că în acest timp, studenții s-au 
distanțat cu 8—10 puncte, fapt ce le-a 
permis să joace în continuare mult mai 
relaxat. Oaspeții au câștigat întîlnirea 
cu scorul de 88—83 (41—-42).

Arbitrii P. Marin și M. Tănăsescu 
(Buc.) au condus cu multe scăpări, 
care au dezavantajat — în egală măsură 
— ambele formații. Au jucat: RAPID: 
Cr. Popescu 30, Dinescu 14, Tursugian 
2, Predulea 12, R. Popovici 17, Slă- 
nescu 8, Gliiță; ȘTIINȚA: Pușcașu 
11, N. Ionescu 18, A. Popovici 15, Wil-

wert 14, 
Spătaru I

, Viciu 23, Leonite, 1 vanici,
2, Căpitan 5.

A. VASILIU

se desfășoară o nouă etapă (a 
cadrul campionatului masculin.

Miine
V-a) în
In București sânt programate (sala Flo- 
reasca de la ora 8,30) două partide: 
Știința București — Progresul și Steaua 
■—C.S.O. Craiova.

Din meciurile care vor avea loc în 
provincie, mai interesante ni se par 
cele de la Constanța (Farul—Steagul 
roșu Brașov), Roman (A. S. Roman— 
C.S.O. Galați) și Tg. Mureș (Știința— 
Dinamo București). Citiți programul 
complet la rubrica „Unde mergem Kurt Gohn, unul din javorifii cursei de slalom din cadrul „Cupei Postăvarul", 

în plin efort
Foto: T. Chioreanu

ZĂPADA CĂZUTĂ PERMITE ÎNCEPEREA ANTRENAMENTELOR

Echipa noastră campioană. Steaua, evoluează miine in Capitală, în compania 
formației CS.O. Craiova. Ialâ-l pe Andrei Folbert, căpitanul echipei, în plină 

acțiune

î**:- ' . 4

SLALOM URIAS, COBORIRE
Miine, două concursuri: „Cupa Postăvarul"

SĂRITURI
„Cupa telefericului"

Ninsoarea căzută în 
așternut oovor proaspăt 
pîrtiile de schi, făcîndu-le utilizabile 
pentru toate probele alpine și nordice. 
Faptul este îmbucurător, mai ales dacă 
ținem scama că temperatura ridicată 
înregistrată săptămînile trecute topise 
în mare măsură zăpada și făcuse impo
sibilă amenajarea pîrtiilor de slalom 
uriaș și de coborîre, precum și a tram
bulinelor, ceea ce a dus la limitarea 
antrenamentelor pentru aceste probe. 
Acum, însă, schiorii pot efectua din 
plin antrenamente pentru orice probă, 
ou condiția ca... pîrtiile să fie amena
jate. Deoarece stratul de zăpadă actual 
este mare, amenajarea pîrtiilor este sim
plă și ea constă din baterea lor, din 
construcția taluzurilor ș.a. Efectuarea 
acestor lucrări nu trebuie însă amînată. 
Membrii comisiilor locale, arbitrii, an
trenorii și în primul rînd schiorii tre
buie să organizeze cit mai urgent acțiuni

ultimele zile a 
dc zăpadă peste

uriașpîrtiîlor de slalom 
trambulinelor, după care

G. MOICEANU (DINAMO)—CEL MAI BUN
CICLIST ROMIN AL ANULUI 1962

Cxdiștil au avut in anul 1962 un 
aezor. com peri țxxial bogat îndeosebi 
in ceea ce privește participarea la 
întrecerile internaționale desfășurate 
peete hotare. Anul trecut rutierii 
noștri s-au prezentat la startul a 9 
competiții cicliste internaționale, cu 
4 mai mult decât in anul 1961. Și re
zultatele obținute — excepție fâcind 
clasamentul pe echipa in „Cursa 
Păcii* — au fost mai bune deeft in 
emil precedent. CteiișUî români au 
cucerit locul I — atît in clasamen
tul individual cit și in cei pe echipe 
— in competiția internațională „Cupa 
Marcel Cachin* (Paris—Rouen—Paris), 
au ocupat locul VI in clasamentul 
general individual al celei de a XV-a 
ediții a „Cursei Păcii" (în 1961 locul 
VII), au cucerit locul II pe echipe 
în „Turul R. P. Ungare" și locul 
II in clasamentul individual al com
petiției pentru tineret din R. P. Po
lonă, au ocupat locul VII la campio
natele lumii, realizând cea mai bună 
medie orară pe 100 km contra-crono- 
metru etc. Toate aceste rezultate do
vedesc că — in ceea ce privește com
portarea în marile întreceri interna
ționale — ciclismul romînesc a reali
zat o creștere în anul 1962. Firește, 
ciclismul nostru de șosea se putea 
afirma și mai puternic dacă nu s-ar fi 
făcut unele greșeli de pregătire și se
lecție, dacă rutierii consacrați ar fi 
luptat cu și mai multă ardoare pentru 
afirmare. Să sperăm că lipsurile sesi
zate în activitatea pe anul 1962 vor 
fi eliminate in actualul sezon.

Si anul acesta am întocmit clasa
mentul celor mai buni rutieri ro- 
nrini pe baza comportării de-a lungul 
unui sezon (1962). El îi evidențiază 
pe alergătorii care au dovedit sîr- 
guință în pregătire, dorință de a lup
ta din toate puterile pentru victoria 
culorilor țării și ale clubului spor
tiv din care fac parte, constanță în 
alergările interne și internaționale la 
■tartul cărora s-au prezentat. Pentru

de cel 
revine

a doua oară consecutiv titlul 
mai bun ciclist al anului 
maestrului sportului GABRIEL MOI
CEANU (Dinamo). Clasamentul pri
milor 20 de rutieri ai anului 1962 
se prezintă astfel:

1. GABRIEL MOICEANU (Dinamo)
94 de puncte: locul I in „Cupa
Marcel Cachin", locul VI in „Cursa 
Păcii*, locul II în concursul interna^ 
țional desfășurat in București cu par
ticiparea alergătorilor din Italia, R.P. 
Polonă și R. P. Bulgaria etc.

2. CONSTANTIN DUMITRESCU 
(Olimpia București) 81 de puncte: 
locul V in concursul internațional din 
R. D. Germană, locul VI in con
cursul internațional desfășurat la 
București cu participarea alergători
lor din Italia, R. P. Polonă și R. P. 
Bulgaria, locul I in „Cupa Brăilei" 
etc.

3. ION COSMA (Dinamo) 79 de 
puncte: locul V la concursul inter
național din R. D. Germană, locul 
IX în concursul internațional de la 
Kaunas,’ locul I în „Cupa UCECOM", 
locul II în „Cursa Scânteii" etc.

4. WALTER ZIEGLER (Dinamo) 65 
de puncte : locul I în „Cursa Scîn-
teii“ , Jocul II în „Cupa UCECOM",
locul VII în „Cupa F. R. Ciclism"
etc.

5. GH. RADULESCU (Olimpia
București) 63 de puncte : locul II
în ,Cupa F. R. Ciclism", locul I în

de

de amena jare a 
și coboirîre și a 
sportivii să înceapă antrenamentele.

Cit privește activitatea competițională, 
ea trebuie intensificată acum, cînd sta
rea zăpezii permite organizarea întrece
rilor nu numai în regiunile muntoase, 
ci și la altitudini mai coborâte. Pentru 
aceasta este 
sîilpr locale, 
tive să aibă 
organizarea 
toate probele și pentru toate categoriile 
de concurenți. Disputarea cu regulari
tate a concursurilor locale duce la ridi
carea nivelului de pregătire și deci la 
obținerea unor perfoi-manțe de valoare 
în concursurile cu caracter republican.

Un bun exemplu în această privință, 
îl. dă comisia de scbi a regiunii Brașov, 
care organizează miine un interesant 
concurs de fond și slalom special. Fon- 
diștii se vor întrece pe pîrtiile din 
Poiana Brașov în probele de 3 km 
junioare, 5 km juniori și senioare și 
15 km seniori, iar specialiștii probei 
de slalom își vor disputa întîietatea în 
cursa ce se va ține pe pîrtia Kantzeru- 
lui. La „CUPA POSTĂVARUL" este 
așteptată participarea masivă a schiori
lor din Brașov, Sibiu.

O inițiativă frumoasă a luat și comi
sia de schi din regiunea Ploiești care 
organizează, în colaborare cu asociația 
Carpați Sinaia, „CUPA TELEFERICU
LUI". Concursul se va desfășura dumi
nică și va consta dintr-o probă de 
slalom special cc va avea loc pe Valea 
lui Carp sau pe pîrtia din spatele Ho
telului Alpin.

Vești îmbucurătoare ne-au parvenit, 
de pildă, și de la Baia Mare. Coros-

necesar ca membrii comi- 
cluburile și asociațiile spor- 
cît mai multă inițiativă în 
concursurilor de scbi, la

pOTidentuI nostru regional, Vasilc Săsă- 
ranu, ne-a relatat despre interesantul 
concurs la care au luat parte schiori 
din Baia Mare, Sighct, Vișeul de 
și din comuna Borșa. întrecerile 
duițe de pîrtiile de Ia Mogoșa 
bucurat de un frumos succes și 
încheiat cu următoarele rezultate : slalom 
copii 9—11 ani: 1. E. Gherman (Baia 
Mare), categoria 12—14 
Gorog (Baia Mare), categoria 
ani : 1. I. Mihalyhazi (Baia 
fond 5 km, categoria 12-—14 
C. Marina (Sighct), categoria 
ani : 1. loan Popovici (Sighet). Comisia 
de schi a regiunii Baia Mare a prevă
zut și pentru săptămînile următoare o 
scrie de interesante concursuri.

Sus 
găz- 
s-au 
s-au

ani : 1. I. 
15—16 
Marc) ; 
ani: 1.
15—16

In Capitală, un nou curs
de arbitri

Peste cîteva zile (la 15 ianuarie) se 
va dcechide în Capitală un 
arbitri de rugbi. Cursurile, 
zate de comisia orășenească 
cialitate, vor avea loc în 
marți și vineri între orele 18,30—20,30 
ia sediul UCFS oraș București din 
str. N. Filipescu nr. 21-23. înscrie
rile se mai primesc la adresa de mai 
sus pînă la 14 ianuarie inclusiv.

curs de 
organi- 

de spe- 
fiecare

București)

cea de a 
a ciclistu-

ACTIVITATEA LA ZI
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campionatul republican de semifond, 
a făcut parte din echipa R. P. Ro
mine care a cucerit 
Marcel Cachin'1 etc.

6. GH. BADARĂ 
puncte : locul II în 
național pentru tineret desfășurat în 
R. P. Polonă, locul II în campionatul 
republican de fond, locul IV în 
„Cursa Scînteii", locul IV în cam
pionatul republican contra-timp etc.

7. ARITON SIMION (Vein,ța) 36 de 
puncte ;

8. ION ARDELEANU (Steaua) 34 
de puncte ;

9. LUDOVIC ZANONI (Dinamo) 32 
de puncte;

10-11. AUREL ȘELARU (Dinamo)

locul I in „Cupa

(Dinamo) 47 de 
concursul inter-

și GH. NEAGOE (Steaua) 24 
puncte; 12. Constantin Baciu (Steaua) 
23 de puncte; 13. D. Munteanu
(Olimpia București) 22 de puncte ; 14. 
Constantin Moiceanu (Olimpia Bucu
rești) 20 de puncte; 15. Grigore Ni- 
colae (Steaua) 19 puncte; 16. Nico- 
lae Niculescu (Steaua) 17 puncte; 
17—18. Fr. Gera (Steaua) și Petre 
Ghiță (Dinamo) 15 puncte; 19. Flo
rian Cristescu (Dinamo) 14 puncte; 
20. S. Mihălțeanu (Olimpia
10 puncte.

Ceea ce a determinat 
doua victorie consecutivă
lui Gabriel Moiceanu în clasamentul 
celor mai buni cicliști ai anului a 
fost tocmai continua pregătire la un 
nivel înalt. Maestrul sportului G. 
Moiceanu a fost, anul trecut, cel mai 
sîrguincios rutier. El s-a pregătit te
meinic în timpul iernii punînd accent 
atît pe pregătirea fizică generală, 
cit și pe pregătirea tehnică și tac
tică — lucru Pe care nu știm de ce 
nu-1 mai face și acum. Miile de ki
lometri acumulați la antrenamentele 
din timpul iernii au dat posibilitate 
ciclistului nostru să se numere prin
tre cei mai buni cicliști ai marii 
com,petiții internaționale „Cursa Pă
cii"", să cîștige primul loc in cursa 
Paris—Rouen—Paris, să facă față cu 
succes unor adversari redutabili cum 
au fost cicliștii italieni (campioni 
mondiali atît la echipe cit și ța~ in
dividual) etc. Este deci clar că pen
tru a cuceri titlul de cel mai bun 
ciclist al anului, pentru a putea a- 
duce țării rezultate dintre cele mai 
bune în competițiile internaționale, 
este necesar să faci un antrenament 
continuu, bazat pe cele mai noi mij
loace ale antrenamentului modem, 
să duci o viață sportivă. Sîntem con
vinși că în acest an tot mai multi 
cicliști vor merge pe acest drum și 
că — prin aceasta — ciclismul nos
tru va progresa neîncetat, pentru a 
putea reprezenta cu cinste sportul 
cu pedale din R. P. Română la J.O. 
de la Tokio.

HRISTACHE NAUM

Scăderea temperaturii a permis 
de hochei pe 

toate orașele, unde sini.
reluarea activității 
gheață în 
programate întreceri în cadrul cam
pionatelor regionale. La Gheorghieni, 
de exemplu, unde a fost amenajat 
un frumos patinoar natural, aproape 
3000 de spectatori au urmărit pri
mele partide din cadrul campionatu
lui regiunii Mureș—Autonomă 
ghiară, la care participă
Voința Miercurea Ciuc, 
Miercurea Ciuc, Progresul
ghieni, Avîntul Gheorghieni, 
Odorhei, Olimpia Tg. Mureș. Jocu
rile au fost de bun nivel tehnic și 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Avîntul Gheorghieni—Avîntul 
Miercurea Ciuc 4-4, Voința Miercurea 
Ciuc—Tîmava Odorhei 8-5 (Voința a 
jucat fără titularii săi care fac parte 
din lotul reprezentativ).

Campionatul regiunii Brașov este 
programat în aceste zile la Sighi
șoara. Se contează pe participarea 
echipelor Voința Sighișoara, Metalul 
Sighișoara, Voința Sf. Gheorghe, 
și A. S, Tîrgu-Secuiesc. Reamintim 
că din regiunea Mureș—Autonomă 
Maghiară se califică 
de la Gheorghieni 
Din regiunea Brașov 
echipă. Acestea trei, 
nele regiunilor Hunedoara, 
și o echipă bucureșteană, se vor în
trece în zilele următoare pentru de
semnarea a două formații care vor 
lua parte la turneul final al cam
pionatului național, alături de Steaua,

Ma- 
echipele 
Avîntul 
Gheor- 

Tîmava

pentru turneul 
două formații, 
se califică o 
plus campioa- 

Suceava

Știința București, Voința Miercurea 
Ciuc și Știința Cluj, calificate de 
drept, pe baza clasamentului de anul 
trecut.

• Campionatul orașului București 
a continuat joi seara. Dar în loc să 
se dispute două jocuri, așa cum se 
programase și era anunțat, s-a des
fășurat numai unul, cel dintre Steaua 
și Dinamo, terminat cu victoria cam
pionilor : 6-3 (3-1, 3-1, 0-1). Punctele 
au fost înscrise de Peter (3), Zografi 
(2) și Tarcsi, respectiv Cilievici, Bol- 
descu și Corduban. Steaua a pre
zentat o formație din câre au lipsit 
o serie de titulari. Meciul Știința— 
Unirea a fost amînat, cu multă ușu
rință, după părerea-noastră. De alt
fel, din păcate, nu este prima dată 
cînd meciuri din competițiile orga
nizate de comisia orășenească suferă 
amînări pentru motive nu de ajuns 
de serioase.

• După turneul din Austria și Ita
lia al echipei reprezentative și după 
turul turneului final al campionatu
lui republican (programat în ultima 
decadă a acestei luni, Ia București), 
hocheiștii noștri fruntași își vor re
lua activitatea internațională. In zi
lele de 2—3 februarie ne va vizita 
reprezentativa de tineret a R.S. Ceho
slovace, iar între 14—17 februarie va 
juca la București reprezentativa de 
tineret (jucători sub 23 de ani) a 
R.P. Polone. De asemenea, federa
ția poloneză a confirmat participarea 
și la „Cupa orașului București".



ȘTIRI
EGATIRI la baia mare...

). Baia Mare și-a reluat art
eritei e, sub supravegherea an- 
lor A. Balogh și P. Gallis 
irdărescu a plecat la Bacău), 
ședința de analiză a compor- 
chipei în turul campionatului, 
baliștii echipei C.S.O. au fă- 
i prim antrenament pe pista 
■tism a stadionului. La antre- 
; au luat parte următorii ju- 
Fejes, Donca, Gergely, Trifu 

âlescu, Csoma, Ujvari, Szoke, 
I, Vaida, Szasz II, Drăgan, 

ncze, Suta, Rojnai, Ignat și 
. Nedelcu și Trifu II au 
it motivat. (V. Săsăranu și 
rbu, coresp.).

...ȘI LA GALAȚI

rul seriei I a categoriei B, 
Galați, și-a început pregăti- 
data de 8 ianuarie, sub con- 

i antrenorului Dincă Schileru. 
s antrenamente au constat 
os, și jocuri de baschet, vo- 
ndbal etc. Iată lotul de ju- 

Cîmpeanu, Dan — Lupea, 
nitru, Hulea, Stătescu — C. 
, Sălcuțesou, Oprea, Drago- 
- Militam, Gh. Ion, Daraban, 
David, Tr. Com an, I. Voicu. 
gramul de pregătire sint in- 
jocuri de verificare cu for- 
regionale, din categoria B și 
trolul, CSMS, Farul). (A. A- 
u și Gh. Arsenie, coresp.).

CARNETELOR DE LEGITI
MARE PE 1963

sduce la cunoștința cluburilor 
‘iațiilor sportive cu echipe în 
ia A și B că viza pe 1963 a 
lor de legitimare ale jucăto- 
oat. A, B, tineret și juniori) 
face în perioada 1—15 februa- 
atrage atenția că fără această 

îcătorii respectivi nu vor pu- 
rticipa la jocurile din returul 
natului 1962—63.

miorilor să le
i părerea mea, problema ju- 
■ este o problemă vitală a fot- 

nostru. De felul cum mun- 
juniorii depinde cum va pro- 

jcest sport în țara noastră. De 
răspunzînd la ancheta inițiată 

•ul „Sportul popular", îmi per- 
vin cu unele observații.

>rimul rînd vreau să arăt că, 
e baza orientării de joc tră- 
; principale ale fotbalului nos- 
-it jocul constructiv, dinamic, 
>, echilibrat și elastic, bazat 
tehnicitate înaltă și pe o pre- 
fizică superioară — majorita- 
ripelor noastre, indiferent de 
ie, în pregătirea jucătorilor 
n accent deosebit pe factorii 
și tactici, negii jind tehnica. 
3. deoarece o asemenea pregă- 
i mai puțină „bătaie de cap" 
jrilor. Mulți antrenori așteap- 
nuni“ de la așezarea pe teren 
torilor, de la diferite scheme
— uitînd că la baza traduce- 

viață a oricărei scheme tactice 
mica.

antrenorii se ocupă de echi- 
nari“ urmărind asemenea prin- 
- e normal că și în pregăti- 
iniorilor să procedeze la fel. 
i vedem echipe de juniori care 
iun în fața adversarilor dato- 
zicului și folosirii unor tactici 
: reușite. Acești juniori însă 
otdeauna confirmă, deoarece 
> pregătire tehnică temeinică 
i face față unor întâlniri de 
■ie superioară.

Antrenorii răspund la

JOOOOOOOOOOOOOQ»

Continuăm astăzi publicarea răs
punsurilor primite din partea antre
norilor echipelor St. roșu, Progre
sul, Crișana, Minerul Lupeni și Di
namo Bacău. Reamintim cele patru 
întrebări : 1. Sînteți mulțumiți sau 
nu de comportarea echipei în toam
nă? In ce măsură v-ați atins obiec
tivele fixate? 2. Ce elemente din 
echipa dvs. propuneți pentru selec
ționare și cum vedeți pregătirea 
lor? 3. Aveți în perspectivă promo
varea — încă în .acest sezon — a 
unor elemente de Ia juniori și ti
neret? 4. Ce vă propuneți pentru 
viitorul apropiat?

V. liĂRDĂRESCU (Dinamo BOCfiU)
Prima grijă—readucerea 

pe linia de plutire

L Insăsi

și astfel echipa noastră va putea evita 
retrogradarea, prin practicarea unui 
fotbal de calitate. De altfel, cea mai 
mare parte dintre Jucători (Lazăr. Pu
blik, Ciripoi, Rădulescu, Vătafu, Cincu) 
au fost formați, unii ca juniori, alții ca 
seniori, de antrenorul Mărdărescu. așa 
incit există premisele necesare pentru 
ca în viitor munca să se desfășoare cu 
rezultate bune.

2. Nu văd, deocamdată, nici un ele
ment susceptibil de selecționare.

La următoarele două întrebări am 
considerat util să solicităm părerea an
trenorului V. Mărdărescu.

3. Neeunoscînd potențialul jucătorilor 
tineri nu pot să-mi dau seama de per
spectivele lor. Mai trebuie să treacă 
o perioadă de timp...

4. Locul pe care îl ocupă în prezent 
echipa Dinamo Bacău nu reflectă posi
bilitățile reale ale componenților lotu
lui. Pentru retur, prima grijă trebuie 
să fie readucerea pe o linie de plutire 
a stării morale a jucătorilor, prin ridi
carea încrederii în posibilitățile lor. 
Apoi va trebui să se cristalizeze o idee 
tactică la nivelul echipelor de categorie 
A. Preconizez Joc de bună calitate (teh
nicitate, păstrarea inițiativei, joc dina
mic bazat pe viteză la toate capitolele), 
aceasta fiind singura _armă“ care poate 
duce la rezultate favorabile.

GH. NICOEAE (Progresul) .-Dorim
o comportare diametral 

opusă

patru întrebări...

intrucît antrenorul 
echipei Dinamo Ba
cău, A. Șepci, a 
fost înlocuit de cu- 
rind cu Virgil Măr- 
dărescu, la primele 
întrebări am solici
tat răspunsul tov. 
R. Stratul at, meto
dist al Consiliului 
regional UCFS. Iată 
părerea di asului : 

in clasament la sfîr-
șitul turului arată clar că sintem ne
mulțumiți, mai ales că in ultimii trei 
ani echipa Dinamo Bacău a avut o 
poziție bună in clasamentele finale 
(locurile 6—8). Ultimul loc pe care ii 

I ocupă formația băcăoană in momentul 
de față se datorește mai multor factori. 
Astfel’, antrenorul A. Șepci, secundat de 
I. Rus, au desfășurat antrenamentele, 
după părerea noastră, fără să țină cont 
de elementul uman existent la Dinamo 
Bacău, cit și de particularitățile fiecărui 
jucător. O altă cauză a slabei compor
tări o constituie și descom pictarea lo
tului cu 5 jucători de bază, cu puțin 
timp înaintea începerii campionatului. 
Este vorba de Sorin Avram, Jamaischi, 
I. Lazăr, Publik și Vornicu. A greșit de 
asemenea și conducerea secției de fot
bal care nu a acordat atenția cuvenită 
muncii de instruire și antrenament. 
Pentru returul campionatului am con- 

j vingerea că prin venirea antrenorului 
i V. Mărdărescu lucrurile se vor îndrepta

1. Sînt total ne
mulțumit de com
portarea echipei, 
mai ales că am 
avut la dispoziție 
același lot de ju
cători cu care in 
campionatul trecut 
ne-am clasat pe 
locul III. Din
punct de vedere 

al calității nu ne-am realizat obiec
tivele propuse. Dar să vedem cum 
s-au oglindit în jocul echipei cei 
patru factori importanți. FIZIC: fot

unei pregătiri fizice corespunzătoare 
— nu s-au folosit decît foarte rar 
pătrunderile, țîșnirile în viteză ; apă
rătorii noștri au fost depășiți în 
viteză de unii atacanți adverși, fapt 
care a contribuit la primirea multor 
goluri. TEHNIC : execuțiile au fost 
In general lente, statice și laterale; 
total deficitar trasul la poartă. TAC
TIC : am preconizat o idee tactică 
precisă, bazată pe caracteristicile 
orientării de joc și pe o așezare 
modernă, lucruri care însă nu s-au 
realizat. MORAL : echipa nu s-a mo
bilizat in aceeași măsură în toate 
jocurile ; fotbaliștii noștri nu au fost 
destul de perseverenți și dîrzi în 
fața greutăților ivite in unele par
tide. In concluzie, în turul campio
natului 1962—1963 nu am contribuit 
la ridicarea calitativă a jocului echi
pei și a fotbalului nostru.

2. Mindru, Nedelcu, Ioniță, Voinea 
și Baboie sînt jucătorii pe care îi 
vom pregăti în mod special pentru 
a le deschide perspective de a fi se
lecționați în prima reprezentativă. 
Vom face cu ei antrenamente supli
mentare, căutind să le îmbunătățim 
tehnica individuală. Totodată, vom 
căuta ca ei să ducă o viață spor
tivă.

3. De la juniori vom promova in 
lotul echipei de tineret și al primei 
formații pe Ghiță, Petrescu, Constan- 
tinescu, C. Sandu și I. Popescu.

4. Pentru viitor doresc o compor
tare diametral opusă celei din tur. 
Vrem să reciștigăm simpatia publicu
lui prin joc, dovedind că slaba com
portare a echipei în prima parte a 
campionatului a fost un accident. Do
rim ca Progresul să devină o forma
ție prin a cărei comportare să putem 
contribui la ridicarea calitativă a fot
balului nostru.

baliștii noștri nu au reușit să-și im
pună ritmul de joc, mai ales în zona 
de finalizare; în atac — în lipsa

S PLOEȘTEANII (St. roșu): Sint

și... nu sint mulțumit

DE CE MULȚI JUNIORI NO CONFIRMĂ?,,.
cerem să joace!

Eu cred că așa cum sînt pregătiți 
juniorii noștri în multe cluburi și 
asociații, ei pot deveni buni... aler
gători de fond, crosiști, săritori de 
garduri etc., dar mai puțini buni fot
baliști. Am văzut cît de mult se plic
tisesc tinerii fotbaliști la acele antre
namente unde se neglijează pregăti
rea tehnică, unde mingea devine un 
obiect de... expoziție. Dacă juniorii 
au posibilitatea să joace cu balonul 
(desigur în mod organizat), ei nu se 
plictisesc nici chiar după 3—1 sau 
5 ore de antrenament. Oare Pele, 
Garrincha, Kopa, Netto, Masopoust, 
Petschovski, Apolzan și alți jucători 
cu renume, cărui fapt îi datoresc 
succesul, dacă nu tehnicii desăvirșite, 
însușite în mii de ore de antrena
ment cu balonul ?

Noi vrem să progreseze juniorii, 
dar mă întreb cite asociații și clu
buri s-au îngrijit să pună la punct 
aparatele ajutătoare, căci după cum 
știu mai avem și echipe de categoria 
A care nu lucrează cu aparate ?

.După părerea mea, tinerilor fotba
liști în primul rînd trebuie să li se 
ceară să știe să joace, să jongleze 
chiar cu balonul. Nu vreau, insă, să 
fiu înțeles greșit. Pregătirea fizică 
e un lucru fără de care nu se poate 
concepe jocul de fotbal, mai ales 
acum cînd se joacă în forță, dar a- 
ceasta se însușește pe parcurs; ba
zele tehnicii însă, se pun Ia o vîrstă 
fragedă.

MAXIMILIAN CONRAD
instructor voluntar

Competiția — 
mijloc de pregătire

Tinerii fotbaliști au astăzi toate con
dițiile pentru a practica sportul în
drăgit. Terenuri și stadioane, utilate cu 
materialele sportive necesare, echipa
ment din abundență și de bună cali
tate, antrenori și instructori, compe
tiții stau la dispoziția lor. Măsurile 
luate de organele sportive dovedesc 
preocuparea pe care acestea o manifes
tă față de problema formării și ridi
cării de cadre tinere. Din păcate, însă, 
mulți tineri fotbaliști mi urcă treptele 
măiestriei în măsura impusă de condi
țiile ce le sînt asigurate.

Cum putem îndrepta lucrurile ? După 
părerea mea, intr-un singur fel, și 
anume : intrarea unui tînăr pe teren tre
buie să coincidă cu începerea unui te
meinic proces metodic de instruire. Dacă 
cei mai mulți juniori își încep activita
tea fotbalistică sub forma unor jocuri 
de copii. într-un mod neorganizat și fără 
o supraveghere competentă, din mo
mentul în care ei se încadrează într-un 
club sau o asociație sportivă și fac 
cunoștință cu un teren adevărat, instrui
rea lor metodică trebuie să devină o 
preocupare deosebită. Chiar meciul tre
buie folosit ca un mijloc de îmbună
tățire a pregătirii. La juniori, în special, 
competiția nu trebuie înțeleasă decît ca 
un prilej de continuare și desăvîrșire 
a instruirii. De altfel, într-una din lu
crările sale, cunoscutul Ozolin spunea : 
„întrecerea este de fapt, o metodă fie 
repetare a exerci fiilor din antrenament, 
ea este mijlocul și scopul de instruire 
pentru obținerea performantelor*.

M. BIENER

Lipsuri in munca de instruire și educație
I student la I.C.F. și ocupîn- 
de probleme legate de activi- 

e cultură fizică și sport, mi-am 
să cer și eu cuvîntul în cadrul 

d inițiate de ziarul „Sportul 
?“ pe tema „De ce mulți juniori 
firmă?"
l părerea mea, răspunsul la în- 

îl putem găsi atît în munca 
oasă de instruire cît și în lip- 
ce se manifestă pe alocuri în. 
a tinerilor fotbaliști. Vorbind 
Lruire trebuie să arăt că unii 
>ri nu sînt destul de exigenți 
î pregătirea tehnică a acelor 
care se impun prin fizicul lor. 
tineri, după ce au fost promo- 
echipe de seniori, cad în ano- 

Dar nici promovarea nu se face

totdeauna în mod judicios. Unii antre
nori se grăbesc și introduc în echipa 
întîi juniori care încă nu sînt „copți** 
pentru a fi promovați. Juniorul tre
buie pregătit pentru a ocupa un loc 
în echipa de seniori. Și ^ceasta pregă
tire nu se face de la o zi la alta. 
Tînărul trebuie să participe mai întîi 
la antrenamente comune cu vîrstnicii, 
la jocuri amicale, fără miză, ca să se 
familiarizeze cu jocul colectiv. Să nu 
uităm că și sarcinile ce le revin jucă
torilor nou promovați trebuie să fie 
gradate. Dacă tinerii fotbaliști sînt 
suprasolicitați cum a fost cazul unor 
juniori talentați ca Maior, Boceanu, 
Bodo, V. Copil Raab, Gh. Dumitrescu, 
Ghibea etc, ei se plafonează curînd și 
nu confirmă.

La pierderea multor talente a con
tribuit și slabul moral al celor în 
cauză. Urmînd exemple rele, mulți 
tineri fotbaliști alunecă pe un drum 
care neapărat duce la pierderea talen
tului, la trecerea în anonimat. Mă 
gîndesc la acei tineri care se obișnu
iesc cu băuturile alcoolice. Așadar, 
rolul de educator al antrenorilor este 
de necontestat. Antrenorii trebuie să 
acorde o importanță deosebită muncii 
educative. Ei trebuie să formeze oa
meni cu calități morale ridicate care 
în toate împrejurările să facă cinste 
colectivului de care aparține.

MIRCEA RĂDULESCU
fotbalist la Viitorul

de echipă
1. 

sînt 
comportarea 
pei in prima jumă
tate a acestui cam
pionat. Sint mulțu
mit pentru că, deși 
lotul echipei a fost 
împrospătat cu e- 
lemente care nu 
au mai jucat în ca
tegoria A, aceștia 
s-au încadrat bine 
In concepția noas
tră de joc. De ase
menea, sînt mulțu
mit pentru faptul 
câ in general cali
tatea jocurilor echipei

Sint și... 
mulțumit

a fost bună--------- «... _ ----- ----------și, 
mai ales, că în această privință există 
perspective frumoase. Nu sint mulțumit 
de faptul că in comportarea ei, echipa 
a avut oscilații, jocurile bune altemînd 
cu jocuri slabe, mai ales in deplasare. 
Variația în circulația mingii in cele 
două momente principale ale jocului, 
una din trăsăturile cele mai importante 
ale echipei noastre, nu s-a făcut la 
nivelul propus, iar finalizarea a lăsat 
de dorit.

2. Presupun că orice jucător de ca
tegoria A este susceptibil de a fi se
lecționat într-una din reprezentativele 
țării. Selecționarea insă, depinde de 
forma jucătorilor, de categoria jocurilor, 
de obiectivele selecției și de... selecțio
ner. In acest sens, în ceea ce ne pri
vește ne vom strădui să ținem in ma
ximum de formă pe toți jucătorii noș
tri. Pregătirea selecționabililor propun 
să se facă in cluburi, fără antrenamente 
comune îndelungate.

3. In această toamnă am promovat în 
categoria A din echipele de juniori și 
tineret pe Haidu. Filimon, Ivăncescu 
Pescaru și Necula. Iar din echipe de 
categoria B pe Selymeși II, Postoiache 
și Bărbulescu. Sint în perspectivă de 
a fi promovați Goga de la juniori, Ne
grea și Damian din echipa de tineret.

4. Toată atenția noastră este îndrep
tată spre îmbunătățirea calitativă a jo
cului echipei. Acest lucru nu va putea 
fi atins decît prin îmbunătățirea va
lorii jucătorilor. Mărind valoarea ju
cătorilor vom îmbunătăți și cali
tatea Jocului și cred că astfel nici re
zultatele nu vor intirzia. Dată fiind si
tuația, am putea spune de cercetare a 
posibilităților echipei noastre, pentru 
anul acesta nu avem obiective speciale 
decît menținerea în categoria A. De aJt- 
fei, în acest an sîntem încă angrenați 
în disputele turneului balcanic inter- 
cluburi in care avem două meciuri res
tante (cu Galatasaray. tur-retur). Pen
tru campionatul 1963—1964 avem un 
obiectiv precis: atacarea titlului.

V. EAlAR (Minerul):

Menținerea in „A“ printr-o

i bineînțeles, nici
mulțumiți. Cauzele 
Iată, pe scurt,

temeinică
1. Poziția în cla

sament a echipei 
Minerul Lupeni 
constituie, desigur, 
una din cauzele 
nemulțumirii noas
tre. Cu un ase
menea loc nici eu, 
nici jucătorii și, 

suporterii nu pot fi 
sînt multiple,

citeva dintre ele :

a) In turul campionatului echipa a 
fost pregătită de nu mai puțin de 
trei antrenori : Ion Wetzer, Alexan
dru Marki și Vasile Lazăr. Cît de 
greșit este un asemenea procedeu se 
înțelege de la sine.

b) Calitatea jocurilor a fost în ge
neral slabă. Excepție fac partidele 
cu Crișana și Steagul roșu și meciul 
amical internațional cu Szeged.

c) Valoarea jucătorilor este inega
lă, iar comportarea diferită, de la 
meci la meci. Apărarea constituie 
punctul slab. Simțim, în special, lipsa 
unui fundaș dreapta și a unui mijlo
caș. Lotul este mic și în cazul unei 
accidentări sau indisponibilități întîm- 
pinăm probleme deosebit de dificile. 
In legătură cu aceasta aș vrea să 
remarc faptul că în scurt timp o 
serie de jucători au plecat de la Mi
nerul Lupeni : Leahevici, Milea, 
Kiss, Cucu, Coman, Vasiu, Turcan 
etc. Mulți din aceștia (a căror lipsă 
o resimțim) nici măcar nu sînt fo
losiți de echipele prime. Ei joacă 
în formațiile de rezervă sau „fac 
tușă".

2. Jucători selecționabili, cu ex
cepția lui Mihăilă (la juniori), nu 
avem. ,

3. Promovarea elementelor tinere
constituie pentru noi o preocupare 
importantă. Doi jucători, Oltan și 
Cărare, vor fi promovați în retur 
din echipa de tineret în echipa A. 
Din echipa de juniori vom promova, 
de asemenea, o serie de jucători ta
lentați care vor evolua în acest an 
in echipa de tineret : Aurel Aroncu- 
teanu, Mihai Poenaru, Mircea Cor- 
padea. —

4. Toată atenția ne-o concentrăm 
spre o cît mai bună pregătire a 
echipei pentru a ieși din zona de 
retrogradare. Pregătirile noastre au 
șl început, iar pînă la reluarea cam
pionatului vom susține mai multe 
jocuri cu echipe din campionatul re
gional, două jocuri cu echipe din ca
tegoria B și tot atitea cu echipe din 
categoria A.

C VORONKOVSMI (Crișana) :

îmbunătățirea jocului 
și evitarea retrogradării
1. Eu antrenez e- 

chipa din octom
brie. Totuși, pot 
face o apreciere 
asupra comportării 
sale generale, jocul 
slab practicat în 
turul campionatu
lui, exprimat prin 
locul 13 cu cele 10 
puncte obținute, ne 
face să fim nemul
țumiți de felul cum 
s-a prezentat for
mația noastră. In ultimele cinci etape 
s-a observat o oarecare îmbunătățire 
a jocului, ceea ce ne-a permis să ob
ținem rezultate oarecum satisfăc'ătoare. 
Din cinci jocuri am cîștigat unul, două 
le-am terminat la egalitate și am pier
dut două, primind numai patru goluri.

Un meci al echipei Crișana se redu
cea — de fapt — la primele 45 de minute,- 
când practica un fotbal acceptabil. In 
rest, făcea un joc confuz, fără viteză, 
plin de greșeli tehnice și tactice. In ge
neral, în repriza a doua jucătorii nu 
mai aveau suflu. Era și normal, deoa
rece de ani de zile se antrenau formal, 
exersînd doar citeva elemente tehnice. 
Condiția fizică era neglijată în perma
nență. Unii dintre jucători (cei care 
se considerau de neînlocuit) spuneau că 
ei trebuie să se odihnească toată săp- 
tămîna ca să aibă puteri pentru jocul 
de duminică... Se odihneau, intr-adevăr, 
dar putere de joc tot nu aveau. Jucă
tori cu asemenea mentalități nu mai au 
ce căuta în echipă. La antrenamente se 
lucrează acum intens, ceea ce pretinde 
o participare mult mai activă din partea 
jucătorilor. De aceea, cei care se con
siderau senatori de drept și nu înțele
geau să depună eforturi au și fost, in 
parte, inlocuiți.

Pînă la reluarea campionatului, antre
namentele vor fi cît se poate de severe: 
7 ședințe pe săptămînă între 45 și 130 
minute. Toți jucătorii echipei Crișana 
sînt hotăriți ca în perioada pregătitoare 
să lucreze cu intensitate maximă pentru 
ca în returul campionatului să aibă o 
comportare bună.

2. Crișana are în prezent doi jucători 
care pot intra în loturile A și B. Pri
mul este înaintașul Harsanyi (21 de 
ani), care in ultimul timp a avut o 
comportare bună, atît pe terenul de 
joc cît și în viața de toate zilele. 
Al doilea este stoperul G. Solomon (24 
de ani), un jucător cu calități excepțio
nale pentru postul cu nr. 3.

3. In echipa I va fi promovat în 
această primăvară juniorul L. Satmari 
(18 ani, 1,83 m înălțime). El a jucat în 
echipa de tineret ca centru înaintaș, iar 
în echipa primă va ocupa sau locul lui 
Kdszegi, pe extrema dreapta, sau postul 
de centru înaintaș al lui Harsanyi. care 
— în acest caz — va trece extremă 
dreapta. Măsura de întinerire se extinde 
și asupra... echipei de tineret, în care 
vom înlocui pe toți jucătorii plafonați, 
fără perspective, cu 7 clemente de Ia 
juniori.

4. Să întărim echipa Crișanei, urmînd 
cu consecvență acțiunea începută de a 
reîmprospăta echipa cu fotbaliști tineri, 
talentați. Jucătorii fără randament șl 
fără perspectivă au și fost scoși din 
lot (Kdszegi, Iacob și Toth I). Obiecti
vul nr. 1 este ca printr-o muncă asiduă 
să ne îmbunătățim jocul ca să putem 
părăsi zona periculoasă a clasamentu* 
lui, în care ne aflăm în prezent



Din scrisorile
sosite ieri io redacție,

SPARTACHIADA DE IARNĂ LA 
AGROTEHNICA BUZĂU

Asociația sportivă Agrotehnica de 
pe lingă centrul școlar Buzău, a reu
șit, datorită preocupării manifestate 
de consiliul asociației (președinte: 
Tudor Nicolae) și de profesorul de 
educație fizică Nicolae Cuculeasa, să 
angreneze 812 partictpanți la între
cerile de șah, gimnastică, tenis de 
masă, haltere și tr'mtă 
cadrul Spartachiadei de 
neretului.

Printre câștigători se 
Georgeta Popa și Mircea 
Claudia Girbu și Romulus Paraschiv 
la tenis de masă, Gh. Grigore, Ni
colae Petre și Mihai Horhocea la 
haltere, Ioan Zahiu, Ion Covad, Dinu 
Constantin și Gh. Bugeseu la trintd.

disputate 
iarnă a

in 
ti-

află elevii 
Popa la șah,

MARIN DUMITRU-coresp.

CURSURI DE INSTRUCTORI 
VOLUNTARI LA DRĂGĂȘANI

Consiliul asociației sportive Viti
cultorul din Drăgășani a organizat 
un curs de instructori sportivi la 
handbal și baschet, urmat de 78 de 
tineri și tinere. Durata cursului este 
de 3 luni. Un curs asemănător a 
avut loc și la asociația sportivă 
Știința Drăgășani, absolvit de 16 
instructori, dintre care 11 la handbal 
fi 5 la gimnastică.

C. STOICAN
președintele consiliului raional 

Drăgășani al UCFS

In capitală

ĂZi

IN TARĂ

Din experiența sportivilor sovietici DCFS BUCUREȘTI

Mi ine

De la I.E.B

REPUBLICAN
întîlniri intemațio-

unde

ziua de 14 i
15 martie toa

mijloacele pentru ca 
ajungă cit mai repede 
să-și mențină această 
același timp s-a pier-

la noi mult 
Concurențt, 

nivel, conduși

Ion Vidu, agenția 
din calea Victoriei 
sporturilor Floreasc 
sînt numerotate.

mai bune 
în compu
și, accen-

Incepînd din 
a.c. și pînă la 
misiile orășenești pe ramuri d 
efectuează vizele pentru anul î 
la sportivi, arbitri și antreno

maeștrilor sportului 
la noi ca ciupercile după 
Insă specialiștii nu se pot 
prea mult de ei.
este vinovat ? Noi, antrenorii 1

astfel de școală au crescut și 
și Sahlin. Nici nu poate fi 
ca această bază tradițională 
mai corespundă „cerințelor

Sala Floreasoa, de la 
Pro- 

București (m); Steaua — 
Craiova (m) — meciuri în 

campionatului republican mas-

TG.
București 
— C.S.O. 
cadrul 
masculin.

GIMNAȘTII, SA SE ANTRENEZE IN COMUN

1X2X1X21
la concursul

I

c.s.o.

Lu- 
fap- 
ita- 

con-

perioada de 
nostru și ca

următoarea : 1.
2.

3. C.S.M.S. Iași

Campionatele mondiale de gimnas
tică din 1962, de la Praga, au intrat 
aproape în domeniul istoriei, totuși 
antrenorii sovietici le tratează încă 
ca pe o „materie vie". Printre cele 
mai interesante articole este cel al 
maestrului emerit al sportului V. 
Muratov, de nenumărate ori interna
țional, azi antrenor al lotului U.R.S.S. 
Dăm mai jos unele din observațiile 
sale :

„Cred că nu trebuie să discutăm 
mult cu privire la cauzele infringe- 
rii echipei noastre de gimnastică la 
campionatele mondiale de la Praga 
sau cu privire la greșelile caracte
ristice reprezentanților noștri, ci mai 
curind despre proveniența acestor 
greșeli.

Baza școlii de 
gimnastică sovie
tice o formau con
curența multilate
rali cu o înaltă 
cultură a mișcării, 
cu admirabile calități moral-volitive. 
Intr-o 
Titov 
vorba 
să nu
vremii", să fie învechită, sau ca cele 
mai desăvirșite exerciții de azi să 
ceară un alt sistem. De altfel, toc
mai unele elemente din sistemul de 
antrenament al generației mai vechi 
lipsesc In antrenamentul de azi.

Concurența de azi au ajuns la o 
incontestabilă îmbunătățire in ce pri
vește conținutul exercițiilor. Combi
națiile lor sînt mai dificile, însă din 
punct de vedere tehnic și estetic, 
ei sînt în urma generațiilor prece
dente. Un grad mai mare de difi
cultate duce la neglijarea eleganței, 
a[ preciziei. Azi, în colaborare cu oa-

ETAPA FINALA A CAMPIONATULUI
Cele mai importante competiții in

terne de anul trecut la tenis de masă, 
campionatele republicane pe echipe 
și individuale își vor disputa ultimul 
lor act, etapa finală, la sfîrșitul a- 
cestei luni in Capitală. Intr-adevăr 
timp de cinci zile (30, 31 ianuarie și 
1, 2, 3 februarie) frumoasa sală de 
sport de laj Dinamo va găzdui între
cerile celor mai buni jucători și ju
cătoare in lupta pentru cele șapte 
titluri de campioni ai țării (echipe 
bărbați, echipe femei, simplu băr
bați, simplu femei, dublu bărbați, 
dublu femei și dublu mixt). La fel 
și în probele pe echipe, întilnirile 
se anunță interesante. Vor lua parte 
formații masculine și feminine din 
orașele București (5 echipe de băieți 
și 4 de fete), Cluj (3 masculine și 
una feminină), Arad, Bacău, Brașov, 
Buzău (numai băieți), Oradea, Tg. 
Mureș, Timișoara, Constanța (numai 
băieți), Craiova (numai băieți), Re
șița, Satu Mare (numai băieți), Plo
iești. întrecerea echipelor se va des
fășura după sistemul turneu pe serii.

★
In vederea verificării stadiului de 

pregătire mai ales a lotului repu
blican feminin pentru etapa finală 
e campionatului republican ca și

INTERVIU CU... VACANȚA
(Urmare din pag. 1)

Luminița Creangă (Șc. medie nr. 1 
Constanța), Adrian Dumitru (Șc. 
profesională a uzinei de mașini e- 
lectrice București), Florica Ciosescu 

Timișoara) și pe(Șc. medie nr. 4 
multi alții.

— Ceilalți care 
ce au făcut ?

— Elevii din

au stat „acasă"

regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară, pasionați ai 
hocheiului șl patinajului au aștep
tat cu multă nerăbdare vacanța. Im 
Reghin, Gheorghieni și Topii ța s-au 
întrecut tn mult disputate concursuri 
Iar In zilele etnd vremea le-a fost 
potrivnică, sau soarele a topit ghea
ța de pe patinoare și zăpada de pe 
derdeluș, mesele de șah și tenis de 
masă, sălile de sport au luat locul 
acestora. Astfel, la Șc. medie nr. 
2 din Tg. Mureș au fost organiza
te concursuri și campionate de bas
chet, volei, șah și tenis de masă. Și 
aceasta nu numai la Tg. Mureș ci 
și la București, Iași, Baia Mare...

— Știi...
— Am avut o convenție: scurt.
— O ultimă întrebare: ce dorești 

dragă vacanță elevilor in trimestruldragă 
II?

Bineînțeles, in primul riad 
succese la învățătură. Totoda- 
doresc să nu uite sportul. Să

multe 
tă le 
continue ce au tnceput acum.

— La revedere, vacanță I

menii de știință, reușim să intocmim 
un plan de antrenament in care sint 
folosite pină la cele mai mici amă
nunte toate 
concurența să 
în formă și 
formă. Dar în
dut o parte importantă a procesului 
de antrenament — disciplina colec
tivă de antrenament!

In trecut se exersa 
mai mult in colectiv, 
aproximativ de același
de un antrenor sau de doi, execu- 
tind antrenamentul după un plan 
unic. Încălzirea se făcea in comun 
și apoi toți lucrau pe rînd la fie
care aparat. Insă 
pice de la Roma

după Jocurile Olim- 
acest sistem a dis
părut treptat. In 
cele mai multe ca
zuri antrenamentul 
se face individual. 
Acest lucru este 
necesar, insă el 

nu poate înlocui antrenamentul 
colectiv, unde concurența se învață 
reciproc, se deprind cu combinațiile 
și în subconștientul lor se sedimen
tează automat deprinderi motrice 
juste. Și, calitate de neînlocuit, care 
făcea parte din tradiția echipelor so
vietice victorioase — se cimentează 
un colectiv unic, de fier.

O altă greșeală în pregătirea noi
lor concurenți o văd în faptul că 
aceștia au ca scop realizarea cit mai 
repede a celor 105 p la individual 
compus (norma maeștrilor sportului). 
Fiecare caută să „aglomereze" in 
combinații un număr mare de ele
mente grele, însă neglijează execu
ția. Numărul 
crește 
ploaie.

__  bucura

HANDBAL 1N 7: Sala Floreasca, 
de la ora 14,15: S.S.E. 1 — S.S.E. 2 
(m) și Steaua — Dinamo (m) — 
meciuri în cadrul „Capei Sportul 
popular"; de la ora 16,30: Titanii — 
C.S. Școlar (m); Steaua — Rapid 
(m); Rapid București — Lokomotiv 
Zagreb (f) — meci în cadrul „C.C.E."; 
Știința — Dinamo București (m); 
Dinamo Bacău — Rafinăria Telea- 
jen (m).

VOLEI: Sala Giulești, de la ora 
16: Aurora — Sănătatea (f) în „Cupa 
orașului București"; ora 17,30: Me
talul — Știința București (f); C.P.B 
— Dinamo București (f) în catego
ria A; ora 20: M.T.Tc. — IPROMET 
(m); Vulcan — C.S.P. (m) în „Cupa 
orașului București".

BASCHET:
ora 8,30: Știința București 
greșul 
C.S.O. 
cadrul 
culin.

VOLEI: Sala Floreasca, de la ora 
11: Progresul București — Rapid 
București (m); Rapid București — 
Olimpia Brașov (f) în categoria A. 
Sala Giulești, de la ora 8: Dinamo 
I — Tehnometal (m), Oțelul — Au
rora (m); Globus = Frigul — Con-

fecția (m), Voința t— Sănătat 
Semănătoarea — IPROFIL 
Electronica — ICECHIM 
„Cupa orașului București".

BASCHET: CLUJ: Știința 
namo Oradea (m); CONST 
Farul — Steagul roșu Brașo 

MUREȘ: Știința — 
(m); ROMAN: A.S. 
Galați (m) — meci 
campionatului

DE LA CONSILIUL ORĂȘ

Bilete pentru gala de filme 
tive documentare care va av 
mîine după-amlază, în sala F 
ca, se găsesc de vînzare la 
din strada 
Pronosport 
și la sala

Locurile

IN CURIND PE ECRANELE CAPITAL

pentru viitoarele
nale, în săptămîna care urmează a 
fost programat un concurs în Bucu
rești. Vor lua parte Maria Alexan
dru, Geta Pitică, Ella Constăntinescu, 
Catrinel Folea, Mariana Jandrescu, 
Marta Tompa, Victoria Jandrescu și 
o serie dintre bunii jucători din Ca
pitală.

Cine
Antrenorul este doar acela care, 

pretinzind o execuție frumoasă șl 
elegantă chiar și la cele mai grele 
combinații, poate duce pe concurenți 
către pregătirea tradițională, așa cum 
a fost cultivată de „școala sovietică" 
de gimnastică. Antrenorii, oamenii 
de știință și concurența trebuie să 
lucreze cu forțe unite pe noile căi 
ale gimnasticii noastre. Să folosească 
— nu să copieze — cele 
experiențe din străinătate 
nerea exercițiilor libere.
tuez încă o dată: să se antreneze 
in comuni"

Noul film rominesc

PARTEA TA DE VINĂ

Penultima etapă a tarului cat. A
• Duminică ia floreasca: meciul masculin Progresul —Rapid 

@ C. S. 0. Baia Mare —Progresul București 3-2!
Elocventă carte de vizită a atrac- 

tivității etapei a Vl-a a campiona
telor republicane — programul com
plet al jocurilor de astăzi și de 
mîine :

CAMPIONATUL MASCULIN : Pro
gresul 
Știința 
C.S.M.

București—Rapid București, 
Cluj—Steaua București, 

Cluj—Știința Galați, C.S.O. 
Bala Mare—C.S.M.S. Iași (seria I), 
Fulgerul Suceava—Olimpia Bucu
rești, Tractorul Brașov—Dinamo Bucu
rești, Dinamo oraș Dr. P. Groza— 
Petrolul Ploiești, Farul Constanța— 
Știința Timisoara (seria a II-a).

CAMPIONATUL FEMININ : C. P. 
București—Dinamo București, Știința 
Cluj—Progresul București, Partiza
nul roșu Brașov—Voința București, 
C.S.O. Craiova—Farul Constanța (se
ria I), Metalul București—Știința 
București, Rapid București—Olimpia 
Brașov, C.S.M. Sibiu—C.S.O. Timi
șoara, C.S.M. Cluj—Voința M. Ciuc 
(seria a U-a).

• JOI LA BAIA MARE: C.S.O.— 
Progresul București 3-2 (15-11, 9-15, 
9-15, 16-14, 15-13) I Rezultatul consti
tuie pentru C.S.O. o frumoasă vic
torie a voinței, iar pentru bucureș- 
teni o înfrîngere pricinuită de înfu
murare. (V. Săsăranu—coresp. regio
nal).

• IN INTÎLNIREA MASCULINA 
de miercuri, Fulgerul Suceava—Di
namo București (2-3), cei mai buni 
au fost Ruja, Udișteanu și Zahar es
eu de la suceveni, Corbeanu, Derzsei 
și Păunoiu de la Dinamo. A arbi
trat bine N. Roibescu din Iași. (C. 
Alexa și R. Munteanu—coresp.).

• ÎN URMA CELOR DOUĂ ME
CIURI RESTANTE jucate la Suceava 
și la Baia Mare, în seria I a cam
pionatului masculin ordinea echipe
lor în clasament după 5 etape com
plete este acum 
Știința Cluj (nici o înfrîngere), 
Rapid București, 
(cîte 3 victorii), 4. Progresul Bucu
rești, 5. Steaua București, 6. 
Baia Mare, 7. Știința Galați (2 v.), 
8. C.S.M. Cluj (1 v.). In seria a Il-a,

Dinamo București a trecut pe primul 
loc (4 v. din numai 4 meciuri ju
cate), fiind urmată de: 2. Tractorul 
Brașov, 3. Dinamo oraș Dr. Petru 
Groza, 4. Farul Constanța, 5. Petrolul
Ploiești (3 v.), 6.
(4 meciuri jucate, 
București (1 v.), 8.
(nici o victorie).

Știința Timișoara 
2 v.), 7. Olimpia 
Fulgerul Suceava

O producție a studioului „București" 
Scenariul : PETRE SALCUDEANU, FRANCISC MUNȚEANU 

Regia : MIRCEA MUREȘAN 
Imaginea: NICU STAN 

Muzica : DUMITRU CAPOIANU 
cu: SEBASTIAN PAP AI ANI, MARCEL ANGHELESCU, GHEORG 
COZORICI, ION BESOIU, ILEANA CERNAT, IBOLYA FARCA 
DUMITRU CUCEREANU, GEORGE AURELIAN, GHEORG 
POPOVICI-POENARU, SILVIU STANCULESCU, CONSTANT! 
CODRESCU.

PRONOEXPRE
95 326 lei REPORT pentru concursul PRONOSPORT de dumini

Cum putem juca 
de mîine ?

Ne aflăm acum în 
pauză a campionatului 
atare, programele de concurs conțin 
meciuri din campionatul italian, 
crul cel mai interesant este însă 
tul că printre cele 13 meciuri 
liene, întîlnim în programele de 
curs de regulă, toate cele 9 întîlniri 
din categoria A. In felul acesta ne 
putem face următoarea socoteală: o 
etapă poate înregistra una, două, trei 
și numai rareori, patru sau mai multe 
surprize. Avînd, deci, în program, 
toate meciurile etapei sîntem con
vinși că vor apare cîteva surprize 
dar nu știm Ia care dintre cele nouă 
meciuri. Iată, deci,că cel mai in
dicat ar fi să jucați după sistemul 
condiționat. Bunăoară, să jucați com
binații desfășurate la condiția de : 
patru de 1, trei de x și 2 de 2 (a- 
ceasta numai la cele nouă meciuri 
de categoria- A). La celelalte patru 
meciuri puteți juca fie solist, fie după 
sistemul redus, combinind între ele

desfășurările celor nouă cu celelalte 
patru meciuri.

Materiale pe această temă întîlnim 
aproape permanent în „Programul 
Loto-Pronosport“

>® Și acum vă facem din timp 
cunoștință cu programul concursului 
Pronosport din săptămîna viitoare 
(nr. 3

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

10. —
11. —
12. —

din săptămîna 
din 20 ianuarie 1963): 
Catania—Torino 
Interna zionale—Mantova 
Juventus—Genoa 
Lanerossi—Bologna 
Modena—Fiorentina 
Napoli—Roma 
Sampdoria—Atalanta 
Spal—Palermo 
Alessandria—Catanzaro 
Como—Udinese 
Cosenza—Messina 
Lazio—Bari 

Sp. Venezia—Milan
• După cum ați aflat, autoturis

mul „Skoda-Octavia“ oferit printre 
premiile suplimentare ale concursu-

lui special Pronosport din 23 
cembrie 1962, a fost obținut de 
MIHAIL din Caransebeș.

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto Central din 1

nuarie 1963, au fost extrase din
următoarele numere i 86 1 87
69 60 78 83 33

Premiul sțjecial A : 33 85 86
miul specia 1 B î 78 60 72
special C : 69 80 87. Fond de
mii : 756.836 lei.

In urma tragerii Ia sorți, auto 
mele oferite la Marea Tragere a 
Honului Loto Central au revenit u 
torilor : i Skoda Felicia — Nica A 
din Arad ; 4 Moskvid : Zamflrache 
din Băleni reg. ploiești, Hacu Petr 
București, Teodora Călina din Co 
ța și Tănase Constantin din Bueu 
1 Skodă Octavia — Bacîtt ion din 
PREMIILE CONCURSULUI PI

SPORT NR. 1 din 6 ianuarie 
Categoria a Ilî-a s 27,3 variante a 

2.856 lei.
Neexistînd nici o variantă la 

gorlile I-a și a Il-a sumele afecta 
se reportează concursului Prono 
din 13 ianuarie 1393. Reportul 
concursul de duminică este astl 
95.3’6 lei.

Rubrică redactată de Loto- 
sport.



Trei surori—trei schioare

VULTURUL'’

Surorile Viorica, Gabriela 
și Mihaela Ghioarcă sînt 
cun scute de mult în lumea 
schiului. Cele trei prede- 
lence au îndrăgit încă de 
mici această ramură de 
sport, pe care acum o 
practică cu succes.

Dintre surori, Gabriela 
și Mihaela sînt gemene. 
Și dorind ca și în sport 
să fie „egale", își dispută 
cu înverșunare șansele în 
competițiile la care par
ticipă. Nu mai departe 
decît zilele trecute, cu 
prilejul deschiderii sezonu
lui oficial de schi, Mihae
la și Gabriela au ocupat 
locurile 2 și 3. la diferen
ță de numai 5 zecimi de 
secundă. în activitatea lor 
sportivă au înregistrat o 

nu numai minutele cînd 
au fost înscrise golurile 
dar și... porțiunea porții 
pe unde a intrat balonul, 
(stîhga, dreapta sau pe 
centru), în ce minute au 
fost schimbați jucătorii, 
autorii autogolurilor etc.

Bilanțul arată că în cei 
88 de ani de existență ai 
clubului generațiile de fot
baliști care au îmbrăcat 
tricourile cu culorile Brent- 
ford-ului au înscris 2.308 
goluri și au primit 2.307. 
Aceasta i-a sugerat condu
cătorului grupului de sta
tisticieni, Walker, să scrie 
în încheierea raportului 
său: „Anii îndelungați de 
activitate ai clubului nos
tru pot fi concretizați în- 
tr-o formulă simplă : Ea 

sătorit și se numește Sto- 
eneseu — a participat și 
la concursuri internațio
nale.

Cea de a treia soră, Vio
rica, mai mare cu trei 
ani deciît celelalte două, 
practică și ea schiul. 0 
bună perioadă s-a numărat

CAROL GRUIA 
coresp. regional.

Cele trei surori schioare : de la stingă la dreapta:
Viorica, Gabriela și Mihaela Ghioarcă

Foto: Gh. Corcodel

MARE MECI...
Mare meci In Spartachiadâ 
Toată lumea vrea să-I 

vadă 
Fiindcă nenea Stan

Sprinceană 
Joacă șah cu o codană

Fata-i cit o gîgllice 
Dar la joc pe cit se pare 
Nea Stănică, cum s-ar 

zice 
Este pus la încercare.

Caii se aștern în goană 
Turnurile dau asaltul 
Ce te faci, nene

Sprinceană ? 
Ii șoptește unul, altul...

Un moment de îndoială 
Căci pornind de-a

curmezișul 
Un „nebun** dădu năvală 
Și-și începe secerișul 

printre schioarele fruntașe 
ale asociației sportive Lo
comotiva Brașov, iar ac
tualmente este campioana 
asociației Poligrafia.

Ti... a dracului fetică 
Pe nea Stan mai că-1 

rămîne 
Toată lumea ce-o să 

zică...
„Te făcuși de rîs 

bătrîne !**

Stan, zîmbind pe sub 
mustață

Fetei i-a șoptit agale :
— „Dragă, vezi de mai

învață
Dacă vrei să bați, 

matale**...

Dar codana nu se lasă
Și-i răspunde scurt și 

clar :
— „Tată, te ascult... acasă 
Dar aici mi-ești...

adversar !•

I. CHIVU

pqsth mrghzim» poșta magazin» posth mmcbzim

Pe o stîncâ izolată, 
adusa de ghețar, stă ne
mișcat un vultur. Ochii 
lui răi nu se dezlipesc 
de ghețarul a cărui 
curgere invizibilă oco
lește stînca, așa cum 
fluviul ocolește pragul. 
Vulturul e obosit. De 
cîteva zile urlă furtuna 
pe Tian-Șan. Zăpadă. 
Frig. Vînt. Fulgi mari 
îi acoperă aripile. Frigul 
îl paralizează cu suflarea 
sa de gheață. Iar vîn- 
tul fură pur și simplu 
pasărea și o aruncă din- 
tr-o singură răsuflare, 
peste creastă.

Jos e Inîlcekul. Cel pe 
care cataloagele glacio- 
logilor îl citează printre 
cei mai mari ghețari ai 
latitudinilor moderate.

Pasărea de pe ghețar 
ridică în silă capul său 
mic. Nici o vietate în 
jur. Sau măcar o mor
tăciune care să-i poto
lească foamea. Nimic 
bun din care ză poți 
rupe și înghiți.

Vulturul înalță din 
nou capul, cu moțul 
zbîrlit. Un foșnet se au
de printre pietre. Și ia
răși liniște. Din nou un 
foșnet abia perceptibil. 
Nu cumva sînt ei ? Cei 
care au trecut pe lîngă 
el, cei care umblau pe 
două picioare și care a- 
veau în mîini niște 
bastoane din care țîș- 
neau fulgere ?

Vulturul își scutură a- 
ripile și curentul de aer 
care se scurge printre 
stincile încinse de do
goare, îl proiectează în 
înălțimi.

Un om rătăcește pe 
ghețar. Dacă pasărea ar 
avea memorie, și-ar spu
ne : acum zece zile, a- 
ceastă făptură cu două 
picioare a trecut prin 
fața ta, cînd stăteai pe

UN NOU... ZATOPEK
Atletul guineez Kamara 

Soriha este cel mai bun 
alergător pe distanțe lun
gi din țara lui. El deține 
toate recordurile naționale 
de la 3.000 la 10.000 m. 
Kamara nu ascunde că 
toate aceste succese au 
fost posibile datorită spri
jinului primit de la fostul 
campion și recordman o- 
limpic Emil Zatopek, cu 
care întreține de altfel o 
strînsă corespondență. El 
a primit de la „locomotiva 
cehă" și un plan zilnic 
de antrenament pe care îl 
urmează întocmai.

Kamara Soriha a vrut 
să-și arate recunoștința 
față de profesorul său. 
De aceea el concurează 
sub pseudonimul atletic 
de... Zatopek, nume sub 
care figurează și pe lista 
de recorduri ale Guineei. 

Cion-Taș, adică pe „Pia
tra cea mare". In po
iana verde în care se 
înalță această stincă ne
clintită de veacuri, își 
instalează bivuacul toți 
cei care merg spre Stă- 
pînul Cerului, spre Han- 
Tengri.

Atunci, cu zece zile în 
urmă, omul se mișca alt
fel. Era puternic. Iute. 
Sigur pe el. Fără a a- 
tinge pămîntul cu mîi- 
nile, înainta pe lespedea 
înclinată, lustruită de 
mișcarea gheții. Acum el 
e singur în acest pus
tiu și nu poate chema 
pe nimeni în ajutor.

Sîngele a înroșit pu
pilele rotunde ale păsă
rii care savurează de pe 
acum momentul cînd se 
va prăvăli, ca o piatră 
asupra acestei făpturi 
calde încă, dar care a 
pierdut puterea de a se 
împotrivi.

Omul înaintează, îm- 
pleticindu-se, cu pași 
nesiguri, tot mai încet, 
pînă cînd culoarea scurtei 
se confundă cu piatra de 
care s-a lipit. Dar, 
după un minut, el duce 
pe frunte un pumn de 
zăpadă, cu mîna sa tre- 
murîndă, și pornește ia
răși înainte.

Vitali Abalakov co
boară pe ghețarul Inîl- 
cek care ocolește mun
tele Han-Tengri, fixîn- 
du-și mintal cei două 
sute, cei o sută, iar 
acum — cei cincizeci de 
pași pe care trebuie să-î 
străbată fără să se o- 
prească. Și izbutește. 
Incordîndu-și toate pu
terile, el își tîrăște pi
ciorul umflat și dege
rat, tresărind ca lovit 
de curent atunci cînd o 
piatră rostogolită din 
întîmplare se ciocnește 
de bocancul său.

Abalakov zărește sau 
mai curînd simte o um
bră deasupra capului, 
care îi joacă în fața o- 
chilor, pe zăpadă, pen

O familie...
Soția tenismanului mexi

can Contreras a născut 
recent o fetiță. Firește, ni
mic deosebit în aceasta. 
Întîmplarea s-a petrecut 
însă în timp ce Contreras, 
căpitanul echipei de tenis 
a Mexicului, se afla la 
Brisbane. pentru finala 
„Cupei Davis" cu repre
zentativa Australiei. Fără 
îndoială, nici aceasta nu 
e, la urma urmei, ceva 
neobișnuit. în amintirea 

tru ca apoi să dispară 
și iar să apară; dar el 
drămuiește acum fiecare 
picătură de vlagă și 
nu-și îngăduie să-și ri
dice capul, nici măcar 
pentru o clipă, ca să 
să vadă cine il urmează.

Trebuie să meargă, 
înainte, în jos, oriunde. 
Acum acesta e lucrul 
cel mai important. El e 
singur aici pentru că în 
urma lui tovarășii aș
teaptă ajutor și, cu fie
care oră care trece, pete 
liliachii se răspîndesc 
pe tot corpul. Asta în
seamnă că degeră.

După cotitura ghețaru
lui, în fața lui apare 
cristalul mat al zăpezi
lor de pe Han-Tengri și 
purpura culmii îmbrăcată 
în marmură, pe care au 
cucerit-o acum cinci 
zile... Dar, aidoma neno
rocirilor ieșind din cu
tia Pandorei, asupra lor 
au început să se abată 
năpastele, una mai mare 
decît alta. A izbucnit 
furtuna pe culmi. Și nu 
o furtună oarecare. Cinci 
zile fără întrerupere. 
Inima și mintea celor 
cinci alpiniști n-au apu- 
caț încă să se obișnu
iască cu viața la marile 
înălțimi. Și de aceea în 
timpul furtunii, cînd 
presiunea scade vertigi
nos, parcă ar fi fost a- 
runcați la cîteva sute de 
metri mai sus, acolo unde 
cel mai puternic atlet 
devine un prunc nepu
tincios.

Așa au început neca
zurile.

Unul din el a căzut 
pe pantă. Alți trei, în 
timp ce încercau să-l 
salveze, au degerat. Toți 
cinci s-au tîrît sleițl de 
puteri. S-au retras așa 
cum cu ani în urmă ie
șeau din foc soldații luî 
Ceapaev sau Lazo. Sin
gurul steag pe care nu 
l-au aruncat în retra
gere a fost cortul. In

geografică
localității unde concura tă
ticul, fetița lui Contreras 
a fost numită Brisbane. 
Lucru firesc, de asemenea.

„Biografia familială" a 
lui Contreras conține însă 
și cîteva elemente mai pu
țin obișnuite: mai întîi 
că și ceilalți trei copii ai 
săi s-au născut în ab
sența sa, în timp ce el 
era la turnee; în al doilea 
rînd, toți ceilalți copii au 
nume care amintesc de lo
calitățile unde ooocura în 
timpul respectiv Contreras: 
Wimbledon, Agtamir și 
Cleveland... 

cele din urmă s-au în
tins pe prima suprafață 
relativ netedă.

Aici nu era însă nici 
un firicel de iarbă, nici 
un pîrîiaș și nici măcar 
o piatră care să păs
treze căldura zilei. Doar 
gheață și zăpadă. Iar 
micul fir de apă care a- 
pare la amiază, în des- 
fundătură, trăiește cît o 
efemeridă, deoarece ve
nirea nopții ucide viața 
apelor.

Vîntul șuieră cu înver
șunare de-a lungul de
fileului și se furișează 
încetișor în cort, ca și 
cum ar îndeplini însăr
cinarea cuiva. Pînă a- 
cum a încercat de mai 
multe ori să-1 smulgă 
din mîinlle celor care 
au venit aici. Umflîn- 
du-1 ca pe o pînză de 
pescar, el ar fi vrut să 
rupă în bucăți această 
cîrpă care pîngărește 
măreția munților. Dar 
cortul a continuat să 
pîlpîie, ca un steag în
fipt de mîna puternică 
a omului.

"-) începutul capitolului 
IV din cartea OAMENI 
ȘI MUNȚI de EVGHENI 
SIMONOV, care cuprinde 
povestea dramatica a cu
ceririi vîrfulul Victoria 
(Pobeda) din lanțul Tian- 
Șanului, cel mai înalt virf 
al Uniunii Sovietice. Car
tea OAMENI ȘI MUNȚI a 
apărut în editura Uniunii 
de Cultură Fizică și Sport.

UN CLASAMENT
AL CELOR MAI BUNI
BOXERI PROFESIONIȘTI

IN 1962
Revista de specialitate 

The Ring l-a desemnat r 
nigerianul Dick Tiger, 
drept cel mai bun boxer 
profesionist al anului 1962. 
în continuare, clasamentul 
arată astfel : 2. Emile
Griffith, 3. Sonnv Liston, 
4. Cassius Clay, 5. Carlos 
Ortiz.

în ce privește „runda 
anului", pe primul loc fi
gurează prima și... unica 
repriză a meciului dintre 
Sonny Liston și Floyd Pat
terson.

Expunîndu-și argumente
le care au stat la baza 
desemnării celor mai buni 
boxeri ai anului, cunoscu
tul specialist Nat Flei
scher a explicat că nu l-a 
putut trece pe Sonny Lis
ton pe locul întîi, din 
cauza articolului 3 al re
gulamentului de selecție, 
care specifică că „boxerul 
anului trebuie, pe lîngă 
calitățile sale de boxer, să 
aibă bune relații cu publi
cul și să se bucure de o 
reputație perfectă".

Ce... relații or fi acum 
între Liston și Nat Flei
scher, după publicarea a- 
cestui clasament.

arată : 1—0 pentru Brent
ford.

Jucătorul Dungu de 
la Rapid este... stîn- 
gaci

E-o constatare ce-1 vizează
Și nimeni dintre noi nu-1 

ceartă,
Cu o condiție de bază ;
Să nu fie „stângaci**... în 

poartă!
Procentajele au de

monstrat că, în meciu
rile de baschet, preci
zia în aruncări lasă de 
dorit

Din procentajele citate
(O spunem cu adine re

proș), 
A rezultat doar, din 

păcate,
Că-s bune de-aruncat... la 

COȘ.
C. MAZILU

PETRE GHEORGITE- 
VICl, ARAD. — 1) Antre
norul echipei noastre na
ționale de hochei pe ghea
ță, Mihai Flamaropol, a 
activat ca jucător de fotbal 
pînă în anul 1954. 0 lun
gă perioadă a jucat la 
Juventus (Petrolul de as
tăzi), de unde a trecut la 
C.C.A. A fost selecționat 
de 5 ori în prima reprezen
tativă de fotbal a țării. — 
2) Cel mai bun rezultat pe 
care l-am obținut, în de
plasare, în fața reprezenta
tivei de fotbal a Ceho
slovaciei ? 2—2, în 1951, 
la Praga. Am prezentat 
atunci următoarea formație: 
Voinescu—Zavoda II, A- 
polzan, Farmati—Flamaro
pol, Bone—P. Moldoveanu, 
Zavoda I, Vaczi, Petschov- 
schi, Filote. Au mai jucat 
în acest meci Băcuț I și 
Serfbzo. Cele două goluri 
ale echipei noastre au fost 
înscrise de Vaczi.

ZAMOLOGIOVANI, BU
CUREȘTI. — Pînă acum, 
nici un jucător din lotul 
echipei de volei Dinamo 
orașul Dr. Petru Groza n-a 
fost selecționat în echipa 
națională. Cum este vorba 
însă de una dintre cele 
mai bune echipe din pro
vincie, jucătorilor ei li se 
poate deschide, în orice 
moment, poarta consacră
rii. Cheia este la ei !

AURICA BALAN, CO
MUNA CUCURUZU. — în 
primul rînd să vă felicităm 
cu ocazia aniversării de 
care vorbiți : 10 ani da 
cînd sînteți abonată la zia
rul nostru. La centenar 
sînteți invitatul meu la 
un pahar cu vin ! Și acum 
să vă răspundem la între
bări : 1) Sînt destule țări 
în care recordul probei de 
săritură în înălțime bărbați 
este mai mic decît cel al 
Iolandei Balaș. (1,91 m.) 
în 1961 — nu avem la 

îndemînă toate datele din 
1962 — recordul Izraelit- 
lui, de pildă, era de 1,90, 
iar al Luxemburgului de 
1,88 m. — 2) Revanșa 
dintre Sonny Liston și Flo
yd Patterson va avea loc la 
4 aprilie, anul acesta, la 
Miami. — 3) M. Krivo
nosov n-a abandonat acti
vitatea competițională, dar 
performanțele pe care le 
obține acum nu prea mai 
amintesc de... Krivonosov. 
Anii își spun cuvîntul !

FRAȚI LĂ SAMO1LĂ, 
SIBIU. — Jucătoarea de 
handbal Elena Hedeșiu 
împlinește la 1 august 25 
de ani. Este originară din 
București.

AUREL POPESCU, 
BALȘ. — 1) Steagul roșu 
joacă în categoria A la 
fotbal din anul 1957. N-a 
cîștigat niciodată campio
natul țării. A avut aceas
tă perspectivă anul trecut, 
cînd a avut la un moment 

dat patru puncte avans 
asupra lui Dinamo Bucu
rești. — 2) Doi jucători 
din actuala echipă a Stea
gului roșu au jucat în e- 
chipa națională, Seredai și 
Hașoti. Acum un an. pu
team nota încă un jucător: 
pe David. Dar acesta, după 
cum se știe, a trecut la 
C.S.O. Galați.

N. CONSTANTINESCU, 
SLATINA. — 1) Tiberiu 
Bone, fostul mijlocaș al 
echipei Steaua, antrenează 
echipa de fotbal Autobu
zul, din campionatul ora
șului București. — 2) Va- 
sile Sfetcu, portarul echi
pei Petrolul, împlinește la 
10 mai 25 de ani. Este 
născut la Ploiești, așa că 
ploieștenii au un motiv în 
plus să se bucure atunci 
cînd apără bine poarta 
Petrolului !

. ION POSTAȘU

Unii spectatori fumează în sălile de sport în 
timpul competițiilor

— Aici se joacă volei, tovarășe ! Dude și fumează 
afară.

— Ce să caut afară dacă voleiul se joacă aici ? !
Desen de Fred Ghenădescu



Echipa de hochei pe gheață Vorwarts Crimmitschau Concursurile de schi de
și-a încheiat turneul în țara noastră

Echipa de hochei pe gheață Vor- 
wărts Crimmitschau și-ă încheiat 
turneul întreprins în țara noastră 
Ieri scară c’nd a întîlfiit pe Selec
ționata de tineret a R. P. Romîne. 
Victoria a revenit — nu fără oare
care emoții — hocheiștilor germani. 
Oaspeții au greșit mai puțin în a- 
părare și au reușit să fructifice o 
bună parte din ocaziile de gol, ast
fel incit scorul final : 7—4 (1—2,
2—0, 4—2) reflectă în mod corect 
raportul de forțe din acest joc.

Așa cum au început însă partida, 
hocheiști! i omîni au lăsat la un 
moment dat impreia că sînt hotă- 
rîți să suplinească diferența de va
loare prin dîrzenie și că vor să rea
lizeze astfel un rezultat favorabil. 
Deși conduși cu 1—0, prin golul în
scris de Dietrich la capătul unei ac
țiuni individual®, hocheiști! din e- 
chipa de tineret a tării noastre a- 
saltează, pur și simplu poarta apă
rată de Kollner. El egalează în min. 
8 prin Florescu și în ultimul minut 
de joc al primei reprize iau condu- 

' cerea printr-un gol înscris de Niță. 
După pauză echipa oaspe reușește 
să stăvilească atacurile în trombă 
ale hocheiștilor noștri și realizează 
'două goluri într-un singur minut 
(33) prin Porzig și Kretzer. Ultima 
parte a întîlnirii este cea mai dis
putată. La început au dominat ju
cătorii de la Vorwârts care înscriu 
ide două ori prin Hentschel (min. 
46) și Zschemiseh (min. 47). Echipă 
noastră are o revenire, ratează eî-

PE SCURT
ACADEMIA de sport din Paris a de- 

:«emat zilele acestea tradiționalele sale 
premii anuale. „Cupa Președintelui" 
Academiei de sport a fost acordată atle
tului sovietic Valeri Brumei, pentru ex
cepționalele sale performanțe realizate 
In sezonul 1962. Alte două premii au 
fost decernate recordmanului mondial 
de atletism .Michel Jazy (Franța) și 
«chioarei Marielle Coitschell (Franța), 
Campioană mondială,

PESTE cîteva zile va începe cea de-a 
18-a ediție a campionatului maghiar de 
șah. Favoriții competiției sînt Laszlo 
Szabo, Istvan Bilek și La jos Portisch, 
campionul tării de anul trecut. In tur
neul final al campionatului s-a calificat 
ți tînărul în vîrstă de 18 ani Zoltan 
Kovacs din Debrețin. Nu va participa la 
campionat marele maestru internațional 
Sedeon Barrza, care ta acest an nu va 
evolua decît ta meciurile pe echipe.

Campionii
Serile sportive, în cadrul cărora 

Sînt invitați să ia cuvîntul cunoscuți 
sportivi și antrenori, sînt o veche și 
bună tradiție a institutelor de învă- 
țămînt superior din Moscova. Ade
seori, asemenea acțiuni se organizează 
și în cel mai mare Institut pedagogic 
din U.R.S.S., Institutul „V. I. Lenin". 
In cadrul colectivului studențesc de 
aici, alcătuit din multe .nii de stu- 
denți, numeroși sînt cei care au în
drăgit și practică sportul. Suts dintre 
ei au norme de clasificare ca volei
baliști, baschetbaliști, șahiști, turiști 
etc. Despre atenția cu care este tra
tat sportul în acest institut îți dai 
seama încă de la intrarea în holrl 
facultății: pe pereți numeroase foto
grafii sportive, anunțuri ale secțiilor 

'sportive, foto-vitrine cu aspecte din 
cadrul Spartachiadei M.G.P.I. (nume
le prescurtat al institutului), clasa
mentele numeroaselor întreceri ami
cale la care participă studenții.

Nu de mult, peste 700 de stodenți 
, Șl studente s-au adunat în au’a mare 
a institutului, în cadrul unei intere
sante seri sportive. Sala era plină 
gînă Ia refuz. Programul acestei ma
nifestări a fost foarte variat și atrac
tiv. A fost prezentat mai întîi fil
mul „Cinci cercuri deasupra Romei", 
consacrat zilelor neuitate ale Jocu
rilor Olimpice din „orașul veșnic", 
pupă aceea, pe scenă, în aplauzele 

teva ocazii (cea mai mare o bară a 
lui Kalamar !) și înscrie prin Kala
mar (min. 53). In ultimele minute 
se joacă deschis și rapid. Ezitările 
în apărare ale echipei romîne sînt 
prompt fructificate de Dietrich și 
Kretzer (min. 57 și 58), iar cu o se
cundă (!) înainte de sfîrșitul jocu
lui Kalamar reduce din handicap.

Echipa de tineret a R. P. Romîne 
a folosit următoarea formație : Crî- 
șan (Crihan) — Pană, Vaear I; Bar
bu, Fogoroș — Ioanoviet, Florescu, 
Niță; Stefanov, Kalamar, Mihăiles- 
cu; Boldescu, Corduban, Lttngu. Au 
condus H. Schuster (R.D.G.) și I. 
Florescu (R.P.R.).

CALIN ANTONESCU

TUliMIIL INTERNATIONAL Dl ȘAH Dl LA BEVERWLJK
AMSTERDAM (Agerpres). In prima 

rundă a turneului international de la 
Beverwijk (Olanda), Matanovici (Iu
goslavia) l-a învins pe O’Kelly (Bel
gia), iar Parma (Iugoslavia) a cîștigat 
la Milic (Iugoslavia). Restul partîdeioe 
au fost întrerupte. In partida centrală 
a rundei a doua s-an tatîlnit Averbach 
(U.R.S.S.) și Parma (Iugoslavia) 
După 4 ore de joc partida a luat sfîrșit 
cu un rezultat de remiză. Alte rezultate 
din runda a II-a: Than (Indonezia) — 
Milic (Iugoslavia) remiză; Bronstein 
(U.R.S.S.) — Van Schehinga (Olanda) 
1—0; Donner (Olanda) — Matanovici 
(Iugoslavia) remiză; Pire (Iugoslavia)

CEA DE a 50-a ediție a Turului ci
clist al Franței se va desfășura între 
23 iunie și 14 iulie pe un traseu de 
4 076 km împărțiți in 21 de etape eu o 
singură zi de odihnă. Startul se va da 
din Paris. Se vor desfășura trei etape 
contra-crenometrului dintre care una pe 
echipe. Cea mai lungă etapă a turului 
va fi Rouen-Rennes (284 km), iar cea 
mai scurtă etapă va măsura 24 km (con- 
tra-cronometrului individual). Ultima eta
pă Troyes-Paris măsoară 186 km. In 
ceea ce privește ediția a 3-a a Turului 
ciclist al Franfei rezerust amatorilor 
aceasta se va desfășura u&se 30 iunie 
și 14 iulie,

FEDERAȚIA franceză de baschet a 
alcătuit Iotul echipei reprezentative mas
culine care va întîlni la 9 februarie la 
Belgrad echipa Iugoslaviei și la 12 fe
bruarie la Milano echipa Italiei. Lotul 
cuprinde printre alții pe Grange, Dori- 
go, Baillet, Lefebvre, Balt zer și Joua- 
ret.

Scrisoare din Moscova

povestesc studenților
furtunoase ale studenților, șl-a făcut 
apariția renumitul scrimer David 
Tischler, fostul recordman al lumii 
la decatlon, Vasili Kuznețov, Emma 
Efimova, fostă campioană a lumii Ia 
scrimă, precum și un alt scrimer 
fruntaș sovietic, Lev Kuznețov.

— Sînt bucuros să iau ettvîntul în 
fața unui auditoriu a*ît de tînăr șî 
pasionat de sport —, a declarat Da
vid Tischler. Am ferma convingere 
că în institutul dv. sportul este In
tr-adevăr îndrăgit.

Tischler a povestit studenților bio
grafia sa sportivă, subliniind nume
roase aspecte ale pregătirii scrtme- 
rilor sovietici pentru J.O. de la To
kio.

— Vrea» să vă urez — a spus la 
sfîrșit Tischler — multe sueeese în 
Învățătură și sport și fiți convinși 
că sportul vă va aduce fiecăruia ceî 
puțin o satisfacție. Practicîndu-1, unii 
își vor întări sănătatea, alții vor 
deveni mai veseli și, firește, cei mal 
buni vor putea fi chemați pentru a 
apăra gloria sportivă a Uniunii So
vietice.

Vasili Kuznețov a fost Intîmpinat 
cu entuziaste aplauze. Cel mai bun 
decatlonist sovietic a povestit celor 
prezenți despre dificultățile, dar și 
satisfacțiile pe care ți-le oferă prac
ticarea decatlonului, cea mal grea 
probă a atletismului. Aceasta dă atle-

A luat sfîrșit concursul internațio
nal de sărituri cu schiurile „Turneul 
celor două trambuline". După com
petiția desfășurată zilele trecute la 
KavgolovO, participanții din cele 6 
țări s-au întrecut în cel de al doilea 
concurs desfășurat la Moscova. Pri
mul loc a revenit lui Koba Țakadze 
(U.R.S.S.) 227,75 puncte, urmat de 
Kovalenko (U.R.S.S.) — 224,75 puncte, 
Kamenski (U.R.S.S.) — 224,50 puncte, 
Flyteer (Norvegia) — 221 puncte și 
Recknagel (R.D.G.) — 218,4 puncte. 
Cea mai lungă săritură a concursului: 
73,5 m a fost realizată de Kovalenko. 
Clasamentul final ; 1. N. Kamenski 
(U.R.S.S.) 450,85 puncte; 2. P. Kova
lenko (U.R.S.S.) — 442,15 puncte; 3. 
Koba Țakadze (U.R.S.S.) 438,65 puncte; 
4. H. Paulsen (Norvegia) 430,60 puncte 
etc.

Concursul internațional de schi de 
la Kavgolovo a continuat cu desfășu
rarea probelor de 10 km și 30 km

— Trifunovicl (Iugoslavia) remiză j 
Vander Berg (Olanda) — Robatsch 
(Austria) remiză.

Ia runda a 3-a, Parma l-a învins pe 
Langeweg, iar Van der Berg a cîștigat 
Ia Sclieltinga. Partidele Matanovici- 
Bronsteia și Trifuoovici-O’Kelly s-au 
încheiat remiză. Restul partidelor au 
fost întrerupte.

In clasament conduce Parata (Iu
goslavia) și Van der Berg (Olanda) 
fiecare Cu cîte 2,5 puncte, urmați de 
Stahlberg (Suedia) 2 (1) puncte și
Bronstein (U.R.S.S.) 2 puncte.

* Continuă acțiunea dușmănoasă a 
să concureze în R.F.G. ♦

/ubitoril sporturilor de iarnă recu
nosc cil ușurință pe cei doi spor
tivi din fotografia noastră: ei 

pășesc tmbrătișafi și surîd obiectivului 
fotografic, exprimlnd satisfacția cuce
ririi titlurilor de campioni mondiali, și 
nu stnt alții decil Helmut Recknagel 
(R. D. Germană), campion mondial la 
săriturile de la trambulina mare, și 
Thoralf Engan, campion mondial la 
sărituri de la trambulina mică. Ambii 
sportivi au realizat aceste performanțe 
la campionatele mondiale desfășurate 
anul trecut la Zakopane, tn R P. Po
lonă. Cei doi campioni mondiali au 
avut prilejul să se întreacă și în acest 
sezon. Ei s-au tnttlnil la stațiunea de 
iarnă Oberstdorf din R, F. Germană, 
la primul concurs din. cadrul întrecerii 
de sărituri cu schiurile intitulată „Cele 
patru trambuline".

Dur tocmai cînd mai rămăseseră minu
te numărate plită ce primii schiori urmau 
să-și măsoare forțele, la Oberstdorf 
și-au făcut apariția... polițiștii din 

tului forță, abilitate, tărie de carac
ter, îl ajută să treacă cu succes ob
stacole ce 1 se ivesc în cale. Toate 
aceste calități — a spus Kuznețov 
— sînt necesare nu numai sportivi
lor, ci și fiecărui om.

După ce cei doi maeștri emetiți 
ai sportului au stat de vorbă cu stu
denții, pe scenă au evoluat cîțiva 
serimert în cadrul unei întîlnlri de
monstrative, comentata după fiecare 
asalt de Tischler. Locul scrlmerîlor 
a fost luat apoi de tinere gimnaste 
de la Institutul pedagogic „V. I. Le
nin", cate au prezentat oaspeților 
cîteva exerciții grăitoare însă în ce 
privește nivelul ridicat al dezvoltării 
sportului In cadrul institutului. Pre
ședintele asociației sportive ne-a de
clarat la sfîrșit că această seară spor
tivă va fi, fără îndoială, deosebit 
de utilă pentru cei 700 de tineri de 
aici care practică scrima.

Vesel și interesant au petrecut ti
nerii studenți această seară. Fără în
doială, ea a constituit o excelentă 
acțiune de popularizare a sportului 
și, desigur, primul ei efect va fi 
acela că numărul sportivilor din In
stitutul Pedagogie „V. I. Lenin“ din 
Moscova va crește cu zeci de tineri 
și tinere.

A. SIZONENKO
corespondentul nostru

la Kavgolovo și Moscova
fond, dominate de sportivii sovietici.
Cursa de 10 km femei a fost cîștigată 
de Evdochia Mekșile, care zilele tre
cute obținuse victoria Și în proba de 
5 km. Ea a realizat timpul de 36:47,0, 
învlngînd-o pe campioana olimpică 
Maria Gusakova — 36:52,0. Pavel 
Kolcin a înregistrat cel mai bun timp 
în proba de 30 km — lh 40:09,0, Pe 
locul doi s-a clasat Ivan Utrobin — 
lh 40:52,0.

Concurs international 
de atletism 

la Montevideo
Cu prilejul unui concurs internațio

nal de atletism desfășurat la Monte
video, proba de 10 000 m a fost clști- 
gată de italianul Antonio Ambu în 
30:30,0, înaintea francezului Ameur — 
30:31,5 și a chilianului Miguel Gon
zales, cronometrat cu același timp. 
Proba de 5 000 m a revenit argetiti- 
neanului Osvaldo Suarez — 14:22,7, 
urmat de iugoslavul Franc Cervan — 
14:33,5.

FOTBAL
• Dukla Praga, campioana R. S. 

Cehoslovace, și-a continuat turneul In 
Grecia, susjinînd alte două partide. Fot
baliștii cehoslovaci an întrecut cu 4—0 
pe A.E.K., prin golurile înscrise de 
Kucera (2), Vaccnovsky și Borovicky 
și au terminat la egalitate cu Olimpia- 
kos Pireu : 0—0.

auforitătilor de la Bonn: sportivii din 
Fotbal: preliminariile olimpice — primai

RF.G. Ei au declarat că au depeșă 
specială din partea Ministerului de inter
ne de la Bonn de a opri cu orice preț 
startul schiorilor din R D. Germană. 
Aceasta, în ciuda faptului că atît Fede
rația de schi, cit și conducătorii Uniunii 
spor li ve din R F.G . ca urmare a voin
ței exprimate de opinia publică sportivă 
din Germania occidentală, s-au văzut 
nev oi ți să-i invite pe sportivii din 
R.D.G. să participe la concursul „Celor 
patru trambuline*. Guvernul de la Bonn 
s-a manifestat încă o dată ca dușman 
înrăit al colaborării internaționale, a 
torpilat cu bună știința o 
frumoasă și tradițională 
întrecere sportivă interna
țională, Se vede câ guver
nanților de la Bonn le-a 
fost frică de ovațiile cu 
care spectatorii ar fi salu
tat săriturile sportivilor din 
R. D. Germană, care s-au 
afirmat în mod repetat 
printre cei mai buni din 
lume. Evident, acțiunea 
dușmănoasă a guvernanți
lor din R.F.G. a dăunat 
mult întrecerii sportive. în 
semn de protest, sportivii 
sovietici s au retras din 
competiție.

Cei doi surîzători prie
teni din fotografia noastră 
n-au avut, așadar, posi
bilitatea să se întreacă la primul mare 
concurs din acest sezon așa cum au 
făcut-o, de pildă, la Zakopane. Fără 
îndoială însă că luna viitoare, la „repe
tiția generală olimpică* de la Innsbruck, 
Helmut Recknagel și Thoralf Engan se 
vor revedea iarăși și vor avea posibili
tatea sâ zimbeasen fericiți obiectivului 
aparatului fotografic. Căci, în ultimă 
instanță, această » menirea sportului: 
apropierea și mai buna cunoaștere a ti
nerilor din întreaga lume.

nul 1963 va fi deosebit de bogat 
In evenimente fotbalistice inter
naționale. Pe prim plan se situea

ză, desigur, „Cupa Europei* t Turneul 
U.E.F.A. pentru juniori, preliminariile 
turneului olimpic, precum și campionatul 
Americii de Sud. Firește, cel mai im
portant atit prin amploarea pe care o 
are cit și prin numărul mare al echipe
lor înscrise (aproape 70!) este turneul 
olimpic. Noutatea pe care o prezintă 
regulamentul acestei întreceri constă tn 
faptul că echipele participante nu au 
voie să folosească jucători care au fost 
înscriși sau au jucat în campionatul 
mondial (preliminarii sau turneul final) 
și nici jucători profesioniști. Iată de 
ce alcătuirea echipelor olimpice a consti
tuit o preocupare serioasă încă de anul 
trecut, cînd o serie de reprezentative 
și-au început pregătirile.

LOTUL BOXERILOR POLONEZI 
ÎN VEOEREA „CUPEI EUROPEI"

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — Bo
xerii polonezi și-au început pregă
tirile în vederea întâlnirilor pe care 
le vor susține la Varșovia și Bucu
rești cu reprezentativa R. P. Romî
ne în preliminariile „Cupei Europei" 
pe echipe. Federația poloneză a al
cătuit un lot de 20 de boxeri în 
frunte CU apreciatii internaționali 
Bending (cocoș), Adamski, Gutmafi 
(pană), Knut (semimijlocie), Walașek, 
Dampc (mijlocie), Pietrzykowski (se
migrea) și GugnieWicz (grea). Din lot 
mai fac parte frații Arthur și Zbig
niew Olech (muscă), Jidaczek (cocoș), 
Grudzen, Sczepanski (semiușoară), 
Kulej (ușoară), Jendrejewski (grea)

CEI MAI BUNI CICLIȘTI
DE PISTĂ SOVIETICI PE ANUL 1962

Federația unională de ciclism a al
cătuit recent lista celor mai buni 10 
cicliști de pistă ai U.R.S.S. din anul 
trecut. La masculin, primul Ioc a fost 
atribuit IUi I. Bodniecs,

Titlul de cea ihai bună alergătoare 
de velodrom a anului 1962 a revenit 
campioanei mondiale Valentina Savi
na.

PE GLOB
• Contkrulndu-și turneul î<i Algeria» 

echipa olimpică de fotbal a R. P. Bul
garia, întărită cu Iliev și Diev, a întîl- 
nit o selecționată a Algeriei de est. 
Fotbaliștii bnfgâri au terminat învingă
tori cu scorul de 3—1. Golurile oaspe
ților au fost înscrise de Asparuhov (2) 
și Di ev.

». D. Germană sînf împiedicați 
meci infer-fări al anului

Cea mai importantă problemă care 
se pune tn prezent este aceea a felului 
tn care. FIFA va hotărî desfășurarea în
trecerilor preliminarii, pentru a se ajun
ge la cele 16 echipe participante tn 
turneul final. Acest lucru va fi hotănt 
la sfîrșitul lui ianuarie tn cadrul ședin- 
lei FIFA de la Cairo, cînd se va stabili 
programul și sistemul de desfășurare a 
preliminariilor. In legătură cu aceasta, 
declarația președintelui Federației ma
ghiare de fotbal, Sandor Bares, vice
președinte al U.E.F.A., este semnificati
vă : „FIFA va alcătui grupe ta funcție 

de zone geografice și acest lucru taseam- 
tiă că primii 2 adversari ai echipei 
noastre fn.r. ai R. P. Ifngare) vor fi 
țări vecine: Cehoslovacia sau U.R.S.S., 
România sau Iugoslavia (eventual Polo
nia). Nici un joc cu asemenea adversari 
ntt poate fi considerat ușor“.

în ceea ce pricește meciurile inter- 
țâri din., acest an, uvertura lor a și 
avut loc la Barcelona, Intre echipele 
Spaniei și Franței. Rezultatul de egali
tate (0—0) nedreptățește echipa oaspe 
— după cum comentează specialiștii 
francezi. Spaniolii au jucat slab. De 
altfel, după meci, echipa gazdă și selec
ționerul ei Villalonga, au fost răsplătiți 
de spectatori cu un... „concert de fluie
rături-, Iată șl 11-le spaniol care o 
evoluat la Barcelona : Sadorwi—Fonchot, 
EcheVaria, Calejs—Paguito, Glaria—Co- 
lar, Adelardo, Mogologne, Guillot, 
Gcnto. După cum se vede, după jocurile 
cu Romtnia și Belgia, spaniolii au 
schimbat linia de fund și centrul înain
taș. Din echipa Franței au lipsit Kopa, 
Di Nallo și Rodzik. Iată de altfel șl 
formația lor: Bernard—Chorda, Lcrond, 
Wendling—Ferrier Maryan—Goujon,
Bonnel, Douis, Masnaglietti, Sauvage.

CONST. MACOVEI 
ION OCHSENFELD
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