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Miine, la Floreasca,

ioc plin de promisiuni
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Voinea (nr. 14) reia cu capul spre poartă. (Fază din partida cu naționala Etiopiei).
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După handbalistele ’de la Rapid 
București, miine, este rindul di- 
namoviștilor broeureșteni să ne 
reprezinte țara în „Cupa cam
pionilor europeni*. Programată 
în sferturile de finală ale acestei 
competiții, dubla întîlnire dintre 
Dinamo București și II.C. Zagreb 
își va consuma , primul act în 
sala Floreasca. Partida este anun
țată pentru ora 19,30 și va fi 
condusă de cunoscutul arbitru 
cehoslovac F. Bocck.

Ambele echipe au făout pregă
tiri importante în vederea acestor 
confruntări. Majoritatea jucători
lor care vor evolua mîine seara 

^<1 sala Floreasca se cunosc de 
la întîlnirea R.P. Romînă — 
R.P.F. Iugoslavia, disputată la 
25 decembrie 1962 la București, 
cele două formații constituind 
scheletul reprezentativelor res
pective.

Dinamoviștii sînt optimiști, pre
gătirea și valoarea lor superioa
re permițmdu-lc să aștepte cu 
încredere aceste întîlniri. Antre
norul lor, prof. Oprea Vlase ne-a 
anunțat că va alege pe cei 11 
jucători din următorul lot : Redl. 
B o gol ea „ Ivâaescu, Moser, llnat. 
Bădulescu, Costache 1, Costache 
II, Oțelea. L. Popescu, Coman,

acum e rindul vostru ’... (De la stingă: Bădulescu, Moser 
și Hnat (Dinamo București).

Desen de Neagu Radulescu

După cum se știe, echipa de 
tineret a țării noastre a între
prins un turneu în Africa. Fot
baliștii noștri au susținut pri
mele trei meciuri la Addis- 
Abeba, capitala Etiopiei. Re
zultatele sint cunoscute : 1—2 
cu naționala Etiopiei la 23 de
cembrie, 3—0 cu selecționata 
armatei etiopiene la 27 decem
brie și 4—2 cu reprezentativa 
Etiopiei (joc revanșă) la 30 de
cembrie.

...Am sosit pe aeroportul din 
Addis-Abeba exact după 24 de 
ore de la plecarea din țară,

după 18 ore de zbor continuu 
peste Balcani, Marea Medite- 
rană, Egipt, Sudan și 1400 km 
deasupra Etiopiei, pînă în ca
pitala acestei țări.

Clima era puțin obișnuită 
pentru noi. La sfîrșit de de
cembrie, deși ne aflam pe 
unul din cele mai înalte pla
touri ale Africii, termometrul 
arăta 28—32° peste zi, pentru 
ca noaptea să coboare mult 
sub 20°. Acest fapt a pricinuit 
cele mai mari greutăți în a- 
daptarea jucătorilor noștri. 
Dar, pentru a avea o imagine

suportat 
care vine 
mică

Ce modificări suferă

Schmidt, Covaci, Ionescu, Efti- 
mie, Ilpvîrneanu și Ristoiu.

Oaspcfii sînt așteptați în Ca
pitală în cursul zilei de astăzi. 
Iată și formația lor probabilă : 
Gory — Dekaris, Vican, Malici, 
Koczicui, Pavicici, Jejici, Talia, 
Sutei, Ticici, Bambir.

Programul zilei de astăzi este 
completat cu meciuri masculine 
din „Cupa de iamău : C.S. Școlar 
— Steaua (ora 17.00), Rapid — 
Știința (ora 18,10) și Rafinăria 
Teleajen — Titanii (ora 20,40).

De la întrecerile Spartachiadei
în lotul republicaniu

Lotul tinerilor fotbaliști romîni s-a înapoiat 
aseară în țară

Aseară a revenit, cu avionul, 
în țară, lotul tinerilor fotbaliști 
romîni, care au întreprins un 
turneu de 7 meciuri în Etiopia, 
Sudan și Grecia. Bilanțul acestui

turneu : cinci victorii, un meci 
nul și o înfnngere, 19 goluri date 
și 5 primite. Golgeterul echipei 
a fost Voinea (cu 7 goluri), urmat 
de Raksi (cu 6 goluri).

Fotografia cu cele două schi
oare a apărut într-una din pa
ginile ziarului nostru în luna 
martie a anului 1959, înfățișînd 
două din participantele la pro
bele de fond desfășurate în 
cadrul Spartachiadei de iarnă 
a tineretului. Două din sutele 
de tineri 
fruntat 
Ruia, în 
desemna
schiori fondiști începători.

Cu numărul 23 pe piept e 
tînăra concurentă Doina Bo

și tinere care au în- 
viforul din Poiana
Postăvar, pentru a 
pe cei mai buni

60000 de participant! la campionatele 
republicane universitare-ediția 1963
Interviu cu prof. AL. litPEȘAN, șeful comisiei sportive o o. A. s. R.

a școlii elementare 
O fetiță timidă care 

emoțiile 
i timidă, 
și perse- 
de schi.

boc, elevă 
din Bran.
a cunoscut în 1959 
concursului. O fetiță 
dar foarte talentată s 
verentă. îndrăgostită 
Doina Boboc nu a mai părăsit 
activitatea competițională. S-a 
antrenat cu sîrguință, a ascul
tat și a aplicat sfaturile antre
norului Ion Sumedrea și a., 
promovat.

Micuța Doina Boboc a deve
nit campioană republicană de 
junioare, cucerind titluri și în 
anul 1961 și în anul 1962. Acum 
ea e tot junioară, dar startul 
în sezonul anului 1963 l-a luat 
alături de senioare. In cursa 
de 5 km disputată la Bușteni, 
junioara Doina Boboc a fost 
„la înălțime", arătînd nu nu-

w

A Intrat în tradiția tineretului 
atudios din facultățile și institu
tele de învățămînt superior ca în 
fiecare toamnă, o dată cu re
deschiderea cursurilor, să se pre
zinte la startul celei mai impor
tante competiții sportive ce le 
este rezervată — campionatele 
universitare.

Pentru a afla unele noutăți în 
legătură cu modul în care se va 
desfășura actuala ediție a cam
pionatelor universitare, neam a- 
dresat tovarășului Alexandru Mu- 
reșan, șeful comisiei sportive a 
U.A.S.R., pentru a ne răspunde 
la mai multe întrebări.

----Am dori să știm ce elemen- 
te noi cuprinde formula de des
fășurare a campionatelor ?

— Fa|ă de interesul ©rescind 
de oare se bucură competiția, 
s-a hotărît ca numărul ramurilor 
sportive să sporească Ia 9 și 
anume : atletism, gimnastică, vo
lei, baschet, handbal in 7, fotbal, 
natafie, șah și tir. Dintre acestea, 
două — tirul și natația — se 
vor desfășura pînă Ia etapa pe 
centru universitar, inclusiv, iar 
restul vor avea etapă finală. Prin 
urmare, un prim element nou t 
cel mai mare număr de finale, 7,

Un alt element nou : cu excep
ția finalei de șah — care va avea 
loc în vacanța de iarnă, la Si
naia, între 4 și 15 februarie — 
toate celelalte finale au fost pro
gramate în perioada 18 august
— 3 septembrie, în două etape. 
Mai întîi, o etapă preliminară, 
de la 18 Ia 29 august în care 
toate 
universitare • 
comun, într-o 
(aproximativ 
panți) și vor 
de calificare.
pe și, în cazul atletismului, pri
mii șase sportivi de fiecare pro
bă se vor întîlni apoi, în fina
lele propriu-zise, programate, 
toate, la București, între 31 au
gust și 3 septembrie.

Considerăm că adoptînd acest 
sistem de desfășurare a finalei 
(cu turneu prefinal) vom realiza 
trei obiective importante : primul
— cei mai talentați sportivi (se 
înțelege și fruntași la învățătură) 
din toate centrele universitare 
care vor participa la tabăra de 
la Predeal vor beneficia și de o 
binemeritată perioadă de odihnă ; 
al doilea — programul ultimu
lui act al competiției nu va mai 
afecta obligațiile profesionale ale 
studenților (cursuri, colocvii, exa
mene, practică 
al treilea 
București 
văr, cele

reprezentativele 
se vor 

tabără, 
1.400 ( 
susține 

Primele

: centrelor 
pregăti în 
la Predeal 
de pârtiei- 
un turneu 
patru cehi-

citoare la

mai că își va păstra titlurile 
de campioană la junioare, dar 
că va fi printre fruntașe și la se
nioare. Doina Boboc, acum mun- 

fabrica Partizanul 
roșu 
șov, 
din
exemple 
mente 
te 
prilejul
chiadei 
a tineretului. Este 
un exemplu și un 
imbold pentru mi
ile de tineri 
se întrec în 
tuala ediție 
Spartachiadei.
privește fotografia 
în care poartă nu
mărul de concurs 
6, ea 
nivelul 
care a 
ceasta
talentată schioară, 
care își vede îm
plinit în 1963 ri
nul din cele mai 
frumoase vise: a 
devenit componen
tă a lotului repu
blican.

din Bra
es te unul

numeroasele 
de ele- 

descoperi-
și ridicate cu 

Sparta- 
de ' iarnă

mai clară asupra influenței pe 
care o are clima acestei țări 
asupra europenilor și îndeo
sebi asupra sportivilor, l-am 
solicitat pe dr. D. Tomescu^ 
medicul lotului nostru, _să ex
plice mai pe larg 
sale :

„Addis-Abeba se 
2550 m altitudine, 
greu de 
organism 
titudine 
100 m).
un organism în această situa
ție și cum se manifestă ? Este 
știut ca la altitudine mare oxi
genul este insuficient datorită 
rarefierii aerului, lucru care 
face ca schimburile Ia nivelul 
plămînului să se facă defici
tar. Lipsa se repercutează ne
gativ și asupra sistemului ner
vos (deoarece celula nervoasă 
este foarte sensibilă la lipsa 
de oxigen) ș-i asupra țesuturi
lor sanguine (deoarece ele
mentele figurate roșii devin in
suficiente 
oxigenului) 
lor musculare (pentru că 
contracție s6 acumulează 
taboliți, adică produși de 
za similare. care nu mai 
fi, degradați și eliminați 
cauza aceleiași lipse de 
gen). Datorită acestui fapt, un 
organism 
respirație, 
cu spasme

Jucătorii 
plin aceste 
Abeba, cu ocazia primului an
trenament, efectuat la 8 ore 
de la coborîrea din avion. An
trenamentul, fixat inițial pentru 
60 de minute, a fost suspendat 
după 25 de minute ; respirați* 
tuturor jucătorilor și-a accele
rat frecvența de la 16 pe mi
nut Ia 24—26 pe minut, ca 
senzație de sufocare, amețeli, 
dureri în regiunea hepato-sple- 
nică și dureri musculare ca 
spasme la ambele gambe, cu 
pulsul ridicat variind intre 
84—92 pe minut. Era clar că 
ne aflam in faza de neadap- 
tare 
hii,

pentru transportul 
și asupra țesnturî-

prin 
ca>- 
de
pot 
din 

oxi-

manifestă jenă îii 
oboseală în rners^ 
musculare, amețeli, 
noștri au simțit din 
simptome ia Addis-

vor 
mai

în producție etc.); 
la finalele de la 
participa, 
pregătite

Intr-a de- 
elemcnte

Stvdeniele universității „Al, Ion Cuza“ din lași practică cu 
m-ult interes gimnastica. Fotografia noastră le înfățișează la 
un concurs de pregătire pentru campionatele universitare.

interviu
TIBERIU

luat de 
ST AMA

(Continuare în pag. a 3-a)

care
ac-

a
Cit

ilustrează 
tehnic la 
ajuns a- 

tinără și

A început turneul internațional
de șah de la Berlin

mare , _ .
țării noastre VICTOR CIOCILTEA.

turneu internațional de șahLa Berlin a început ieri un 
la care ia parte și reprezentantul 
Printre concurenți se numără mal mulți mari maeștri și maeștri 
internaționali din opt țări.

In prima rundă Clocîltea a remizat cu Milev. Iată celelalte rezul
tate : Baumbach—Pietzsch 0—1, Balczerowski—Malich V.—’/». SzUy 
—Uhlman 0—1, Lieberth—Gipslis 'h—'h, Jansa—Szilagy 1—0, Polu- 
gaevski—Fuchs 1—0, Partida Damianovici—Karaklaiel a fost amînată.

★
Azi dimineață a părăsit Capitala, îndreptindu-se spre Be- 

verwijk (Olanda), maestra internațională Alexandra Nicolau, 
invitată la tradiționalul turneu feminin de șah organizat de 
federația olandeză.

funcțională a organismu- 
datorită dereglării priei-

CRISTEA MANTU
(Continuare in pag. a 5-a)

IN NUMĂRUL DE AZI:
Din activitatea sportiva

de mase

ANTRENORII DE FOTBAL 
RĂSPUND LA PATRU 

ÎNTREBĂRI

Pentru un salt calitativ 
In scrima rominească
Fotbal pe glob

Echipa noastră în grupa B 
a campionatelor mondiale 

de hochei pe gheață



popliva'Ji! masi!
Spartachiada de iarnă a tineretului

Un mare concurs de schi la Bușteni
Asociația sportivă Caraimanul- 

Bușteni in colaborare cu Comitetul 
•rășenesC U.T.M. a organizat dumi
nică un reușit concurs de schi pe 
pârtia de pe Valea Albă. întrecerea 
•-a bucurat de un deosebit succes 
•tit in ceea ce privește numărul de 
participanți — 253 — cit și în pri
vința pirtiei, strat gros de zăpadă 
afinată. Schiorii buștenari s-au între
cut la două probe — fond și cobo
râre. La reușita concursului și-au dat 
contribuția și o serie de fruntași ai

30000 de participanți— acesta este țelul nostru 

pentru etapa pe asociație
Tovarășa LUCICA BUCUROIU, bieme deosebite cu procurarea ma- 

tehnician la clubul Avîntul din raio- terialelor sportive. Majoritatea aso- 
nul 16 Februarie din Capitală, ne-a ciațiilor și-au confecționat pe scară 
relatat următoarele în legătură cu locală materialele necesare, 
desfășurarea Spartachiadei de iarnă Firește că nu se putea Spartachia- 
• tineretului : dă de iarnă fără întreceri de schi

„Consiliul clubului sportiv al ra- ș; săniuțe, mai cu seamă că vremea 
ionului nostru a acordat o deose- a fost favorabilă practicării acestor 
bită atenție întrecerilor actualei edi- sporturi. La fiecare sfîrșit de săp- 
ții a Spartachiadei de iarnă. Din tămînă s-au organizat concursuri de 
cele 49 de asociații sportive care schi, la care au participat un mare 
activează in raionul 16 Februarie număr de tineri din asociațiile Con- 
»-au organizat întreceri în 47. fecția, Semănătoarea, Ascensorul, 
Cele două asociații în care n-am or- Farma și altele. Aproximativ 6000 
ganizat astfel de competiții sînt foar- de copii au fost prezenți la startul 
te tinere, astfel că aci n-au existat concursurilor de săniuțe organizate 
deocamdată condiții prielnice pentru jn comunele Chîajna, Dragomirești, 
desfășurarea întrecerilor. Piuă în șj Ciorogîrla (care țin de raionul 16 
prezent. 15.000 de tineri ș: tinere Februarie), precum și la Casa de 
din raionul nostru au luat startul cultură a tineretului din raion. Noi 
în Spartachiadă, participând la în- intenționăm ca pînă la sfârșitul eta- 
treceri de tenis de masă, șah, hal- pej de mase a Spartachiadei să an- 
tere. săniuțe, schi, tir, orientare tu- grenăm în întreceri 30.000 de parti-
ristica, cros, trfată. In prezent se cipanți".
organizează concursurile de gim- (R. C.)
■aoticâ.

Dacă ar fi să facem ea... clasa
ment al sporturilor care se bucură 
de cea mai mare popularitate în ra
ion, atunci fără discuție că primul 
toc l-ar ocupa tirul. Noi am fost 
sprijiniți temeinic în popularizarea 
tirului in cadrul asociațiilor sportive 
Ae către consiliul orășenesc UCFS. 
Tot spune că în xîleie de duminică, 
tinerii din raionul 16 Februarie vin 
la întrecerile de tir în proporție 
<e... mase. Cu prilejul desfășurării 
eoncursariior de tir, multe asociații 
«portive din raion, printre care Pe
trolul. Farma, Viforul, Eleetra etc. 

făcu' primii pași pentru înfiin
țarea secțiilor de tir în asociațiile 
respective. Regretăm însă faptul că 
clubul sportiv Dinamo, la care am 
găsit înțelegere atunci când organi- 
»m concursuri la poligonul din Ște- 

cel Mare, de data aceasta, nu 
mai vrea să sprijine acțiunea noas
tră pe linia extinderii activității a- 
ocatu: sport în cit mai multe asocia
ții din raion.

Halterele se bucură, de asemenea, 
de mare popularitate în asociațiile 
noastre sportive. Aceasta, pentru 
faptul că asociațiile n-au avut pro-

Interes deosebit 
în raionul Botoșani 

întrecerile actualei ediții a Sparta- 
ehiadei de iarnă stârnesc un interes 
deosebit în rînduriie tineretului din 
raionul nostru. Pînă în prezent o 
«nasivă participare s-a înregistrat la 
asociațiile sportive Avîntul, Școala 
profesională agricolă (1.162 concu- 
renți), Confecția (912) și Voința (607) 
— toate din Botoșani. Dintre asocia
țiile sportive sătești s-au evidențiat 
înainte Bucecea (406 participanți), 
Lumina Vlădeni (315) și Prutul Ro- 
mînești (237).

întreceri deosebit de reușite au avut 
loc la asociația sportivă din comuna 
Vlădeni, unde s-au evidențiat tinerii 
colectiviști M. Turcanu (la Șah și 
trîntă), M. Afloarei (la șah și schi) 
precum și tinerele șahiste Aurica 
Apopei și Viorica Sorocan.

In primele zile ale lunii ianuarie 
numărul participanților pe raion se 
ridica Ia 12.284 dintre care 4.712 fete.

MIRCEA CRITA-coresp.

SPORTUL POPULAR
»ag. a 2-a Nr. 4176

schiului nostru ca, I. Secui, D. Mu- 
reșan, I. Șupeală și alții care au con

curat în afară de concurs.
IATA CIȘTIGATORII PROBELOR :

FOND : 1500 m, copii — N. Horga ; | 
3000 m, juniori — N. Aldea ; 5000 m 
seniori — I. Funieru.

COBORIRE : copii — C. Mureșan • 
și C. Olteanu ; junioare — Victoria i 
Ciupală ; juniori — C. Secăreanu ; : 
seniori — I. Bulgărea.

V. ZBARCEA-coresp.

Zăpada căzută din abundență n-a influențat cu nimic desfășurarea fazei 
finale la cros, pe asociație, la Tinărul metalurgist Brașov, 

Foto: Gh. Corcodel

CORESPONDENȚII NE WȚȚTEAZȚ
Df Cf NU FAC SPORT TOJI MEMBRII UCFS?
Există în orașul Sibiu o asociație 

sportivă a cărei activitate poate fi 
i considerată — la prima vedere — 

drept bună. Consiliul acestei asociații 
a realizat în munca sa unele succese, 
printre care cele mai importante sîr.t 
acelea că marea majoritate a sala- 
riaților întreprinderii respective sînt 
membri ai UCFS și că lunar cotizația 
sportivă se achită în proporție de 
sută la sută.

Deci, asociația sportivă Elastic — 
căci despre ea este vorba — are un 
mare număr de membri UCFS și da
torită faptului că își realizează bu
getul, mai ales prin cotizații, are 
echipament și materiale sportive in 

I valoare de peste 25.000 lei. Se poate 
presupune că în aceste condiții aso
ciația sportivă desfășoară o rodnică 
activitate, în care sînt cuprinși o 
bună parte din cei 656 de membri 
UCFS. In realitate însă lucrurile nu 
stau chiar așa. Este drept că aso
ciația sportivă Elastic are o echipă 
de fotbal în campionatul regional, 
una de volei în campionatul masculin

DIN ACTIVITATEA ASOCIAȚIEI VOINȚA PLOIEȘTI
Nu de mult am făcut o vizită 

la asociația sportivă Voința din Plo
iești. Stînd de vorbă cu tovarășii 
Gh. Brutaru (președinte) și M. Flo- 
rescu (secretar), atn aflat lucruri in
teresante despre activitatea sportivă 
a cooperatorilor din acest oraș.

Sub îndrumarea organizației de bază 
P.M.R., consiliul asociației sportive a 
întărit colaborarea cu celelalte or
ganizații de mase și cu conducerea 
unităților, fapt care a contribuit la 
îmbunătățirea activității. In cele șase 
grupe sportive numărul membrilor 
UCFS a crescut în anul care a 
trecut cu peste 400 față de 
1961. Datorită legăturii strînse intre 
grupele sportive și consiliul aso
ciației, cotizația UCFS a fost înca
sată la zi. Membru UCFS din gru
pele sportive Igiena, Tehnometal,

ir

Succese deosebite
întrecerile din cadrul primei etape 

a Spartachiadei de iarnă se află in 
plină desfășurare in asociațiile spor
tive din regiunea Brașov. Ca urmare 
a muncii temeinice desfășurate de 
către consiliile asociațiilor în colabo
rare cu organizațiile U.T.M., pînă la 
ora actuală, Ia concursuri au partici
pat aproape 100 000 de tineri și ti
nere.

Primul loc îl deține raionul Sf. 
Gheorghe, în care la startul întrece
rilor au fost angrenați aproape 20 000 
de sportivi, cei mai mulți membri 
ai asociațiilor sportive sătești. Și în 
raionul Mediaș, unde comisia de or
ganizare a dat un sprijin efectiv 
asociațiilor, peste 12 509 de tineri șl 
tinere s-au prezentat la diversele 
competiții ale Spartachiadei. Reaul- 

orășenesc și o formație de tenis de 
masă. Dar, în această activitate sînt 
angrenați doar 80 de membri ai 
UCFS și dintre aceștia numai fotba
liștii se bucură de atenția consiliu
lui asociației. In rest...

Cit privește restul membrilor UCFS 
despre... „activitatea" lor nu sînt 
prea multe lucruri de spus. In în
treaga țară se desfășoară acum Spar
tachiada de iarnă a tineretului. Nu
mai la asociația sportivă Elastic nu 
s-a făcut nimic pînă în prezent în 
această direcție. Este mulțumit oare 
consiliul asociației (președinte ing. 
loan Simion, secretar Wlatzkav Kon- 
sky) că abia 8 la sută din numărul 
muncitoarelor fac sport ? întrecerile 
din cadrul Spartachiadei de iarnă 
constituie un minunat prilej pentru 
angrenarea membrilor UCFS în dife
rite competiții. Dar ce așteaptă con
siliul asociației Elastic pentru a- 
ceasta ?...

MIRCEA LUFUTIU

Steaua roșie au achitat pînă la 1 
noiembrie cotizația pe întregul an 1962.

în ultimul timp numărul sporti
vilor a crescut: la box cu 26, ci
clism 18, tenis de masă 27, tir 80, 
atletism 45, șah 35, o echipă de fot
bal și una de volei. Toate secțiile 
sînt afiliate la federații, iar numă
rul sportivilor legitimați a trecut 
de 200.

Echipele de volei și fotbal parti
cipă la campionatul orășenesc. Aso
ciația dispune de o bază materială 
puternică. Sportivii au la îndemină 
o sală de sport bine utilată, în care 
se practică boxul, gimnastica, teni
sul de masă și șahul, un teren de 
volei cu tribune (dotat cu instalații 
pentru nocturnă), o popicărie cu două 
piste, o pistă de popice in aer liber. 
Având condițiuni optime, numeroși ti

în regiunea Brașov
tale bune a înregistrat, în ultima pe
rioadă, comisia de organizare din 
raionul Sibiu. S-au evidențiat îndeo
sebi asociațiile sportive din Cisriă- 
die, Tălmaciu, Avrig și Rășinari. De 
asemenea, poate fi remarcată activi
tatea comisiilor de organizare din 
raionul Tg. Secuiesc (6 000 de partici
panți) și raionul Sighișoara, unde au 
fost prezenți la întreceri aproape 
7 500 de tineri și tinere, majoritatea 
din asociațiile sportive sătești Spicul 
Apold, Avîntul Albești, Unirea Cogan, 
Tehnica Agricolă Dumbrăveni ș.a.

Rezultate îmbucurătoare au fost 
obținute în orașele Sibiu, Mediaș,
Brașov și Făgăraș.

C. GRUIA
coresp. regional

neri au luat parte la concursurile 
organizate în cadrul competițiilor de 
mase. De pildă, la Spartachiada de 
vară a tineretului s-au întrecut 1110 
sportivi, Ia Spartachiada fetelor 303, 
la campionatele cooperației meșteșu
gărești 1.047 (406 fete), Ia Cupa 7 
Noiembrie 842 și la crosul „7 Noiem
brie" 508.

Gimnastica în producție este prac
ticată în trei grupe de peste 800 de 
cooperatori. Pînă la sfîrșitul lunii 
se va introduce această formă a gim
nasticii și la unitățile „Drumul nos
tru" și „Decorativa", sporind numă
rul participanților cu încă cel puțin 
300. La aceste unități au fost deja 
selecționați și instruiți tovarășii care 
vor conduce gimnastica în producție.

Din planul de muncă al asociației 
întocmit pentru anul 1963 am aflat 
că se Va înființa o secție de sport 
pentru copiii cooperatorilor la atle
tism, volei, tenis. De asemenea, se 
va introduce un nou sport, „tirul 
cu arcul".

ȘTEFAN CONSTANTIN

NOI MEMBRI AI UCFS
Iu ultima vreme numeroși oameni ai 

muncii din orașul și raionul Calafat 
au fost atrași în activitatea sportivă. 
Astfel, asociațiile sportive Unirea Vînă- 
tori, Cârpiți Salcia și Știința Calafat 
au primit în rînduriie lor aproape 1700 
de noi membri UCFS.

Un succes deosebit au obținut acti
viștii de la asociația Tractorul Cetate, 
care printr-o muncă susținută au reușit 
să angreneze în competițiile sportive 
de mase peste 1400 de tineri și tinere. 
Ca urmare a acestui fapt numărul mem
brilor UCFS din asociație a crescut de 
la 318 la 1100.

M, CAKAULEANU

„AU FOST ANALIZATE LIPSURILE 
SEMNALATE"

Răspunzînd criticii făcute in arti
colul intitulat „Atenție 1 Evidența nu 
este lucru de glumă", consiliul ra
ional UCFS Cîmpina ne scrie că Iși 
însușește pe deplin cele scrise în ziar 
și că s-au luat următoarele măsuri: 
au fost analizate lipsurile semnalate 
și s-a trecut la întocmirea unei evi
dențe concrete. Actualmente, consiliul . 
raional are o situație precisă a acti- ‘ 
vității asociațiilor sportive și a comi
siilor pe ramură de sport.

„MASURI DE ÎNDREPTARE"

Consiliul clubului sportiv Voința 
București, analizînd aspectele criti
ce publicate în articolul intitulat 
„Toamna pe lac", consideră critica 
justă și a luat următoarele măsuri 
de îndreptare: sportivul vinovat de 
neglijență în întreținerea ambarcațiu
nilor a fost scos din activul secției; 
antrenorul va supraveghea mai în
deaproape comportarea sportivilor în 
timpul antrenamentelor; s-a trecut 
la repararea ambarcațiunilor proprie
tatea clubului Voința.

In același articol erau criticate — 
tot pentru lipsă de preocupare față 
de buna întreținere a ambarcațiuni
lor — și cluburile Metalul și Olimpia 
București. Din păcate, din partea a- 
cestor cluburi nu am primit încă

nici o veste despre măsurile ce tre
buia să fie luate. Deși, ar fi fost ca
zul...

„COMISIA REGIONALĂ A DAT 
DOVADĂ DE NEGLIJENTĂ”

Comisia de atletism a regiunii Su
ceava ne scrie, răspunzînd criticii fă
cute in articolul „Neglijență sau inac
tivitate", că îșt însușește critica ji 
recunoaște că netrimiterea rezulta
telor concursurilor cu caracter regio- 

i nai este o dovadă de neglijentă. 
Membrii comisiei au considerat că 

i unele rezultate slabe nu pot interesa 
F.R. Atletism și, in consecință, nu 
anunțat decît performanțele care 
dădeau dreptul atleților să fie invitați 
la finalele campionatelor republicane. 
Comisia regională de atletism se an
gajează ca de acum înainte să in. 
formeze F.R. Atletism cu toate re
zultatele concursurilor ce vor fi or
ganizate.

ACTIVITATEA SPORTIVĂ VA FI 
UN PRILEJ DE MlNDRIE PENTRU 

ȘCOALĂ
, Am citit cu deosebită atenție ar

ticolul intitulat „Un profesor care 

se Iasă așteptat" și de la început 

trebuie să spun că sint intrulolul 
de acord cu cele relatate". Astfel iși 

începe scrisoarea profesorul Nicotae 

Alexe de la grupul școlar „losif 

Rangheț" din București. Prof. N. 

Alexe scrie, în continuare, că cete 

relatate în ziar au fost discutate și 

într-o ședință de catedră, în care 

s-a tras concluzia că profesorii de edu

cație fizică nu au ajutat suficient ac

tivitatea atletică din raionul Nicolae 
Bălcesctf și că în momentul de fată 

acest ajutor va constitui pentru el mia 

din preocupările de seamă. In contrrtu.î- 

, re, prof. N. Alexe regretă că nu s-a 
prezentat cu elevii ia un concurs de 

.atletism, privind școala de ocuparea 

unui loc fruntaș și promite că de acum 

înainte activitatea sportivă va fi un 

. prilej de mindric pentru școala la care 

activează.

CELE RELATATE SiNT JUSTE

Din partea consiliului UCFS al raia 

nutui Roșiorii de Vede am primit o 

scrisoare în care ni se răspunde că 

rînduriie critice apărute în ziarul 

nostru după o gală de box desfășu

rată la Roșiori, sînt juste. Consiliul 

raional UCFS l-a desemnat pe preșe

dintele comisiei raionale de box să 

răspundă de organizarea unei gale 

amicale de box, dar nu l-a controlat 

în îndeplinirea obligațiunilor și nici 

nu a dat alt ajutor asociației spor

tive Lemnarul pentru buna organi

zare a întrecerilor. Consiliul raional 

UCFS Roșiorii de Vede se angajează 

ca de acum înainte să se ocupe cu 

toată atenția de asigurarea celor mai 

bune condiții de desfășurare a mani- 

iestațiilor iestive.



DE PE ÎNTINSUL PATRIEI

In campionatul masculin.

Schimbare de lider in seria a Il-a
Lucrul cel mai important care 

poate fi consemnat după consumarea 
jocurilor etapei a V-a a campionatu
lui republican masculin este, fără 
îndoială, schimbarea liderului în seria 
a Il-a. După victoria asupra Rapidu
lui, formația timișoreană Știința a 
preluat șefia clasamentului, perfor-

namo Oradea — ne-a comunicat co
respondentul nostru L. Brătau. După 
pauză, studenții au încercat să dea 
jocului o notă de spectaculozitate în 
plus, pierzînd însă din vedere... di
recția coșului. Aceasta, a scăzut mult 
din eficacitatea atacurilor clujene și 
a permis orădenilor să facă, după

pioana țării. Steaua, care insă a avut 
în față un adversar mult prea slab, 
celelalte formații au manifestat ace
leași lipsuri caracteristice echipelor 
noastre fruntașe. Este semnificativ și 
faptul că formațiile C.S.O. Galați, 
Știința Tg. Mureș și Progresul Bucu
rești, nu au realizat nici o victorie

manță pe care o realizează pentru 
prima oară în istoria acestor între
ceri ! Și cum studenții au obținut 
victorii directe asupra principalelor 
pretendente la primul loc, Dinamo 
și Rapid București, ei au toate șan
sele să se mențină pe această poziție 
pînă la începerea returului (ultimele 
două meciuri, cu A.S. Roman și Stea
gul roșu Brașov, le susțin pe teren 
propriu).

Iată, deci, o nouă formație provin
cială (ceea ce este și mai îmbucu
rător) apărută pe firmamentul bas
chetului masculin. Studenții timișo
reni și-au omogenizat mult lotul față 
de anii trecuți și, dacă vor acorda în 
continuare mai multă atenție pregă
tirii lor multilaterale, vor juca cu si
guranță un rol important în acest 
campionat. Ceea ce, desigur, va duce 
Ia creșterea interesului pentru desfă
șurarea competiției.

• în așteptarea întîlnirii lor di
recte (ultima etapă la Cluj), care 
stîrnește un interes deosebit. Steaua 
și Știința Cluj — singurele echipe ne
învinse in seria I — și-au mai „ro- 

-tunjit" coșaverajul în dauna forma
țiilor C.S.O. Craiova și, respectiv, 
Dinamo Oradea. Campionii au depă
șit 120 (cel mai mare număr de

Gh. Barau, cel mai eficace jucător al Științei București, și-a depășit toți 
adversarii, inălțîndu-se spre coș. Vor fi două noi puncte pentru studenții 

bucureștem in meciul cu Progresul.

Asociajie sportivă fruntașă

Cu toate că nu are decît doi ani 
de la constituire, asociația sportivă 
Minerul Oltenia numără in prezent 
peste 880 de membri UCFS care iși 
plătesc cu regularitate cotizațiile și 
desfășoară o vie activitate în secțiile 
de atletism, fotbal, șah, tir, volei și 

I turism. Minerul Oltenia se numără 
1 printre asociațiile sportive fruntașe 
j din raion.

Gh. Dobreanu •— coresp.

Un nou curs de instructori

Recent, din inițiativa consiliului 
Clubului sportiv orășenesc din Galați, 
s-a deschis un curs pentru formarea 
de instructori sportivi, în vederea or
ganizării concursurilor de orientare 
turistică. Cursul este frecventat de 
36 de elevi, saiariați în întreprinde
rile și instituțiile gălățene. Ei mani
festă un viu interes față de cunoș
tințele ce Ii se predau.

D. Stanciu — coresp.

In plină dezvoltare

A. S. Geamul Scăeni este o aso
ciație sportivă în plină dezvoltare. 
In cadrul ei își desfășoară activita
tea 1600 de membri ai UCFS, care 
activează în secțiile de fotbal, hand
bal, vodei, tenis de masă, atletism, 
șah, popice și natație.

Din rîtidurile tinerilor sportivi se 
evidențiază elemente cu perspectivă

ca Ion Teodor, Gh. Pîrvulescu _ 
fotbal, M. Nastor, Iț, Petrioiani — 
handbal în 7 etc.

Gh. Apostolescu — coresp.

Reuniune pugilislică ia Botoșani

Elevii antrenorului de box Gh.
Moeanu de la Confecția Botoșani se 
pregătesc cu asiduitate în vederea 
fazei regionale a campionatului de 
calificare. Astfel, mai mulți pugi- 
Kști de la acest centru de antrena
ment au susținut o serie de meciuri 
de verificare. Deosebit de reușită a 
fost întîlnirea dintre juniorii B. Fo- 
pescu și V. Rotaru (cat. cocoș), cîș- 
tigată de primul. La categoria pană, 
I. Popovici l-a învins prin abandon 
în repriza a doua pe P. Lateș. U» 
seniori au ieșit învingători Șt. Fe- 
raru, I. Zaibel, I. Onofrei, I. Rusa, 
M. Vrînceanu.

A. Abramovici — coresp.

„Campionatul celor 10"

De curînd, a luat sfîrșit „Campio
natul celor 10”, la care au partici
pat cei mai buni jucători de tenia 
de masă din raionul Odorhei. Cam
pionatul a fost cîștigat de CaroJ 
Gyarmathy (Voința Odorhei) cu * 
victorii. Pe locurile următoare s-au 
clasat Ioan Bartha — 8 victorii și 
Andrei Balint — 7 victorii.

BaJasz și Ioan Bartha — coresp.

Foto : I. Mihăică

puncte înscrise pină acum în cam
pionat) impresionînd — chiar și cînd 
nu sînt cu efectivul complet — prin 
fantezia și ușurința lor de a realiza 
faze de excelent spectacol sportiv. 
Să sperăm că forma lor bună îi va 
ajuta să realizeze in acest an o figură 
frumoasă în „Cupa campionilor eu
ropeni".

La Cluj, Știința nu a excelat decît 
în. prima repriză a meciului cu Di-

pauză, o repriză egală. Lucrul este 
cu atit mai puțin explicabil, cu cit 
echipa clujeană ne-a obișnuit în ul
timul timp cu partide valoroase.

• Nici in etapa aceasta nu putem 
consemna revirimentul mult așteptat 
în întrecerile acestui campionat. Din 
nou. majoritatea partidelor s-au des
fășurat la un nivel tehnic mediocru, 
nemulțumind in continuare pe iubi
torii acestui sport. Exceptind pe cam-

ACTIVITATEA LA ZI
* La sfîrșitul acestei săptâinîni este 

programată întilnirea-retur din 'cadrul 
„Cupei campionilor europeni* între

^fchipcle Steaua București și Ilonred 
Budapesta. După cum se știe, în primul 
meci, haschetbali.știi budapestani au cîș- 
tigat la limită, cu scorul de 74—-73. 
A doua partidă se va desfășura dumi
nică seara, de la ora 19.30. în sala 
Floreasca. Este foarte probabil ca e- 
cliipa noastră campioană să conteze în 
acest meci și pe Nedef și Demian, care 
nu au evoluat duminică în campionat, 
jocul va fi condus de Miroslav Minici 
(R.P.V. Iugoslavia) și de un arbitru 
sovietic care nu a fost încă desemnat.

• Echipa masculină a Școlii medii 
n.r. 3 „G. Negruzzi" și cea feminină 
a Complexului școlar din Bîrlad, cam- 
jrioaae de juniori și junioare la baschet

ale regiunii Iași, și-au păstrat titlurile 
cucerite în anul trecut. I-a întrecerile 
campionatului regional, recent încheiate 
la Iași, au luat parte 6 formații mas
culine și 3 feminine. Iată clasamentele 
finale: Masculin — 1. Iași, 2. Bîrlad, 
3. Huși, 4. Pașcani, 5. Vaslui, 6. Ne
grești ; Feminin — 1. Bîrlad, 2. Paș
cani, 3. Vaslui. (Gh. Vasiliu-corcsp.).

• Opt formații masculine participă 
la campionatul regiunii Timișoara la 
baschet maseulin. La încheierea turului, 
clasamentul arată astfel : 1. Politehnica 
14 p; 2. Constructorul Arad 12 p; 3. 
Medicina 10 p; 4. Agronomia 8 p; 5. 
Institutul Pedagogic de 3 ani 8 p; 
6. Universitatea 2 p; 7. C.S..M. Reșița 
2 p; 8. Metalul 0jelui Roșu 2 p. (Ion 
I oaniucaresp.).

după 5 etape ! Lucrurile sint însă 
valabile și pentru celelalte echipe.

Este vorba, in primul rind, de rit
mul îneă neeorespunzător in care 
joacă echipele noastre, de fluctuațiile 
ce ies la iveală de la o repriză la 
alta. Apoi, pentru a nu cita decît 
citeva din lacunele constatate, vrem 
să mai adăugăm că unii jucători mai 
au lipsuri serioase In pregătirea lor 
tehnico-tactică, că mulți dintre ei nu 
și-au însușit cel mai corect stil de 
aruncare la coș. De aici și lipsa ds 

' eficacitate în jocul celor mai multe 
1 echipe, doar 6 din cele 16 partici

pante la campionat depășind cifra de 
; 60 de puncte în această etapă ! Sint 
. probleme asupra cărora am ir.ai atras 
I atenția, și, din păcate, sîntem nevoiți 

să revenim. Pînă cînd ?
A. V,

CLASAMENTELE LA ZI:
SEKIA I

1. Steaua 550 422:252 10
2. știința Cluj 556 445:344 10
3. Știința Buc. 5 3 2 30:317 6
4. Voința Iași 523 360:307 4
5. Dinamo Oradea 523 309:326 4
6. Politehnica Cluj 523 307:375 4
7. C.S.O. Craiova 514 236:437 2
8. Progresul Buc. 505 262:352 0

SERIzl A n-A
1. Știința Timișoara 541 341:291 S
2. Dinamo București 541 383:299 8
3. Rapid București 5 4 1 374:285 8
4. Steagul roșu Brașov 532 317:309 6
5. Farul Constanța 532 276:263 6
6. A.S. Roman 523 226:348 4
7. Știința Tg. Mure? 505 304:347 0
8. C.S.O. Galați 505 247:316 0

60000 DE PARTICIPANfl LA CAMPIONATELE
REPUBLICANE UNIVERSITARE-EDIȚIA 1963

(Urinare din pag. 1)

(și echipe), eliminmd astfel decalajul 
valoric existent în edițiile trecute ale 
competiției.

— Ce măsuri organizatorice au fost 
întreprinse pentru a se asigura un suc
ces deplin campionatelor ?

— încă din anul trecut, președinții 
Asociațiilor studenților de la toate in
stitutele și facultățile precum și șefii 
comisiilor sportive ale U.A.S. au par
ticipat la un instructaj special. Apoi, 
la nivelul fiecărui centru universitar au 
fost alcătuite comisii pe ramură de sport 
formate din studenți fruntași Ia învăță
tură -și sport, cadre didactice de spe
cialitate, activiști sportivi cu o bo
gată experiență în materie. Un fapt 
demn de reținut: colectivele catedrelor 
de educație fizică și-au luat obliga
ția de a răspunde direct de o serie de 
ramuri sportive. Exemplu: Institutul 
politehnic din Timișoara va acorda 
sprijin necesar concursurilor de gim
nastică și natație pe centru universitar, 
Universitatea Iîabeș-Bolyai din Cluj se 
va ocupa de jocurile sportive, Institu
tul politehnic Cluj — de concursurile 
de atletism etc.

— Ne puteți da dieta exemple de. 
institute ți facultăți care au leat —

Toată lumea care se ocupă de 
i>poit știe că între munca de instru
ire și cea de educație dusă cu sutele 
de mii de tineri prezenți din ce în 
ce mai naulți pe stadioanele noastre, 
este o interdependență obligatorie, 
că munca educativă este unul din 
mijloacele principale de atingere a 
uaui nivel înalt în măiestria sportivă 
și în același timp un scop major. 
Aceste două laturi ale muncii cu 
sportivii — instruirea și educația — 
trebuie armonios îmbinate. Numai că, 
uneori...

Dar mai bine să vă relatez ce 
mi-a povestit, plin de amărăciune, 
un foarte bun prieten, antrenorul 
unei echipe de rugbi din prima cate
gorie.

In vara trecută, mai exact la 8 
august el a fost solicitat și a accep
tat să încerce a salva de retrogra
dare o echipă aflată la sfîrșitul tu
rului pe locul 10 (antepenultimul), 
la egalitate de puncte eu penultima, 
ultimele două echipe urmînd să re
trogradeze. Pe planul rezultatelor 
muncii educative, așa cum aflase 
personal și cum de altfel a fost in
format și de conducerea clubului, 
situația nu era deloc mulțumitoare. 
Dezbinarea, actele grave de indisci
plină, absențele nejustificate de la 
antrenamente și chiar de la jocuri, 
cînd echipa se prezentase incompletă, 
vedetismul, unele tendințe spre carie
rism se făceau mereu simțite. Și 
peste toate acestea un birou de sec
ție practic inexistent, care de ani de 
Zile nu mai fusese văzut de nimeni.

H'otărîrea prietenului meu, antre- 
Ronrl, era luată și susținută de con
ducerea clubului. De altfel, numai 
printr-o colaborare permanentă între

îndemn la sinceritate
(Autocritică pe concret)

antrenori și conducerea unui club 
sau a unei asociații sportive, se 
poate face o treabă bună. Hotărîrea 
deci era aceasta: exigență^față de 
procesul de educație, netolerarea nici- 
unei abateri de la disciplină, îmbună
tățirea conținutului și sporirea volu
mului muncii de instruire, folosirea 
metodelor celor mai potrivite pentru 
refacerea moralului și a regrupării 
forțelor, sprijinirea pe elementele po
zitive și tratarea cu severitate, pînă 
la eliminarea din echipă a celor ne
gative.

Numai că (prietenul meu a primit 
secția pe... hîrtie la 8 august) jucă
torii nu s-au prezentat la antrena
mente, mulți nici nu erau în locali
tate, decît în număr de 3—4, cel 
mult 5. Și atunci amicul -meu după 
ce s-a zbătut în tot felul să dea de 
ei și n-a reușit a făcut prima conce
sie : a început să aștepte sosirea ju
cătorilor, lucrînd cu cei 3—4 sau 5, 
adică cei mai tineri, neconsacrați.

O vreme a vrut să completeze lo
tul cu juniori. Lucrase mult în viața 
lui cu juniorii și avea încredere în 
calitățile lor, mai ales morale. Dar 
juniorii erau puțini la clubul său, 
foarte puțini, și slab pregătiți incit 
ar fi fost complet greșit să-i opui 
unor adversari ca cei de la Steaua, 
Dinamo, Progresul, Știința Cluj, Iași, 
Timișoara sau cei cu care lupta 
direct pentru evitarea retrogradării. 
Așadar, singura soluție, a gîndit el,

este să lupte cît poate cu situația 
existentă și să încerce doar să re
zolve, deși nici el nu mai credea — 
evitarea retrogradării. Și așa a în
ceput concesiile, prima a tras pe a 
doua, după ea alta și pe nesimțite 
situația nouă a început să semene 
cu cea veche...

E drept, la început nici n-a vrut 
să audă despre așa ceva. II cunosc 
și știu că nu mi-a ascuns nimic din 
frămîntările luj de atunci. Efectivul 
de jucători era extrem de redus de- 
abia cit să încropiască o echipă pen
tru ziua meciului. Cei mai tineri, ce-i 
drept veneau în continuare la antre
nament. Dar numai cu ei nu se putea 
alcătui nici măcar o echipă com
pletă. Și data campionatului batea 
la ușă. La 1 septembrie situația era 
aceeași și returul începea peste opt 
zile. Unii din jucători începuseră să 
apară, dar veneau la antrenament 
pe apucate, invocau diverse scuze 
pentru întîrzieri și lipsuri sau, nu 
veneau deloc. Și el, prietenul meu, 
pe care-1 știu cît e de exigent, s-a 
gîndit să nu-i mai primească la an
trenament și nici la joc...

Cînd a anunțat echipa pentru pri
mul meci a știut că va pierde. A 
privit figurile celor strînși în ves
tiar. Cei tineri manifestau încredere 
și asta i-a dat speranțe noi. Atunci, 
conștient,. a mai făcut o concesie...

Apoj. a urmat la un răstimp alta. 
Se apropia sesia jocurilor cu ade

vărat decisive. Mai erau șanse spu
neau unii Iar colectivul de jucători, 
așa cum era, a început să se învio
reze. S-au ținut ședințe și toți în 
afară de el și de cei 4—5 tineri, au 
susținut că dacă „vedeta supărată" 
care refuzase să vină la antrena
mente și jocuri Va reveni, echipa 
va scăpa de retrogradare. Au insistat 
și din păcate l-au convins. Mai ales 
că între timp „vedeta supărată" ob
ținuse de la un conducător zelos, 
eeea ce revendica. Aceasta a fost ul
tima lui concesie. Ultima concesie 
— mi-a repetat prietenul meu — su
părat, dar hotărit.

Iși propusese Ia început să insu
fle un moral nou echipei și s-o sal
veze și de la retrogradare dacă se 
poate. N-a reușit decît în parte, cu 
cei 4—5 tineri, acest lucru, în schimb 
de retrogradat a retrogradat pe 
de-a-ntregul...

A vrut să părăsească atunci echi
pa. Dar n-a putut. Pentru cei 4—5 
sau poate mai mulți tineri care au 
încredere, speranță și nevoie de el. 
El antrenorul e hotărit să mai pre
gătească și alți juniori. Vrea să ia 
totul de la capăt. Dar de data a- 
ceasta fără concesii — a hotărit prie
tenul meu.

Am considerat că întîmplarea a- 
ceasta este interesantă dar desigur 
nu unica în ceea ce privește munca 
de educație.

Cît privește antrenorul căreia i 
s-au întîmplat cele relatate, el nu 
este altul decît semnatarul aeestor 
rînduri :

D. MANOILEANU
antrenor a) echipei de rugbi 

Știința București

cum se spune — un start bun în orga
nizarea competiției ?

— Exemplele cele mai vii le oferi, 
m primul rînd. cîteva institute și fa
cultăți d;n Capitală. Așa, de pildă. In
stitutul de construcții a organizat foarte 
bine etapa I la gimnastica, l.M.F. — 
la volei. Institutul politehnic — la hand
bal. Universitatea — la atletism. în 
același timp, timișorenii se pot lăuda 
cu modul în car»- au organizat prima 
etapă la baschet, handbal, volei și at
letism. O atenție deosebită s-a acordat 
atletismului și în contrele universitara 
Cluj și Iași, în timp ce la Tg. Mureș, 
organele de resort s-au ocupat, eu buna 
rezultate, de toate ramurile sportive 
incluse în regulament.

— Ce recomandări sînt necesare a- 
cwn. in plină desfășurare a campio
natelor ?

— întrucât ediția din acest an a 
competiției cunoaște o amploare deose
bită este de datoria tuturor celor care 
răspund* de buna organizare a întrece
rilor să muncească metodic, organimat, 
încă de pe acum, din prima etapă,- 

f/e mase rn care ne-am propui 
ca obiectiv să mobilizăm în întreceri 
60.000 de studeMți și studente, ca 
5.000 mai mult față de ediția precedea- 
tă. Lucrul acesta este pe deplin posibil 
dacă vom reuși să antrenăm fiecare 
student cel puțin într-o ramură de sport. 
0 atenție deosebită trebuie să se a- 
corde acelor ramuri sportive rămase în 
urmă — atletism, natație și gimnastică, 
atîț în ce privește participarea, cît și 
calitatea.

Activul comisiilor și subcomisiile» 
sportive din centrele universitare, ca
tedrele de educație fizică, sportivii 
fruntași au obligația de cinste de a 
munci cu toată priceperea și entuzias
mul lor pentru a asigura un succes de
plin campionatelor republicane univer
sitare din acest an.

* ►►3 A apărut revista
[ SPORT nr. 1

Spicuim din cuprins :
J — Buletin olimpic 1963 — r«.csă- 
^tirile iolandei Balas pentru J.O. de
< la Tokio.
< Spartachiada de iarnă a tinere-
< tului ia Tușnad.
< — PATTNĂJ : Pe lacul Ciucaș.

— VOLEI : — Izvoarele n-au secat
< — Cea mai de preț victorie
< — Tinerețe, tinerețe...

— 12 din cele multe...
< — FOTBAL : Povestesc foștii 

ternaționali.
< —O idee bună — reportaj cuJ batist ii de Ia C.S.O. Galați.
< — ATLETISM : — Bilanț 1962.3 — RUGBI : — Abecedarul rug bis tic
< din Tecuci.
< — BOX: —- Steaua, campioană Ia 

box.2 In paginile de magazin sportiv : 
e „Fulgerul negru", „SfîrșituL unei 

lungi cariere", „O încercare de zbor".
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<sfirșitul articolului Temu tul Wilt" ► 
ei De peste hotare : Innsbruck — o- ► 
□'rasat viitoarei ediții a Olimpiadei £ 
5 Albe.
J Procurați-vă din timp acest in* 
«resant număr al revistei „SP(K

fot-

c-



In completarea cronicilor de luni
Ca de obicei, facem loc astăzi al

tor cronici — primite de la corespon
denții noștri — referitoare la etapa 
de duminică a campionatelor repu
blicane de volei.

FEMININ

C.S.M. SIBIU—C.S.O. TIMIȘOARA 
3—0. Deși fără Lidia Pavel, sibien- 
eele au obținut o victorie categorică, 
în numai 34 de minute! Echipa 
oaspe a jucat foarte slab. S-au re
marcat : Viorica Mirion Grete

In meciul de duminică atacul Rapidului a fost superior celui al Progre~ 
sului. lată-l in fotografie pe Plocon, 

advers. (Rapid —

lipsa arbitrului de- 
Arnăutu, a condus

Kiss (C.S.M.). In 
legat, Carolina 
D. Badea—Sibiu. (M. Lupuțiu-coresp.).

C.S.O.
TANȚA 
teren și 
adversă, 
clar la Craiova, în fața echipei C.S.O. 
(V Săndulescu-coresp.).

PARTIZANUL ROȘU BRAȘOV— 
VOINȚA BUCUREȘTI 3—0. Localni
cele au avut partida la discreție, 
Frățilă, Mihoc și Kondorosi fiind 
jucătoare de bază ale echipei Par
tizanul roșu. Formația oaspe s-a pre
zentat slab și datorită schimbărilor 
prea dese survenite în cursul parti
dei. (Gh. Corcodel-coresp.).

C.S.M. CLUJ - VOINȚA MIER
CUREA CIUC 3—I. Meci de nivel 
tehnic scăzut. Echipei Voința i-a 
lipsit complex aracul. S-au compor
tat bine Cootie (CS.M.) ș» Kalona 
(Voința). (Șt. Tămaș-conesp.).

ȘTIINȚA CLUJ — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 3—0 (2, 3, 6).

CRAIOVA—FARUL CONS- 
0—3. Cu o mișcare bună in 
mai omogenă decit echipa 
formația Farul a cîștigat

Activitatea ia zi
întrecerile 
din cele 

competiții 
victoria echipei Dinamo 

ou

• în Capitală au continuat 
campionatului orășenesc. Una 
mai mari surprize ale acestei 
a oonstituit-o 
asupra Știinfei, ou scorul de 3—2 
(D-^-2, 1—0. 2—0). Prin acest rezul
tat, dinamoviștii și-au asigurat parti
ciparea la turneul de calificare de la 
Gheoirghioiii, acuimulînd 4 puncte și 
nemaipuțind fi îtitrecuți de Unirea. în 
alt joc. Steaua a întreout pe Unirea 
mt 5—0 (2—0, 2—0, 1—0). Competiția 
continuă.

• De un remarcabil succes s-a bucu
rat și campionatul regiunii Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, la care au participat 
șase oohipe. în ultimele zile s-au m- 
Itgistrat următoarele rezultate : Avîn- 
tul Clieorghieni —- Olimpia Tg. Mureș 
9— 1, Tînnava Odorhei — Avîntul Mier
curea Ciiw? 8—4, Voința Miercurea Ciuc 
— Avîntul Miercurea Ciuc 6—6, Tîmava 
Odorhei — Olimpia Tg. Mureș 6—3, 
Olimpia Tg. Mureș — Voința Miercu
rea Ciuc 0—17, Tîinava Odorhei — 
Avîntul Cheorghieni 3—3.

• Miercuri seara urmează să înceapă 
la Choorghicrii turneul de calificare 
pentru turneul final ai campionatului 
republican. Reamintim' că la această 
competiție participă șase echipe. Primele 
două clasate vor juca, în ultima de
cadă a lui ianuarie, la București, ală-

de Steaua, Voința Miercurea Ciuc, 
Ștunța București și Știința Cluj, în 
turneul final.

• La Lupeni s-a disputat recent
primul joc ai sezonului. Preparatorul 
Lupeni a întrecut Selecționata orașului 
Petnoșoni cu 15—5 (3—1. 8—4, 4__0).
în deschidere de juniori : Prepa-
t«lorul — Minerul 3—0.

MASCULIN Antrenorii răspund la patru
ȘTIINȚA CLUJ—STEAUA BUCU

REȘTI 3—1 (15—9, 15—4, 8—15, 15— 
12). Peste 1500 de spectatori au ur
mărit cu interes această partidă în
cheiată cu victoria studenților. Cîști- 
gind ușor primele două seturi, stu
denții au lăsat impresia că vor în
vinge cu 3—0. Oaspeții însă își revin 
în setul III și iau de la început con
ducerea cu 4—0; sînt apoi egalați la 
6, însă totuși ei cîștigă setul la 8. 
In setul IV egalitatea survine de 7 

în plină acțiune, depășind blocajul 
Progresul 3—0)

Foto: I. Mihăică

pe
a-

a-

de Ia C.S.O. au 
greu. S-au remar- 
Ionescu și Pă- 
Șucu și Moșescu

cri, ultima oară la 12—12, insă de 
aici studenții se distanțează și cîștigă 
cu 15—12. Victoria clujenilor este 
deplin meritată, întreaga echipă 
vind o comportare bună.

Arbitrul V. Arhire—Brașov l-a 
vertizat în setul II pe Pavel pentru 
proteste repetate la decizii, iar în 
setul IV, la scorul de 14—12, l-a eli
minat pe Chiriță pentru același mo
tiv. In setul IV el a interzis condu
cătorului echipei Steaua să-și îndru
me jucătorii de pe margine, pentru 
atitudine insultătoare la adresa arbi
trului. (P. Radvany, V. Cacoveanu- 
coresp.).

C.S.O. BAIA MARE—C.S.M.S. IAȘI 
3—2. Voleibaliștii 
cîștigat destul de 
cat : Agîrbiceanu, 
trășcoiu (C.S.O.), .
(C.S.M.S.). (V. Săsăranu-coresp.).

FULGERUL SUCEAVA—OLIMPIA 
BUCUREȘTI 3—2. A fost o partidă 
de mane luptă, de un nivel tehnic 
mulțumitor. Cei mai buni : Zaharescu 
și Ruja (Fulgerul), respectiv Botez 
și Mitroi (Olimpia). (C. Alexa și R. 
Munteanu-coresp.).

FARUL — ȘTIINȚA TIMIȘOARA 
3—1. Deși a cîștigat cu 3—1, echipa 
locală nu a jucat la nivelul său, de 
altfel ca și oaspeții. (Ch. Goldenberg- 
coresp.).

Azi și miine, In sala de la stadionul Republicii.

UN INTERESANT CONCURS DE VERIFICARE
A JUCĂTORILOR BUCUREȘTENI FRUNTAȘI

La București și la Cluj fruntașii 
tenisului de masă se antrenează in
tens în vederea viitoarelor compe
tiții internaționale, cele mai im
portante fiind întîlnirile din cadrul 
„Cupei campionilor europeni11 și 
campionatelor mondiale care vor a- 
vea loc la Piraga în prima jumătate 
a lunii aprilie. în vederea constată
rii gradului actual de pregătire, as
tăzi și mîine va avea loc în Capi
tală, în sala de la stadionul Repu
blicii, un interesant concurs de ve
rificare cu participarea celor mai 
buni jucători bucureșteni.

Competiția se va desfășura sis
tem turneu pe două grupe. în pri
ma vor concura Maria Alexandru, 
Geta Pitică, Ella Constantinescu, 
Covaci (Arad), Gantner, Bottner, 
lonescu Soare, Angel eseu, Iscovici 
și Gheorghiu, iar în cea de a doua : 
Mariana Jandrescu, Catrinel Folea, 
ludith Krezsek (Cluj), Victoria Jan
drescu, Marta Tompa, Marin Anto
nescu, Luchian, Bărbulescu. Dan 
Antonescu, Băcioiu. în ambele serii

>
în continuarea anchetei noastre în rîndul antrenorilor, pu

blicăm mai jos alte răspunsuri la cele patru întrebări:
1. Sînteti mulțumiți sau nu de comportarea echipei în toamnă?1. Sînteți mulțumiți sau nu de comportarea echipei 

în ce măsură v-ați atins obiectivele fixate ?
2. Ce elemente din echipa dv. propuneți pentru 

și cum vedeți pregătirea lor?
3. Aveți în perspectivă promovarea — încă din 

— a unor elemente de la juniori și tineret ?
4. Ce vă propuneți pentru viitorul apropiat ?viitorul apropiat?

selecționare

acest sezon

yOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOCXXJOOOt

POȘCULET (Rapid): O

instruire cit mai bună 
și cucerirea campionatului 

feroviar european
1. Apreciez ca satisfăcătoare com

portarea echipei în turul campiona
tului. Făcînd această apreciere, mă 
gindesc în primul rînd la formațiile 
pe care le-am prezentat în majori
tatea meciurilor. Fără patru titulari 
(Greavu, Dungu, Ozon și Macri), fără 
Dan Coe (absent din formație mare 
parte din timp) și cu Năsturescu abia 
din etapa a V-a, echipa s-a clasat 
totuși pe un loc bun în clasamentul 
turului.

Echipa a susținut în toamnă 24 de 
meciuri, dintre care : 14 de campio
nat (6 cîștigate, 4 nule, 4 pierdute), 
5 internaționale (3 victorii, un meci 
nul, o infrîngere) și 5 amicale (4 
cîștigate și un meci nul). Din punct 
de vedere al rezultatelor, acest bilanț 
este pozitiv. In plus, obiectivul pro
pus — de a ne clasa la două puncte 
de primul clasat — a fost atins.

Dar nu aceasta interesează în pri
mul rînd, ci jocul practicat de echipă 
în acest sezon de toamnă. In unele 
partide (cu Sei. Leipzig, Admira la 
Viena, selecționata feroviară 
slovacă, Știința Cluj, Dinamo 
rești, CSMȘ, Dinamo Bacău) 
a făcut un joc calitativ bun, 
teză, cu acțiuni colective, spectacu
los. Eforturile cerute la antrenament 
și în jocuri s-au făcut resimțite de 
două ori în cursul sezonului din 
toamnă: în etapele IV—V și XI—XII, 
cind echipa a avut căderi vizibile. 
După părerea mea, avînd în vedere

ceho- 
Bucu- 
echipa 
în vi-

prima etapă a retu- 
acestei etape- se va 
pregătirea specifică

A doua etapă a perioadei pregăti
toare de iarnă durează de la 3 fe
bruarie pînă la 
rului. In cursul 
pune accent pe 
a fotbaliștilor.

SARCINILE etapei a II-a sînt 
mătoarele :

a) Atingerea formei sportive 
vederea unei comportări corespunză-

ur-

în

învingătorul va fi desemnat după 
formula „cei mai bun din cinci 
seturi11.

în grupa I, se va juca sub for
ma unui concurs cu handicap în 
sensul că Maria Alexandru, Geta 
Pitică și Ella Constantinescu vor 
porni cu -f-7 în întîlnirile cu 
Covaci, Gantner, Bottner, cu +5 în 
meciurile cu lonescu Soare și An- 
gelescu, cu -ț-3 cu Iscovici și de la 
egal cu Gheorghiu. între ei, băie- 

. ții vor concura de la egal.
în cealaltă grupă, partidele se var 

disputa după sistemul competițiilor 
obișnuite.

Este de dorit ca participanții la 
acest concurs să urmărească, pe lin
gă rezultate și punerea în practică 
a învățămintelor căpătate în timpul 
pregătirilor, să folosească cu pre
dilecție procedeele tehnice ofensive. 
Punctele să fie obținute ca urmare 
a unor acțiuni bine gîndite și să nu 
se aștepte doar greșelile adversaru
lui.

Marți, programul începe la ora 
17, iar miercuri la ora 9,30.
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lipsurile din efectivul de jucători, e- 
chipa trebuia să se resimtă la un 
moment dat. Dacă însă, comportarea 
generală a echipei a fost totuși bună, 
acest lucru se datorește pe de o parte 
jucătorilor, care — dîndu-și seama 
de situația dificilă cauzată de absen
ța unor titulari — și-au dublat efor
turile și s-au pregătit mai conștiin
cios; iar pe de altă parte faptului 
că în procesul de instruire am in
trodus antrenamente pe comparti
mente la ore diferite, antrenament 
în preziua jocului. In lecțiile de pre
gătire am acordat o mai mare aten
ție executării loviturilor libere, pre
cum și adaptării orientării de joc și 
a metodicii de pregătire la specificul 
și particularitățile jucătorilor.

Acțiunile de atac s-au desfășurat 
bine; în schimb, organizarea jocului 
de apărare a prezentat deficiențe 
aproape tot turul. De altfel, numărul 
de goluri primite (22) este edifica
tor. O mai eficace organizare a 
apărării va constitui o preocupare 
principală în pregătirea viitoare.

2. Motroc și I. lonescu, care de 
altfel fac parte din lotul A. Pregă
tirea lor se va face în baza unor 
planuri individuale de antrenament. 
In același timp însă, ne vom îndrep
ta preocuparea și spre postul de 
portar.

3. In turul campionatului, o serie 
de juniori au făcut parte din echipa 
de tineret (Mateescu, Bogdan, Dinu 
Iordan, Arghirescu etc.), iar de la 
tineret — mai mult ca oricînd — au 
fost promovați și au și jucat 
prima echipă numeroase partide 
Coe, Gherghina, Lupescu, Dinu, Co- 
dreanu, Grăjdeanu. îmbucurător 
faptul că toți aceștia au fost cres
cuți în. cadrul clubului nostru. Vom 
privi mai departe cu

în 
Dan

IN AJUTORUL ANTRENORILOR $1 INSTRUCTORS

este

atenție pregă-

etapă a retu-

continuare aîn
bază, cu accent

pregătirii fizice . 
re-

teh-

fo-

re-

vi-

toare chiar din prima 
rului.

b) îmbunătățirea 
calităților fizice de 
pe viteză.

c) Perfecționarea
speciale, accentuîndu-se asupra 
zistenței în regim de viteză.

d) Perfecționarea procedeelor 
nice în condiții de joc și a execuți
ilor specifice posturilor. Se va insista 
foarte mult pe individualizare și 
specializare.

e) Dezvoltarea calităților morale și 
de voință.

Iată MIJLOACELE care vor fi 
losite în această etapă :

1. Exerciții pentru dezvoltarea 
zistențej în regim de viteză.

2. Exerciții pentru dezvoltarea
tezei de pornire, deplasare, reacție și 
execuție.

3. Exerciții la aparatele ajutătoare, 
pentru perfectionarea tehnicii indivi
duale.

4. Jocuri pregătitoare 2 contra 2, 3 
contra 3 etc., cu sarcini precise, cu 
durată și intensitate mărite.

5. Jocuri-școală și de verificare.
In această etapă, volumul și inten

sitatea antrenamentelor vor crește 
treptat. Ponderea o are pregătirea 
specifică.

Spre sfîrșitul etapei, echipele tre
buie să susțină minimum 4—5 jocuri 
în formația de bază, în vederea omo
genizării ei. Antrenamentele se vor 
desfășura sub un strict control medi
cal. Antrenorii trebuie să se consulte 
permanent cu medicul ; acesta va fi 
prezent la toate antrenamentele.

O atenție deosebită se va acorda 
în această perioadă muncii educative 
cu fotbaliștii. Antrenorii au datoria 
să urmărească cu toată atenția par
ticiparea și frecvența jucătorilor la 
învățămîntul politic, activitatea lor 
in organizațiile de mase și obștești.

In același timp, grija antrenorilor 
trebuie îndreptată și spre regimul 
de viață al fotbaliștilor, de odihnă 
și alimentație.

Echipamentul va trebui ales cu 
grijă pentru a fi corespunzător con
dițiilor atmosferice în care se va 
lucra.

și, în plus, ne 
ridicarea altor 
(Chiru, Cimpo< 
cît mai bună,

tirea celor citați 
preocupa și de 
mente talentate

4. O instruire 
urma căreia echipa să practice I 
fotbal și mai bun, menținerea ech 
în plutonul fruntașelor și cuceri 
campionatului feroviar european.

I. PETSCHOWSKI (UT. A):

mi-am pierdut încrede 
in echipă

1. Nivelul fotbalului practicat I 
turul actualului campionat de U.3 
nemaivorbind de locul ocupat I 
echipă în clasamentul general, I 
de-a dreptul nemulțumitor, chiar I 
grijorător. Comportarea slabă a I 
mafiei a fost determinată de o s] 
de cauze, dintre care citez cîteva I 
principale. Slăbirea disciplinei la I 
trenamente și încălcarea norm] 
vieții sportive (mijlocașul Vafi, ini 
tașii Toma și Sasu; ultimul, că 
i s-au urcat la cap fumurile de 
detă, afirma: „Joc cum vreau euJ 
cum vrea antrenorul!“). Personal, 
cerut aplicarea imediată a sancțil 
lor disciplinare. Unul din cei t> 
vafi (Sasu) a plecat la București 
se văicărească că nu-l înțelege 
trenorul și să ceară dezlegarea j 
tru altă echipă. Lot necorespunw 
din punct de vedere numeric 
loric. Din această cauză, cei ad 
tiți mai sus, știind că e greu să 
înlocuiți, au ajuns la... convingi 
că lor le este îngăduit orice. Sa 
țiunile propuse nu au fost apliq 
Aceasta explică refuzul lui ăl 
de a-și începe pregătirile anul ac 
la Băile 9 Mai — Oradea. (De al 
de la aceste pregătiri mai lipa 
însă motivat, portarii Ion Vastid 
Florea — încorporați, Floruț — 
nav, Koszka — in lot, Băcuț — 
școala de antrenori). De aceea, 
pregătire nu 
car efectivul 
man, Capaș, 
Leac, Chivu 
tor este faptul că toți aceștia ml 
festă o bună disciplină în pregăi

2. In afară de Koszka, pe po 
rul Coman, a cărui evoluție din toi 
nă îl recomandă pentru lotul A.

3. La primăvară, intenționez

se află acum nici 
unui... unsprezece : 
Neamțu, Mețcas, Czi 
$i Selymesi. Imbucx

Pentru a duce la bun sfirșit ta 
aceste sarcini, antrenorii trebuie 
fie ajutați în munca lor de con 
cerile secțiilor și ale cluburilor 
asociațiilor sportive respective. I 
rourilg secțiilor de fotbal vor trd 
să-și întocmească planuri de mul 
pe anul in curs și planuri lunare 
ședințe. înscriind cele mai importa 
probleme ale secțiilor. Ele vor 
măsuri pentru :

— Repararea echipamentului 
completarea magaziei cu echipam 
tul și materialele sportive neces 
(în special mingi) ;

— Repararea ■ și completarea ap: 
telor ajutătoare. Cu prilejul u 
controale efectuate in toamnă 
constatat că unele aparate sînt dl 
riorate ;

— Amenajarea terenurilor de 
curățirea lor de zăpadă, repara 
instalațiilor anexe (porți, plase e 
Cind timpul va permite se vor ei 
tua lucrări pe cîmpul de joc (înlo< 
rea brazdelor, nivelare etc.).

Toate aceste măsuri absolut 
cesare vor fi dublate de un con1 
și o îndrumare sistematice a act 
tații antrenorilor, medicilor spor 
și jucătorilor, cu care trebuie re 
zată o unitate de vederi și de 
țiuni. Punctualitatea, disciplina, g 
ticiparea conștientă a jucătorilor 
procesul de instruire trebuie să c 
stituie o preocupare permanentă 
secțiilor de fotbal. Cazurile de in< 
eiplină, de chiul, de jucători reca 
trânti vor ft tratate cu toată 1 
mitatea, luîndu-se măsuri severe 
intensificîndu-se munca educativă.

Birourile secțiilor și antrenorii 
duce o muncă susținută pentru f 
marea și promovarea 
lotul primei echipe a 
nere, talentate, dornice 
provenite din cadrele 
și tineret).

Perioada aceasta constituie b 
pregătirii jucătorilor în vederea 
turului. De aceea ea trebuie pri 
cu toată seriozitatea, cu tot sirr 
de răspundere.

cu curaj 
elementelor 
de afirmări 
proprii (juni



ebări formație.

ez în prima echipă* pe Pen- 
Ldaș, 19 ani), Pecican (fundaș 
Ltd?, 23 de ani), Petschoweki* 
lîntaf, 18 ani), Steiner (înain- 
Lini), Cucla (fundaș, 17 ani) 
Indă (mijlocaș, 17 ani).
I nu mi-am pierdut încrederea 
țbilitățile echipei. Jucătorii 
t rămas, precum și cei care 
promovați, vor depune toate 
le pentru a dovedi că situa- 
lală nesatisfăcătoare este vre- 
L Ei sînt hotărîți să munceas- 
posit pentru perfecționarea 
lelor tehnice, pentru 
Ităților fizice, iar o 
L campionatului să 
e la etapă la etapă, 
Ifiieli, curgător și în 
Ingura cale de urmat pentru 
irea în categoria A. lată, așa- 

acesta este, de fapt, princi- 
pstru proiect de viitor... apro-

dezvolta- 
dată cu 
demons- 

un fotbal 
viteză.

ESCU (Diiiiimo București)

'ătirca fragmentată
spus cuvintul...

nt nemulțumit de comportarea 
în turui acestui campionat. Lip- 
|-au manifestat chiar de la în- 
ar prima lor cauză a fost pre- 
Lfragmentată. Echipa a început 
pe- fără 7 titulari, care s-au 

separat. în Iot. După revenirea 
n lot, a suferit... omogenizarea 
și — un lucru și mai dăună- 

b parte din jucătorii care inițial 
put pregătirile s-au demobilizat.

văzînd că nu mai au loc în 
Și iată că iar a intervenit o schimbare: 
pe lingă faptul că Nunweiller III ?i 
Pîrcălab au plecat în lot, s-au acciden
tat trei jucători : Ene II, Nunweiller 
IV și Vasilc; Alexandru. Jucătorii de 
rezervă, mai slab pregătiți, nu au dat 
randamentul așteptat...

Pe parcurs, echipa a progresat de la 
joc la joc, acumulînd puncte și firește 
ocupînd pînă la urmă un loc mai bun 
în clasament. Progresul însă, nu a 
fost vizibil și în ceea ce privește cali
tatea jocului. Aceasta nu s-a ridicat 
la un nivel care să fie în concordanță 
cu posibilitățile fotbaliștilor noștri. Da
torită unei organizări corespunzătoare, 
în apărare echipa a practicat un joc 
bun comparativ cu linia de înaintare. 
Aceasta a lăsat de dorit mai ales în 
ceea ce privește continuitatea acțiuni
lor și finalizarea. 19 goluri marcate 
sînt foarte puține față de situațiile 
create și de valoarea propriu-zisă a 
atacanților. Desigur că la ineficacitate 
a contribuit și lipsa de omogenitate a 
atacului, cauzat și de desele schimbări 
intervenite, datorită unor indisponibi
lități.

2. Tn general, fiecare component al 
echipei poate să aspire la un loc într-una 
din cele trei reprezentative naționale. 
Dar pentru aceasta ei trebuie să mun
cească în așa fel în cadrul pregătirilor, 
Incit să se impună în jocuri în ochii 
selecționerilor. Pregătirea jucătorilor 
selecționabili 
Noi vom căuta 
individualizate : 
ca să dea un

3. Avem în 
văm pe Nuțu, 
de la tineret.

4. Pentru viitor, 
disciplina sub toate 
practicăm un joc bazat pe orientarea 
modernă și un stil propriu.

Pregătirea
trebuie făcută la club, 

i ca pe baza planurilor 
să-i ajutăm pe jucători 
randament cît mai bun. 
perspectivă să-i promo- 

Daniel Ene și Ion Ștefan

dorim să întărim 
aspectele și să

u tinerii fotbaliști romini în Africa...

la 16—18, 
Dar, du- 
menținut.

jucători 
Avram și

mișcări 
elemen- 

fiziologic

U exactitatea

I (Urmare din pag. 1)
■c diferența de altitudine. 
ku! obișnuit a] echipei a fost 

mai puțin spre antrenamente 
e jocului de fotbal, și mai 
pre exerciții de gimnastica 
orie și plimbări cu efort fi- 
itat, mult repaus in această 
râ deficitară în oxigen. După 
ile s-a reușit să se regulari- 
spirațiile pe minut 
yriialea jucătorilor, 
wfl^kțo-splenice s-au 
amețelile.
primul joc, patru 
Dumitriu, Sorin

au manifestat pe teren această 
le neadaptare, prin 
anale, prin greșeli 
ehnico-tactice, iar
m puls foarte ridicat (14G—

mânut), cu amețeli. Restul 
lor nu au prezentat semne 
Le de' semnalat.
continuat ea în regimul ali- 

să corectăm deficitul de 
calciu, eu alimente bogate în 
elemente (brînză de vaci, 
eieri) și cu medicamente co- 
ătoare.
ortarea jucătorilor în ultime- 
i meciuri din Etiopia a de

datelor noas-
s-au comportat bine în teren, 
ologîe eu date normale, spe- 
jocului de fotbal. Ar putea 
i amintită, la jocul al doilea, 
nța durerilor hepato-splenice 

Petescu), care au dispărut 
s. cel de al treilea meci, în 
■tbalișiii noștri au etalat în- 
gamă a cunoștințelor tehni- 

dc, conducînd jocul dc la în- 
« pînă la sfîrșit. Este intere- 
amintit eă la pauză jucătorii 

i au folosit din plin inha
le... oxigen, nereușind să facă 
ihipei noastre din punct de 
fizic.

rie aspecte fiziologice relata- 
sus. pun anumite probleme 

<ile de reținut pentru viitor 
ne : la jocurile de deplasare, 
rență de altitudine mai mare 
) m, este necesară sosirea în 
a respectivă cu 
c înainte, pentru 
wtă perioada de 
iismului".
vațiile doctorului 
de interesante. _______
mai pe larg la înapoierea în 
fața specialiștilor, se vor pu- 

ge concluzii deosebit de va- 
pentru viitor. Cei mai îngri- 

le starea jucătorilor în con- 
ărătate au fost antrenorii 
La Addis-Abeba, toate soco- 

>r privind pregătirea jucăto- 
fost date pur și simplu pes- 

Iată cum apreciază antrenorii 
i și B. Marian comportarea 
și a jucătorilor în cele trei 
lin Etiopia :

la primul meci și în con- 
aan respectat întocmai indi-

cel puțin 
a putea fi 
acomodare

nostru sînt 
Desigur că,

mult mai 
la Bucu-

aici a jucat 
partida de

cațiile medicului nostru, in spiritul 
unei colaborări perfecte. In dimi
neața primului meci am făcut pregă
tirea de joc, alcătuind următoarea 
formație : Suciu-Pal, Peiescu, Râce- 
lescu-Crișan. Neșu-Dumitriu. Popescu, 
Pavlovici, Avram, Haidu. Echipa nu 
a jucat la nivelul posibilităților. O 
parte din jucători au început meciul 
crispați, alții s-au sufocat, la pauză 
fiind livizi, extenuați. Am folosit a- 
șezarea 1pentru a contra
cara jocul echipei Etiopiei, in atacul 
căreia cei doi frați Luciano și Italo, 
considerați drept cei mai buni jucă
tori ai gazdelor, acționau ca virfuri. 
Dacă apărarea și-a făcut datoria, în 
ciuda unor condiții grele (teren tare, 
climă neobișnuită, arbitri părtinitori) 
în schimb, atacul n-a dat satisfacție. 
El a jucat fără claritate in acțiuni, 
cu multe execuții greșite (în special 
pasele și șuturile la poartă), în ge
neral sub posibilitățile cu care ne 
obișnuise in țară. Popescu, Dumitriu 
și Avram au fost jucătorii cu com
portarea cea mai slabă. Din aceste 
motive, după pauză am făcut modi
ficări în atac, în care am introdus 
pe Raksi și Voinea. Ultimul a mar
cat un gol dintr-o combinație de 
„un-doi“ foarte reușită, dar arbitrul 
l-a anulat pe motiv de ofsaid. Am 
fi putut obține cel puțin un rezul
tat de egalitate. Rămîne totuș, fapt 
cert î comportarea nesatisfăcătoare a 
jucătorilor noștri, depășiți de un 
adversar, care 
bine decît în 
rești.

Situația s-a 
la zi la zi, înaintea celui de al doi
lea joc. Jucătorii s-au prezentat din 
ce în ce mai bine și s-au mobilizat 
mai mult pentru comportări supe
rioare. în meciul cu selecționata ar
matei etiopiene am aliniat forma
ția : Suciu-Pal, Petescu, Răcelescu- 
Crișan, Nunweiller IV-Pavlovici, A- 
vram, Voinea, Raksi, Haidu. Au mai 
jucat : Dumitriu și Popescu, în lo
cul lui Avram și, respectiv, Haidu. 
De data aceasta, jocul echipei a fost 
mult mai bun. Apărarea a fost exce
lentă, iar atacul a jucat simplu, cu 
pase în adincime, căutînd să tragă la 
poartă mai frecvent și mai precis 
(în total 25 de șuturi). Rezultatul : 
3—0 (1—0) prin golurile înscrise de 
Avram șî Raksi (2). Pal, 
Crișan, Nunweiller 
Raksi (animatorul 
remarcat îndeosebi.

„Jocul al treilea, 
cu naționala Etiopiei, trebuia să con
firme aclimatizarea și să arate ade
vărata valoare a fotbaliștilor noștri. 
Și acest lucru l-a reușit echipa noas
tră, aliniată în următoarea formație : 
Suciu-Pal, Petescu, Răcelescu-Crișan^ 
Nunweiller IV-Igna, Popescu, Voinea, 
Raksi, Haidu. La pauză am efectuat 
următoarele modificări : Hălmăgeanu 
l-a înlocuit pe Pal, Pavlovici pe

îmbunătățit însă, de

Petescu,
IV, Dumitriu și 
înaintării) s-au

revanșa meciului

Pînă în anul 1936, echipele no«stre 
jucau după sistemul cinci în linie. 
Atunci apărarea se compunea doar din 
doi jucători, care acționau în zona pe
riculoasă din fața porții. Extremele erau 
marcate de mijlocașii de margine, care 
la atacurile proprii plecau mult înainte, 
susținînd pe atacanți. In centrul tere
nului, între apărători și atacanți, cir
cula mijlocașul centru care făcea le
gătura între aceste două linii și care 
lua parte activă la organizarea atacurilor.

Dar iată că echipele au început să 
treacă la sistemul cu 3 apărători. Mă
rirea numărului de apărători a fost în 
primul rînd un răspuns la refacerea li
niei de atac, care se baza pe cele două 
extreme și centrul atacant plasați înainte. 
Acestor 3 atacanți le-au fost opuși 3 
apărători.

Noul sistem, natural, a modificat func
țiile jucătorilor și a precizat sarcinile 
lor. Distanta între fundașii de margine 
și fundașul central a devenit destul de 
mare. A fost necesară o mai bună or
ganizare a ajutorului reciproc, o așe
zare mai rațională, s-a mărit răspun
derea personală pentru adversarii direcți. 
Treptat, treptat, în multe echipe au 
apărut atacanți de clasă : Gh. Fedotov, 
A. Ponomariov, V. Demin, V. Trofi
mov, B. palciadze și alții. In același 
timp și liniile de apărare au dat o serie 
de mari maeștri : A. Bașașkin, I. Kocet- 
cov, V. Sokolov, L. Soloviov și alții.

Raportul de forțe s-a echilibrat oare
cum. Din nou drumul către poartă era 
bine închis. Au început noi căutări.

Centrii înaintași au început să se re
tragă înapoi, sau făoeau deplasări pe 
aripi, ca să scape de marcajul stoperu
lui, sau cu scopul de a-1 scoate din 
zona centrală în care deseori pătrundeau 
alți jucători. Extremele, de asemenea, 
au început să se retragă, incurcînd 
pe apărători. Deseori, interii și chiar 
mijlocașii ajungeau virfuri de atac. Tot 
mai des echipele atacau cu interii 
avansați. Numărul jucătorilor care luau 
parte la atac în prima linie, a crescut, 
jocul apărătorilor s-a complicat. Un sln-

Re- 
go-

Igna și Dumitriu pe Popescu, 
zullat final 4—2 (3—2). Autorii 
lurilor: Voinea (2) și Raksi (2).

De data aceasta, atacul a fost la 
înălțimea valorii apărării. Echipa a 
jucat colectiv, dinamic, avind iniția
tiva in marea majoritate a timpului. 
Din nou am folosit așezarea l-j-4-ț- 
24-4, cu care am contracarat cu suc
ces jocul atacului etiopian și in pri
mul rind cele două virfuri. Luciano 
și Italo. Petescu și Raksi s-au dovedit 
doi buni coordonatori ai echipei, in 
apărare și respectiv în atac. Cei mai 
buni : Petescu, Răcelescu, Hâlmă- 
geanu, Crișan, Nunweiller IV, Raksi 
și Voinea".

La cele arătate de antrenori, tre
buie adăugate aprecierile unanime ale 
specialiștilor prezenți la Addis-Abeba, 
precum §i ale publicului, care s-a 
dovedit competent și obiectiv, apre
ciind jocul tehnic și spectaculos al 
fotbaliștilor.

In timpul cît am stat în capitala 
Etiopiei, tinerii noștri jucători s-au 
bucurat de o simpatie deosebită, au 
legat prietenii cu fotbaliștii etiopieni, 
cu cetățenii din acest oraș ospita
lier. Ei au fost oaspeții Ambasadei 
Uniunii Sovietice, unde au petrecut 
ore de neuitat.

Despre Addis-Abeba, tinerii fotba
liști romini vor păstra mult timp o 
amintire plăcută.

Cri.yan intervine și printr-o săritură respinge mingea, lămurind o fază la poarta noastră (din meciul cu Etiopia)»

STO PERil ACTUALI
K. LEASCOVSKI

maestru emerit al sportului

încentral 
facă față, 

ajute pe „
gur apărător 
mai putea să 
încercînd să-1 . _ , „ .
ceput să retragă pe unul din mijlocași 
întărind astfel zona din fața porții. 
Dar iată că în anul 1958, echipa națio
nală a Braziliei a venit cu un nou sis
tem de apărare, în care au apărut doi 
fundași de margine și doi apărători 
centrali.

După cum vedem, apariția celui de-al 
patrulea apărător a fost provocată de 
mărirea numărului jucătorilor din atac. 
Cititorul poate să obiecteze că aceasta 
este o variantă defensivă, căci dacă 
adăugăm la cei patru apărători și pe 
cei doi mijlocași, vom avea patru ata- 
canți contra șase apărători.

Dar cine oare nu permite echipelor 
să-și desfășoare atacurile astfel încit la 
ele să la parte patru atacanți și doi 
mijlocași ?

Jocul precis și bine orientat al celor 
patru apărători ii liberează pe mijlocași 
de unele funcții in apărare și acest 
lucru permite echipei să atace din ce 
în ce mai des cu un număr mai mare 
de jucători. Patru echipe de la noi au 
reușit să obțină acest lucru.

fața porții nu 
Unele echipe, 

,stoper", au în-
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Regulile de bază după care joacă apă
rătorii centrali în sistemul l + 4-}-2-r4, în 
momentul de față sînt interpretate în- 
tr-un mod diferit, iată de ce cred că 
a sosit timpul, cum se spune, să le 
aducem la un numitor comun.

Sarcinile de joc ale ambilor apărători 
se pot concretiza astfel : toate funcțiile 
apărătorului central sînt trecute acum 
asupra amîndorura, dar pe o scară mă
rită și cu cerințe mărite. Ambii apără
tori trebuie acum să acționeze ca un 
singur om cu patru ochi și patru pi
cioare. Ei trebuie să vadă tot, să fie 
peste tot și, în aceeași măsură, să aibă 
dezvoltat și simțul ajutorului reciproc.

Poziția de bază a ambilor apărători 
centrali se găsește în apropierea liniei 
suprafeței de pedeapsă, la o distanță 
de 12—15 metri unul de altul. Ei se 
plasează sau pe aceeași linie ou fundașii 
de margine, sau ceva mai aproape de 
poarta proprie. La atacurile echipei 
proprii, pleacă înainte, dar — de re
gulă — nu depășesc linia de centru, 
deplasîndu-se puțin spre dreapta sau 
stînga, în funcție de poziția mingii. 
Zona lor de acțiune se lărgește oare
cum spre aripi.

Apărătorii centrali pot aplica princi
piile apărării zonale. In acest caz, fie
care acționează contra oricărui i ?ător 
ce intră în zona lui. Dar ei poi juca 
aplicînd și marcajul strict.

Se poate însă, folosi și cu mai mult 
succes, metoda apărării combinate, la 
care la noi se recurge 
acest caz, apărătorii pot 
cajul strict (personal) sau 
reciproc atacanții marcați, 
rămînînd în zona proprie, 
trebuie făcută cu multă ___ , ___
nici unul din adversari nu trebuie să 
rămînă nesupravegheat. Apărătorii cen
trali sînt obligați să se dubleze reciproc. 
La atacuri pe centrul terenului, unul 
din apărătorii centrali, dacă este nece
sar, ia parte la lupta directă pentru 
minge, iar celălalt — supraveghind pe 
adversarul său direct — alege o poziție 
(puțin lateral și înapoi) pentru a-șl du
bla cu ușurință partenerul.

O participare activă în apărarea pro
priei porți? trebuie să aibă și mijlocașii, 
dar nu le vom analiza jocul în cadrul 
acestui articol.

Așezarea mai compactă a apărătorilor 
le permite să folosească mai des și cu 
multă eficacitate jocul la intercepții. 
Dar, aceasta nu înseamnă că apărătorii 
pot acționa necalculat și negîndit. Une
ori este mai avantajos, ocupînd o po

frecvent. In 
aplica mar- 
să-și treacă 
ei (fundașii) 
Dar aceasta 

atenție, căci

apărători 
Dacă echipa nu atacă pe aripi, 
capătă o oarecare libertate, 

le va permite să-și susțină ata- 
chiar să amenințe direct partea

ziție corespunzătoare, să cîștigi timp 
pentru ca partenerii să-și parcheze ad
versarii periculoși și numai după aceasta 
să ataci.

La meciurile împotriva echipelor cu 
apărarea formată din patru apărători, 
o mare însemnătate capătă atacurile oe 
aripi, deoarece pătrunderile pe centrul 
terenului sînt biocate de doi 
centrali, 
fundașii 
ceea ce 
cui sau 
adversă.

Plin de învățăminte este ultimul .joc 
între T.S.K.A. și Spartac Moșcova. Linia 
de atac a militarilor se compunea din 
patru jucători ..centrali". Aceasta a 
permis fundașului stingă Krutikov de 
la Spartak să folosească întreaga sa 
capacitate de joc și, in cursul partidei; 
să se încadreze deseori în acțiunile de 
atac și să tragă la poartă. In același 
mod a acționat și fundașul dreapta, Gh. 
Logofet, care a și marcat golul oe a 
decis soarta jocului. Pentru lichidarea 
cu succes a atacurilor pe aripă, acțiu
nile ambilor apărători centrali trebuia 
să fie legate de acțiunile fundașilor. 
Dacă apărătorii centrali trebuie să se 
prezinte ca un cuplu bine sudat.în rana 
centrală, apoi fiecare din ei trebuie să 
formeze o pereche omogenă și cu fun
dașul de pe partea sa. Trebuie să sub
liniem că la respingerea atacului pe 
aripă în lupta pentru minge, primul 
trebuie să intre fundașul de margine, 
iar apărătorul central de pe partea s* 
este obligat să-1 dubleze, supraveghin- 
du-și în același timp adversarul direct. 
Cei doi apărători de pe partea opusă 
se deplasează în aoest timp spre centrul 
suprafeței de pedeapsă.

Desigur, sînt situații cînd unul din 
apărătorii centrali trebuie să atace aripa 
pentru ca să lichideze pericolul imi
nent. In acest caz fundașul de margine 
sau mijlocașul trebuie să-i ia locul.

La jocul cu patru apărători, 
deseori trebuie să-i

O problemă specia 
apărătorilor centrali 
Cred că mult mai 
apărătorii centrali să se ocupe exclusiv 
de apărare în jumătatea de teren pro
prie. iar susținerea atacului s-o _a.se 
pe seama mijlocașilor Ajutorul ce-i oot 
da atacului constă în trecerea rapidă 
din apărare în atac, adică intrînd în 
posesia mingii, s-o trimită pe cea mal 
bună direcție de atac. In acest scop 
are nevoie de simț tactic și măiestrie 
tehnică.

Apărătorii centrali pot realiza pătrun
deri spre poarta adversă numai în si
tuații cu totul excepționale.

Măiestria tehnică a apărătorilor tre
buie să crească, deoarece acum sînt ne- 
voiți să acționeze pe un spațiu mai 
aglomerat. unde trebuie să execute 
ușor, precis și repede diferite procedee 
tehnice.

In campionatul din acest an, majori
tatea jucătorilor din echipele noastre au 
înțeles că trecerea la noul sistem nil 
este un capriciu sau o modă de u» 
sezon, ci o necesitate.

Fiecare echipă rezolvă problema apă
rării după cum crede. Unii folosesc pe 
postul de apărător central pe mijlocași 
alții pe fundașii de margine etc.

Pentru completa însușire a sistema* 
lui cu patru apărători este necesar s& 
începem o muncă asiduă de instruire 
șl antrenament cu fotbaliștii tineri.

(Traducere de N. VILCOV, antrenori 
din revista „Fotbal"5 nr. 50/1932).

aceștia
dubleze pe portar, 
â este participarea 
la acțiuni de atac, 
rational ar fi c*

•1



Săptămâna aceasta. Retrospectivă 1962

ACTIVITATE BOGATA IN POIANA BRAȘOVULUI
• PRIMA ETAPA A .

PIN R. P. ROMlNĂ Șl R. 
LA TRAMBULINĂ • CONCURSURILE

CUPEI R.P.R." • ÎNTÎLNIREA BIATLONIȘTILOR
D. GERMANĂ • PRIMELE SĂRITURI DE 

DESFĂȘURATE LA RM. ViLCEA Șl 
botoșani

cunoaștePoiana Brașovului va 
săptămina aceasta o activitate deose
bit de intensă, care va fi încununată 
:e întrecerile ce se vor desfășura 
i-bâtă și duminică în cadrul primei 

etape a „Cupei R.P.R.", precum și de
-.Inirea biatloniștilor din țara noas- 

tră cu cei din R. D. Germană.
• „Cupa R.P.R.", competiție care

s-a bucurat de un frumos succes in 
; - ma ediție desfășurată anul trecut, 
vu _____ _
rr ai buni schiori, seniori și juniori 
din Brașov, Sibiu, 
Predeal, Cluj, Rvșiya, . 
Gheorghieni, Vatra Dornei, Rîșnov și 
Gcorhei. Probele acestei etape sînt: 
slalom special, slalom uriaș (seniori, 
senioare, juniori și junioare), fond 
15 km seniori, 5 km senioare și ju
niori. 3 km junioare, ștafetele 3X10 
km seniori, 3X5 km juniori și 3X5 
km fete (ștafetă combinată din ju- 
nioere și senioare).

• Un interesant punct de atracție 
B vor constitui întrecerile de sări
turi de la trambulină, primele din 
nces: sezon. In ultimele zile a fost

ijată trambulina mijlocie, au 
efectuate primele antrenamente 

așteptat ca la „Cupa 
participe un număr mare 
in special juniori, 
biatloniștii romîni care se

<luce la startul, probelor pe cei

Sinaia, Bușteni,
Cluj, Reșița, Petroșeni,

• O altă interesantă competiție 
s-a desfășurat pe pîrtiile din jurul 
orașului Botoșani. Comisia de spe
cialitate a raionului a asigurat o lar
gă participare și o frumoasă orga
nizare. Proba de 3 km rezervată ju
niorilor cat. a Il-a a revenit lui 
.Florin Petraru de la Spartac—O.C.L.
Produse industriale, iar la juniori 
cat. I a ciștigat Vasile Tudose de la 
Constructorul. La seniori, pe primul 
loc ș-a clasat Andrei Helici de la 
Flamura roșie, (A. ABRAMOVICI- 
coresp.).

• După concursurile de deschidere 
a sezonului organizat la Mogoșa, 
Baia Sprie, Izvoare, Borșa, Lăpuș, 
Cehul Silvaniei, Sighet și pe Dealul 
Florilor din Baia Mare, schiorii din 
regiunea Maramureș vor participa la 
numeroase concursuri cu caracter re
publican, regional și raional. In a- 
fara competiției dotată cu „Cupa Mo
goșa", la care au fost invitați schiori 
din regiunile Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Suceava și Cluj, schiorii ma
ramureșeni vor mai lua startul în 
concursurile dotate cu „Cupa Voința" 
(se va disputa la Mogoșa și 
voare), „Cupa Minerul Baia
(la Mogoșa), „Cupa Minerul 
(la Mogoșa). Cu mult interes
așteptată participarea la etapele ra
ionale și regionale ale campionatelor 
republicane. SASARANU-coresp.
rea.)

la Iz-
Sprie“ 
Săsar“ 

este

PRIMII 10 ÎN PROBELE
PROCEDEULUI TEHNIC

putea atinge, în puțini

LIBER (I)

gîndim la 
desprinde 

anul 1962, 
fost fo—

mc 
fost 
ți este de 
R.P.R." să 
de săritori,

• Dintre
pregătesc sub conducerea antrenoru
lui Marcel Stuparu, cei mai harnici 
s-au dovedit pină acum N. Bărbă- 
țe-,u. Al. Zangor și D. Zangor, Gh. 
Cimpo-.a și C. Carabele. întîlnirea 
cu lotul R. D. Germane, din care 
nu vor lipsi I. Ritter, K. Richel, H. 
Konmg și H. Klopsch, este așteptată 
cu mult interes deoarece constituie 
o s4":o.'ă verificare înaintea campio- 

e ce se vor desfășura 
in localitatea Seefeld, 
nintim că biatlonul 
ă constă dintr-o cursă 

combinată cu 4

Publicăm, începînd cu numărul de 
față, listele cuprinzînd pe cei mai 
buni zece înotători la sfîrșitul anului 
1962 ; este o sarcină, să recunoaștem, 
destul de ingrată dacă ne 
prima concluzie care se 
cît se poate de clar: 
anul „europenelor", n-a
losit eum trebuie de înotătorii noștri 
fruntași. O parte dintre ei, cei vizați 
pentru lotul european, au crezut prea 
ușor intr-un succes (loc în finale) la 
marea întrecere de la Leipzig (și 
s-au înșelat), ceilalți, marea majori
tate, s-au complăcut mai departe în 
„dulcea" atmosferă a anonimatului. 
Rezultatul ? Performerii noștri, capii 
de liste, au pierdut și mai mult con
tactul eu valorile continentului, în 
timp ce restul „plutonului", din cauza 
slabelor rezultate nu mai pot spera 
acum la victorii nici în unele curse... 
feminine. Este trist, dar adevărat.

Iată, de pildă, proba de 100 m liber, 
cu care începem retrospectiva : doar 
doi înotători sînt înregistrați cu pu
țin sub 60 de secunde, în timp ce 
restul sînt mai înceți ca... Dawn Fra
ser. Și totuși, în această probă atit 
de deficitară a sprinterilor evoluția 
tînărului Cornel Georgescu (15 ani) 
invită la optimism: plin de talent, 
el a făcut intr-un an un salt calita
tiv impresionant (6,1 sec.) coborînd 
de la 1 :05,5 la 59,4. Pregătindu-se 
și în continuare cu sîrguință și oco
lind, desigur, drumul pe care a mers 
Hubert Bock, un alt mare talent 
(dar ratat) al sprintului nostru

Georgescu va 
ani, consacrarea.

Capabili de rezultate superioare 
se arată a fi și V. Horvath și VI. Mo- 
raru (al 11-lea 
1:04,0), aceștia 
care aspiră la 
ridicat trebuie 
tea antrenorilor lor un ajutor mai 
substanțial. La fel se prezintă lucru
rile și cu probele 400 m șl 1500 m 
liber; fostele speranțe Mocanu, Voi- 
cu, Șt. Ionescu au renunțat, se pare, 
la orice veleități, altfel nu ne putem 
explica rezultatele submediocre 
care le-au obținut. Rămîne ca 
greșelile lor să învețe tinerii M. 
prărescu, Iv. Bănet, VI. Moraru, 
gurii îndreptățiți în momentul de 
să aspire la performanțe cu adevărat 
de prestigiu.

pe listă cu timpul de 
însă ca și toți ceilalți 
performanțe de nivel 
să primească din par-

cu trei 
Roma, și 
europene, 
procedee

te 3 
tn ■

«e~ 

fasv 
tn**.

: ultimele zile, abundența 
a permis organizarea și 

-ea a numeroase concursuri, în 
:a țară. De un frumos succes 

urat concursul organizat de 
a de schi din raionul Rm. 

Disputate pe străzile orașului 
'iicea. in prezența a sute de 
ori. întrecerile schiorilor din 
■te au constituit o frumoasă 
.. ndă pentru acest sport. Pe 
e locuri s-au clasat: JUNIORI: 
Sobin (Știința), 2. I. Gheorghe 
:■ IC. Pătrațcu (Voința); JU-

1. Moria Truțcă (Fores- 
Aitrelia Mate eseu (Fores- 
Elena Geană (Forestierul); 
12—13 ANI : 1. FI. Iov an 
nr. 2), 2. Gh. Bora ($e.

5), 3. C. Ariciu (Forestie-
elem.

frureanu 
r'nu (Se. 
Reztt- (Șe. 
coresp.).

■r.
FETE 12—13 ANI: 1. Elena Vn- 

(Șc. elem. nr. 2), 2. Elena 
elem. nr. 2), 3. Aurelia 

elem. nr. 2). (ION RUSU-

pe 
din 
Că- 
sin- 
față

★
în sectorul feminin situația 
prezintă mai bine. De patru 
ultimii ani am sperat ca din 
tinerelor sprintere să se ridice 

Par, rînd pe

Nici 
nu se 
ori în 
rîndul
o vitezistă de clasă, 
rînd, Heidi Rotsching, Ingrid Rothe, 
Ingrid Wăchter și acum Cristina Ba
laban nu și-au ținut făgăduiala, spul- 
berînd orice iluzii. Ultima realizase 
la sfîrșitul anului 1961 timpul de 
1:08,8 la 100 m liber și vîrsta ei (14 
ani) ca Și realele perspective ale Cris- 
tinei îl determinase pe antrenorul 
Carol Corcec să-i planifice pentru 
anul 1964 timpul de 1 : 02,0. Hazardat 
— au spus unii atunci — și C. Cor
cec, singurul în stare să-i contrazică, 
s-a arătat inconsecvent un an mai 
tîrziu. A renunțat la pregătirea spe
cifică probei 100 m, „țintind" cu eleva 
sa la rezultate pe 400 m liber și 
400 m mixt individual. Adevărat este 
că înotătoarea dinamovistă a realizat 
însemnate progrese la ambele probe 
(5:19,2 
400 m 
faptul 
tățire 
putea 
la 400

în fruntea celor mai bune crauliste 
se află o specialistă a procedeului 
tehnic delfin, Măriuca Rotaru, mulțu
mită timpului de 1 :08,4 realizat la 
sfîrșitul sezonului. Va realiza M. Ro- 
taru ceea ce n-au reușit cele patru 
junioare enumerate mai sus ? Rezul
tatele pe care le așteptăm în sezonul 
1963 de la M. Rotaru, ca și din partea 
celorlalte elemente tinere enumerate 
sau nu în articolul de față, depind 
în mare măsură de priceperea antre
norilor noștri. învățămintele culese

de tehnicieni 
la J.O. de la 
campionatele 
ca diferitelor 
metodele noi în pregătire (ex. : antre-j 
namentui pe intervale) trebuie aplicatd 
cu mult mai mult curaj decît s-a înH 
cercat pînă acum mai ales că toate 
acestea, din punct de vedere teoretic] 
nu mai constituie noutăți, ele fiind 
discutate șl analizate în repetate ocad 
zii.

ani in urm? 
mai recent, Ir 
despre tehni
ca și despre

G. NICOLAESCU
Iată listele primilor zece în pri 

bele procedeului tehnic liber :

100 m (record R.P.R. : 58,3 Emil Volcul

6.
7.
8.
9.

1.
2.
3Î
4.

MASCULIN

■ 1961)

Em. Voicu (Dinamo) 59,3
C. Georgescu (Știința Bu>c.) 59,4
C. Mocanu ( Steaua) «1,2
V. Horvath (C.S.M. Cluj) 60,8
Fr. Fiilop (C. S. Mureșul) 60,8
M. Căprărescu (Steaua) 61,1
V. Maxim (Steaua) 61,6
I. Nagy (Steaua) 63,3
Z. Covaci (Crișana (Oradea) 63.4
C. Piskolthy (Știința Cluj) 63,4

400 m (record R.P.R. : 4:47,6 Emil Voicu
1959)

C. Mocanii 4:50,8
!. M. Căprărescu 4:51,8
*• L. Darotzi (Știința Cluj) 4:54,»

Em, Voictr
D. Nagy (Dinamo)
Iv. Bănet (C.S. Sc. Banatul) 
I. Nagy
G. Lingner (Olimpia Reșița) 

Moraru (C.S. Se. Buc) 
Budai (Steaua)

De la I. E. 3. S,

PRONOEXPRES1X2X1X21

încep spectaculoasele concursuri de sărituri

Buletinul zăpezii
Ninsoarea căzută in ultimele zile a 

mărit considerabil grosimea stratului 
de zăpadă în zona muntoasă. în di
mii ața zilei de 14 ianuarie zăpada 
avea următoarele înălțimi : Cîmpina 
47 em, Predeal 30 em, Sinaia (Cota 
1500) 33 em, Vf. Omu 35 cm, Fun
data 35 em, Brașov 16 cm, Gheor- 
ghieni 28 cm, Ceahlău 50 em, Rarău 
52 cm. Citapulung Moldovenesc 40 
cm, Vlădeasa (Munții Apuseni) 130 
on, Sememe 80 em, Țareu-Godeanu 
110 cm. Paring 39 cm, Păltiniș 20 cm, 
Cluj 21 em. Stratul de zăpadă este 
proaspăt și afinat.

în zilele următoare cerul va 
mai mult acoperit și va continua 
ningă abundent în toate masivele, 
deosebi în munții Maramureșului
ai Moldovei. La peste 1500 m alti
tudine zăpada va depăși 1 m grosime. 
Temperatura va crește în primele 
2jle, apoi va scădea răminînd și ziua 
sub zero grade. Vîntul va bate din 
Nord și Nord-Vest, viscolind zăpada 
în zona alpină. Zăpada abundentă 
va determina avalanșe „prăfoase1* pe 
pantele de Nord și Nord-Vest ale 
zonelor cu altitudine mai mare de 
1700 m. Condiții bune 
sint ©ferite de pantele 
spre Sud și Sud-Est, 
mai mică de 1700 m.

fi
să 

în-
Și

pentru schiat 
cu orientare 
cu altitudine

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-» Nr. 4170

— 400 m liber și 5:59,3 — 
mixt), dar și mai adevărat este 
că fără o substanțială îmbuna
ți vitezei, C. Balaban nu va 
obține succese răsunătoare nici 
m liber.

vi. 
V. 1

lo-1.500 m (record R.P.R. : 19:09,4 St.
nescu — 1358)

1. c. Mocanu 19:30.5
2. st. Ionescu (Știința Cluj) 19:40,0
3. G. Lingner 19:49.5
4. M. Căprărescu 20:23,4
5. Iv. Bănet 20:24.7
6. D. Nagy 20:37,8
7. V. Budai 20:50,6
8. VI. Moraru 20:59.8
9. N. Tat (Olimpia Reșița) 21:04.1

10. L. Kiss (Voința Tg. M.) 21:44,5

FEMININ
too m (record R.P.R. : 1:07,8 Ingi

Wachter — 1959)
1. M. Rotaru (Rapid) 1:08,4
2. C. Balaban (Dinamo) 1:10,0
3. A. Trohanl (C.S. Sc Buc.) 1:10,1
4. V. Rotaru (Dinamo) 1:11.1
5. C. Sala (C.S.Sc. Banatul) 1:11,5

I. Ungur (Stiinta Buc.) 1:11.5
7. N. Gordin (Rapid) 1:12.4
8. E. Nagy (C.S.Sc. Harghita) 1:12,7
9. M. Zarcfaicvici (Progr Buc.) 1:12^

10. I. Rothe (Dinamo) 1:13,9
400 m (record R.P.R. : 5:14 2 lrf

Wăchter — 1959)
1. C. Balaban 5:13,2
2. A. Trohani 5:35.2
3. M. Rotaru 5:39,0
4. E. Nagy 5:44,5
5. I. Ungur 5:50,3
6. V. Rotaru 5:52^3
7. M. Zarchievici 5:59.0
8. D. Langer (Olimpia Reșița) 6:01.3
9. M. Munteanu (Progr. Buc.) 6:03,5

10. S. Iordan (Dinamo) 6:09,4

Un premiu de 49.018 lei la concursul nr. 2 Pronoexpres
Duminică 13 ianuarie ni s-a confir

mat o dată în nlus 
perioada de Iarnă, 
nosport sînt foarte 
un concurs presărat 
care au dus la un _ . „
95.000 lei, iată că avem de-a face din 
nou cu un concurs din care, de ase
menea, nu lipsesc surprizele. Punctul 
pierdut de Roma, pe teren propriu, în 
fața echipei din Venezia, „2”-ul de la 
Triestina—Lazio, faptul că sint trei 
„X”-uri unui după altul (la meciurile 
VI, VII și VIII) Si chiar „2”-ul de la 
Spăl—Juventus sînt elemente specifice 
unui concurs interesant.

Așadar, d.acă la concursul din 6 ia
nuarie variantelor cu 10 rezultate le-au 
revenit cite 2.856 lei, nici cel de alal
tăieri nu se va lăsa mai prejos, mai 
ales că are si un atu în plus: fon
dul de premii mărit prin reportul de 
95.326 lei.

Și acum, vă facem cunoștință cu 
programul concursului următor (nr. 3 
din 20 ianuarie). Interesant de reținut 
este faptul că duminica trecută s-a dis
putat ultima etapă a turului campio
natului italian, deci, meciurile cuprin
se în programul din această săptă- 
mînă se dispută în cadrul primei etape 
a returului. Tot interesant de reținut 
este pierderea șefiei clasamentului de 
către Internazionale care, după ce a 
condus pînă la această uitlmă etapă a 
turului, a obținut numai un punct de 
la Torino, fapt pentru care lider a 
devenit Juventus.

Iată ce întîlnim în programul con
cursului Pronosport nr. 3 din 20 ia
nuarie :

1. Catania—Torino. Catania are prima 
șansă deoarece joacă acasă după două 
partide susținute în deplasare. Tinînd 
seamă că a depus eforturi serioase în 
aceste două partide, ne putem aștepta 
și la un rezultat de egalitate.

2. internazionale—Mantaua. De data 
aceasta credem că Internazionale va 
obține ambele puncte.

afirmația că, în 
concursurile Pro- 
interesante. După 
cu multe surprize 
report de peste

3. Juventus—Genoa. Genoa nu a reu
șit să cîștige pînă acum nici un meci 
în deplasare. Să reușească acest lucru 
tocmai în fata actualului lider 7 E greu 
să credem că va putea obține măcar 
un singur punct.

4. Lanerossi—Bologna. Intre orașele 
celor două echipe este o distantă des
tul de mică, astfel că Bologna va avea 
și ea suporterii săi la acest meci. Par
tida este deschisă !

5. Modena—Fiorentina. In tur, Mode
na a obținut victoria, surprinzătoare 
de altfel (2—1). Iată un motiv pentru 
ca Fiorentina să demonstreze că atunci 
s-a petrecut un simplu „accident". De 
asemenea, o partidă deschisă.

6. Napoli—Roma. Napoli joacă acasă 
cu multă ambiție. Are deci prima 
să. Romanii pot furniza totuși o 
priză.

7. Sampdoria—Atalanta. Atalanta, 
o apărare foarte puternică, este ... 
ciallstă în meciuri nule. Este drept că 
genovezil sînt cu cuțitul la os, dar 
nu-i exclus să cedeze un punct.

8. Spat—Palermo. Cu toate că a pier
dut duminică în fata lui Juventus, Spăl 
rămîne totuși o echipă tare. Palermo 
nu poate spera prea mult în meciul 
de la Ferrara.

9. Alessandria—Catanzaro. Un meci 
de 1, X.

10. Como—Udinese. si Udinese, dar 
mai ales Como, au nevoie de puncte 
pentru a evita zona retrogradării. 
Oaspeții se vor apăra deci.

11. Cosenza—Messina. Messina poate 
obține victoria, tinînd seamă de va
loarea celor două echipe. Avînd în 
vedere situația din clasament, Messina 
se poate mulțumi însă și cu un sin
gur punct.

12. Lazio—Bari. Bari nu mai speră 
să obțină primul loc, dar luptă acum 
pentru cel de-al doilea. Așadar, va 
„merge” la meci nul.

Sp. Venezia—Milan. Milan are prima 
șansă.

PREMIILE CONCURSULUI 
„PRONOEXPRES" 

DIN 9 IANUARIE 1963

Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria

_______ _ _ _______ lei
5 variante a 10.629 lei
37 variante a 1.003 lei
294 variante a 250 lei

989 variante a 74 lei
Vl-a: 4.536 variante a 22 lei
categoria I în valoare de

1 variantă a 43.018 
n-a: 
m-a
IV- a
V- a:

șan- 
sur-

cu 
spe-

I:
a
a
a
a
a

Premiul de
49.018 lei, a lost obținut de participan
tul Ryes Alexandru din Cluj, str. Co
drului nr. 12, cu 6 din 8.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri ÎS ianuarie 1943 in București 
str. Doamnei nr. 2.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

Pentru întîlnirea internațională de 
handbal Dinamo București — H.C. Za
greb care va avea loc miercuri I6.L1963 j 
la sala Floreasca, s-au pus în vinzare 
bilete la casele din str. Ion Vidu, Agen
ția Pronosport din calea Victoriei nr. 2,- 
iar in ziua meciului și la casa de bilete I 
a sălii Floreasca.

La aceleași case se vor pune in vtn- 
zare, incepi’nd de miercuri 16.1.1963, bi
lete pentru intllnirea inter nație nai a de 
baschet Steaua — Honved, care va avea 
loe duminică 20.1.1963 la sala Floreasca.

->ț-
Pentru intilnirea internațională de! 

handbal Dinamo București — H.C. Za
greb din 16.IU.963 și întîlnirea internațio
nală de baschet Steaua — Honved din 
20.1.1963 de la sala Floreasca, silit va
labile următoarele categorii de legttt- 
mâții :

Roșii și maro in piele, albastre în der- 
matin, gri în dermatin. care poartă 
ștampila „Handbal" și respectiv „Bas
chet", gri in dermatin ale maeștrilor și 
antrenorilor emeriți ai sportului, precum 
și legitimațiile verzi în dermatin, înso
țite de delegații, în limita locurilor re
zervate fiecărui ziar la masa presei.

★
Patinoarul natural din incinta terernt- 

lui de antrenament nr. 2 (Doherty), este 
deschis zilnic de la ora 9—13 și 15—21.

Patinoarul artificial din parcul ,.23 
August" este deschis pentru public joi... 
simbătă ora 17—19 și duminică de la 
10 la 13 și 15—17. Se închiriază ghete eu 
patine.

I SECȚIA DE VULCANIZARE DIN CADRUL I. I, L. LAZĂR ODON
I DIN TG. MUREȘ

Piața Trandafirilor nr. 50 (Soos Pal! nr. 12)
« execută la comandă piese dîn cauciuc și matrițele necesare pentru: 
S — diferite garnituri și bucșe auto
W — garnituri pasterizator (P.D.N. 5000 li.)
g< — capace I.C.I.
Si — inele protecție tub oxigen (140, 200, 220 mm)

— garnituri la comandă din cauciuc
« — recauciucarea diferitelor roți de fier
5) — vulcanizarea anvelopelor cu camere

— confecționarea oricărui fel de garnituri ți piese de cauciuc după
2) model.
Z) lămuriri suplimentare la serv, vînzări, telefon 3077 și 3511



(yolțul specialistului

Unele recomandări pentru pregătirea fizică 
a jucătorilor de tenis în etapa actuală Atenție la apârare!

Lovirea mingii pe porțiunea ascen- 
lentă și din poziții dezechilibrate, 
utilizarea greutății corpului in ca- 
irul execuțiilor tehnice, atacurile 
■epetate la fileu, iată cîteva din ca
racteristicile jocului de tenis modern, 
are fac din vechiul joc de tenis 
itatic, cu mișcări lente și largi un 
oc viguros, dinamic și spectaculos. 
>e aceea, jucătorul care dorește să 
itingă performanțe înalte trebuie să 
xjsede o tehnică avansată, dublată 
le o foarte bună pregătire fizică și
> concepție ofensivă.

Practicarea tenisului sub diferitele 
ui forme duce la realizarea doar în 
>arte a pregătirii fizice necesare ju- 
rătorului de tenis modern. Iar pre- 
’âtirea fizică trebuie să însoțească 
>regătirea tehnică și tactică a spor- 
ivilor în tot timpul anului și să fie 
•ealizată prin :

— lecții speciale de pregătire fi
ică ;

— afectarea pentru pregătirea fi
ică a unui interval de timp în ca- 
Irul lecțiilor de pregătire tehnică și 
actică ;

— antrenamentul individual de 
jregătire fizică ;

— gimnastica de dimineață.
In perioada pregătitoare care co- 

■espunde lunilor de iarnă pregătirea 
Izdcă ocupă aproximativ 60—70 la 
iută din antrenamentul jucătorilor 
le tenis și este aceea care pune ba
lele unei bune activități în timpul 
[erioadei competiționale.
^Sarcinile pregătirii fizice în aceas- 
ă perioadă sînt următoarele:

— dezvoltarea calităților fizice pe
> treaptă foarte înaltă care să mă
rească capacitatea organismului de a 
susține eforturile specifice perioadei 
:ompetiționale ;

— asigurarea unui fundament de 
leprinderi motrice de bază care să 
favorizeze lărgirea bagajului de de- 
jrinderi tehnice.

Pentru realizarea acestor sarcini 
jutern folosi in afara mijloacelor 
îpecifice cum ar fi joc de simplu pe 
eren de dublu, joc unul contra doi, 
oc cu mai multe mingi etc., și o 
ierie de mijloace nespecifice.

Astfel, pentru dezvoltarea vitezei: 
•Xerciții din atletism (starturi, aler- 
jări accelerate), starturi din diferite 
wziții (ghemuit, fandat, culcat), aler
gare de schimbare de ritm și direc
te. joc de fotbal cu minge de rugbi.

Pentru dezvoltarea forței: exerci
ți cu haltere de 25—40 kg., alergare 
i^^țeren înclinat, alergare și șan
uri pe trepte, sărituri din atletism, 
îtringerea mingii de tenis în mină. 

[ Pentru dezvoltarea îndeminării: 
locuri sportive (baschet, handbal, fot- 
tal), sărituri la aparatele de gim
nastică, exerciții din gimnastica acro
batică.

Pentru dezvoltarea rezistenței: a- 
ergare pe teren variat (în tempo 
racial și uniform), repetări de aler- 
;are accelerată pe 25—60 m.

Mijloacele nespecifice trebuie folo- 
;lte la început intr-un volum și cu
> varietate mare de exerciții, iar 
>e măsură ce ne apropiem de peri- 
>ada competițională și în timpul ei; 
rebuie selecționate exercițiile cele 
nai apropiate de specificul jocului, 
are vor fi executate cu intensitate 
nare.
Pregătirea fizică efectuată cu mij- 

oace nespecifice in această perioadă 
irezintă avantajul că ea nu necesită 
ăti special amenajate pentru jocul 
le tenis, ea poate fi executată în 
iună parte în aer liber.
Alegerea și dozarea exercițiilor fo- 

asite trebuie făcută în așa fel incit 
■nul din rezultatele pregătirii fizice 
ă fie dobîndirea unei bune rezisten- 
e în regim de execuții tehnice, în 
egim de viteză de deplasare în te
en, în regim de forță la nivelul 
tcmbrclor inferioare și a brațului 
rept, și al unei intense concentrări 
ervoase.
Pentru exemplificare dăm conțînu- 

U unui program de pregătire fizică 
’comandat unui jucător tînăr pe o 
erioadă de două săptămîni.
I. : luni: încălzire 20 minute ; a- 

trgarp accelerată 60 m +120 m mers 
-20 m joc de gleznă (se execută 
e 10 ori); săritură pe un picior 
s50 m; joc dc handbal 2x20 minute; 
ringerea mingii de tenis în mînă 
s20; miercuri: încălzire 20 minute; 
facturi din diferite poziții -ț- alerg, 
scelerată 20 m. (2x10 repet); aler- 
ire cu schimbare de direcție 3x3 re- 
stări pe dist. 50 m; genuflexiuni 
1 25—35 kg. 5x5 repetări; joc de 
>tbal cu mingea de rugbi ; vineri: 
icălzire 20 minute; alergare pe teren 
tciinat, coborîre cu schimbare de 
irecție 5x70 m; exerc. cu mingi me- 
icinale; joc de baschet, st.rîngerea 
ingii de tenis în mină 4x25.
II. : luni : încălzire 20 minute;

cerc, de gimnastică acrobatică, exer

ciții la aparatele de gimnastică, să
rituri la aparate; alergare pe teren 
variat în tempo variat 2.500 m; 
miercuri: încălzire 20 minute; sări
turi pe un picior pe treptele stadio
nului 2x3 repet.; joc de handbal; 
vineri: încălzire 20 minute; starturi 
din diferite poziții 3x10 repetări pe 
distanța de 30 ro ; 10 m joc de 
gleznă -|- 50 m alergare accelerat 
+ 40 m mers — totul de 8 ori; joc 
de baschet.

Pentru aprecierea pregătirii fizice 
generale se recomandă următoarele 
probe de control: 60 m , 800 m , trac
țiuni în brațe și săritura în lungime 
de pe loc.

Alegerea probelor de control pen
tru aprecierea gradului de pregătire 
fizică specială trebuie făcută în strîn- 
să legătură cu specificul jocului. Ast
fel, pentru aprecierea vitezei de de
plasare în teren recomandăm urmă
torul parcurs: jucătorul stă cu ra
cheta în mînă la o distanță de jumă
tate de metru în spatele liniei de 
fund și la mijlocul ei ; la semnalul 
de plecare care poate fi vizual sau 
auditiv, jucătorul pornește în cea 
mai mare viteză spre dreapta unde 
lovește o minge suspendată cu sfoară 
la înălțimea de 30—40 cm. aflată la 
un metru de linia de fund și pe linia 
de simplu; după aceea aleargă spre 
stingă unde lovește cu reverul o min
ge suspendată asemănător tot pe 
linia de simplu, la o distanță de 3 m 
de linia de fund ; apoi aleargă spre 
plasă atingînd banda la mijlocul ei 
și se retrage cu spatele pînă în drep
tul liniei de servici unde este cro
nometrat.

Pentru sportivii de categoria I un 
rezultat care să nu depășească 9 se
cunde poate fi considerat satisfăcă
tor, dacă ținem seama că maestrul 
sportului și campionul republican 
Ion Tiriac a realizat pe acest par
curs timpul de 8 secunde.

Pentru a aprecia rezistența în re
gim de viteză de deplasare în teren, 
putem repeta această probă de 30 ori 
cu pauză de 30 secunde între repe
tări.

Cele de mai sus reprezintă numai 
exemple de felul în care jucătorii 
și antrenorii trebuie să-și alcătuiască 
și să-și organizeze conținutul pre
gătirii în această etapă.

Exercițiile, durata executării cit 
și intensitatea cu care vor fi aplicate 
trebuie să varieze în raport cu vîrsta, ■ 
nivelul de pregătire anterior cit și 
cu alte particularități ale jucătoru
lui.

Ciclul de lecții de antrenament 
preconizat de noi reprezintă doar o 
etapă și el trebuie să se încadreze 
organic in această perioadă pregăti
toare prin legarea lui de ciclurile 
următoare.

prof. ȘTEFAN GEORGESCU 
antrenor al lotului republican 

de seniori

Pentru un salt
în anul 1962, scrima romînească a 

înregistrat unele succese de presti
giu pentru mișcarea noastră sportivă. 
Desigur, la loc de cinste s-a situat 
performanța floretistei Olga Szabo, 
care la Buenos Aires a cucerit titlul 
de campioană mondială. O compor
tare meritorie au avut și componen
tele echipei noastre de floretă in 
„triunghiularul" de la Budapesta 
(R.P. Ungară—Italia—R.P. Romină) 
unde s-au clasat pe locul II, după 
puternica formație a țării gazdă. O 
frumoasă victorie peste hotare a ob
ținut și tînărul scrimer Ionel Drimbă, 
în concursul triunghiular de la Minsk 
(R.S.S. Bielorusă—R.S.S. Lituaniană— 
R.P. Romină).

Juniorii, de asemenea, s-au pre
zentat intr-un evident progres. Ei au 
întrecut net (4—0) formația de tineret 
a R.D, Germane și apoi, la Criteriul 
mondial al tineretului de la Cairo, 
s-au calificat în turneele finale, ocu- 
pind locul IV la floretă fete (Ana 
Ene) și spadă (Ștefan Haukler) și 
locul VII la sabie (Ionel Drimbă).

Deși au obținut unele rezultate de 
valoare pe plan internațional, care 
vin să întregească palmaresul succe
selor obținute de sportivii noștri 
peste hotare, totuși nu putem trece 
cu vederea lipsurile în pregătire ale 
sportivilor noștri fruntași, manifes-

tate cu ocazia unor concursuri im
portante. De exemplu, la campiona
tele internaționale de scrimă ale R.P. 
Romîne au ieșit la iveală greșeli ele
mentare de tehnică (brațul îndoit, 
vîrful în sus, poziția fundamentală 
înaltă etc.). La aceste lipsuri s-au mai 
adăugat și altele de ordin tactic, și 
în special în pregătirea fizică gene
rală, baza marilor performanțe.

Numai că acest prețios adevăr nu 
l-au înțeles, în egală măsură, spor
tivii noștri fruntași.

O consecință a superficialității în 
procesul de pregătire a unora din 
sportivii noștri fruntași au fost și 
rezultatele nesatisfăcătoare înregis
trate în concursul internațional de la 
Varșovia, în tradiționala întrecere de 
la Como („Floreta de argint"), ca 
și în întîlnirea pe echipe, cu repre
zentativa secundă a R.P. Ungare des
fășurată la București.

Iată, în linii mari, bilanțul anului 
1962. în acest an, an preolimpic, scri- 
merilor noștri fruntași le incumbă 
obligații cu mult mai mari, la nive
lul marilor succese dobîndite în ul
tima vreme de mișcarea noastră spor
tivă.

în acest sens, federația de specia
litate a elaborat un plan larg de 
măsuri menit să aducă o substan
țială îmbunătățire a activității de 
scrimă din țara noastră.

Ga toate el o victorie 
cu 13—8 obținut! de for
mația feminină Rapid 
București in primul joc 
din cadrul sferturilor de 
finală ale „C.C.E.*, poate 
scuti echipa noastră cam
pioană de emoții pentru 
meciul retur, cu Lokomotir 
Zagreb, totuși... paza buna 
trece primejdia rea ! Fo
losind această înțeleaptă 
zicală, dorim să arătăm 
handbalistelor de la Ra
pid că cele 5 roluri, a- 
vantaj cu care vor face 
deplasarea în Iugoslavia, 
nu trebuie să lc facă să 
uite că în prima întîlnire 
cu Lokomotiv Zagreb ele 
au manifestat unele lip
suri, care la un joc în de
plasare le pot produce 
mai multe necazuri decît 
acasă.

Să nu fim înțeleși gre
șit. Este cert că echipa 
noastră campioană s-a pre
zentat bine pînă în prezent 
în această importantă în
trecere internațională, de
mon strînd de la un meci 
la altul tendința de a ju
ca modem, cu folosirea 
unor acțiuni variate și ra
pide, care au pus în va
loare posibilitățile formației 
antrenate de prof. Gabriel Zugrăvescu. 
Sînt lucruri pentru care întreaga echipă 
și, în mod special antrenorul, merită 
felicitări. Dar, privind lucrurile în per
spectivă. avem datoria să apreciem cu 
mai multă exigență comportarea repre
zentantelor noastre în „Cupa campioni
lor europeni*. De aci înainte, jocurile 
vor fi mereu mai dificile. Tocmai pentru 
acest motiv, considerăm că este mult

Voința și S.S.E. Nr. 1 învingătoare in primele meciuri
in cadrul „Cupei 
jocurile continua

Simbătă s-a inaugurat în Capitală, 
ediția a VX-a a tradiționalei compe
tiții de juniori și junioare „CUPA 
SPORTUL POPULAR". In cadrul 
primei faze, pe centre, s-au disputat 
două meciuri masculine, care au pri
lejuit spectacole atractive, datorită 
mai ales echipelor învingătoare, 
Voința și S.S.E. nr. 1, care se pre
zintă ca două serioase candidate la 
primul loc în serii. Juniorii Voinței 
au întrecut la scor, 31—11, pe cei ai 
clubului Steaua, iar S.S.E. Nr. 1 a 
învins pe S.S.E. Nr. 2 (echipa a doua), 
cu 22—13.

întrecerea continuă astăzi și mîine.
Astăzi, în sala Dinamo, au loc alte 

două meciuri de juniori, din cadrul 
primei etape. Programul se prezintă 
astfel:

Ora 20 : S.S.E. Nr. 2 1 — Dinamo
Ora 21 : Știința — Rapid.
Miercuri jocurile se vor disputa în 

sala Floreasca, ele fiind incluse în

calitativ în scrima romînească

O fază pe care spectatorii meciului Rapid — 
Lokomotiv Zagreb nu o vor uita ușor. Ana Boțan 
a trecut de Visujei Tusak și va marca (cu dreap

ta !) al doilea gol al echipei noastre.
Foto: V. Bageac

mai folositor să ne ocupăm de unele 
lipsuri manifestate de Rapid în acest 
joc.

Vom începe cu apărarea, capitol în 
care rapidistele nu stau tocmai bine, 
din care cauză la fiecare meci aproape
— indiferent de valoarea adversarului
— ele nu sînt scutite de emoții. De alt
fel, credem că între slaba pregătire a 
echipei în apărare și repetatele pe
rioade de scădere a ritmului există o

Sportul popular"
azi $1 Hiiiic

programul care încadrează partida 
internațională Dinamo — H.C. Za
greb, contînd pentru „Cupa campio
nilor europeni". Iată meciurile de 
mîine :

Ora 15.00 : Clubul sportiv școlar —
S.S.E. Nr. 2 (junioare)

Ora 15.50 : S.S.E. Nr. 2 1 — Steaua 
(juniori)

Ora 21.50 : Știința — S.S.E. Nr. 1 
(juniori).

Viitoarele partide vor fi programate 
duminică.

PRIMA FAZA LA CLUJ
La întrecerile primei faze participă 

cîte 6 echipe (juniori și junioare), 
împărțite în 2 serii. Iată rezultatele 
primelor întîlniri: Juniori: C.S.Ș. II—
S.S.E. II 29—10 ; C.S.Ș. II — Indus
tria Sîrmei 16—14 (7—7) ; Junioare : 
Știința Babeș-Bolyai — C.S.Ș. II 
18—7 ; C.S.Ș. II — Porțelanul 24—0.

PAUL RAD V ANTI, coresp.

Intr-o primă etapă, federația și-a 
propus să contribuie la consolidarea 
organizatorică a secțiilor existente 
prin intensificarea muncii de îndru
mare și control a acestora, prin creș
terea numărului secțiilor afiliate și 
a sporirii numărului de sportivi le
gitimați. în scopul asigurării unei 
bogate și puternice pepiniere de scri- 
meri, federația își propune să acorde 
o atenție permanentă secțiilor de 
scrimă ale școlilor sportive de elevi 
și să promoveze elementele de pers
pectivă din aceste instituții în secțiile 
cluburilor.

în vederea creșterii nivelului pro
fesional al antrenorilor și a îmbună
tățirii procesului de instruire și an
trenament, federația va organiza o 
consfătuire pe țară a antrenorilor, in 
care se va face un larg schimb de 
experiență și se va stabili linia di
rectoare a activității în perioada pre- 
olimpică. In același scop vor lua 
ființă la București și Cluj cercuri 
metodice, cu participarea antrenori
lor și scrimerilor fruntași. Tot la 
București și Cluj — ca principale 
centre de scrimă ale țării — vor fi 
înființate centre speciale de pregă
tire a spadasinilor. Totodată, fede
rația își propune să sporească nu
mărul instructorilor voluntari.

«trînsă legături. In unele momente, 
campioanele noastre primesc goluri pa- 
rabile, care influențează negativ poten
țialul de luptă al echipei, ceea ce duce 
— în mod fatal -— și la scăderea efi
cacității acțiunilor' ofensive, prin creș
terea nervozității, a nesiguranței ju
cătoarelor.

Iată dar, cît de importantă este în 
jocul unei echipe o mai bună pregă
tire în organizarea apărării. Ceea ce 
lipsește încă formației noastre caMi 
pioane este colaborarea dintre jucă
toare în apărare, în preluarea adversa
rilor, în evitarea blocajelor. Datorit! 
unor asemenea lipsuri, se creează adver
sarului posibilitatea de a avea culoar» 
de aruncare la poartă, de a avea pi- 
voții uneori ncmarcați pe semicerc. Și, 
ca să exemplificăm, să amintim jucă
toarelor de la Rapid că în meciul ca 
Lokomotiv Zagreb, prin comportarea Io* 
în apărare, au înlesnit lui VucikovM 
și Tașak ■— două jucătoare, fără o deo
sebită forță de șut — să realizeze 5 
goluri prin aruncări de la distanță, iar 
Zlatei Reborn jab — care în reprezenta
tiva Iugoslaviei nu joacă pe postul da 
pivot — să înscrie un gol și să „ob 
țină" două lovituri de la 7 in di* 
acțiuni pe semicerc.

La toate acestea se mai poate adău
ga faptul că feroviarele au ezitări î» 
blocarea șuturilor de la distanță, ceea 
cc derutează portarul, a cărui atenția 
nu este dirijată spre spațiul care 
trebui acoperit de apărătoare.

Sînt lipsuri care de multe ori pot 
hotărî soarta unui joc. De aceea esta 
de dorit ca handbalistele de la Rapid, 
împreună cu antrenorul lor, să se stri
dii iască să-și îmi» ună lățească jocul ta 
apărare, ridicînd prin aceasta valoare* 
formației la nivelul cerut de compe
tiția în care reprezintă handbalul ra
ni înesc. Cu atît mai mult cu cît ele a* 
posibilitatea să realizeze acest progres.

CALIN ANTONESCU 
ADRIAN VASILIU

0 comisie de turism 
și alpinism fruntașă
Pe fiecare an activitatea comisiei da 

turism și alpinism din cadrul aso
ciației sportive Electroputere Craiova 
se îmbunătățește și obține frumoase 
succese.

In cursul anului 1962, printr-o muncă 
susținută de popularizare a turismului 
de către membrii comisiei, s-au orga
nizat 23 de excursii la care au parti
cipat majoritatea salariaților uzinei. 
Participanții au vizitat următoarele 
obiective turistice: Govora, Călimă- 
nești, Herculane, litoralul, Valea Oltu
lui, Valea Argeșului, Valea Jiului 
precum și orașele Sibiu, Sinaia, Bra
șov și București.

O deosebită importanță s-a dat și 
duminicilor cultural-sportive organizata 
în lunca Jiului (la marginea orașului 
Craiova) la care au participat peste 
4000 de oameni ai muncii.

VENERU SANDULESCU-cores».

Pentru ca toate aceste obiective să 
fie îndeplinite, este necesar ca Co
legiul central de antrenori să acțio
neze mai unitar, mai organizat, să 
manifeste mai multă Consecvență in 
urmărirea și îndrumarea sistematică 
a secțiilor de scrimă.

Un capitol important în planul d« 
măsuri al federației îl constituia 
munca de educație cu sportivii. In 
această direcție se va urmări înca
drarea și participarea activă a tutu
ror sportivilor la invățămîntul politic, 
felul cum sportivii se comportă pa 
locurile lor de muncă.

în sfirșit, în scopul unei populari
zări tot mai largi a scrimei în rîndul 
maselor, federația va organiza in 
acest an o serie de concursuri cu ca
racter demonstrativ în diferite insti
tuții și întreprinderi de la orașe și 
sate.

★

Pentru traducerea in viață a acestui 
plan de mȘsuri — corespunzător ce
rințelor etapei actuale — scrimerii 
noștri, antrenorii, activiștii sportivi 
din asociații și cluburi au datoria 
să-și aducă o contribuție cît mai sub
stanțială la îndeplinirea lui integrală.

ELENA DOBINCA 
TIBERIU STAMA
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în etapa 
lui R. D.

Empor

FOTBAL PE «LOB

In întreaga Europă „sezonul alb" este bogat în 
pe gheață, schiul, patinajul, hocheiul cu mingea și 
Iarnă îți trăiesc în aceste zile cu adevărat viața. Pe 
înftec&rj amicale, în majoritatea 
cheițfiî se pregătesc de zor în 
nale.

evenimente. Hocheiul 
celelalte sporturi de 
lingă participarea la 

țărilor schiorii, patinatorii precum ți ho- 
vederea viitoarelor competiții internațîo-

se
Patinatorii norvegieni 

gîndesc la... Karuizawa

După
B&rkiund, pre •dintele comitetului 
norvegian de selecție a patinatori
lor, sportivii norvegieni s-au pregă
tit anul 
vederea 
cesta a 
cîteva 
zate de 
pul pregătirii perseverente a 
naturilor norvegieni este : o 
comportare la campionatele 
iliale, de la Karuizawa (Japonia), 
dvgrre Farstad, campionul Europei în 
anul 1949, în prezent observator spo-r- 
W, consideră că patinatorii norve
gieni pot obține rezultate bune în 
Japonia. în ce privește însă titlul su
prem, specialiștii norvegieni consi
deră că cele mai mari șanse de vic
torie le au Viktor Koeicikin 
(U.R.S.S.) și Ivar Nilsson (Suedia). 
Farstad spune că patinatorul suedez 
are un stil original de alergare, foar
te simplu, dar în același timp foarte 
eficient.

In ce privește patinatorii norve
gieni, o bună comportare se așteap
tă dm nou din partea cunoscutului 
Knut Johannesen, cu singura condi
ție să-și îmbunătățească rezultatele 
in probele de 500 și 5000 m. Atit el 
cît și ceilalți membri ai lotului (Svein 
Stiansen, Lasse Efșin, Magne To- 
massen, 
een) au 
perioada 
zice. De 
chipa 
face parte în 
Turșen, 
vegiene de fotbal.

cum declara recent Einar 
pre xiintele

trecut cu multă asiduitate în 
actualului sezon. Lucrul a- 
fost iiustrat zilele trecute de 
rezultate foarte bune 

„yiteziștii" norvegieni.
reali- 

Seo- 
pati- 
bună 
mon-

Lasse Efșin,
Per Ivar Mu și Zans Leon- 

acordat multă atenție 
pregătitoare pregătirii 
remarcat faptul că din 

de patinaj a Norvegiei 
acest sezon și 

stoper al reprezentativei

în 
fi- 
e- 
va 

Finn 
nor-

Tradiționalul concurs alpin 
de la Lauberhorn-Wengen

scăzută 
grade), care a 

un efort deo-

a revenit aus-

Sîmbătă și duminică s-a desfășu
rat tradiționala întrecere de combi
nată alpină de la Lauberhorn-Wen
gen (Elveția). La cea de a 33-a edi
ție a competiției au luat startul o 
serie de schiori renumiți, printre 
care numeroși campioni mondiali și 
cîștigătorî ai unor mari concursuri 
dm ultimii ani. întrecerile s-au des
fășurat pe o temperatură 
(aproape minus 20 
supus concurenții la 
sebit.

Proba de coborire
triaculuj Karl Schranz, urmat decu- 
noscuții schiori francezi Bozon, La
croix, Perillat etc. Timpurile reali
zate au fost deosebit de bune, iar 
diferențele dintre primii clasați au 
fost minime. De aceea, în cea de a 
doua zi, lupta în proba de slalom 
special și, implicit, pentru cîștigarea 
combinatei a fost deosebit de pasio
nantă După cele două manșe de 
slalom, clasamentul a avut următoa
rea înfățișare: Guy Perillat (Fran
ța) 1:28,18, Martin Burger (Austria) 
1:28,47, “ ................
1:29.06.
Charles 
(Italia), 
(Austria), 
Schranz (Austria) etc. 
că prima manșă a fost cîștigată de 
elvețianul Mathis, dar în manșa a 
doua, la 10 m de sosire i s-a des
prins schiul de pe piciorul stîng, el fi
ind nevoit să abandoneze.

în combinata alpină pe primul loc 
s-a clasat Guy Perillat, urmat de 
Karl Schranz, Zimmerman, Martin 
Burger, Pepi Stigler, Lacroix, L. 
Leitner (R.F.G.), Bozon, Grunenfel- 
der (Elveția), A. Leitner, H. Niendl 
(Austria), Messner (Austria), H. Leit
ner etc. Tînărul H. Schranz (Aus
tria), cane a concurat cu 
ta urmă in țara noastră, 
Pe locul 20.

Egon Zimmerman (Austria) 
H. Leitner (Austria) 1:29,35, 

Bozon (Franța), Petroncelli 
Georg (Elveția), Pepi Stigler 

A. Leitner (Austria), K. 
De remarcat

cîțiva ani 
s-a clasat

Alfe co-ncurswi

Toensberg,
nou

PE PATINOARUL din 
Knut Johannesen a stabilit un 
record mondial în proba de 3000 m 
cu timpul de 4:33,9. La IJavos, fin
landezul Launonen a parcurs 1 500 m 
în 2:11,8, întrecînd pe Jarvinen și 
Nilsson.

• CONCURSUL de schi (probe nor- 
diee) a continuat în stațiunea elve
țiană Le Brassus. Polonezul Antoni 
Laciak a cîștigat proba de sărituri 
speciale cu 232,5 puncte. Cea mai

lungă săritură a sa a măsurat 88 m. 
Proba de ștafetă s-a încheiat cu vic
toria echipei Italiei urmată de cea 
a Finlandei. Cea de a treia ediție 
a competiției de la Le Brassus pentru 
trofeul „Schiul de aur“ a fost cîști- 
gată de echipa Finlandei care a to
talizat 306 puncte urmată de echipele 
Italiei — 300 puncte, Suediei — 256 
puncte și Norvegiei — 245 puncte.

* Proba feminină de slalom spe- 
din cadrul concursului interna-

țări: Suedia, Franța, R. F. Germană, 
Finlanda, R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Polonă, S.U.A. etc. La această com
petiție, dotată cu trofeul 
aur“, U.R.S.S.
un grup de 
curselor de fond, in frunte cu Niko
lai Gusakov, învingător la Brassus 
in ediția din 1958.

.Schiul de 
va fi reprezentată de 
schiori specialiști ai

i

• La Oberhof (R, D, Germană) a 
tnceput un concurs de sărituri de pe 
trambuline, care se desfășoară de-a 
lungul a trei zile In trei manșe. 
După prima zi, în fruntea clasamen- , 
tului se află campionul mondial H. 
Recknagel cu 231,75 p. (cu sărituri 
de 68 și 69 m), urmat de Veith Kiirt

Lauberhorn- 
adversarii săi, Gerhard Neuning. 

Foto : U.P.I.

Guy Perillat (dreapta), ciștigătorul combinatei alpine la 
Wengen, este felicitat de unul dintre

ționai de schi de 
revenit austriecei 
care a realizat in 
1:34,6.
ment
1:37,17 
1:38,64.

Ea. 
de
Și

a fost
Erika

Sieglinde

la Oberstaufen a 
Marianne Jahn, 

cele două manșe 
urmată in clasa- 
Netzer (Austria) 
Brauer (Austria)

concursul internațional femi- 
schi de la Grindelwald proba 

a revenit tinerei 
Goitschel II (Fran- 

17 ani, care a rea- 
1:41,64. Coechipierade

• In 
nin de 
de slalom uriaș 
sportive Marielle 
ța) in virstă de 
Uzat timpul
sa Madeleine Bochatay a ocupat lo
cui doi cu 1:41,82, iar austriaca Ma
rianne Jahn — 1:42,41 s-a clasat pe 
tocul trei.

• In localitatea de sporturi de iar
nă Le Brassus (Elveția) va avea loc 
un mare concurs internațional de 
schi — probe nordice — la care și-au 
anunțat participarea sportivi din 14

Cu 229,15 p. (69 și 69 m) și de tină- 
rul Miink cu 218,80

Patinatorii din R. 
învingători la

p. (68 și 65,5 m).

D. Germană,
Budapesta

disputat un con-La Budapesta s-a
curs Internațional de patinaj viteză 
cu participarea celor mai buni spor
tivi din R. D. Germană și R. P. Un
gară. Proba de 500 m (masculin) a 
revenit patinatorului Tilch (R.D.G.) 
cu timpul de 42,8. Martos (R. P. Un
gară) a ocupat locul 
(nou record maghiar), 
cîștigat Manus (R.D.G.) 
pioana R. P. Ungare, Juhasz, a ter
minat victorioasă în proba de 1500 
m cu 2:42,6 (nou

în clasamentul 
primul loc a fost 
(R.D.G.) cu 96,520 
nin a cîștigat 
105,800 puncte.

doi cu 43,9 
La feminin a 
în 51,4. Cam-

record 
general
ocupat 

puncte.
Juhasz (R.P.U.)

maghiar). 
masculin, 
de Halba 
La femi-

au dispus de ultima clasată, Paler
mo, cu 2—0 prin golurile înscrise d« 

a XlV-a a campionatu-, Pivatelli și Mora. în sfîrșit, Modem 
Germane s-au desfășurat 

cinei meciuri. Fruntașa clasamentu
lui, Empor Rostock, a terminat la 
egalitate : 2—2 cu Chemie 
doua clasată, Motor Jena, 
tot un rezultat egal: 1—1 
Zwickau. Dynamo Berlin, 
află pe locul al 3-lea, a 
2—0 de Rotation Leipzig, 
două partide au consemnat scoruri, 
de egalitate : Lokomotive Leipzig — 
Dynamo Dresda 0—0, Aufbau Magde
burg — Motor Karl Marx Stadt 
2—2. Cîteva jocuri ale etapei au 
fost amînate.

Rosfock — in frunte

Halle. A 
a obținut 
cu Motor 
care se 

dispus cu 
Celelalte

și Lanerossi au terminat cu un scoi 
alb. întîlnirea dintre Bologna ș 
Genoa a fost amînată din cauza tel 
renului impracticabil. In dasameni 
conduce Juventus cu 25 p., urmată 
de
22

Internazionale
p., Lanerossi 21

24 p., Boloț
p. etc.

Maroc E1ve(ia 1—0 (0—0]

Duminică s-a desfășurat la Casa
blanca meciul amical internațional 
dintre reprezentativele Marocului și 
Elveției. Victoria a revenit echipei 
gazdă, cu 1—0 (0—0), prin golul 
marcat de Mustafa în minutul 
Echipa marocană a desfășurat un 
cu mult mai bun decît formația 
veției, care s-a apărat aproape 
timpul.

Juventus, campioana turului

Real Madrid 
la egalitate

ți Oviedo 
de puncte

Lupta pentru primul loc în aci 
tuala ediție a campionatului spaniol 
este deosebit de pasionantă. Pe prH 
mele locuri (după etapa a 15-a) sd 
află Real Madrid și Oviedo cu cîte 
24 p. Iată rezultatele de duminică 
Real Madrid — Betis 3—0, Oviedo
— Saragosa 1—0, Valencia — Atle
tico Madrid 3—0, Valladolid — Cor-, 
doba 6—0, Elche — Ossasuna 2—lj 
Malaga — Malorca 2—1, Barcelonă
— Atletico Bilbao 0—0.

47. 
joc 
El- 
tot

Etape aminate in Anglia ți Belgia

Din cauza 
(zăpadă, viscol) 
renurile să fie 
ga etapă din campionatul Belgiei : 
fost aromată. în campionatul engle: 
din cele 11 meciuri 
liga I nu s-a jucat 
Sheffield Wednesday 
wich Albion 3—0. în 
duce Bolton cu 34 
Tottenham cu 33 p., 
31 p.

timpului nefavorabil 
care a făcut ca te- 
nepracticabile întrea-

programate îr 
decît un meci 
— West Brom- 
clasament con- 
p., urmată d« 
și Burnley ct

★
locală a deschis sco- 
prin Di Giacomo, iar 
a egalat doar prin- 
transformat de Loca-

Ultima etapă a turului (a 17-a) 
din campionatul italian a adus u- 
nele rezultate care au schimbat po
ziția echipelor fruntașe din clasa
ment. Astfel, Internazionale nu a 
putut cîștiga în deplasare CU Torino 
(1—1), în timp ce Juventus a cîști
gat la Ferrara jocul cu Spăl (2—0), 
trecînd în fruntea clasamentului. La 
Torino echipa 
rul în min. 22 
Internazionale 
tr-un penalti
telli în min. 42. Juventus a obținut 
o victorie clară prin golurile mar
cate de Sivori din 11 m și Stachini. 
Sampdoria, pe teren propriu, a fost 
condusă pînă în ultimele minute de 
Mantova, dar pînă la urmă a reu
șit să egaleze (2—2), obținînd un 
punct prețios pentru a evita „zona 
codașelor". Același rezultat (2—2)
s-a înregistrat și în partida Roma — 
Venezia. Localnicii au condus cu 
2—0 prin punctele marcate de An- 
gelillo și Orlando, dar oaspeții au 
avut o revenire puternică și au ega
lat prin Raff in. Napoli și-a 
rat victoria prin cele două 
înscrise de Fraschin, în timp 
lanta nu a marcat decît un
gol prin Nilsen. Victorii comode au 
realizat Fiorentina și Milan. Floren
tinii au cîștigat clar cu 3—0 jocul cu 
Catania (autorii golurilor, Semina- 
rio 2 și Petris) în timp ce milanezii

asigu- 
puncte 
ce Ata- 
singur

ÎN TURNEUL internațional de fot-J 
bal de la Guadalajara (Mexic) echudi 
maghiară Vasas Budapesta a învins 
cu scorul de 2—1 (1—0) pe Atlas, 
(Mexic) prin punctele marcate de 
Pal și Bodo. Echipa Guadalajara a 
dispus cu 2—0 (0—0) de Diikla Praga.

CONTINUINDU-ȘI turneul în Al-I 
geria echipa olimpică a R. P. Bul
garia a 
ționată 
obținut 
(2-0).

TRADIȚIONALUL 
național de fotbal de 
zervat echipelor de 
desfășura anul acesta între 15 și 25 
februarie. Organizatorii competiției au 
invitat la actuala ediție 8 echipe 
străine : Dukla Praga, Progresul, 
București, Rijeka, Partizan Belgrad, 
Bayer Miinchen, Darring Bruxelles; 
F.C. Austria și Ț.D.N.A. Șefia.

Italia va fi reprezentată de for
mațiile Internazionale, Juventus, 
F.C. Milano, Bologna, Fiorentina, Na
poli și Modena.

jucat la Oran cu o selec- 
locală. Fotbaliștii bulgari au 
victoria cu scorul de 5—0

turneu inter- 
la Viareggio re- 
juniori, se va

ISTANBUL (Agerpres). — Echipa 
Galatasarai Istanbul va fi adversara 
lui Rapid București în turul doi al 
„Cupei campionilor europeni" la volei 
(masculin). Sportivii turci au cîștigat 
sîmbătă cu 3—1 (15—6, 13—15, 15—7, 
15—13) meciul retur eu formația iz- 
raeliană Hapoel Negba. învingătoare

și în prima întîlnire 
Aviv, Galatasarai a 
rea.

disputată la Tel 
obținut califica-

Echipa noastră în grupa B 
a campionatelor mondiale de hochei pe gheață

★
Echipa elvețiană de volei Servette 

Geneva a debutat victorioasă în noua 
ediție a „Cupei 
ni“, învingînd 
(15-13; 13-15;
echipa Blaufeld,

campionilor europe- 
cu scorul de 3—2
15-5, 6-15; 17-15)
campioana Austriei,

Returul se va disputa la 20 ianuarie 
la Viena.

Așadar, L.I.H.G., forul de condu
cere a activității hocheistice pe plan 
mondial, recunoscând drepturile cîș- 
tigate ale echipei noastre reprezen
tative și ținînd seama de valoarea 
sa, confirmată în diverse competiții 
sau întîlniri bilaterale internaționale, 
a decis ca Romînia să participe la 
viitoarea ediție a „mondialelor" (7— 
17 martie la Stockholm) în grupa B.

Fără îndoială prezența noastră în 
această grupă constituie un succes. 
De cînd L.I.H.G. a instituit 
temui participării Ia 
tele mondiale pe 
este prima oară 
noștri 
fapt, 
gaseră 
tr-o categorie superioară încă de a- 
cum doi ani cînd s-au clasat pe lo
cul întîi, fără nici o înfrîngere, în 
grupa C la „mondialele" ‘ “
Cu toate acestea, în mod 
organizatorii așa-ziselor 
mondiale de anul trecut, 
rado Springs, 
noastră să mai joace 
baraj pentru grupa B cu... Dane
marca. Refuzul autorităților ameri
cane de a acorda viza de intrare în 
S.U.A. echipei R. D. Germane a dus 
la evenimentele cunoscute, care au 
făcut ca pretinsele campionate mon
diale de la Colorado Springs să în
registreze un eșec din toate punctele 
de vedere. Recunoscînd neautenti- 
citatea și lipsa totală de semnificație

rezultatelor „campionatului mon-
1“ de la Colorado Springs, L.I.H.G.

a 
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n-a ținut seama, atunci cînd a hotă
rât grupele campionatului 
de clasamentele de anul 
nici de unele hotărîri ale 
cutabile, luate în vederea 
ediții. în acest fel, echipa țării noas
tre a fost repusă în drepturile sale 
firești,' fiind repartizată direct în
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grupa B, o grupă puternică, la 
participă echipe din cele mai 
loroase.

Din capul locului trebuie să 
liniem faptul că la grupa B participă
Elveția, Polonia și învingătoarea din
tre R.F.G. și Norvegia, deci trei 
echipe care in trecutul apropiat au 
concurat în grupa A, alături de Ca
nada, U.R.S.S., Cehoslovacia, frunta
șele hocheiului mondial. Amintim; de 
asemenea, că Norvegia — unul din 
adversarii noștri posibili din grupă 
— a cîștigat grupa B a mondialelor 
din Elveția iar Anglia; cu care ne 
vom intîlni la Stockholm, s-a clasat 
in 1961 pe locul secund, la egalitate 
de puncte cu Norvegia. Cit despre 
echipa Elveției, ea este bine cunos
cută în lumea hocheiului mondial, 
avînd veehi „state de activitate** și 
frumoase performanțe la activ, prin-

tre care și numeroase victorii asupra 
unora din echipele participante 
grupa A. Iată deci că participăm 
Stockholm într-o grupă pe cit 
valoroasă, pe atît de dificilă.

în această companie, echipa noas
tră poate 
rezultate 
cheiștilor 
fac parte 
noștri au 
zon victorii clare. Cît despre echipele 
cu care nu ne-am întîlnit, ele nu re
prezintă pentru jucătorii noștri ob
stacole de netrecut. Să nu uităm că 
în acest sezon am întrecut de două 
ori reprezentativa R. D. Germane 
(care joacă în grupa A !) și care 
prestează un hochei 
loric superior grupei 
pionatelor mondiale, 
ale echipei noastre, 
pregătire care le stau la dispoziție 
selecționabililor noștri ne fac să pri
vim cu încredere evoluția echipei
R.P.R. în competiția supremă a ho
cheiului mondial, în care 
angrenați peste mai puțin de 
luni.

Avem convingerea că echipa 
tră poate ținti primul loc in 
ureînd astfel încă o treaptă pe 
valorică a hocheiului mondial, 
ceasta se poate ajunge însă 
printr-o muncă perseverentă, 
tr-o pregătire temeinică.
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• Anul acesta luptătorii din U.B.S.S. 
vor desfășura o bogată activitate inter- ( 
națională. In luna februarie, selecțio
nata de lupte libere va întreprinde un 
turneu in Japonia. In martie, la Tbilisi, 
se va desfășura un mare turneu de 
lupte libere, iar în aprilie, la Moscova, 
va avea loc tradiționalul turneu de 
„clasice1*, Memorialul Ivan Podubnii. 
De asemenea, luptătorii sovietici vor 
lua parte la campionatele mondiale care, 
după cum se știe, se vor desfășura la 
Sofia (libere) și Stockholm (clasice).
• In Palatul sporturilor din Milano, 

campionul european de box la cate
goria muscă, Salvatore Burruni (Italia), 
a susținut un meci amical cu americanul 
Carlos Zayas pe care l-a învins net la 
puncte. Burruni urmează să-și pună în 
joc titlul de campion în fața francezu
lui Kenne Libeer.

O In urma insuccesului de Ia Paris,- 
în fața XV-lui Scoției (6—11),' selecțio
nerii echipei de riigbi a Franței au 
hotărît să efectueze remanieri serioase 
in formația care va Intîlni la 2G ianuarie, 
la Dublin, naționala Irlandei, tot în ca
drul Turneului celor cinci națiuni, lată 
formația probabilă pe care o vor alinia 
francezii ; Bazat - Darrouy, A. Boni
face, G. Boniface, Besson — Albala- 
dejo. Lacroix — Crauste, Lirat, Fabre— 
Monimejat, Saux — Mas, 1U>1 let, Bou- 
gyon.
• După cum s-a anunțat, tenismanul 

australian Bod Laver a trecut la pro
fesionism. învingătorul de la Wimbledon 
a susținut pînă acum 4 meciuri în tur
neul de ia Sidney, pierzîndu-le pe toate. 
In ultimul joc, Ken Bosewall l-a învins 
cu 3—6 ; 16—8 ; 6—2 ; 6—3.
• Cu prilejul unui concurs internațio

nal de natațle desfășurat la Sidney îno
tătorul australian Kevin Berry a sta
bilit un nou record mondial în proba 
de 220 yarzl fluture cu timpul de 2:08,4.

(Vechiul record era de 2:06,3 și aparținea 
aceluiași sportiv. Kevin Berry este în 
virstă de 11 ani.
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