
sportiv de mare actualitate pen- 
din întreaga fără, Spartachiada

rgan al Uniunii de

dealul 
sională

Eveniment 
tru tineretul 
de iarnă sfîrnețte un viu interes și în asocia
țiile sportive școlărești. Tradiția de care se 
bucură competiția in rîndul tineretului studios 
din școli ne-a fost confirmată recent, vizitind 
cîteva jcoîi din Capitală.

PROLETARI DIN TOATE ȚÂRI LE, UN1Ț1VÂ!

tara celor trei NiluriDin Etiopia in Sudan

teaua evoluează pentru prima oară
în fața spectatorilor bucureșteni

Jucătorii romini in fa(a palatului imperial din Addis-Abeba

In a Vl-a ediție a „C. C.E.“ la baschet,
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Mîine, în sala Horească (ora 20), arc loc înec iul retur cu Honied Budapesta

A venit și rmdul iubi- 
ilor de baschet să tră- 
că emoțiile întrecerilor 
er naționale în acest an. 
UPA CAMPIONILOR 
’ROPENI" oferă specla- 

bucureșteni, mîine 
sala Horească. o pa- 
antă întrecere, în care 

r fi angajate echipele 
București și llaa- 

Rudapesta. 0 prezen- 
c a celor două protago
te o considerăm a (i 
prisos, ambele formații 

kid un renume în basche- 
european.

Ca orice partidă cu miză 
portantă, cum sînt cele 

„C.C.E.*,  jocul de mîi- 
anunță un spectacol din 

atractive, ea re 
fie văzut. A- 

atît mai mult, 
cît intilni rea de mîine 

e decisivă pentru califi- 
a în sferturile de ft- 

ă. După cum se știe, 
primul meci, budapesla- 
au valorificat avanta- 
terenului propriu, cîști- 

d<ifeșă cu avantaj mi- 
: IA—73 (41—32). 

data aceasta, campionii 
tri evoluează în fața 

>priilor suporteri și, fi- 
au toate șansele să

Un singur coș, și vă dau drumul să treceți mai 
departe ! (Folbert, Fodor și Nedef)

Desen de Neagu Radulescu

depășească performanța 
basuhetbaliștilor maghiari.

Cele două echipe s-au 
pregătit cu minuțiozitate In 
vederea disputei lor de du
minică. Honved beneficia
ză de lotul complet cu care 
a jucat și la Budapesta, 
adică : Greminger, Czinkan, 
Bencze, Temits vary, Gyulai,

Simon, Jiidik, Rucz, Kocz- 
fca. Ixtborez. Echipa Sleaua 
însă, continuă să aibă in
disponibilități. Novacek nu 
va juca m mod sigur, iar 
prezența lui Demian este 
de asemenea foarte puțin 
probabilă. Cu toate aces
tea, bucureș tenii sînt de
ciși să nu rateze califi-

carca. La Budapesta. în fi
nal, ei au avut meciul „în 
mină**,  și nu a lipsit mult 
ca să părăsească terenul 
învingători. De data aceas
ta. sînteni convinși, cam
pionii noștri se vor con
centra mai mult pentru a 
ne oferi nu numai o re
vanșă asupra sportivilor 
maghiari, dar și o compor
tare la un nivel superior. 
iXipă cum ni s-a anunțat, 
formația pe care o *a  
alinia Steaua ki jocul de 
mîine este următoarea : 
Folbert. Fodor, Ned»f, 
N osi etici. \ iculescu. Gh. 
I aleriu. Cîmpeanu. C.impo- 
iaș, Diaconescu, Tuddssy, 
Dintancea.

Meciul va începe la ora 
20 și va fi condus de Af. 
Minici (R.P.F.I.) și G. 
Muhamedja/iov (U.R.S.S.). 
In deschidere, două parti
de din „Cupa orașului 
București** : Voința — U- 
nirea (f) la ora 17 și 
Rapid — Dinamo (m) la 
ora 13,15.

...De pe aeroportul din 
Addis-Abeba avionul ia re
pede înălțime. Zburăm spre 
Asmara, 1.200 km spre 
nord, de unde u« bimotor 
„Sudan Airways*  avea să 
ne ducă la Khartum, capi
tala Republicii Sudan. Du
pă cîteva minute dc aco
modare cu... înălțimea, fie- 
eare își recapătă buna dis
poziție. Plutim deasupra 
munților și pădurilor etio
piene, peste șesiiri presă
rate ici-colo cu tufișuri și 
ogoare » formă de pătră
țele. Din cînd în cînd se

zăresc satele împrejmuite 
de eucalipți tineri...

în timpul șederii în Etio
pia tinerii noștri fotbaliști 
au avut prilejul să cunoas
că viața țăranilor din a- 
ceastă țară, au văzut în
deaproape Tukuli (colibele 
rotunde cu acoperișurile 
țuguiate în care locuiesc), 
au asistat la treieri șui pr i
mitiv, cu boii care calcă 
m picioare Te ful (griul 
pitic ce crește numai în 
Etiopia), au mincat lugcra 
(plinea preparată de femei), 
într-un ouvînt și-au imbo-

in C.C.E.-ediția 1963

...se va disputa dumi
nica viitoare, 27 ianua
rie, la Istanbul, 
campioana masculină de
volei a țării noastre va 
intilni echipa Galatasa- 
ray, campioana Turciei.

unde

Returul meciului (con- 
tind pentru optimile de 
finală ale „Cupei cam
pionilor europeni44 — edi
ția 1963) se va juca la 
București, în ziua de 10 
februarie.

,,ln asociația noastră majoritatea membrilor
UCFS fac sport“

partachiada dc iarnă a tineretului 
in citcva școli bucureștene

e cheiul Dîmboviței, în 
nătatea „orașului slu
țesc*  de la Grozăvești, 
află școala profesională 
zinelor „Semănătoarea*,  
ala este renumită prin 
vitatea ei sportivă, 
ducerea școlii, profe-

ii de educație fizică (și 
special prof. St. Setvil, 

mîna căruia va trece 
acest an a 12-a gene- 
e de muncitori

și tehnicieni metal urgi ști), 
comitetul U.T.M. colaborea
ză strins în dircc|ia an
trenării tuturor elevilor in 
activitatea sportivă. Bună
oară, acum, la întrecerile 
Spartachiadei de iarnă, un 
număr de 286 de 
participat la faza 
ciație la șah, alti 
schi (aproape 40 
se întreceau într-un 
curs de fond

elevi au 
pe aso- 
222 la 

de elevi 
con- 

în timpul

vizitei noastre), 14 echipe 
își dispută întîiețatea la 
gimnastică. Deocamdată, 
caietul dc evidență al prof. 
Setvil cuprinde numai a- 
ceste cifre. Pînă la 10 fe
bruarie (ultima zi a fazei 
pe asociație) mai este în
să... cale lungă.

Elevii de la școala pro
fesională a uzinelor „Tudor 
Vladimirescu*  au aproape 
zilnic ore afectate parti
cipării la Spartachiadă. De 
reținut o frumoasă iniția
tivă : cei 630 de elevi ai 
școlii participă la întreceri 
uneori în comun cu mem
brii asociației sportive Au
tobuzul. Astfel, la 
tul acestei 
dintre elevii 
tivii de la 
vor deplasa
unde vor participa la con
cursurile de orientare tu
ristică, schi și săniuțe. 
Cît privește cifrele, elevii 
de la această școală stau 
destul de bine : 550 dintre 
ei au participat la con
cursurile de gimnastică, 
380 la șah, 240 la tenis 
de masă, 630 (adică toți 
elevii școlii !), la haltere 
și trîntă, 358 la cros. în 
planul de întreceri există 
o dată fixă pentru înche
ierea fazei pe asociație: 
31 ianuarie. Deci, cu zece 
zile înainte de termen.

sfîrși- 
lutii, o parte 
școlii și spor- 
Autobuzul se 

la Predeal,

Cociocului, schiorii de la școala pro- 
„Tudor Vladimirescu" sint gata de 

start!...
Foto; T. Roibu

TIBERIU STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

Acesta a fost răspunsul pe care l-am primit de la tovarășul 
Alexandru Ivan, președintele asociației sportive Vestitorul din 
București, la întrebarea noastră : CÎȚI MEMBRI AI ASOCIAȚIEI 
DV. SÎNT ATRAȘI ÎN ACTIVITATEA SPORTIVĂ?

a oamenilor 
practicarea 

fizice este 
în producție, 

toți salariații

gimnastică.
secțiile uzinei au 

instructori, 
pe-

metodistul cu 
în producție

2—3
sînt instruiți 
de

La asociația sportivă 
Vestitorul, de pe lingă 
Uzinele Electromagne
tica din Capitală, cea 
mai populară formă de 
angrenare 

muncii în 
exercițiilor 
gimnastica 
Aproape
participă zilnic la pro
gramele de 
Toate 
cîte 
care 
riodic
gimnastica 
de la clubul sportiv ra
ional Progresul. Despre 
felul cum își îndepli
nesc acești activiști spor
tivi îndatoririle lor ob
ștești vorbește modul în 
care se desfășoară pau
zele de gimnastică: e- 
xercițiile au loc zilnic, 
cu regularitate la ace
eași oră. La ele parti
cipă tot personalul din 
secțiile respective. Miș
cările sînt cit se poate 
de corecte și nu devin 
niciodată plictisitoare

Pauza de gimnastică in producție in secția 
,Telefonie".

la 5—6 zile se 
noi programe.

deoarece 
introduc

Alte forme care s-au 
dovedit deosebit de e- 
ficace pentru atragerea 
salariaților și, în spe
cial, a tineretului în 
sport, sînt campionatul 
asociației, acțiunile tu
ristice, competițiile de 

mase ca, de pildă, spar, 
tachiadele și crosurile

organizate cu ocazia zi
lelor festive.

„In urmă cu doi ani 
— ne spunea tov. Ale
xandru Ivan — mobili
zarea participanțiîor a- 
tît la gimnastica în pro
ducție cit 
întreceri 
problemă, 
timp însă,
schimbat. Un simplu a- 
nunț prin stația de ra
dioamplificare, mici a- 
fișe difuzate in secții a- 
jung pentru mobilizarea 
tovarășilor noștri 
muncă. Oamenii
prins gustul sportului".

Campionatul asociației 
a devenit 
tradițională 
rul. De un 
se bucură 
voleibaliștilor și al fot
baliștilor. Cînd timpul

T. RĂBȘAN 
(Continuare în pag. a 2-a)

și la unele 
constituia o 
In ultimul 

lucrurile s-au

SPORTIVI! ACTIVIȘTI SPORTIVI!
Folosiți din plin timpul favorabil în- | 

8 trecerilor de schi, patinaj și săniuș din | 
« cadrul SPARTACHIADEI DE IARNĂ A j 
g TINERETULUI. Organizați cît mai multe | 
5 letyn/’Qc'i 9 n

1
j

gătit mult cunoștințele des
pre obiceiurile poporului 
etiopian. în avion ne rea
mintim cu simpatie de eei 
care au acordat o deose
bită atenție primei delega
ții de sportivi romini po
posiți pe aceste meleaguri, 
personalități sau cetățeni 
de rmd din Addis-Abeba^ , 
„Rumunia*.  „Rumuuia*  —» 
acest ouvînt a fost pro
nunțat dc zeci și zeci dc 
niii de oameni. Tinerii 
noștri studenți din echipă 
— Petescu, Popescu, Ur- 
ziceanu — au făcut ade
vărate lecții de geografie 
cu mulți dintre admiratorii 
lor, căutînd să le explice 
unde se află așezată pe 
glob țara noastră. Ei, ca 
și ceilalți compun eu ți ai 
echipei, au rămas prof un <1 
impresionați de numărul 
mare dc analfabeți exislrnți 
încă în această țară afri
cană, ca și de contrastele 
sociale care se succed cu 
repeziciunea unui film la 
fiecare colț de stradă în 
acest oraș...

In avion răsfoim ziarele. 
„Publicul etiopian a fost 
încîulat de jocul romînilor*  
este titlul unui amplu re
porta i din „The Ethiopian 
Herald", „The Voice of 
Ethiopian*  și „Sport Ma
gazin*  comentează, de ade
meni. în termeni elogioși 
ultima partidă a fotbaiiș- 
tilor noștri. Ne erau proas
pete încă în memorie feli
citările pe care diferite 
personalități din Addis-A
beba le adresaseră con
ducătorilor delegației noa> 
tre pentru frumoasa ținută, 
a fotbaliștilor noștri. Dl. 
Comte, președintele clu
bului Juventus din Addis— 
Abeba, ne-a declarat după

CRISTEA MANTU
(Continuare in pag- a oa)

Azi și mîine, In Capitală,

de
au

o competiție 
la Vestito- 

mare succes 
campionatul

CEI MAI TIMill 
PATINATORI ARTISTICI 

ÎN ÎNTRECERE
Stadionul de iarnă din 

parcul „23 August" va 
găzdui, azi și mîine, în
trecerile celor mai tineri 
patinatori artistici. Or
ganizatoarea competiției*  
comisia de specialitate 
din Capitală, ne-a infor
mat că la faza orășe
nească a concursului re
publican rezervat copiilor 
s-au înscris peste 50 de 
fete și băieți din clubu
rile bucureștene.

In program figurează 
probe pentru următoa
rele categorii de vîrstâ : 
6—7 ani, 9—10, 11-13
ani și 13—14 ani. Concu- 
renții vor executa sîm- 
bătă figurile impuse iac 
duminică exercițiile liber 
alese. întrecerile încep 
azi la ora 8 și după- 
amiază de la ora 17 
și continuă mîine între 
orele 8—14 și 18,30—4 
20,30.



„in asociația noastră majoritatea membrilor UCFS fac sport1*

• Sportivi apreciați la locurile lor * 
' de munca : handbalista Constanța 2
■ Florea, muncitoare (sec ia Telefonie); g
‘ handbalista Monica Cucer, munci- §
l toare (Telefonie) ; voleibalistul Tra- x 
. ian Cojocaru. matrițer (Matrițerie). x 
! • Instructori obștești evidențiati : g
! Pantelimon Borugă, (handbal), mun- x 
; citor (Telefonie) ; Eugen Mocanu 5 
' (volei), muncitor (Matrițerie) ; Petre î 
I Motoc (gimnastica in producție), k 
{ muncitor (Redresoare).
J • Secții pe ramuri de sport : hand- 5
I bal in 7 (echipa feminină in cam- 2 
; oionatul cat. A) ; fotbal (camp, oră- 5 
; cenesc cat. I) ; volei (echipa de fete * 
; in campionatul de calificare. băie*ii 5 
î in campionatul orășenesc cat. I) ; g 
; baschet (echipa de băieți in camp, g 
î de calificare» ; tenis de masă (camp. >
5 orășenesc cat. I. TI și camp, raional); î 
, șah (carr.p. orășenesc și raional), c
■ • Asociația dispune de echipa- c 
; ment in valoare de peste 40 000 lei. <
’jOTOnOOOOOOOOOCr OCOOOOOOOOOOOOOu

La întrecerea șahiștilor participă 
220 de jucători, dintre care 100 sînt 
legitimați. Am mai notat din capi
tolul „campionatul asociației*4 con
cursurile la tenis de masă (12 e- 
chipe participante) și haltere (25 de 
halterofili).

De cu rînd a avut loc în comuna Dră- 
gănecfî-Olt (raionul Drăgănertî) unul 
dintre ctle mai reușite concursuri de 
săniuțe din cadrul Spărtachiad^i de 
iarnă a tineretului, cu participarea a 
peste 200 de elevi din asociațiile spor
tive „Avântul* și „Știința*4.

în urma unei comportări bune s-au 
calificat prntm etapa pe localitate Sil
via Ene ci Comei Chifac — rateeoria
10—12 ani. fruntași la înv3|3tura ai 
școlii de 8 ani.

1.5 categoria 13—14 ani au ocupat 
locul 1 Toader Paladkt (campion raio-

(Urmare din pag. 1)

Interesul pe care elevii de la școala 
profesională a uzinelor -23 August*4 
îl manifestă fală de Spartachiada de 
iarnă este dovedit și de faptul că 
aceștia s-au prezentat la startul în
trecerilor încă din ziua de 1 decem
brie, data inaugurării competiției. Prin
tre cei mai buni sportivi de aici se 
numără St. lonescu (anul III G) la 
trintă. St. Gear (111 C) la cros. I. Smeu 
(I B), V. Nicola (I B) la gimnastică. 
Trei profesori de specialitate (J. Să- 
vulescu, I. Stănculescu și F. Pascal) 
dirijează întrecerile, în colaborare strîn- 
să cu organizațiile U.T.M. Angajamen
tul de a antrena 900 de elevi în în
treceri este obiectivul principal pentru

(Urmare din pag. 1)

nu mai este prielnic întrecerilor în 
aer liber, începe „bătălia* 4 șahiști
lor, a halterofililor și a „ping- 
pongiștilor* 4. In anul care a trecut, 
de exemplu, opt echipe s-au între
cut intr-un campionat de fotbal, 
disputat sistem tur-retur timp de 
cinci luni, iar la campionatul de vo
lei au luat parte zece formații, din

Un aspect de la numeroasele concursuri de sah din cadrul Spartachiadei 
de iarnă la asociația

tre care patru feminine. întrecerile 
au avut loc pe baza sportivă a 
asociației, un adevărat complex spor
tiv. Această baza sportivă, amena
jată prin munca voluntară a spor
tivilor și cu ajutorul conducerii u- 
zinei cuprinde 2 terenuri de fotbal, 
2 de handbal, 2 de volei, unul de 
baschet și unul de tenis.

Un frumos concurs de săniuțe

Spartachiada. de iarnă a tineretului 
in cîteva școli bucureștene

Membrii asociației Vestitorul au 
luat parte în număr mare și la în
trecerile Spartachiadei de vară a ti
neretului. S-au organizat concursuri 
la șapte ramuri sportive numărul 
participanților ridieîndu-se la 1.630 
(din totalul de 1.800 de membri 
UCFS existenți în acea perioadă).

Turiștii desfășoară și ei o rodnică 
activitate. Sînt rare trenurile spe
ciale de sfîrșit de săptămînă, care 

sportivă Vestitorul.

Foto : V. Bageac

duc pe excursioniștii bucureșteni pe 
Valea Prahovei, în care să nu fie 
și un grup, mai mult sau mai puțin nu
meros, de la asociația sportivă Ves
titorul. Inimosul activist sportiv Ște
fan Paichide, responsabilul comi
siei de turism, împreună cu un co
lectiv, din care fac parte oameni la 
fel de pasionați pentru sport, au 
organizat în 1962 12 excursii (cu
peste 1.100 de participanți) în împre
jurimile Capitalei (la Snagov, în 
pădurea Pustnicu etc.), pe Valea 
Prahovei (la cabanele Vîrful cu Dor, 
Cota 1.500. Poiana Izvoarelor etc.). 
Pentru anul în curs, comisia de tu
rism are prevăzut în planul ei de 
muncă excursii lunare, precum și 
înființarea unei secții de alpinism. 
Iubitorii drumeției vor lua parte 
la frumoase excursii în munții Bu- 
cegi, pe Valea Oltului și bineînțeles, 
vor vizita locurile pitorești din ju
rul Bucureștiului.

Cu o lună în urmă au început și 
la asociația Vestitorul întrecerile 
Spartachiadei de iarnă. In fruntea în
trecerilor sînt utemiștii din uzină. 
Ca un rezultat pozitiv al colaborării 
dintre comitetul U.T.M. și consiliul 
asociației s-a lansat lozinca : „Toți 
utemiștii — participanți la Sparta
chiada de iarnă a tineretului".

In prima etapă a competiției, con
cursurile de șah, tenis de masă, hal- 
iere și schi, organizate în majorita
tea ceior 17 grupe sportive, au cu
prins pînă în prezent aproape 700 de 

na! și la săritura în lungime juniori 
4.90) și Constanța Stănescu.

Ia categoria peste 15 ani au cîștigat 
Constantina Ioncscu și Constantin Bă- 
lu|ă.

In organizarea acestui concurs s-au 
evidențiat în mod deosebit prof, de 
educație fizică Ileana Ilie și Grigore 
Furtună de la școlile din localitate.

ALEX. MOMETE, 
coresp. regional

toată școala. în vederea îndeplinirii lui 
se depun toate străduințele.

Din păcate acest efort susținut al 
colectivului șroiii nu este înțeles de 
către unii dintre activiștii clubului spor
tiv Metalul. Altfel, cum se explică 
faptul că mai bine de 200 de elevi de 
la „23 August44 au fost convocafi de 
susnumitul club la un concurs de schi, 
pe pîrtîa de la „Balta Albă44, fără să 
li se asigure însă condiții de concurs ?...

Cfcidva, poposind la școala medie 
nr. 15 „Elena Sîrbu44 criticasem lipsa 
de interes față de activitatea sportivă, 
în general. Cîte s-au schimbat de atunci, 
deși conducerea școlii a rămas a- 
cceași !

Să ne referim, de pildă, la Sparta- 
chiadă. unde fiecare din cei 960 de 
membri ai asociației sportive este în
scris la cel puțin o ramură de sport. 
Pînă acum au luat startul 116 iubitori 

tineri. Pînă la încheierea fazei pe 
asociații, 10 februarie, numărul con- 
curenților va fi de 1.200—1.300. Con
siliul asociației a primit un sprijin 
eficient în buna desfășurare a Spar
tachiadei din partea tovarășului Dinu 
Paraschivescu, responsabilul sportiv în 
comitetul U.T.M. din uzină.

★
Toate aceste rezultate bune se da- 

toresc, în primul rînd, îndrumării 
primite din partea comitetului de 
partid al uzinei, sprijinului moral și 
material acordat activității sportive 
de către comitetul U.T.M., comitetul 
sindical și conducerea administrativă 
a întreprinderii. Trebuie să mențio
năm, pentru pasiunea lor față de ac
tivitatea sportivă, pe membrii consi- ■ 
liului asociației, responsabilii de gru
pe sportive și instructorii voluntari.

In încheiere, trebuie să arătăm însă ' 
și unele aspecte negative din activi
tatea asociației sportive Vestitorul. 
In primul rînd, semnalăm lipsa spor
tului de bază, atletismul, din act’vi- 
tatea asociației. Condiții materiale și 
tineri dornici să practice acest sport | 
sînt. Se impune, deci, ca în planul de \ 
muncă al asociației pe 1963 să fie | 
prevăzută și înființarea secției de | 
atletism. In darea de seamă pe 1962, | 
la capitolul cotizații UCFS va fi o 
cifră care nu face cinste rlci tova
rășilor din consiliul asociației și nici 
masei de sportivi de la Vestitorul : 
încasarea cotizațiilor s a rea’izat doar 
în proporție de 65 la sută. Pentiu li
chidarea acestor lipsuri va trebui 
îmbunătățită situația din unele grupe 
sportive, cum sînt cele din secțiile 
Mecanică I și Serviciul administrativ, 
și astfel activitatea sportivă de la 
Vestitorul va fi și mai rodnică.

Activitatea turistică
Consiliul regional UCFS Oltenia a 

acordat în anul 1962 o mai mare a- 
tenție dezvoltării activității turistice. 
S-au luat măsuri concrete de îndru- 

i marea comisiilor de turism și alpinism 
pentru mobilizarea oamenilor muncii 

i la practicarea turismului. Ca rezul- 
î tat al măsurilor luate, anul trecut în 
regiunea Oltenia au fost organizate 

j 144 de acțiuni turistice la care au 
I participat peste 70 000 de oameni ai 
muncii.

Au fost organizate multe excursii 
de masă pentru cunoașterea impre- 

I jurimilor, a realizărilor din raioanele 
regiunii, excursii terminate, de cele 
mai multe ori, cu acțiuni sportive. 
S-au remarcat printr-o frumoasă ac
tivitate turistică, asociațiile sportive: 
Electroputere, Medicina, Școala medie 
nr. 2 Craiova, C.S.O. Craiova, Tracto
rul Corabia, Drubeta Tr. Severin, ra
ioanele Gilort și Balș.

De asemenea, au fost organizate 
excursii cu trenul și autobuze prin 

! O.N.T. „Carpați", la care au participat 
. peste 25 000 de oameni ai muncii, 
, care au avut prilejul să viziteze im
portante obiective industriale, locuri 

I și monumente istorice, muzee și ex- 
î poziții care oglindesc uriașele pre- 
i faceri înfăptuite în țara noastră în 
anii puterii populare.

De o mare popularitate s-a bucu- 
i rat această activitate și în rîndurile 
colectiviștilor din raioanele: Calafat,

ai tenisului de masă (60 fete), 464 
șahiști (206 fete), reprezentativele de 
gimnastică ale claselor (șansa de a 
se clasa pe locul I se pare că va 
surîde elevilor din a IX-a) și aproape 
100 de schiori. Ultimii și-au trecut 
norma cu prilej’ul frumoasei excursii 
de 7 zile efectuată în vacanța de iarnă 
pe Valea Prahovei.

Profesorii de educație fizică (N. Stă- 
nășilă. Eugenia Măgură, Valentina Flo- 
rea și Eugen Scarlat) se ocupă în pre
zent de inițierea cît mai multor elevi 
în tainele șahului, ramură sportivă care 
are condiții bune de practicare (mese, 
j’ocuri și un spațios club). Și aici, 
efortul profesorilor de specialitate și al 
comitetului U.T.M. este îndreptat într-o 
singură direcție : aceea ca faza pe 
asociație să se încheie cu cel puțin o 
săptămînă înainte de termenul stabilit 
de regulament. Așadar...

UN VIS FRUMOS...

După un drum foarte frumos fă
cut într-un autocar al O.N.T. „Car
pați* 4, sosim în jurul orei 21,30 la 
Sinaia unde aveam asigurată caza
rea. La biroul de primire, unde e- 
ram așteptați, am îndeplinit foarte 
repede formalitățile necesare : „Sîn- 
teți repartizați Ia vilele Florilor și 
Paring. \Tă dorim noapte bună 
începutul e promițător : operativi
tate,' atenție, grijă pentru oamenii 
muncii veniți în excursie. Unde sînt 
vilele, nu e prea greu de aflat. 
După cum ni s-a spus, sînt pe str. 
Kogălniceanu, colea în deal, le gă
siți cu ochii închiși. Trecem pe la 
restaurantul Postăvarul, sîntem ser
viți repede și ireproșabil și, cu va
lizele în mînă, ne îndreptăm opti
miști spre vile.

în centrul orașului este o hartă 
în relief cu toate casele de odihnă 
din stațiune.. Reușim să deslușim cele 
două vile căutate și urcăm în di
recția arătată de hartă. Suim, suim, 
pe cărări, pe drumuri, pe nenumă
rate scări și ajungem pe o alee fru
moasă. Vile lingă vile dar fără nu
măr, fără nume, nici măcar număr 
de casă. Era noapte. Nici țipenie 
de om pe stradă. Mergem în jos, 
mergem în sus, strigăm, căutăm, nici 
o inscripție, nimeni să ne îndrume- 
ze. Liniște deplină, numai cîinii tre
ziți din somn latră a străini...

Timpul trece, oamenii devin ner
voși. Oboseala își spune cuvîntul. în
cepem să batem în uși, la rînd, vilă 
cu vilă. Intr-un tîrziu, după miezul 
nopții, reușim să sculăm din somn și 
pe administratorul vilei Florilor, 
care se culcase liniștit, cu conști
ința împăcată. De la el am aflat 
care este vila Paring. Frînți de obo- 
sală, am adormit buștean. In vis, 
am văzut administratorii vilelor din

in regiunea Oltenia
Caracal, Băilești etc. Au participat în 
excursii peste 8 000 de colectiviști.

Organele și organizațiile sportive 
din regiunea Oltenia sînt hotărite să 
obțină rezultate tot mai bune in ac
tivitatea turistică în anul 1963.

AL. PAVELIU-coresp.

Pregătiri pentru colocvii și examene...

Prima lună a fiecărui an coin
cide cu o bogată perioadă de ac
tivitate la învățătură a studenți
lor noștri. In biblioteci și săli de 
lectură, în laboratoare și ateliere, 
zeci de mii de studenți stau aple
cați asupra cărților și a aparate
lor, conspectează și fac experiențe, 
într-un cuvînt, se pregătesc asi
duu pentru colocvii și examene.

Fotoreporterul nostru voluntar 
Ion Ghețiu a surprins un moment

Smaia adunați la biroul de primii 
Fiecare își aștepta oaspeții. Cu ■ 
partiția în mînă, îi conducea I 
excursioniști ca o gazdă primitoa 
la destinație... I

Cum spuneam, am visat... I
LUDOVIC BINDER I

conducător de excursii I 
al Agenției O.N.T. „Carpați“-Clil

...CU TOATE CĂ EXISTĂ 1 
SUFICIENT MATERIAL SPORTIVI

... „Mîine după amiază, echipa I 
volei are antrenament pe tereil 
teatrului..." sau „jucătorii de tel 
de masă au antrenament azi dujl 
amiază...". 1

Să nu credeți că toate acestea I 
s-au întîmplat. Ba mai mult, actil 
tatea asociației sportive Arta 2 <1 
Galați era și mai bogată. în afa 
de tenis de masă și volei, artiștii] 
mai întreceau la șah și la alte spa 
turi — o recreare binevenită dul 
orele de repetiții și după spectacl 
— iar cei 57 de membri UCFS erl 
toți cu cotizația la zi. Din păcal 
toate acestea... au fost ! Pentru I 
dacă în urmă cu cîțiva ani actil 
tatea sportivă era în floare la I 
ceasta asociație sportivă, creată I 
lingă Teatrul Muzical din Gala] 
azi constatăm că cei 57 de memll 
ai UCFS nu și-au plătit cotizația] 
un an și jumătate. Nu s-a mai. 1 
scris în UCFS nici unul dintre a 
lariații Teatrului Muzical, nu se nj 
practică nici un fel de sport — I 
toate că există material sportiv.* 1 * * * 5

Cauza inactivității sportive
Arta 2, este pe de o parte, inactiJ 
tatea consiliului asociației sportivei 
frunte cu tov. Vicențiu Mod: "a, prl 
ședințele lui, iar pe de altă pari 
lipsa de sprijin din partea ccndi 
cerii teatrului. O parte din vină 
are și Clubul sportiv orășenesc ca 
nu se preocupă de reactivizarea 
cestei asociații.

Au trecut atîtea Spartachiade 1 
vară și de iarnă, și în asociația no 
stră sportivă nu s-a făcut nici 'J 
fel de pregătiri pentru participare

VICTOR ȘTEFÂNESCU
salariat al Teatrului muzical 

sugestiv: trei studenți, trei frun
tași la învățătură și în activita
tea sportivă de la Institutul pe
dagogic de 3 ani din Iași (Facul
tatea de educație fizică), la o oră 
practică de foto cinematografie. A- 
ceștia sînt : Gheorghe Halițchi, 
atlet, Ianuarie Jinga, jucător și 
antrenor al echipei divizionare de 
rugbi C.S.M.S. și Constantin Ciu
lei, baschetbalist.
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A DOUA CONSFĂTUIRE CU ANTRENORII OIN CAPITALA
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lotului R.P.R. de canotaj 
prof. Ion Bulugioiu. Sint 
atit pregătirea fizică, teh- 

pregătirea mutilaterală duc

etapele 
vorbito- 
printr-o 
modului

*
♦

cum 
robi
Pe- 

facă

aceea, antrenorul trebuie să știe 
dezvolte și să îmbogățească necon-

multiple de a învăța Și a-și in- 
tot ce are mai reprezentativ și 
expresiv, cultura, tineretul a a- 
să aibă, chiar la o virstă destul

Sint convinsă că nu peste mult 
despre echipa noastră se vor 

numai lucruri frumoase", 
cadrul consfătuirii au mai luat 

Tiberiu Halmagiu, secretar

că tre- 
Boian- 

colecttv 
care l-a

societatea noas- 
necesitatea pentru oricare 
a deveni un bun specia- 
psiholog și un adevărat

de cauza 
Cornel Fiorescu,

care trebuie să că- 
fiecare antrenor, profe-

lectorului N. Ceaușescu

in spiritul

a- 
un

țară, și — 
de peste ho-

cadrul celei ue a doua con- 
tuiri, de schimb de experiență, 

fost prezentate 5 referate și a-

Din cuvintul participanților...

Miercuri după-amiază, sala Dinamo din Ca
pitală a fost gazda celei de a doua con
sfătuiri din cadrul ciclului organizat de 

Consiliul General al UCFS împreună cu consi
liul orășenesc al UCFS București, pe tema muncii 
de educație cu sportivii. Au fost prezenți antre
nori, profesori de educație fizică, activiști spor
tivi.

Consfătuirea si-a propus să dezbată probleme 
legate de „METODELE EDUCĂRII CONVIN
GERILOR, SENTIMENTELOR ȘI OBIȘNUIN
ȚELOR MORALE14. O tematică interesantă, care 
datorită celor 5 referate prezentate și discuțiilor 
ample purtate pe marginea lor a dus la realiza
rea unui schimb de experiență prețios, menit să 
determine o îmbunătățire a procesului muncii 
educative în rîndul sportivilor noștri.

Importanța și conținutul muncii 
dagogice în rindurile sportivilor 
ctor I.C.F., Nicolae Ceaușescn);

Educarea atitudinii socialiste a 
rtivilor față de muncă și proprie- 

obștească (antrenor Dumitru Io- 
u, de la clubul sportiv Unirea); 

-Uduoarea sportivilor în spiritul 

ucația este o activitate organizată, conștientă și sistematică
e acest principiu și-a dezvoltat re- 

atul tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tor la catedra de pedagogie a In- 
tutului de Cultură Fizică. în cu- 
nsul referatului, autorul a scos in 
ief importanța muncii de educație, 
ui cum ea s-a desfășurat de-a lun- 

veacurilor, încă din vremea Gre-
i antice, cum a străbătut 
dezvoltare ale societății, 
și-a concentrat atenția — 

șită antiteză — asupra 
se face educația tineretului in 

iotatea capitalistă și cea socia-

.Pe baza învățăturii marxist-leni- 
te — se spunea în referat — tra
te să studiem fenomenul educației 
interdependență cu celelalte feno- 

ne din societate, să înțelegem ce
termina scopul și conținutul edu- 
iei^pe anumite trepte de dezvol- 
e a societății, să cunoaștem acu- 
Urile

Uurile 
ției și 

rim 
sul 

rei generații. In acest sens, 
pedagog sovietic A. S. Maka- 

ho arată că pedagogii n-au drep- 
să educe oricum, la întimplare, 

pă propriile capricii sau așa 
apucat și după cum știu ei, 
unor idei și fapte învechite.

gogul, antrenorul trebuie să 
ucație și instrucție in concordanță 

cerințele societății socialiste și co
ntate... Omul instruit și educat în

nd sădsști în sufletul sportivului dragostea față de muncă

cantitative care au dus la 
calitative in evoluția edu- 
gindirii pedagogice, să des- 
dialectica fenomenelor in 

de formare și transformare a 
ma-

Referatul susținut de antrenorul 
mitru Ionescu a fost apreciat drept 
mai aproape de realitățile muncii 
educator. Bogat ilustrat, cu exem- 

, referatul a demonstrat în mod 
vingător cit de mare este satis- 
ția unui antrenor care ocupîndu-se 
dragoste, cu mult interes de edu- 
ea sportivilor săi iși vede încu- 
nată de succes munca.
Antrenorul D. îonescu este cunos- 
t pentru priceperea manifestată în 
gătirea tehnică a elevilor săi. 
ți dintre actualii titulari, ai echi- 

i reprezentative de rugbi au fost 
gătiți, cu ani în urmă, de către 
t antrenor. în ultima vreme, an

ul D. Ionescu s-a ocupat cu 
ecădere de juniori. Ani de-a rîndul, 
niorii săi au cucerit titlul de cani
ni ai țării.

La baza acestor succese stă, fără 
oială, și temeinica muncă de edu. 

ție pe care antrenorul o duce în 
dul tinerilor rugbiști. Exemplele 
care le-a menționat în referatul 
sînt deosebit de convingătoare în 

est sens. Ele dovedesc că antreno- 
1 se găsește deseori în mijlocul spor
ilor, le cunoaște modul de viață, 
mîntările, preocupările, că trăiește 
preună cu sportivii bucuriile și 
eori insuccesele elevilor săi, luptîna 
preună pentru îndreptarea lor.
... Povestea tinărulul rugbist Ion 
ianglan demonstrează dragostea 

ldă, de părinte, a antrenorului față 
elevii săi. 

devotamentului față 
nismului (antrenor 
de la Clubul sportiv școlari;

— Educarea sportivilor în spiritul 
dragostei și al interesului activ față 
de știință, cultură și artă (prof. Ion 
Bulugioiu, antrenor la clubul sportiv 
Știința);

— Educarea sportivilor în spiritul 
colectivismului și umanismului socia
list (prof. Silviu Dumitrescu, antre
nor la clubul sportiv Metalul).

spirit comunist este omul dezvoltat 
multilateral — înarmat cu cunoștințe 
științifice, priceperi și deprinderi de 
muncă, cu procese psihice superior 
dezvoltate, cu conștiință și conduită 
comunistă, cu trăsăturile caracterului 
comunist. Toate aceste trăsături ce 
caracterizează personalitatea omului 
in societatea socialistă și comunistă, 
se formează, se dobindesc in proce
sul de instrucție și educație. Pedago
gia științifică, prin conținutul său, 
înarmează pe pedagogi, pe instruc
tori și antrenori cu măiestria nece
sară pentru realizarea omului cu fi
zionomia marotă comunistă".

lată principii ale educației omu
lui de tip nou, asupra cărora antre
norii noștri trebuie să-și îndrepte a- 
tenția, să le aplice în activitatea lor 
practică. Dar, pentru aceasta este ne
cesar ca formele educației comuniste 
să fie bine cunoscute, studiate, pen
tru ca ele să poată fi explicate și 
generalizate în masa de sportivi. Ro
lul pedagogului in 
tră impune 
antrenor de 
list, un fin 
pedagog.

Referatul 
a fost amplu, tratat la un nivel su
perior, bun sub aspect teoretic. El 
ar fi fost și mai eficient dacă în cu
prinsul lui ar fi existat exemple con
crete, U32.be de viață, de munca de 
pedagogie pe care catedra de specia
litate o desfășoară în rîndul studen
ților, viitorii profesori de educație 
fizică.

.Dacă la marea majoritate a spor
tivilor din secția noastră de rugbi — 
spunea antrenorul D. Ionescu — am 
reușit să le imprimăm o atitudine justă 
față de muncă, am mai avut totuși 
cîțiva sportivi care considerau munca 
drept o povară, socotind că se pot 
căpătui prin sport. Este cazul lui Ion 
Boiangian, un element deosebit de 
talentat. A venit în secția noastră 
cind avea 14 ani. A fost încadrat in 
grupa de pitici. Boiangian dovedea 
de la o zi la alta vioiciune, istețime, 
un fond bun. Totuși, la început Bo
iangian nu reușea să țină pasul cu 
ceilalți sportivi de vîrsta lui. Am 
văzut că felul de a se comporta al 
lui Boiangian nu este intimplător. Au 
existat cauze obiective: i-am cunos
cut familia, modul lui de viață. 
Ne-am dat seama că părinții nu se 
ocupau de educația lui, îl neglijau. 
Da școală, de asemenea, Boiangian a- 
vea o situație foarte grea. Profesorii 
îl considerau un element rău, dificil 
de muncit cu el. De altfel, in cele 
din urmă, Boiangian a fost eliminat 
din școală pentru indisciplină.

Am adus cazul, acesta la cunoș
tința biroului secției de rugbi și con
ducerii clubului. Am hotărit să ne 
interesăm îndeaproape de Boiangian. 
Am folosit dragostea lui față de sport 
pentru a-l readuce pe drumul cel 
hun. Boiangian a fost povățuit, a fost 
ajutat moral cit și material. I-am 
căutat un loc de muncă tinde a fost 
angajat. L-am vizitat des pe locul

Un lucru demn 
această consfătuire, _ . „
prin problemele abordate, prin discuțiile purtate 
s-a ridicat la un nivel superior consfătuirii pre
cedente. Aceasta dovedește prețuirea de care se 
bucură inițiativa Consiliului General al UCFS 
în rîndul antrenorilor noștri, faptul că aceștia 
sînt preocupați din ce în ce mai mult de munca 
de educație cu sportivii pe care îi pregătesc, 
procesul tic instruire și educație trebuind să for
meze un tot inseparabil.

în rindurile ce urmează vom publica fragmente 
din referatele prezentate, spicuiri din cuvintul 
participanțiior. apreciind că acestea pot fi de 
un real folos tuturor antrenorilor și cadrelor din 
mișcarea 
educație,

de evidențiat este faptul că 
prin pregătirea ei temeinică,

sportivă, în desfășurarea muncii de 
a acestei activități atît de importante.

de vorbă cu șefii 
pus in cunoștință 
au ințeles 
împreună, 

intr-un 
timpul, 
i-a creat con- 

de muncă. Ion

unde urma să se califice, să învețe o 
meserie. Am stat 
lui pe care i-am 
de cauză. Aceștia 
buie să încercăm 
gian a fost încadrat 
care l-a îndrumat tot 
reinserts ta școală șt 
diții de învățătură și
Boiangian a înțeles eforturile colec
tivului, rostul pe care trebuie să-l 
aibă in viață. A început să munceas
că cu sirguință. O dată cu succesele 
in producție a începu; să-i crească 
Si valoarea sportivă. Joacă in rîndul 
echipei campioane de juniori și apoi 
<» cea de seniori. In anul 1962 a fă-

• GH. ALEXANDRESCU, maestru 
la șah : „Mulți dintre participants» la 
actuala consfătuire iși dau încă o 
dată seama, că inițiativa este bine
venită. Deși cunoaștem importanța 
muncii de educație pe care antrenorii 
trebuie si o desfășoare in rîndul 
sportivilor, pot să afirm că acest ci
clu de consfătuiri de schimb de ex
periență este foarte util. Fiecare din
tre noi are multe de învățat. S-au pre
zentat referate deosebit de interesante, 
iar exemplele folosite au demonstrai, 
in mod plastic, eficiența muncii de 
educație, atunci cind aceasta este des
fășurată cu mult spirit de răspun
dere.

• ȘTEFAN PAPURA, antrenor de 
tir la clubul Știința : „In privința 
educației, sportivii din secția pe care 
o antrenez nu mi-au pus prea multe 
probleme. In cadrul secției domnește 
o atmosferă de muncă colectivă, spi
rit de întrajutorare, seriozitate. Aș 
vrea totuși să arăt că deși lucrez cu 
elemente bine pregătite sub raport 
cultural, capitolul acesta deosebit de 
important, al muncii de educație a 
stat permanent in preocupările noas
tre. Cum era și firesc, în acest do
meniu nu ne-am axat activitatea doar 
spre literatură, vizionări de muzee, 
expoziții etc. Aceasta intră, in mod cu
rent, in preocupările de fiecare zi ale 
unui student. Am vrut insă ca in si
nul secției să se statornicească un 
spirit sănătos de echipă, in care in
teresele individuale — dacă le putem 
numi astfel — să fie subordonate co
lectivului. In acest scop am căutat 
ca oamenii să se cunoască mai bine, 
să se ajute reciproc, să petreacă îm
preună o parte din timpul lor li
ber. Exursiile in Făgăraș organizate 
in vara trecută, numeroasele seri li
terare, audiții muzicale au avut darul 
să contribuie la această prietenie, 
i-au făcut pe oameni să fie mai 
proape unul de altul, să existe 
spirit de adevărată tovărășie".

• AL. ARDELEANU, antrenor
atletism la clubul Unirea : ,Nu spun 
un lucru nou, arătînd că antrenorul 
trebuie să fie totdeauna un exem
plu. El este oglinda sportivului. In re
ferate, acest lucru, nu a fost reliefat 
in suficientă măsură. Referatele s-au 
ocupat, in principal de oamenii cu 
care muncește antrenorul. Cred insă 
că ar fi fost bine să se fi discutat, 
la modul concret și desvre activita
tea unor antrenori, despre calitățile 
lor bune, dar și despre unele slăbi
ciuni care mai dăinuie în munca a- 
cestora. Oricum exemplele prezentate 
in referatele susținute ne-au trezit 
spiritul de răspundere față de spor
tivii cu oare lucrăm".

• TUDOR BADIN, antrenor de te
nis la clubul Știința : „Am 
totdeauna să împletesc munca de in
struire cu cea de educație.
dat seama de această necesitate din 
comportarea sportivilor din secție. U- 

cut parte din echipa de tineret a 
rii. Am continuat să-l urmărim 
griji. Munca a fost încununată 
succes: Ion Boiangian lucrează 
tdzi ca laborant, se califică pe locul 
de producție, urmează școala și do
vedește că are față de muncă o ati
tudine sănătoasă, fiind in același timp 
Și un sportiv fruntaș"

...Urmărind acest portret ai tînă- 
rului Ion Boiangian, cu toate etapele 
de transformare prin care a trecut, 
nu se poate să nu încerci un senti-

Sportivul - un om cu preocupări multiple
Iată ideea 

lăuzească pe 
sor sau instructor sportiv. Sportivul 
trebuie să lie un om bine pregătit 
profesional, un bun tehnician in ra
mura căreia i s-a dedicat, un cetă
țean cu preocupări multiple. Această 
multilateralitate izvorăște din inseși 
sarcinile pe care le pune tineretului 
nostru acțiunea de desăvîrșire a con
struirii socialismului. Aceasta cere oa
meni cu o pregătire profesională te
meinică, cu o vastă cultură generală, 
care să le asigure o orientare cit mai 
largă în înțelegerea problemelor ce 
le are de rezolvat, omul societății so
cialiste. De aceea este nevoie ca în 
munca de educație să stea in mod 
permanent în atenție — cum se men
ționa în celelalte referate prezentate 
— educarea sportivilor în spiritul de
votamentului pentru cauza socialis
mului și comunismului, în spiritul co
lectivismului și umanismului socia
list, al dragostei și interesului activ 
față de știință și cultură.

Sportivii noștri trebuie să mani
feste un deosebit interes față de ul- 

nii obțineau rezultate bune la invă- 
țătură și in activitatea sportivă, ca 
de pildă, Andrei Ungureanu și Radu 
Pascal; alții, neglijindu-și învățătura 
— îndatorirea lor de bază — iși orien
tau intreaga octivitate către sport. 
Exemple; Ștefan Burciu și Sanda 
Ciogolea... Pentru remedierea acestei 
situații ne-am indreptat atenția spre 
activitatea lor profesională, spre co
laborarea mai intensă cu profesorii 
de la institutele respective. Cind a- 
ceastă colaborare și intensificarea 
muncii de educație s-a făcut simțită, 
rezultatele bune, la învățătură putem 
spune că au influențat Ji performan
țele sportive: Burciu a săltat de la 
locui 25 la 10, iar Ciogolea s-a „ur
cat" cu 4 locuri în clasamentul ce
lor mai bune jucătoare de tenis de 
cimp din țară. Este un exemplu con
vingător care ne face ca și în viilar 
să acordăm muncii de educație, a- 
tenția cuvenită. Vrem să scoatem 
sportivi buni dar — in aceiași timp — 
și cetățeni bine pregătiți, cu care pe 
drept cuvint să ne putem mindri".

• MARIANA BUNESCU, antrenor 
de volei la clubul Progresul: „îmi des
fășor activitatea, intîi ca jucătoare și 
apoi 
ani.
ma, 
este 

ca antrenor, de aproape 25 de 
Anii m-au făcut să-mi dau sea- 
să apreciez cit de importantă 
educația sportivului in obținerea

unor performanțe superioare. M-a-m 
convins de acest lucru mai ales din 
momentul in care m-am dedicat mun
cii de antrenor, acestei activități fru
moase dar atit de dificile. Consider 
că in activitatea sa antrenorul tre
buie să țină seama de personalita
tea sportivului cu care lucrează, In 
societatea noastră socialistă, cind e- 
xistă la indemina fiecăruia posibili
tăți 
suși 
mai 
juns
de fragedă, cunoștințe temeinice in 
variate domenii de activitate. Tocmai 
de 
să 

Acestea sînt doar cîteva aspecte desprinse din cea de a doua con
sfătuire organizată cu antrenorii, profesorii de educație fizică și instruc
torii sportivi din Capitală, în problemele muncii de educație. Fără îndo
ială că, cu acest prilej s-au discutat lucruri interesante, bogate în conți
nut care vor folosi în activitatea de viitor a celor prezenți, Ca și prima 
consfătuire de acest fel, șl acesta și-a atins scopul. A fost un util schimb 
de experiență, care s-a bucurat de participarea multor antrenori și cadre 
din mișcarea sportivă cu o bogată activitate, ca și a altora mai tineri.

Pentru viitoarele consfătuiri se recomandă — în interesul desfășu
rării mai concrete a lucrărilor — ea numărul referatelor prezentate în 
consfătuire să fie mai redus (maximum trei). Este de dorit totodată ca 
ele să conțină mai multe metode și inițiative ale antrenorilor noștri care 
au obținut rezultate frumoase în activitatea de educare a sportivilor. In 
această privință putem da ca exemplu, referatul prezentat de antrenorul 
D. Ionescu, care prin exemplele legate de viața și activitatea secției de 
rugbi a clubului sportiv Unirea a ilustrat, în mod convingător, rezulta
tele bune ce se pot obține atunci cînd antrenorii știu să împletească în 
mod armonios pregătirea tehnică cu cea educativă,

ment de bucurie că aceasta este ro
dul unei munci perseverente desfă
șurată de antrenor și in care au fost 
folosite cele mai variate metode de 
influență, necesitatea cunoașterii com- 
Dlexitătii de împrejurări care pot să 
inrîurească comportarea unui tînăr. 
Fără producție, fără ajutorul colecti
vului, fără o strînsă legătură cu fa
milia, școala și organizația U.T.M., 
fără sprijinul permanent al organiza
ției de partid, munca antrenorului nu 
ar fi outfit da rezultatele așteptate.

timele descoperiri științifice, să vizio
neze muzeele și expozițiile, să ia 
cunoștință eu tot ce este nou în do. 
meniul arhitecturii, să cunoască mo
numentele istorice din 
cind i se oferă prilejul, 
tare.

„Educarea sportivilor
dragostei și interesului față de ști
ință și cultură a fost o preocupară 
permanentă pentru colectivul de an
trenori al
— spunea 
cenvins că 
nică cit și 
la obținerea de performanțe înalte, 
lărgesc orizontul. Cele mai bune prile
juri pentru aceasta le oferă taberele 
și perioadele de 
Aici, de fiecare 
cipă la discuții 
mentelor politice 
gătoare de istorie, geografie, 
mie, 
„Cine 
drept 
turtle 

pregătire in comun, 
dată, sportivii parti- 
pe marginea eveni
ta zi, la lecții atră- 

econo- 
sint prezenți la concursuri 
știe, ciștigă", cu subiecte avind 
teme aspecte din viața, obice- 
și frumusețile țărilor vizitate".

tenit cunoștințele sportivilor, să con
tribuie Sa înlăturarea deprinderilor 
care ar dăuna activității lor.

In rindurile echipei pe care o an
trenez activează sportive cu un fond 
moral bun, cu calități deosebite. To
tuși. cu un an in urmă aveau loc ma
nifestări, răbufniri ale unor influențe 
străine de morala tineretului nostru 
nou. Voleibalistele clubului nostru nu 
dovedeau suficiență conștiinciozitate 
in pregătire, dragoste față de culo
rile colectivului. In rindurile echipei 
nu-și făcuse loc o disciplină fermă, 
așa cum se cere unei adevărate echi
pe. Pentru remedierea acestor lipsuri 
a fost necesară o muncă stăruitoare. 
Pe lingă colaborarea cu conducerea 
clubului am folosit însuși colectivul 
căruia voiam să-i imprim calități 
morale noi. Am căutat să formez o 
opinie a colectivului împotriva lipsu
rilor care se manifestau, întii prin 
muncă de la om la om și apoi prin 
contribuția întregii echipe. Deosebit 
de utilă in această direcție a fost a- 
cea metodă de a discuta pe fiecare 
în parte cu întregul colectiv. Cu ar 
cest prilej au fost scoase in evidență 
calitățile bune ale sportivei, felul 
cum ea iși desfășoară activitatea pro
fesională și — în unele cazuri — 
lipsurile care se mai manifestau. In 
acest fel s-a stirnit interesul ca fie
care sportivă să se prezinte in fața 
colegelor ei cu rezultate tot mai bunei 
cu o ținută demnă de titlul de spor
tiv de tip nou.

Bineînțeles, încă n-am făcut totul. 
Mai avem de lucru. Insă rezultatele 
obținute pină in prezent ne stimu
lează, 
timp, 
vorbi

In 
cuvintul 
tehnic la clubul Unirea, Grigore Pi- 
netta, antrenor de tir la clubul Me
talul precum și alți antrenori și ins
tructori sportivi. In cele expuse, ei 
au subliniat cele mai importante as
pecte din munca de educație pe care 
o desfășoară cu sportivii, au împăr
tășit din metodele și inițiativele lor.

★ ★



Cei mai buni schiori ai țării se intilnesc la Poiana Brașov
• CONCURSUL DE BIATLON R.P.R. — R.D.G. SE DISPUTA AZI • REZUL

TATELE ÎNTRECERILOR DE LA BORȘA, PREJBA $1 PĂLTINIȘ

Iată-ne în ziua începerii importan
telor întreceri de schi din Poiana 
Brașov. In Poiană își vor disputa în- 
tîietatea biatloniștii echipelor R. P. 
Romîne și R. D. Germane, precum și 
participanții la probele de fond ale 
etapei inaugurale ale „Cupei R.P.R.", 
iar pe pîrtia Sulinarului se vor a- 
vînta concurențij probei de slalom 
uriaș ale aceleiași competiții. Miine, 
fondiștii își vor continua întrecerea 
în cadrul ștafetelor, în vreme ce 
„alpinii" vor urca în Kantzer pentru 
a lua startul în manșele slalomului 
special.

Prezența în curse a schiorilor frun
tași Cornel Tăbăraș, Gh. Bălan, Kurt 
Gohn, Ilona Micloș, Ana Scherer, 
Dinu Petre, Stelian Drăguș, Elena 
Tom, Marcela Bratu ș.a., ca și a biat- 
loniștilor romîni și germani, consti
tuie, fără îndoială, puncte de atrac
ție pentru amatorii de schi, pentru 
turiștii și oamenii muncii aflați la 
odihnă în Poiana Brașov.

• In afara întrecerilor de la Po
iana Brașov, organizate de F.R.S.B. 
în colaborare cu comisia regională 
de specialitate, activitatea schiului 
la acest sfîrșit de săptămînă se re
marcă și printr-o serie de concursuri 
inițiate de comisiile raionale și regio
nale de schi, ca și de cluburile și 
asociațiile sportive din întreaga țară.
• Dintre competițiile desfășurate

în ultima vreme, de un deosebit suc
ces s-a bucurat cea organizată la 
Mogoșa, de comisia de schi a regiu
nii Maramureș. Zăpada prăfuită a 
permis schiorilor din Baia Mare, Baia 
Sprie, Vișeu de Sus, Sighet, Lăpuș 
și Cehu Silvaniei să se întreacă în 
condiții bune. Iată și rezultatele înre
gistrate în acest concurs: slalom
uriaș, seniori : 1. St. Strebeli (Oțelul 
Baia Mare), 2. A. Barabaș (Electrica 
Baia Mare). 3. L. Horvath (Chimis
tul Baia Mare); senioare : 1. Iolanda

Tmm DE CALIFICARE DE IA GHEORGHIENI
Conform prevederilor regulamen

tului de desfășurare a campionatului 
republican de hochei pe gheață, la 
Gheorghieni a început desfășurarea 
unui turneu de calificare, al cărui 
scop este desemnarea a două dintre 
formațiile participante la turneul 
final al campionatului republican din 
acest an.

La acest turneu participă forma
țiile Avintul Gheorghieni, Tîmava 
Odorhei, Dinamo București și Steagul 
roșu Brașov. Echipele care urmau să 
reprezinte regiunile Hunedoara și 
Suceava, adică Șurianul Sebeș Alba 
și C.S.M. Rădăuți, au renunțat în ul
timul moment la participare. Absența 
lor este regretabilă, dar nu influ
ențează valoarea tehnică a turneu
lui, deoarece au rămas în luptă cele 
mai bune formații, destul de bine 
pregătite și apropiate ca valoare.

In primul joc s-au întîlnit Dinamo 
București și Steagul roșu Brașov. 
Bucureștenii erau considerați favoriți. 
Ei au și condus, de altfel, cu 2—0 
prin golurile înscrise de Tapai (min. 
14) și Bddescu (min. 34), dar bra
șovenii s-au comportat mai bine la 
sfîrșitul reprizei secunde și începu
tul ultimei reprize, cind au reușit 
să egaleze prin Antal (min. 40) și 
Spirer (min. 42). Meciul a luat sfîr

Campionatul republican pe echipe

Corespondenții ne scriu despre prima etapă
Arenele de popice găzduiesc în a- 

ceste zile întrecerile primei etape a 
campionatului republican pe echipe. 
Iată cîteva vești.

• 33 de echipe masculine și femi
nine din Brașov au luat startul în 
actualul campionat. In întrecerile for
mațiilor de categoria I își dispută în- 
tîietatea șase echipe feminine și tot 
atitee masculine, iar la categoria a 
II-a participă 21 de formații, împăr
țite în două serii. La terminarea tu
rului (cat. I) conduce la fete Hidro
mecanica cu 15 p. iar la băieți Fla-

Azi și miine, De ce numai o jumătate de meci?

Griga (Oțelul), 2. Elisabeta Takacs 
(Oțelul); juniori : 1. Al. Chiuzbăian 
(Voința Baia Mare), 2. E. Kadar 
(Voința Baia Mare), 3. V. Gorijg 
(înainte Baia Mare) ; fond 10 km se
niori : 1. V. Ardeleanu (Oțelul), 2. 
I. Băbuț (Drum Nou Vad-Sighet), 3. 
I. Pop (Oțelul); junioare 5 km: 1. 
Magdalena Vari (A. S. Cehu Silva- 
n.ied), 2. Ana Selever (Unirea Remeti— 
Sighet); juniori 5 km : 1. P. Mihai 
(Drum Nou Vad—Sighet), 2. I. Lazăr 
(Știința Tg. Lăpuș), 3. I. Popovici 
(Drum Nou Vad—Sighet). In afara 
primilor clasați s-au mai evidențiat 
schiorii din Borșa și Vișeu. Păcait 
însă că telefericul nu a putut fi uti
lizat (a fost scos din funcție încă de 
astă-vară, de către întreprinderea 
I.O.R.A.C. Baia Mare), fapt care a 
îngreuiat atît desfășurarea antrena
mentelor, cit și a întrecerilor. (V. SA- 
SARANU- coresp. regional).

• La Sibiu, Secția de învățămînt, 
în colaborare cu comitetul orășenesc 
UTM și cu Școala sportivă de elevi, 
a organizat două interesante con
cursuri de schi : la Prejba și la Păl
tiniș. Ambele întreceri au strîns la 
startul probelor numeroși concurenți. 
Iată cîștigătorii curselor. Concursul 
de la Prejba, slalom uriaș, categoria 
avansați, băieți: W. Kamer (Șc. me
die nr. 2); fete : Brigite Lisay (Șc. 
medie nr. 1); categoria începători, 
băieți : G. Schultz (Șc. medie nr. 2), 
fete: H. Hanich (Șc. medie nr. 2). 
La Păltiniș, slalom uriaș, categoria 
avansați, băieți: T. Schultz (Șc. medie 
nr. 1), fete: Zaharia Cucu (Șc. medie 
nr. 2); categoria începători, băieți: 
K. Schultz (Șc. elementară nr. 15), 
fete: Inge Meter (Șc. medie nr. 1). 
Pentru duminica aceasta comisia o- 
rășenească organizează la Păltiniș un 
important concurs cu participarea 
schiorilor fruntași din oraș și din 
raion. (ILIE IONESCU-coresp.).

șit cu un rezultat de egalitate : 2—2 
(1—0, 1—1, 0—1), care face ca am
bele echipe să se mențină în lupta 
pentru calificare.

A doua partidă din prima etapă 
a opus echipei locale Avintul pe re
velația campionatului de anul tre
cut, Tîrnava Odorhei. Confirmîndu-și 
valoarea, localnicii au repurtat vic
toria cu scorul de 6—3 (3—2, 1—0, 
2—1). Partida a fost de un nivel teh
nic destul de ridicat și s-a disputat 
cu multă însuflețire, în ciuda unei 
temperaturi de minus 29 de grade. 
Punctele echipei din Gheorghieni au 
fost înscrise de Lenart II, Elekeș (2), 
Tomor, Burian și Benedek. Pentru 
Tîrnava au marcat Gyogy, Torok II 
și Gali.

In afara celor două echipe care se 
vor califica din acest turneu (care 
se încheie astă-seară) mai participă 
la turneul final al campionatului ur
mătoarele formații : Steaua, Știința 
București, Știința Cluj și Voința 
Miercurea Ciuc. Turul turneului fi
nal, programat pentru 22 ianuarie 
la București, va suferi probabil o 
aminare de o zi-două, în funcție de 
sosirea în țară a selecționatei Bucu- 
reștiului, aflată în turneu peste ho
tare.

căra tot cu 15 p. (C. Gruia — co- 
resp. reg.).

• Recent s-a încheiat turul cam
pionatului orașului Tg. Mureș, la 
care participă 14 formații masculine 
de categoria I și a II-a. în urma 
rezultatelor ce s-au obținut, cele 
două clasamente au următoarea con
figurație: Categoria 1: 1. Voința 15 p, 
2 Fabrica de zahăr 11 p, 3. Mureșul 
10 p, 4. Ciocanul 9 p, 5. Oțelul roșu 
7 p, 6. Rapid 4 p. Categoria a II-a : 
1. Mureșul II 19 p, 2. Progresul 15 p, 
3. Fabrica de zahăr II 14 p, 4. 
U.R.C.C. 14 p, 5. Flacăra 13 p, 6. Ra
pid II 13 p, 7. Oțelul roșu II 11 p,

Așadar, după „festivalul'^ oferit 
miercuri seara în sala Floreasca, Di
namo București pleacă la cel de-al 
doilea meci din cadrul sferturilor de 
finală ale „C.C.E." cu un substanțial 
„bagaj": 14 goluri avans. Teoretic, 

laHnat (Dinamo) s-a înălțat și, cu toată opoziția lui Pavicici, trage 
poartă. Kocijan (2) și Dekaris urmăresc îngrijorați traiectoria mingii.

bandbaliștii noștri nu mai pot rata 
calificarea, deoarece este greu de 
presupus că H. C. Zagreb va reface 
la 3 februarie, în jocul retur, o ase
menea diferență.

„Cupa Sportul popular" in Capitala

spectacole a- 
foarte pasio- 
evoluția sco-

două meciuri

după-amiază, în sala 
avut loc 3 partide 
cadrul „Cupei de iarnă".

mas-

fi
li

Și dacă ne gîndim bine, reprezen
tanții țării noastre în această între
cere au realizat o astfel de diferență 
substanțială numai în... jumătate de 
meci. Intr-adevăr, după prima re
priză scorul era de 8—5 și se părea

Foto: V. Bageac

că pînă la urmă avansul dinamoviști- 
lor pentru jocul din retur va oscila 
între 4—5 goluri. Apoi însă, în ur
mătoarele 30 de minute, Dinamo 
București a redevenit marea echipă

minute

Moise 
și res-

trecut ușor Steaua cu 35—9 (16—4). 
Cele mai multe goluri le-a marcat 
Popovici : 9. In continuare s-a jucat 
meciul S.S.E. Nr. 1 — Știința, care a 
fost foarte pasionant. Scor strîns la 
început, apoi Știința a luat avantaj : 
12—7 la pauză. La reluare, S.S.E. Nr. 1 
a forțat și în min. 57 a ajuns să con
ducă cu 19—16. In ultimele 
însă, Știința a egalat. Scor final : 
19—19. Peiulescu (S) și
(S.S.E. 1) au fost golgeteri : 7 
pectiv 5 goluri.

Tot miercuri a început întrecerea 
junioarelor. S-a disputat un singur 
joc : C.S.S. — S.S.E. Nr. 1 8—6
(5—3). Prima echipă, mai bună, nu 
și-a impus jocul decît spre sfîrșitul 
primei reprize. S-au remarcat : Ce
cilia Surdeanu (5 goluri) de la C.S.S. 
și Ana Decsey (4) de la S.S.E. Nr. 1.

Meciurile continuă miine, duminică, 
și marți. Miine, de la ora 8.30 au loc 
în sala Floreasca, în ordine, parti
dele : S.S.E. Nr. 1 — Rapid (b),
S.S.E. Nr. 2 — C.S.S. (f), Rapid —
S.S.E. Nr. 1 (f), Voința — S.S.E. Nr. 
2 I (b) și S.S.E. Nr. 2 II — Știința 
(b). Marți, jocurile sînt programate 
în sala Dinamo, de la ora 20 : Dina
mo — Voința (b) și Rapid — S.S.E. 
Nr. 2 II (b).

cîș- 
rea-

(4), 
Ni-

STEAUA — C. S. ȘCOLAR 28— 
23 (14—13). Reprezentanții clubului 
Steaua au început „tare" și au reu
șit ca după 7 minute să conducă cu 
scorul de 6—1. în primele 10 mi
nute, școlarii au încercat poarta de 
la distanță, însă portarul Tale a re
ținut cu ușurință. Apoi, atacurile lor 
au devenit mai periculoase și au an
gajat spectaculos pivoții. De aseme
nea, în apărare au jucat mai atenți, 
și au ținut „om la om" pe Bulgaru 
și pe Schmidt. Astfel, jocul s-a echi
librat și in min. 25 tabela de marcaj 
a arătat egalitate : 11—11. Și după 
pauză, pînă în min. 50, egalitatea s-a 
menținut. In ultimele zece minute 

“militarii au forțat victoria și au 
tigat pe merit. Punctele au fost 
lizate de Schmidt (8), Bulgaru 
Iacob (4), Nodea (4), Oțelea (3), 
cula (2), * *Telman  (2), Totan (1) pen
tru' Steaua, respectiv, Rosescu (5), 
Popescu (5), 
Anghel (3),

Jocurile din cadrul etapei pe cen
tre a „CUPEI SPORTUL POPU
LAR" au continuat săptămînă aceasta 
in București, furnizînd 
tractive, uneori chiar 
nante, mai ales prin 
rului.

Marți s-au disputat 
de juniori. In primul, S.S.E. Nr. 2 (I), 
confirmînd așteptările, a întrecut pe 
Dinamo cu 23—14 (12—8), după un 
joc în care învinșii au avut inițiativa 
doar la început (cind au și condus 
cu 1—0, 2—1, 3—2 și 4—3). In rest,
S.S.E. Nr. 2 și-a impus jocul și a con
dus pînă la sfîrșit. Cei mai buni reali
zatori : D. Marcel (S.S.E.) eu 12 go
luri și Peter (D) cu 10 goluri. în 
jocul al doilea, Știința — Rapid, în
ceputul a lăsat impresia că Rapid va 
cîștiga fără emoții. A condus cu 
7—0, 8—1, și 9—2. Juniorii Științei 
însă, nu s-au descurajat, ci au luptat 
cu ambiție aii egalat la 9—9, au ter
minat repriza in avantaj cu II—10 (!) 
și apoi au încheiat meciul, învingă
tori cu 25—22 ! Peiulescu (S) cu 9 go
luri și Fher (R) cu 7 goluri și-au 
înscris numele pe lista golgeterilor.

Miercuri au avut loc alte două par
tide masculine. S.S.E. Nr. 2 (echipa I) 
— manifestind o superioritate evi
dentă și o mare eficacitate — a în-

Miercuri 
reasca, au 
culine din 
Intîlnirile Steaua — C. S. școlar și 
Știința — Rapid au fost de bună 
calitate, oferind întreceri echilibrate, 
cu multe acțiuni spectaculoase. Iată 
cîteva amănunte privind desfășura
rea partidelor:

8 Ciocanul II & p. (Ion Păuș — co- 
resp. reg.).

• Echipa masculină de popice a 
asociației sportive Muncitorul din 
Schela Mare a reușit să se claseze 
pe primul loc la sfîrșitul turului în 
campionatul raionului Tîrgoviște. Po
picarii de la această asociație au cîș- 
tigat toate meciurile susținute. în 
mod deosebit s-au evidențiat jucă
torii Constantin Lazăr, Constantin 
Stan și Aurel Lazăr. Și echipa fe
minină a acestei asociații se află, în 
momentul de față, pe primul loc. De 
la fete s-au remarcat Lucreția Nițu- 
lescu, Stela Necșoiu și Micșunica Ba
dea. (Ion Herța — coresp.).

știința 
In minutul 
ca apoi după 4 minute Știința să con
ducă cu 6—1. în continuare, studen
ții păstrează un minim avantaj pînă 
în min. 39, cind au fost egalați. Ul
tima parte a meciului a fost echili
brată și s-a terminat cu un rezultat 
just de egalitate. Au înscris : Con- 
stantinescu (8), Simion Pompiliu (3), 
Hausner (3), Stoian (2), Nicolau (2), 
Barbu ,(1) și Bușe (1) pentru Rapid, 
Fabian (5), Florian (5), Apostu (4), 
Samungi (2), Jumate (2) și Mirea (2) 
pentru: Știința.

respectiv,
Marinescu (4), Goran (3), 
Ginju (2) și Badan (1).
— RAPID 20—20 (11—9).
9 scorul era egal : 1—1,

și scorul a ajuns la un moment 
20—5 ! Firește că pentru felul in cs 
au jucat în această parte a întîln 
handbaliștii de la Dinamo me 
toate felicitările. O dată cu ace 
felicitări le adresăm însă și o înt 
bare : de ce întîrzie atît de m 
uneori chiar pînă în repriza secun 
accelerarea ritmului în ridicarea 
lității jocului ?

Punînd o astfel de întrebare 
gîndim nu atît la jocul retur 
H. C. Zagreb, unde — după cum 
mai spus — surprizele par a fi 
cluse, ci la participarea viitoare 
dinamoviștilor în „C.C.E.". De ac 
înainte, în această competiție, adv 
sării lui Dinamo București vor fi, 
mod cert, mai puternici, mai b 
pregătiți. Iată un motiv ca jucăt 
echipei campioane să pornească 
primul minut la lupta pentru vie 
rie, mobilizînd întreaga capaci 
tehnică, tactică și fizică de care 
pun. In acest fel handbaliștii no 
se vor impune de 
posibilitatea de a 
ritmul lor și de a 
zia și bogăția de 
care le-au adus de 
zele publicului, satisfacția unor 
torii de prestigiu. Aceasta nu inse 
nă însă că trebuie lăsată la o P 
orice prudență. Desigur lă încep 
unei partide, mai ales atbnci c 
două formații se intilnesc pen 
prima oară, se joacă atent. Dar, 
se pare că în această direcție Di 
mo București exagerează. Să 
uităm că în această ediție a „CjC 
dinamoviștii sînt datori handbal 
nostru, entuziaștilor 
comportare cit mai 
nu se poate realiza 
mătate de meci...

la început, av 
imprima parti 
evolua cu fa 
procedee teh
atîtea ori apl

lor suporteri, 
bună. Ceea 
numai într-o

CALIN ANTONESC

Se cunoaște echipa Norveg
care va juca

miercuri la București

și Nojjtfg 
din Nutve 

îl va depl
Klepper

In ziua de 23 ianuarie, sala F 
reasca din Capitală va găzdui în 
nirea internațională de handbal î 
masculin dintre reprezentativele m 
culine ale R. P. Romîne 
Federația de specialitate 
a anunțat lotul pe care 
Ia București: . Oddvar 
Rolf Rustad (portari), Arild Guld 
John Arne Gunnerud, Erik F 
Hansen, Kjell Johansen, Kay R 
glund, Svein Sand, Eric Schonfe 
Knut Strom, Kjell Svestad, Erik V 
lan. Carl Graff-Wangl. Antreno 
echipei este John Tresse.

Partida va fi arbitrată de Edu 
Pardubski (R. S. Cehoslovacă)

S. școlar 28-23
RAFINĂRIA TELEAJEN — T 

Nil 25—13 (13—4). Petroliștii au 
ținut o victorie comodă. Atacul 1 
cu Rotaru și Popescu în vervă 
șut — primul a înscris 9 goluri, 
al doilea — 6, a destrămat cu ui 
rință apărarea mefalurgiștilor. Ce 
lalte puncte au fost realizate de 
țoi (3), Iliescu (2), Simescu (2), Sch 
(2), Iconaru (1) pentru Rafină 
respectiv, Tudoroîu (6), Stan (5), C
(l) , Alexandrescu (1).

*
Astăzi după-amiază, în sala F 

reasca, au log următoarele întîl 
din cadrul „Cupei de iarnă" : ora 1 
Vestitorul — Confecția II (f) ; P 
greșul — Confecția I (f) ; C.S.S. 
Dinamo Bacău (m) ; Știința — 
pid (f) ; Steaua — Rafinăria Tel 
jen (m); Rapid — Dinamo Bucur
(m) ; Titanii — Știința București (

V. POMPILI

„CUPA DE IARNA" IN ȚAR

CLUJ. în ultima etapă s-au 
registrăt următoarele rezultate : C.
— Motorul 28—28 (15—10) ; Institu 
Pedagogic de 3 ani — Industria S 
mei C. Turzii 34—20 (16—8) ; Știi
— Rapid 33—3 (17—1).

în urma acestor rezultate pe p 
mele locuri ale clasamentului „ 
pei de iarnă" se găsesc Știința 
Institutul Pedagogic de 3 ani (p 
ma echipă avîrid un joc mai puț 
la egalitate de puncte : 12. Urme 
C.S.Ș. — 10 p. ; Ind. Sîrmei — 5 
etc. (PAUL RADVANYI, coresp.).



MECI LA -12...
Joi la Ploiești. Dialog între doi 

copii :
— Azi va fi meci !
— De unde știi ?
— Plugurile nu muncesc degeaba, 

la stadion.
— Brrr ! Fotbal la minus 20 de 

grade...
- Vii?
— Viu !
Pînă cînd terenul rafinăriei nr. 9 a 

fost curățat de zăpadă, soarele a mai 
„înmuiat" puțin gerul. Cînd cei doi 
puști și-au ocupat locurile în spatele 
porții lui Sfetcu, termometrul arăta însă 
doar... minus 10—12 grade. Dar, să 
nu uităm să vă prezentăm echipele care 
în miez de iarnă se încumetă să-și dea 
întîlnire într-un meci de pregătire în- 
truntînd gerul timp de 90 de minute : 
Petrolul Ploiești și Lotul de juniori 
U.E.F.A.

Plugurile au muncit cu spor, dar 
totuși pe alocuri a mai rămas zăpadă. 
Aceasta, plus pămîntul înghețat, îngre
uiază mult controlul balonului. Jocul 
începe cu pase la... adversar. încetul cu 
încetul însă, echipele se încălzesc, se 
mai acomodează cu terenul și greșesc 
mai puțin. Juniorii imprimă o notă dîrză 
jocului (sînt ambițioși pentru că e vor
ba, doar, de selecție), la care petro
liștii încearcă să răspundă printr-un 
joc combinativ (la 27 februarie cînd vor 
susține primul meci cu Ferencvaros, 
trebuie să fie puși la punct cu pregă
tirile). în timp ce juniorii încep să 
combine spectaculos, încercările ploieș- 
tenâlor nu reușesc. Antrenorul Ilie Oană 
se agită pe tușă. Are tot dreptul să fie 
supărat. Băieții nu respectă sarcinile de 
antrenament.

După pauză se schimbă cîțiva jucă
tori, dar aspectul jocului rămîne același. 
Cîțiva juniori vociferează pe teren, 
„rcmaroîndu-se“ Pavlovici și David. Ul
timul, împreună cu Ivan de la Petrolul, 

CU FOTBALIȘTII ROMINI AFRICA (li)

este eliminat de pe teren. (0 lecție 
bună înainte de începerea sezonului com- 
petițional !). Meciul se încheie cu un 
scor alb.

Și acum cîteva constatări. Lotul de 
juniori s-a mișcat mulțumitor. Atacul 
a jucat combinativ, fără înflorituri, cu 
accelerarea acțiunilor în faza de finali

Dridea I (în tricou alb) și Sfîrlogea își dispută balonul. Fază din meciul de 
antrenament Petrolul —■ Lotul de juniori U.E.F.A. (0—0).

zare. 0 remarcă : am observat că Sorin 
Avram se acomodează mai greu ca 
vîrf de atac, avînd tendința de a veni 
înapoi, Sfîrlogea, în schimb, ne-a plăcut 
mai mult cînd a jucat avansat.

De la Petrolul ne așteptam la mai 
mult, chiar dacă e doar la al doilea 
joc de verificare. Le reproșăm jucăto
rilor că nu au respectat indicațiile an
trenorului : timp de 90 de minute am 

cal cu echipa națională a Ghanei. Fot
baliștii noștri erau, totuși, hotăriți să 
lase și aici o bună impresie.

Redau mai jos spicuiri din aprecia- 
rile antrenorilor noștri GH. OLA și B. 
MARIAN asupra celor trei meciuri dis
putate în Sudan :

„Pentru o bună pregătire a jucători
lor noștri în vederea meci urilor din Su
dan am efectuat în ziua de 2 ianuarie 
un antrenament de 60 de minute la lu
mina reflectoarelor pe stadionul central 
din Khartum. Jucătorii noștri se sim
țeau bine, dovedeau o bună dispoziție 
de joc, ușurință în mișcări, alergau 
fără să se simtă sufocați ca în Etiopia.

în ziua de 3 ianuarie am susținut 
primul joc în Sudan cu echipa F.G. Nil, 
clasată pe locul IV în campionatul su
danez. Am aliniat următoarea forma
ție: Suciu — Hălmăgeanu, Petescu, 
Răcelescu -— Crișan, Nunweiller IV — 
Pavlovici, Dumitriu, Voinea, Raksi. Hai
du. Au mai jucat: Urziceanu (din min. 
65) în locul bui Suciu, Neșu (din min. 
46) în locul lui Crișan, Popescu (din 
min. 70) în locul lui Duriiitriu și A- 
vram (din min. 60) în locul lui Haidu. 
Rezultatul a fost de 6—1 (1—1) prin 
punctele marcate de Voinea (3), Avram 
(2) și Raksi. S-au remarcat: Hălmă
geanu, Petescu, Neșu, Nunweiller IV, 
Voinea și Raksi.

„Replica dată de echipa F.C:. Nil a 
fost dintre cele mai bune, fapt care 
ne-a surprins, mai ales; m prima re
priză, eînd adversarii noștri au atacat 
continuu, fiind foarțe agresivi. Fotba
liștii noștri au început meciul timizi, 
nereușind să-și impună jocul , decît spre 
sfîrșitul primei reprize și mai ales în 
repriza a II-a, cînd au jucat la ade
văratele lor posibilități, desfășnrînd un 
fotbal de bun nivel tehnic, bine orien
tat tactic. In felul acesta ei au reușit 
să facă o frumoasă demonstrație, mult 
aplaudată de publicul spectator. Jocul 
pe jos, cu o circulație rapidă a mingii, 
„un-doi “-urile, schimburile de locuri, 
frecvența și precizia în trasul la poartă 
—* au fost trăsăturile caracteristice 
ale echipei, care au contribuit în mare 
măsură la obținerea victoriei.

(Urmare din pag. 1)

ultimul meci cu nafionala Etiopiei: 
„ im rămas incintat de jocul echipei 
dv. Romi nil ne-au oferit clipe foarte 
plăcute**.

La despărțire, dl. Tesema — secre
tarul general al federației etiopiene de 
fotbal — a spus : „Felul cum e- 
chipa romină s-a prezentat în ultimele 
două jocuri a fermecat publicul 
nostru. In Etiopia au venit în ultimii 
ani multe formații din Europa. De la 
echipa dumneavoastră, jucătorii noștri 
au învățat multe lucruri. Sperăm să 
întărim pe viitor și mai mult relațiile 
dintre sportivii noștri; distanța care ne 
desparte, nu poate constitui o piedică*.

în prima zi a anului 1963, de la As
mara, „Sudan Airway sul* ne-a purtat 
timp de două ore pînă la Khartum, ca
pitala Republicii Sudaneze. în plină 
iarnă, în orașul de pe malul Nilului 
t«iTmometrtuă înregistra 4-35 grade. 
Cu toate acestea, simțeam că respirăm 
mai în voie decît pe înaltul podiș al 
Addis-Abebeî.

Conducerea federației sudaneze ne-a 
făcut o frumoasă primire la aeroport 
și pentru a intra imediat în atmosfera 
turneului, delegația noastră a fost in
vitată chiar în aceeași seară să asiste 
la un joc amical de fotbal între cam
pioana țării, F.C. Merich, și F.C. Mo- 
dura. în Sudanul torid toate meciurile 
se dispută în nocturnă și spre satisfac
ția jucătorilor noștri, atît stadionul, 
cît mai ales, temperatura, care se în
registra la orele 19, le-au convenit de 
minune. Prima... întîlnire cu fotbaliștii 
sudanezi (jucătorii noștri fiind specta
tori) a produs o bună impresie asupra 
noastră. Raksi și îndeosebi Nunweiller 
au apreciat de la prima vedere că fot
balul sudanez este mai valoros decît 
cel din Etiopia.

Intr-adevăr, consta tind forța de joc 
a echipelor care au evoluat, tehnica in
dividuală a jucătorilor, viteza în execu
ție și tactica aplicată în teren, ne-am 
dat seama că la Khartum echipa noas
tră va avea de susținut jocuri grele. 
Una din adversarele noastre, formația 
Merich, cîștigase cu 3—1 un joc ami

• Joi la Ploiești : Petrolul — Lo
tul de juniori U.E.F.A. 0—0 • Un 
antrenament în care jucătorii plo- 

ieșleni au rămas datori...

văzut doar 2—3 combinații reușite și 
extrem de puține șuturi la poartă (doar 
10, față de cele 16 șuturi ale junio
rilor). Terenul greu e, într-adevăr, c 
scuză, dar de ce partenerii lor au știut 
să combine ? Au jucat doar pe același

Foto: Gh. Amuza

teren... Petroliștii nu. trebuie să uite 
că medul cu Ferencvâros, din sferturile 
de finală ale „Cupei orașelor-tîrguri*,  
bate la ușă. Așteptăm ca jucătorii plo- 
ieșteni să dovedească în viitor mai multă 
ambiție și răspundere în pregătire, pen
tru ca la următoarea cronică (duminică 
joacă din nou cu lotul de juniori) să 
nu consemnăm că au corespuns numai . 
fizic.

PETROLUL : Sfetcu — Pahonțu, Fro- 
nea, Florei (Cristache) — D. Muntea-
nu, Ivan (Dumitrașcu) — Badea (Zaha- 
ria), M. Marcel (Tabarcea), Dridea I, 
A. Munteanu, Dridea II.

LOTUL DE JUNIORI: Haidu — 
Șerb an (Mihăilescu), C. Dan. Mihăiles- 
cu (Kiss) — Mihăilă, Donciu — Năs- 
turescu (Codreanu), Sfîrlogea, Pavlovici, 
Sorin Avram (Nunweiller VI), Codreanu 
(David).

AL. 1NOVAN

De la primele antrenamente ale echipelor
însemnări de la...

• La echipa C.S.O. Crișana există, 
în prezent, o atmosferă mai... dezghe
țată. Antrenamentele au loc zilnic, 
iar accentul este pus pe pregătirea 
fizică. Antrenorul Woroncovschi crede 
că echipa poate să-și îmbunătățească 
situația în clasament numai printr-o 
bună pregătire fizică. (în toamnă, cu 
prilejul trecerii probelor de control 
s-a constatat că echipa C.S.O. Cri
șana, în plină perioadă competițio- 
nală, se afla, la un nivel de pregă
tire dintre cele mai. scăzute).

Acum cîteva zile am asistat la un 
antrenament al . orădenilor. Era ger, 
viscolea. Nici, un absent. S-a lucrat, 
cu și fără balon, aproape două ore 
și jumătate. După antrenament ni
meni nu dădea semne de oboseală. 
Dimpotrivă, am constatat multă bună 
dispoziție. Ar fi, însă, ceva de pus 
Ia punct: relațiile dintre secretarul 
clubului (Nagy) și antrenorul Woron
covschi. Cu prilejul vizitei am fost, 
fără voia noastră, martorii unei scene 
neplăcute. Secretarul clubului (care, 
după ce echipa a început să prindă 
din nou aripi, datorită exigenței an-

PE SCURT,
CLUJ

După o vacanță de o săptămînă, la 
5 ianuarie, studenții clujeni și-au re
luat pregătirile în vederea returului, 
în prezent, antrenamentele se des
fășoară alternativ, în sală și în aer 
liber, ele fiind conduse de antreno
rii N. Săbăslău, dr. M. Luca și dr. 
Ion Arnăut. Un accent deosebit se 
pune pe pregătirea fizică generală. 
In a doua jumătate a lunii februa
rie se preconizează un turneu în stră
inătate, ale cărui întîlniri vor con
tribui la omogenizarea formației și 
la definitivarea formației de bază 
pentru campionat. (N. Todoran-co- 
resp.).

• C.S.M. Cluj șira reluat antrena
mentele sub conducerea antrenorului

ArDitrii la rînd, la pregătire...
In aceste zile, activitatea în vede- 

j rea reluării campionatului categoriei A 
se desfășoară nu numai în rîndurile 
echipelor, ci și în cele ale arbitrilor.

Aceștia se pregătesc și ei pentru 
i viitorul sezon, revăzînd mai ales re- 
| gulamentul de joc ș> analizuidu-si 
j comportarea din toamnă. Analiza fă-
I cută de Colegiul central asupra ar
bitrajului din tuiul camp'onatului a

I scos în evidență și lucruri bune, dar 
I și lacune, care au influențat jocul e- 
I chipelor. Ca principale lipsuri ale ar
bitrajului în toamna anului 1962 Co
legiul a reținut următoarele: atitudi
nea șovăielnică și interpretarea su
biectivă a regulilor de joc; „tempera
rea" în mod exagerat a jocului, fapt 

î care a contribuit la scăderea com
bativității echipelor, la frînarca luptei 
sportive; tolerarea inadmisibilă a ne- 
regularitătilor, a indisciplinei și a 
simulărilor, în dauna spectaculozi- 

! tații jocului, ceea ce a creat o atmo
sferă nesănătoasă în tribune; apre
cierea greșită a luptei corp la corp, 
în condiții egale de joc, și dezavanta
jarea jucătorilor mai bine dezvoltați 
fizic, care au folosit corect forța cor- 

i porală; ignorarea legii avantajului, 
favorizarea echipelor gazdă și a a- 
părărilor dure, arbitrajul în compen
sație și lipsa de curaj și discernă- 
mîni in acordarea loviturilor de la
II m; pregătirea fizică insuficientă, 
fapt care a făcut ea unii arbitri să

■ urmărească jocul de la distanțe mari, 
ea din tribune, de unde infracțiuni 
rămase nesancționate sau decizii in
verse.

Asemenea aspecte negative în ar
bitraj trebuie bine analizate și evi
tate în sezonul de primăvară.

în scopul îmbunătățirii arbitraje
lor, Colegiul central a luat o serie 

1 de măsuri. In primul rînd s-a atras 
atenția tuturor colegiilor din țară a- 
supra necesității de a organiza te
meinic activitatea de pregătire fizică 
a arbitrilor in această perioadă, pînă 
la începerea returului campionatului. 
Arbitrii trebuie să se prezinte în se
zonul de primăvară cu o pregătire 
bine pusă la punct, pentru a putea 
face față unui joc în viteză. De ase
menea, Colegiul a recomandat cole
giilor locale prelucrarea regulamentu
lui de joc, a deciziilor F.I.F.A. și a 
lecțiilor difuzate, precum și reexami
narea arbitrilor din punct de vedere 
teoretic. In completare, Colegiul va 
trimite tuturor colegiilor materiale cu

minus 10 grade
trenorului, poate fi văzut din nou pe 
la antrenamente și, mai ales, în ves
tiar...) l-a apostrofat pe antrenor, în 
prezența jucătorilor, fără nici un te
mei. Comentariile, în acest sens, sînt 
de prisos.

Acordăm o notă bună seriozității 
antrenorului Woroncovschi.

• într-o situație similară cu C.S.O. 
Crișana, ca poziție în clasament, în
deosebi, se află și U.T.A. Fotbaliștii 
acestei echipe, în frunte cu antre
norul Petschovskî, hotărîți să ia piep
tiș greutățile în retur, au început și 
ei pregătirile cu mai multă exigență, 
dar cu mai... puțini jucători. Am a- 
vut prilejul șă , numărăm la Băile
9 Mai doar 8 fotbaliști. Ne vine greu 
să-i întrevedem echipei U.T.A. prea 
mulți sorți de izbîndă la primăvară, 
dacă la pregătiri antrenorul nu a reu
șit să fie însoțit nici măcar de cla
sicul unsprezece. Petschovskî impune 
un nivel de pregătire care cores
punde exigențelor. Totuși, lotul să
rac constituie o mare problemă la 
ora aptuală. (H.C.)

DE LA...
dr. C. Rădulescu și a instructorului 
L. Munteănu. După vizita medicală a 
urmat, la 7 ianuarie, primul antre
nament. La pregătiri participă urmă
torii jucători : Miiller, Cristian, Ki
lin, Fodor, Sooș, Ktrner, Gălbăjoș, 
Nedelcu, Kirkoșa, Stăncel, Dan, Bana, 
Treabă, Pinzaru, Băluțiu, Oprea și 
Nicoruț. De la juniori au fost intro
duși în lotul primei echipe Rebrea- 
nu, Moldova, Martiș etc. (O. Guțu și 
Gh. Toma — coresp.).

SINAIA

Deși mercurul termometrului arăta
10 grade sub zero, peste 1 000 de a- 
matori ai fotbalului au ținut să a- 
siste la primul antrenament al echi
pei Carpați Sinaia. Iată lotul echi

caracter tehnic pentru a fi însușite 
de cei peste 3 500 de arbitri. In unele 
regiuni vor fi organizate noi cursuri 
de arbitri în vederea completării ca
drelor existente și a asigurării unei 
conduceri competente a meciurilor 
din campionatele locale.

Returul campionatului a pus aproa
pe întotdeauna probleme dificile ar
bitrilor. In această parte a întrecerii, 
echipele luptă cu și mai mare ardoare 
pentru victorie, pentru titlul de cam
pioană sau pentru evitarea retrogra
dării. De aceea, actuala perioadă de 
pregătire trebuie privită cu toată se
riozitatea și folosită în modul cel mai 
judicios de către arbitri. Se cere din 
partea lor o muncă sîrguincioasă, in
tensă, pentru a-și însuși o pregătire 
corespunzătoare, capabilă să asigure 
un arbitraj de calitate, ceea ce va 
contribui la desfășurarea unui joc 
tehnic, cursiv, plin de fantezie, di
namic și corect, la realizarea unor 
spectacole fotbalistice pe măsura ce
rințelor sutelor de mii de iubitori ai 
acestui sport.

AL PIRVU
din Colegiul central al arbitrilor

I
N. R. Pregătirea arbitrilor — 1 

fizică și teoretică — este o con- ■ 
diție de bază pentru un arbitraj 
de calitate. Se pare că acest lucru 
este înțeles de colegiile din țară. 
In multe părți s-au luat măsuri 
în această direcție. De pildă, cole
giul arbitrilor din orașul București 
a fixat data de 27 ianuarie pentru 

începerea pregătirii fizice a tutu- f 
ror arbitrilor din Capitală. In a- J 
cest scop, colegiul și-a asigurat ț 
concursul a trei profesori de edu- g 
cație fizică, pentru conducerea an- § 

; trenamentelor, precum și trei baze 8 
sportive (Dinamo, Progresul și 8 
„23 August"), unde arbitrii se vorg 
pregăti — pe grupe — în fiecare 8 
duminică dimineață, pînă la ince- Ș 
perea returului. 8

Este de datoria colegiilor locale g 
să controleze aceste pregătiri și a g 
Colegiului central de a urmări g 
permanent modul cum se îndepli- g 

; nește această sarcină. Returul cam- 8 
pionatului trebuie scutit de arbi-g 
traje necorespunzătoare. 8

îoooooooooa»<xxx»aooooooooax»ooooooooooooooo<?

pei care a participat la prima șe
dință de pregătire sub conducerea an
trenorului loachim Moldoveanu : 
Ganea, Papadopol, Oanță, Jinga, 
Deea, Vîlceanu, Petrescu, M. Marin, 
Foeșăneanu, Feldman, Ologu I. Au 
lipsit, motivat, Dragnea și Panțuru. 
în acest sezon vor fi promovați în 
lotul primei echipe juniorii Dumi
trescu, Savu și Țarălungă. (I. Su- 
ditu-coresp.). .... .

TIMIȘOARA ,i '

Fotbaliștii de la Știința Timișoara 
(antrenor C. Braun) au început pre
gătirile la 4 ianuarie. La primul an
trenament, ținut în sală, au' partici
pat toți jucătorii. Prima ședință de 
pregătire a durat 40 de minute, a 
doua 60 și a treia 80. începînd de 
la 10 ianuarie s-a trecut la antre
namente în aer liber. Primul joc 
amical e programat pentru ziua de 
14 februarie. (Ștefan Marton-coresp.).

GALAȚI

Fotbaliștii de la Știința Galați și-au 
început la 10 ianuarie pregătirile în 
vederea noului sezon. Primul antre
nament, la care au participat 18 ju
cători, a cuprins alergări pe teren 
variat în grădina publică din locali
tate. înainte de începerea returului, 
Știința va susține 10 meciuri de ve
rificare, cu echipe de categorie re
gională, B și A. (D, Ghițeșcu — co
resp.).

TECUCI

Și fotbaliștii de la Flamura roșie 
Tecuci și-au reînceput antrenamen
tele. Pregătirile pentru retur sînt 
conduse de antrenorul Viorel Tîlma- 
ciu și de profesorul de educație fi
zică C. Jugănaru. (C. Filiță — co
resp.).



Ancheta noastră RETROSPECTIVĂ 1962

In centrul preocupărilor: Primii 10 in probele procedeului tehnic bras (in
calitatea !

Marile competiții internaționale din ul
timii ani au prilejuit afirmarea sporti
vilor romini. Dacă aceasta a fost si
tuația în anii 1950 și 1961, anul trecut 
s-a dovedit mai puțin rodnic pentru 
luptătorii noștri. Cele mai bune perfor
manțe din 1962 au fost ocuparea a trei 
locuri V la campionatele mondiale și 
cîteva locuri II la campionatele balca
nice. Privind aceste rezultate prin 
prisma anilor trecuți trebuie sâ ne de
clarăm nemulțumiți.

Aceeași opinie au avut-o și partici- 
panții la recenta analiză a activității 
Federației romine de lupte. Felul cum 
au fost puse problemele și mai ales 
participarea activă la discuții a antre
norilor. specialiștilor și sportivilor frun
tași no face să credem că pe viitor vor 
fi evitate multe din greșelile săvîrșite 
în anul 1962. Una din principalele lip
suri care au frinat obținerea unor re
zultate de calitate pe anul 1962 — a 
arătat antrenorul emerit Ion Corneanu 
— a fost menținerea aceluiași volum de 
muncă ca și în anii trecuți. Or, lotunie 
străine și-au mărit mult volumul de 
antrenament față de perioadele ante
rioare. De asemenea, trebuie să adăugăm 
faptul că la noi s-a acordat o prea mare 
atenție pregătirii fizice in detrimentul 
celei tehnice.

„Numai acela pe care îl preocupa 
ncul poate obține victorii intr-o între
cere importantă*,  a spus, în continuare. 
Ion Corneanu. Mulți dintre sportivii 
fruntași (M. Șultz, V. Bularca. I. Ță- 
ranu etc.) s-au dovedit însă refractari 
în aplicarea unor noi procedee, deși 
le-au exersat cu prilejul antrenamente
lor. Numeroși participanți la discuții, 
printre care amintim pe prof. Conciu 
(Galați), I. Cernea, Gh. Uță etc. au 
arătat că atît în secțiile de lupte din 
țară cit și în cadrul loturilor republi
cane repetările se fac într-un număr 
insuficient. Au fost dale în această 
privință exemple ale sportivilor sovie
tici. maghiari, japonezi etc. care exer
sează de sute și de mii de ori același 
procedezi tehnic, pînă la perfecta lui 
însușite.

O serie de antrenori încă se crampo
nează de metode învechite de pregătire, 
așa cum procedează antrenorii secțiilor 
de lupte din Sf. Gheorghe, Cluj, Baia 
Mare, Lugoj etc. O vină în această pri
vință o au membrii biroului federal 
care s-au deplasat foarte rar pe teren. 
Lar cînd au făcut acest lucru, timpul 
afectat s-a dovedit insuficient pentru 
controlarea și îndrumarea activității 
secțiilor. ,

O slabă preocupare pentru creșterea 
calității au dovedit-o și tehnicienii și 
antrenorii din orașul Cluj. Străduințele 
pe care le-au depus unii dintre ei (de 
exemplu Gh. Marton) s-au dovedit că 
n-au putut avea rezultate substanțiale, 
mai ales că nici nu au fost sprijinite 
și de consiliul clubului sportiv orășe
nesc. Clujenii au stabilit, de altfel, un 
adevărat ,,record" al indiferenței față 
de campionatul republican pe echipe. 
Ei nu s-au prezentat de trei ori, împie- 
dicînd astfel buna desfășurare a în
trecerilor.

Dacă in ceea ce privește evoluția 
sportivilor fruntași in competițiile in
ternaționale am avut în 1962 mai puține 
satisfacții decît în alți ani, în schimb 
ne-a bucurat mult comportarea luptă
torilor tineri. Aceștia s-au afirmat cu 
prilejul campionatelor republicane de 
juniori și seniori, la clasice și libere. 
Specialiștii au notat astfel numele lui

1X2X1X21
Report 94*668  lei

Tri ultimul timp, concursurile Pro
nosport au furnizat numeroase sur
prize și premii importante. Aceasta 
este de bună seamă și urmarea fi
rească a introducerii Premiului Spe
cial de 50.000 lei.

La concursul special din 23 de
cembrie Sinculescu Ion de la G.A.S.

Cornățel, regiunea Argeș și Mihai 
S. Mihai din Ploiești au obținut fie- 
care cite 54.014 lei. Tot la acest con
curs HERA MIHAIL din Caransebeș 
a cîștigat un AUTOTURISM „SKO- 
DA-OCTAVIA" (fotografia alăturată).

La concursul din 30 decembrie 
1962, celor nouă cîștigători cu 12 
rezultate le-a revenit cite 4.810 lei. 
Dintre aceștia patru au indicat pe 

D. Bacalu (Tuloea), M. Văcăroiu (Hu
nedoara), I. Baciu (București) etc. care 
s-au impus alături de sportivii consa- j 
erați.

Participanții la ședința de analiză a 
F.R.L. au arătat că nivelul tehnic al 
luptelor libere a înregistrat un salt vi- I 
zibil și promițător. In anul care a trecut 
într-o serie de secții ca Steaua Bucu
rești, Steagul roșu Brașov, Voința i 
Tg. Mureș, U.S.O. Galați etc s-a dus o 
activitate rodnică. Pentru prima oară 
după opt ani, am asistat la o finală de I 
campionat în care procedeele de lupte ! 
clasice nu au depășit cifra de 3 la sută 
față de cele de lupte libere. Acesta este I 
un fapt îmbucurător — a arătat profe- J 
sorul de educație fizică Vascul Popovici. I 
Ei nu constituie insă decit un început ' 
de drum. Trebuie să năzuim mai de- • 
parte, mai sus Acest mai sus, înseamnă j 
o comportare valoroasă la campionatele : 
mondiale ce vor avea loc în acest an 
la Sofia și la Jocurile Olimpice din 1964. 1

Care este drumul pe care trebuie să-1 I 
urmăm ca să obținem din nou rezul- , 
tate superioare la lupte clasice și ca j 
să ne afirmăm și la luptele libere ? 
Această problemă a fost discutată sub 
toate aspectele și numeroși vorbitori au 
propus căile de rezolvare.

Iată cîteva : In primul rînd lărgirea 
bazei de mase a acestui sport, flotărirea 
de a introduce in Spartachiada de vară 
a tineretului trinta cu piedică este 
binevenită. Se vor descoperi noi ele
mente care, pregătite corespunzător, 
pot da rezultate superioare, in viitorul 
apropiat.

In al doilea rind. organizarea unor 
școli sportive ale UCFS în centre cu 
mult tineret ca Oțelul Roșu, Tohan și 
a unor centre de antrenament la Onești, 
Suceava, Birlad și Tuloea. Dar cu 
acestea nu se epuizează toate posibili
tățile. Ne gîndim, de asemenea, la tri
miterea tuturor tehnicienilor și specia- ; 
liștilor să ajute la organizarea etapelor 
competițiilor de mase, la organizarea 
de demonstrații in mediul industrial și î 
sătesc, pentru recrutarea elementelor 
cu calități, la trimiterea de sportivi 
fruntași pentru pregătirea participanților ■ 
la spartachiade și la alte competiții de 
mase etc.

Pe linia colegiului central de antre
nori sint necesare măsuri cît mai ur
gente și cit mai severe împotriva ace
lora care se cramponează de metodele 
învechite de pregătire, neglijind teh
nica modernă. Sugerăm, la acest capitol, 
un larg schimb de experiență intre 
antrenori.

Trebuie să pretindem sportivilor că
rora le revine cinstea să ne reprezinte 
în competițiile internaționale, o mai 
mare seriozitate in pregătire. Maestrul 
emerit al sportului Ion Cernea a spus : 
„Ne-im obișnuit ca la fiecare sfirșit de 
an să primim felicitări pentru compor
tarea noastră. Din păcate acuma nu 
poate fi vorba de așa ceva. Vina este 
a noastră, dar vă promitem că in vii
torul apropiat vom merita din nou să 
fim evidențiați. Fiecare dintre noi tre
buie să fie conștient de sarcinile ee ii 
revin, căci nu este ușor să fii un demn 
reprezentant al țării intr-o intîlnire cu 
cei mai buni din lume*.

Acestea au fost cîteva din problemele 
ee s-au discutat cu prilejul analizei 
activității F.R L. pe 1962 și credem că 
aplicarea hoUririlor luate va duce la 
îmbunătățirea calității activității lupte
lor din țara noastră.

OTTO BENKO

pentru concursul nr.
varianta cu 12 rezultate și pronostic 
exact la meciul Special, obținînd 
deci, fiecare în plus șl cite 12.500 lei, 
cota cuvenita din suma de 50.000 
lei alocată pentru Premiul Special. 
De asemenea, doi dintre ei au mal 
obținut și premii la celelalte ca
tegorii.

La concursul din 6 ianuarie 1963, 
variantelor cu 10 rezultate le-a reve
nit cite 2.856 lei.

Aceste citeva exemple confirmă 
părerea că, in perioada de iarnă, 
surprizele sint aproape nelipsite din 
concursurile Pronosport și. ca atare, 
premiile sint atractive.

Iată pronosticurile date de între
prinderea Totocalcio din Roma pen-

Zoe Reznicenco, revelația sezonului 1962

Cu puțini ani în urmă, cînd cu 
prilejul retrospectivei venea rindul 
brasiștilor, sarcina cronicarului era 
dintre cele mai plăcute, întrucît frun
tașii acestui procedeu tehnic repre
zentau o adevărată forță în materie. 
Intr-un timp aveam trei specialiști 
de renume (Heitz. Mitrofan, Oanță), 
iar la un moment dat, în 1958, la 
sfîrșitul unei curse de 200 m, Adrian 
Oanță oprea acele cronometrelor la 
numai 2 zecimi de secundă de recor
dul european.

Urmașii lor nu s-au arătat însă 
prea vrednici. Și astfel în 1961, anul 
retragerii lui Mitrofan, cel mai bun 
rezultat în proba clasică de 200 m îl 
reușea Al. Popescu, care, amintin- 
du-și de procedeul său de debut, și-a 
încercat forțele la campionatele repu
blicane cîștigind cursa... In 1962 cel 
mai bun se dovedea a fi Ian Condies- 
cu, aflat in primul său an de senio- 
rat. Dar atît el cît și următorul pe 
listă, Al. Schmaltzer, obținuseră tim
puri cu care nu ne-ar fi putut re
prezenta onorabil la campionatele eu
ropene. Și totuși, de-a lungul sezo
nului 1962 s-a putut observa că bra- 
siștii noștri sint deciși să se vorbeas
că din. nou despre ei în arena inter
națională. Schmaltzer și Condiescu au 
încercat noua variantă a procedeului 
tehnic bras (caracterizată printr-o 
frecvență mai mare a brațelor și pi
cioarelor) conștienți find că stilul 
clasic este de-acum depășit.

3 din 20 I. 1963
tru meciurile cuprinse în programul 
concursului Pronosport de mîine (nr.
3 din 20 ianuarie 1963).

I — 1, X ; II — 1 ; III — 1 ; IV
— 1, 2 ; V — X, 2 ; VI — 1, 2 ;
VII - 1, 2 ; VIII — 1 ; IX — 1, X ;
X — 1, 2 ; XI — X, 2 ; XII — 1, X ;
Sp. — 2.

Programul concursului următor (nr.
4 din 27 ianuarie 1963) :

LOTO-CENTRAL

1. Atalanta -— Juventus
2. Bologna -- Venezia
3. Fiorentina — Sampdoria
4. Genoa — Modena
5. Lanerossi — Internazionale
6. Milan — Napoli
7. Roma — :Mantova
8. Torino — Palermo
9. Foggia — Messina

10. Padova — Brescia
11. Pro Patria1 — Lazio
12. Udinese —■ Verona
Sp. Catania -— Spal

La tragerea Loto-Central din ziua de 
18 ianuarie 1963, au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

22 51 54 33 87 23 15 43 16 52
Premiul special A : 51 16 23 ; Pre

miul special B : 15 52 33 ; Premiul 
special C : 87 54 22

Fond de premii : 723.905 lei.
Tragerea următoare va avea loc vi

neri 25 ianuarie 1963, în București, str. 
Doamnei nr. 2.

PRONOSPORT
Premiile concursului Pronosport nr.

2 din 13 ianuarie 1963.
Categoria a il-a : 117,9 variante a cîte 

963 lei ; Categoria a IU-a : 1445,9 varian
te a cîte 63 lei, ‘

Se reportează la concursul Pronosport 
nr. 3 de duminică 20 ianuarie 1963, la 
categoria I suma de lei 94.668.

Rubrică redactată de Loto-Prono- j 
sport.

Dintre tineri promit cel mai mult 
George Malarciuc (de la 3:02,6 la 
2:53,9 pe 200 m), Angc! Sopterian 
(de la 1:28,6 la 1:20,8 pe 100 m și de 
la 3:09.5 la 2:57, 8 pe 200 m) și Gh. 
Lowenfeld.

■ir
Cînd în anul 1961 Sanda Iordan, 

junioară, fiind, se întorcea de la So
fia cu titlul de campioană mondială 
universitară, ne gîndeam că medalia 
de aur, cucerită in capitala Bulgariei, 
o va stimula și mai mult pe valo
roasa noastră înotătoare în pregătirea 
pentru „europene".

Cu trei săptămîni înaintea campio
natelor, mai precis la 22 iulie 1962. 
S. Iordan reușea să-și îmbunătățeas
că cea mai bună performanță a sa. 
înotînd distanța de 200 m în 2:57,0, 
timp cu care candida la un loc in 
finala campionatelor europene. Nu
mai că așezată pe un fundament cam 
șubred performanța ei n-a mai putut 
fi repetată nici la Varșovia (28 iulie) 
și nici în „seriile" de la Leipzig (20 
august), unde suedeza Barbro Eriks
son se califica cu timpul de 2:58,1.

Ca o compensație, parcă, la decep
ția provocată de Sanda Iordan, bra

IN CAPITALA

AZI

HANDBAL : Sala Floreasca, de la 
ora 15: meciuri în cadrul „Cupei de 
iarnă": Vestitorul — Confecția II (f); 
Progresul — Confecția I (f); C.S.S.— 
Dinamo Bacău (m); Știința — Rapid 
(f); Steaua — Rafinăria Teleajen (m); 
Rapid __ Dinamo București (m); Ti
tanii — Știința (m).

SCRIMA : Sala de la stadionul Re
publicii, de la ora 17: întreceri în 
cadrul etapei a Il-a a „Cupei orașu
lui București".

PATINAJ : Patinoarul „23 August", 
de la ora 8 și 17 : concurs de patinaj 
artistic pentru copii.

VOLEI : Saia Ciulești, de la ora 
16,15: Olimpia — Aurora (f); Voința 
— C. P. București (f); Aurora — Di
namo 1 (m); Tehnometal — Vulcan 
(m); ICECHIM - Voința (m).

MiINE

BASCHET : Sala Floreasca, de la 
ora 17, meciuri în cadrul „Cupei 
orașului București": Voința — Uni
rea (f); Rapid — Dinamo (m); ora 20: 
Steaua București. — Honved Buda-

De 8a I.E.B.S.
Pentru întîlnirile de handbal din ca

drul „Cupei de iarnă* 4 a F.R.H. care vor 
avea loc sîmbătâ 19.1.1963 de la ora 15 
și duminică 20.1.1963 de la ora 8,30, la sala 
Floreasca. s-au pus în vînzare bilete la 
casele din str. Ion Vidu, Agenția Prono
sport din calea Victoriei nr. 2. iar în 
ziua meciurilor la casa de bilete a sălii 
Floreasca.

★

Patinoarul natural din incinta terenu
lui de antrenament nr. 2 (Doherțy) este 
deschis zilnic de la ora 9—13 și 15—21.

Patinoarul artificial din parcul ,,23 
August*  este deschis pentru public sîm
bătâ 19.1.1963, ora 17—19 și duminică 
20.T 1963, de la orele 11—14 și 15—17. Se 
închiriată patine cu ghete. 

sul feminin ne-a rezervat în 1962 și 
o satisfacție prin evoluția foarte ti
nerei Zoe Reznicenco. Intr-adevăr, la 
14 ani cît avea anul trecut, rezulta
tele obținute de eleva antrenorului 
Mihai Mitrofan sint fără doar și poa
te pline ae promisiuni. Anul acesta 
Zoe Reznicenco va putea realiza cu 
ușurință performanțe sub 3 minute 
pe 200 m, concurînd-o serios pe San
da Iordan. Desigur, din întrecerea 
lor nat.ația noastră va putea avea o 
reprezentantă la Jocurile Olimpice 
de la Tokio.

G. NICOLAESCU

Iată listele primilor 10 in probele 
procedeului tehnic bras :

MASCULIN
100 m (record R.P.R. : 1:14,3 Al. Sch- 

mallzer — 1SS1J

1. I. Condiescu (Steaua) 1:15,2
2. Al. Schmaltzer (Steaua) 1:15.4
3. i . Rînea (Știinta Cluj) 1:16,0
4. St. Alexandru (Steaua) 1:16,9
5. I. Gonczi (Steaua) 1:17,2
6. G. Malarciuc (C.S. Șc. Buc). 1:17,9
7. A. Sopterian (C.S. Șc Buc.) 1:20.8
8. Gh . Lowenfeld (Olimpia Reșița) 1:21,•
9. A. Nicolau (Rapid Buc.) 1:21,3

10. D. Gloss (Steaua) 1:22.4

200 m (record R.P.R. : 2:39,5 A. Oanț*  
— 1953)

1. I. Condiescu 2:44,9
2. Al. Schmaltzer 2:45,0
3. I. Gonczi 2:50,6
4. P. Alexandru 2:51,0
5. T. Rînea 2:53,3
6. G. Malarciuc 2:53,9
7. D. Gloss 2:57,8
8. A. Sopterian 2:57,8
9. V. ștefănescu (Rapid Buc). 2:58.8

10. A. Nicolau 2:59,7

FEMININ
100 m (record R.P.R. : 1:23,2 Sanda 

Iordan — 1902)
1. S. Jordan (Dinamo Buc.) 1:23.2
2. Z. Reznicenco (C.S. Șc. Buc.) 1:94.u
3. M. Klosz (Harghita Tg. M.) l:2â.<
4. Fl. Rambosec (C.S. Șc. Buc.) 1:27.4
5. M. Dristoreanu (Dinamo Buc.) 1:293
6. N. CavaUoti (Olimpia Reșița) 1:30,1
7. M. Pastor (Harghita Tg. M.) 1:31.3
8. Sm. Lupuțiu (LC. Arad) 1:313
9. A. Mărdărescu (Steaua) 1:32,4

10. G. Tărnăuceanu (C.S. Șc. Buc.) 1:32,5

200 m (record R.P.R. : 2:57,0 Sanda
Iordan — 1962)

1. S. Iordan 2:57,0
2. Z. Reznicenco 3:01,0
3. M. Klosz 3:94.4
4. FI. Rambosec 3:12,0
5. A. Mărdărescu 3:13,3
6. M. Dristoreanu 3:13,8
7. N. CavaUoti 3:14,7
8. Sm Lupuțiu 3:15,6
9. M. Pastor 1:16,6

10. H. Boicehofschi (Progresul Buc.)3:2l3

pesta (m) — meci în cadrul „Cupei 
campionilor europeni".

HANDBAL : Sala Floreasca, da 
la ora 8,30, meciuri în cadrul „Cupei 
Sportul popular": S.S.E. Nr. 1 — Ra
pid (m); S.S.E. Nr. 2 —C.S.S. (f); Ra
pid — S.S.E. Nr. 1 (f); Voința —S.S.E. 
Nr. 2 I (m); S.S.E. Nr. 2 II - Știința 
(m).

SCRIMA : Sala de la stadionul Re
publicii, de la ora 9: întreceri în 
cadrul etapei a II-a a „Cupei ora
șului București".

PATINAJ : Patinoarul „23 August", 
de la ora 8 și 18,30: concurs de pati
naj artistic pentru copii.

VOLEI: Sala Dinamo, de la ora9: 
Steaua — C.S.O. Baia Mare (m); O- 
limpia — Dinamo Oraș Dr. P. Groza 
(m); Dinamo — Farul Constanța (m); 
Sala Ciulești, de la ora 8,30: Pro
gresul — C.S.O. Craiova (f); Știința 
— C.S.M. Sibiu (f); Rapid — C.S.M. 
Cluj (m) ; de la ora 13 : Voința — 
IPROMET (f); IPROFIL — Electro
nica (m); C.S.A. III — Semănătoarea 
(m); Confecția — Oțelul (m); Glo
bus 4- Frigul — Grivița roșie (m); Să
nătatea — M.T.Tc. (m).

IN ATENȚIA ANTRENORILOR
DE CATEGORIA A IlI-a

Reamintim antrenorilor de catego- $ 
ria a IH-a că în perioada 8—13.11. | 
a.c. Consiliul General al UCFS organi- f 
zează la Institutul de Cultură Fizică t 
un examen de avansare la categoria ? 
a U-a.

La examen au dreptul să se pre- | 
zinte numai acei antrenori care au 
activat efectiv timp de trei ani în 
categoria a in-a și au obținut re- 7 
zultate corespunzătoare. /

înscrierile se fac prin consiliile re- ; 
gionale UCFS de unde se pot lua și j 
informații suplimentare în legătură | 
cu tematica examenului.



'ț.

performantă, numele

la concursurile ce se

E. DIMITRIU
se pre-

VICTOR ZBARCEA coresp.

C. MAZILU

I. CHIVU

AUREL CRIȘAN

împlinit

la 84
ne
at-

18
pitici a U.T.A.-

SZELES,

dv.
două

un
la

„11 metri“?

echipe, 
ultimele trei

Mircea Enache) continuă

un
Spartachiadei 
a tineretului.

vorba de

B U R T C E A. 
GH.
Nu sîntem în

dăm un 
precis.

,A’,
unii doro- 
nu prea ere- 
faceți ! Do- 
avut pînă

_________ patriei 
începind cu 

anului 1946 și

1954 la 
campionatul 

deși se prezen- 
atunci pentru prima

toate pronosticurile, 
în

1946—1962
Steaua 

Dinamo 
U.T. A- 

Plo-

Microstatistică fotbalistică

federație

Fotbaliștii de la Pe
trolul se pregătesc 
pentru „Cupa orașelor- 
târguri".

începind voi „tîrgul“ bine 
Vă urăm — cum se cu

vine — 
Să ajungeți in finală 
Fără multă... tirguială !

In sala Floreasca... 
plouă în timpul me
ciurilor.

A remarcat fără oco
luri — 

Un spectator de la balcon: 
— „Se pot vedea

și-n poartă goluri, 
Dar și mai multe în...

plafon !“

„Cupa de iarnă “ 
handbaliștii E. Pflanter 
și M. Cala fu sz de la 
Tehnometal Timișoara 
au avut o atitudine 
ireverențioasă față de 
public.

Noi ne-am lămurit pe dată 
Că sînt firi cam certărețe 
Beci (fiind iarnâ)-i indi- 

« «ată
O măsură să-i... înghețe !

Fotografii la sosire
m urmă cu peste

50 de ani

Fotografiile la sosire, 
care au devenit indispen
sabile în probele atletice 
de sprint sau în cursele 
cicliste, nu sînt, așa cum 
s-ar putea crede, un pro
dus al timpurilor noastre. 
Fotografii la sosire au fost 
realizate încă la Jocurile 
Olimpice desfășurate in 
anul 1912 la Stockholm și 
și-au demonstrat eficiența 
atunci cînd a trebuit să 
fie liotărît numele atletului 
care a ocupat locul doi 
în proba de 1500 m.

Omul care a introdus a- 
tunci această inovație, sue
dezul Birger Lindgren, este 
și acum, 
de ani, 
lipsit de 
letice.

vîrsta de 
special or 
întrecerile

Trei cornere
Desigur că nu o dată 

vi s-a vorbit despre un ar
ticol de regulament nescris 
în nici un cod din lume, 
dar aplicat cu strășnicie 
în urmă cu 30—40 de ani, 
la meciurile de fotbal ale 
copiilor: 
11 metri 
se iscau 
legătură 
nerclor -

fost
acesta 

mint care nu schimbă as
pectul problemei : cel de-al 
treilea comer se transfor
ma automat într-o lovitură 
de la 11 metri...

trei cornere
! Că între copii 
mereu discuții în 
cu numărul cor- 

— toți jurau că 
numai... două !

este lin amă-

y’OOCOOOOOOOOOOO

In schiul 
buștenarilor 
ori campion 
mitru Enache, 
zultatele obținute de aceștia, de-a lungul 
lor.

Iată că acum un alt Enache și anume 
cuțul Cristian în vîrstă de 2 ani și 
(fiul iui 
sportivă a familiei.

Nelipsit de
zează pe pirtiile din Valea Albă, el 

adversari la

romînesc de
Constantin Enache (de mai multe 
al țării), Mircea Enache și 

sînt binecunoscute prin
Du
re- 

ani-

mi- 
luni10 

tradiția

organi- 
are me-

r&u „neșansa**  de a nu găsi... 
categoria lui ! Deocamdată...

Dar, răbdător, așteaptă... $it 
vârâtele confruntări pe pirtiile 
gătește cu sirguință sub îndrumarea tatălui 
său, așa cum ne arată de altfel și fotografia 
de față.

pină la ade- 
albe,

După eliberarea 
noastre, 
toamna _ ___
pînă în prezent (1962) s-au 
disputat 15 ediții și... ju
mătate ale campionatului 
categoriei A de fotbal.

' 35 de echipe
la întreceri 

Dinamo Bucu- 
Arad, au fost 
toate edițiile.

Din cele 
participante 
numai două, 
rești și U.T. 
prezente la 
De cite 15 ori au fost pre
zente in lupta pentru titlu 
formațiile Steaua Bucu
rești (in 1946/1947 nu a 
existat) și Petrolul Plo
iești. care în anul 1953 a 
activat în categoria se
cundă.

♦ In cadrul categoriei A 
de fotbal s-au disputat în 
total 2.474 de meciuri, 
fiind marcate un număr 
de 8.041 goluri.

♦ In baza punctelor cu
cerite, clasamentul celor 
mai bune formații In pe
rioada anilor * 
este următorul ; 
București 61,3%, 
București 60,9*/«,  
rad 56,4 o/„. Petrolul

cu cîtăva 
avut prilejul 

din nou acest 
muzeu. Si

Relicve ale sportului de acum... 2000 de ani
Pentru vizitatorii ora

șului Constanța, secția 
de arheologie a Muzeu
lui Regional Dobrogea 
constituie un punct deo
sebit de atracție.

In urmă 
vreme am 
să vizităm 
interesant
am întîlnit multe expo
nate noi, descoperite re
cent.

Printre acestea se află 
și două coifuri de bronz 
provenite dintr-o necro
polă romană. Minuțioase 
cercetări au stabilit că 
ele datează din sec. II 
al erei noastre. Muzeo
graful A. Rădulescu ne-a 
relatat că ipoteza spre 
care 
este 
furi au fost purtate de 
ofițerii romani la jocu
rile sportive cu caii.

Coifurile amintite nu 
sînt singurele relicve 
care vorbesc despre acti
vitatea sportivă de acum 
aproape 20 de secole. Pe 
masa de 
tătorului 
am avut 
mirăm o 
tuetă înfățișînd un gim
nast aflat într-o caracte
ristică poziție de con
curs. Ea a fost descope
rită de arheologul Gh. 
Poenaru, care studiază 
în prezent... vîrsta și va
loarea

Cu 
prin

înclină 
aceea că

savanții 
aceste coi-

lucru a cerce- 
M. Perșinaru 

prilejul sa ad- 
minunată sta-

ei arheologică, 
prilejul 
sălile 

cercetătorul
naru ne-a 
și asupra

vizitei 
muzeului, 

M. Perși- 
atras 
altor

atenția 
relicve

Lucruri pitorești din anii 
copilăriei ?

Da și... nu ! Pentru că, 
recent, cunoscutul specia
list maghiar Gustav Sebeș, 
luînd poziție împotriva ț*o-  
cului defensiv, care-i ră
pește adesea fotbalului a- 
proape toată spectaculo
zitatea, a ajuns la conclu
zia... copiilor de pe vre
muri. Intr-adevăr, el a pro
pus ca regulamentul să fie 
modificat 
după trei 
care lc-a 
penalizată 
la 11 metri.

în sensul ca 
cernere, echipa 
acordat să fie 

cu o lovitură de

expuse. Este
un fragment de piatră 
funerară care înfățișea
ză un gladiator cu fus- 
cina intr-o mînă și ret ia- 
rul în alta. De remarcat 
mișcarea zveltă a sporti
vului, musculatura per
fectă și ținuta sa. Alte 
basoreliefuri ii înfățișea
ză pe Augutos Retiarul 
și pe Schirtos Dacul, 
probabil unii dintre cei 
mai puternici luptători 
din acele vremuri înde
părtate. Din relatările ar
heologului Adrian Rădu
lescu am putut afla că 
pe baza unor inscripții 

descoperite la Istria s-a
putut stabili că în ora
șele grecești de pe malul 
mării, din Dobrogea, Is
tria, Tomis și Calatis,

IV înaintea 
existînd

erei 
școli 

tinerii

sportul se bucura de 
multă prețuire, încă din 
sec.
noastre
speciale în care 
greci erau pregătiți in 
vederea concursurilor de 
gimnastică. Inscripțiile 
sînt săpate în piatră, sub

Si 
de

forma unor decrete, 
au fost descifrate 
cercetătorii muzeului.

Toate acestea consti
tuie relicve în fața că
rora vizitatorii se opresc 
îndelung, vorbesc des
pre preocupările sportive 
ale locuitorilor de pe a- 
ceste meleaguri, de acum 
2000 de ani.

iești 55,6 o/n și Rapid Bucu
rești 55,3*/».

♦ Din analiza clasamen
telor se poate constata 
că titlul de campioană a 
revenit de 8 ori acelei e- 
chipe a cărei linie de atac 
a reușit să realizeze cea 
mai mare medie de goluri 
marcate pe meci (UTA 
1947, 1948 și 1950 — Steaua 
1956, 1960 și 1961 — Petro
lul 1959 și Dinamo Bucu
rești 1962). De 4 ori a ciș
tigat formația care a pre
zentat apărarea cea mai 
solidă și a primit cele mai 
puține goluri in campiona
tul respectiv (Steaua 1951, 
1952 și 1953 și Dinamo 
București 1957). In celelal
te trei ediții echipele cam
pioane n-âu strălucit nici 
in apărare și nici in a- 
tac (Oradea 1949, ”*
1954 r 
mai în două ediții echipe
le campioane au avut
atît înaintarea cea mai
eficace cît și apărarea cea 
mai greu de trecut (U.T.A. 
1948 și Petrolul 1959).

♦ Este interesant de re
marcat că deși 4 ani la 
rind (1951 -1954) linia de 
înaintare a echipei Dina
mo București formată din 
Bartha, Nicușor, Ene I, 
Ozon (Florea, Neagu) Suru 
a obținut cca mai mare 
medie a golurilor marcate 
pe meci, titlul de campi
oană in perioada respecti
vă nu a revenit ei ci for
mației Steaua București de 
3 ori și o dată arădanilor. 
Aceasta pentru faptul că 
în acești ani apărarea e- 
chipei militare alcătuită 
din Voinescu (Toma) — 
Zavoda II, Apolzan, Rodea- 
nu—Balint, Bone a reușit 
să dea randamentul cel 
mai ridicat înregistrat 
vreodată în istoria cam
pionatului categoriei A de 
fotbal după 1946.

Liniile de înaintare cele 
mai eficace au fost : cea 
de la U.T.A. formată din 
A. Covaci (Nicșa), Mercea, 
Bonihadv, Stibinger. Du
mitrescu III (Toth III) cu 
o medie de 4,34 goluri 
marcate pe meci în 1947/ 
48 și 3,61 în 1946/47. Ur
mează în ordine echipa 
Steaua cu o medie de 2,66 
goluri pe meci, realizat în 
1956 cu Cacoveanu, Cons
tantin. Alexandrescu, Za
voda I, Tătaru. (Credem

U.T.A.
și Petrolul 1958). Nu-

LUCIAN BIDA, COMU
NA BIRCEA MICA. — 1) 
Iașin n-a abandonat acti
vitatea competițională. El 
a lipsit un timp, de pe 
terenurile de fotbal, fiind 
accidentat. In ultimele 
meciuri din toamnă a re
apărut însă în poarta e- 
chipei Dinamo Moscova. 
Și a apărat excelent '. De 
altfel, într-un clasament 
al turului, Iașin ocupă 
primul loc pe lista por
tarilor sovietici. — 2) Vic
tor Ciocîltea a ‘
— miercuri — 31 de ani.
— 3) Ion Haidu a jucat 
la Mureșul Tg. Mureș.

F. MIHAIESCU 
MARCEL 
DOROHOI. - 
natul italian 
categoria A. 
serie de "*  
categoria B o serie 
20 de * * ~ ‘
dează 
mâții 
vează 
din „B”. — 2) 
să ne spuneți dacă orașul 
Dorohoi a avut vreodată 
echipă de fotbal în 
cum susțin 
hoieni ? Noi 
dem”. Bine 
rohoiul n-a . 
acum nici echipă în „B” 
și cu atît mai puțin în 
„A”. Dar poate că răs
punsul nostru îi ambițio
nează pe dorohoieni 1 Cu 
atît

V. 
NI. 
rubrica 
asociația 
rul” din Cluj și 
că acolo 
nici 
drul 
iarnă 
neam că... ..Motorul" 
încă ..ambalat". La 
joc de cuvinte, i 
pundeti :

Vă lămurim în 
rînduri :

$i 
LEIBOVICI, 
1) Campio- 

de fotbal, 
cuprinde o 
echipe, iar 

de 
Retrogra- 

for- 
din „A” și promo- 
primele trei clacate 

,B”. — 2) „Am dori

mai bine t
GRIGORIU. FOCȘA- 
— Ocupîndu-ne la 

,In 4 rînduri” de 
sportivă „Moto- 

arătînd 
nu se organizase 
concurs în ca- 

de 
spu- 
nu-l 

acest 
răs-

„Motoru"-i ambalat,
da-n... scinduri I

AUREL GAVRILESCU, 
ARAD. — 1) Primul cam
pionat de fotbal din țara 
noastră s-a disputat în 
1909 și a fost cîtigat de 
Olimpia București. A fost 
însă un campionat dispu
tat doar de... trei echipe. 
Primul campionat divi
zionar pe țară, după sis
temul de astăzi, s-a dis
putat în 1932 și s-a în
cheiat cu victoria Ripen- 
siei—Timișoara. — 2) Care 
sînt primii 4 portari din 
tară ? Este greu de sta
bilit un astfel de clasa
ment De altfel, de ce vă 
grăbiți ? Mai așteptăm 
cîțiva ani și poate că vă 
numărăm și pe dv.. care 
anărați în momentul de 
fată cu atîta zel poarta 
echipei de 
el !
MATEI 

BRAIL A, 
ARAD. — 
măsură să vă 
răspuns absolut... 
Este însă probabil că vor 
avea loc gale de filme 
sportive și în provincie. 
Știm că se depun strădu
ințe în acest sens. Să 
sperăm că vor fi încunu
nate de succes !

M. DOBRESCU. BUCU
REȘTI. - 1) U.R.S.S. a
cîstigat de două ori cam
pionatul mondial de ho
chei pe gheață, Hocheistii 
sovietici au „dat peste 
cap” 
cîștigînd 
Stockholm, 
mondial, 
tau ___  .
oară la această competi
ție. hocheiul 
dus în 
cîțiva 
meciul 
tativa 
Canada 
la Cortina d’Amoezzo. so
vieticii au reeditat suc-

cesul 
în
Canada 
2) D 
nu sînt frați — 
dionul „23 August*  
Ia$i. construit în 
1959. are 20.000 de 
numerotate.

I. BENEA. ARAD, 
meciul de juniori Romî- 
nia—Iugoslavia, disputat 
în septembrie 1957, la 
București. în deschidere 
la meciul de fotbal al 
echipelor de seniori din 
cadrul preliminariilor
campionatului mondial, 
r.oi am prezentat urmă
toarea formație : Szilagv— 
Bărbulpscu. Motroc. Mu- 
reșan—Petru Emil, Petca— 
Ivansuc, Raab, Mateianu, 
Dumitrescu, Renie. Echi
pa noastră a învins
5-1 (3—0). —

fiind intro-
U.R.S.S. doar cu 

ani înainte. Tn 
decisiv, reprezen- 

U.R.S.S. a învins 
cu 7—2 ! Tn 1956.

că recunoașteți pe 
memorabilului meci 
Belgrad ciștigat de 
ționala noastră cu 
de 1—0). Progresul 
rești a realizat o medie de 

iar Dina- 
în anii

eroii 
de la 

na- 
scorul 
Bucu-

2,5 în 1957/1958, 
mo București 2,38 
1954 și 1962.

♦ Cea mai bună 
a fost cea de la 
București din anii___
1952, care n-a primit de- 
cit 0,63 respectiv 0,72 go
luri pe meci, * ’
rea -
dii sub un gol pe meci 
s-au mai înregistrat și în 
alți ani. In 1955 Dinamo
București a realizat 0,79 
cu Birtașu-Băcuț I și II 
Szdke — Călinoiu, Toma, 
Știința Timișoara 0,84 în 
1954, Steaua 0,86 in 1951 și 
Jiul Petroșeni tot 0,86 în 
1957/1958.

Iată și lista jucătorilor 
cu cele mai multe meciuri 
susținute în cadrul cate
goriei A de fotbal in pe
rioada 1946 — finele anu
lui 1962 :

272 de meciuri Iosif Pet
scows ki și Tiberiu Bone, 
269 — Alex. Apolzan, 264
— Titus Ozon, 257 — Petre 
Cojereanu, 253 — Iosif Ca
pas, 240 — Gh. Băcuț L 
238 — V. Băcuț n, 233 — 
Ion Panait și Andrei Mer
cea, 232 — V. Zavoda II.

O curiozitate : în clasa
mentul de mai sus nu fi
gurează nici un portar. 
Aici ordinea este urmă
toarea : 207 meciuri Aurel 
Crîsnic, 185 Ion Voinescu 
și 173 Gheorghe Dungu. 
Marea rivalitate de-a lun
gul anilor cu Costică Toma 
l-a privat pe Ion Voines- 
cu de a ocupa un loc mai 
de frunte în clasamentul 
jucătorilor cu cele mai 
multe prezențe în catego
ria A de fotbal.

Putem vorbi și de re
corduri în funcție de par
tidele susținute de un 
jucător în cadrul aceleiași 
formații. Iată lista aces
tora :

253 meciuri la
— Iosif Capaș ; 
Steaua — 
213 la Jiul 
va

apărare
Steaua
1953 și

.în alcătui-
arâtată mai sus. Me-

; 208 la 
dr. T.

U.T.A.
232 la

V. Zavoda n ;
— T. Paraschi- 
Ș ti in ța Cluj

Georgescu ;
Rapid — D. Macri ; 
Dinamo

la 
la 
Rădulescu ;
Iul — Gh. Pahonțu ;
la Dinamo Buc. — I. Bart
ha.

205
200
C.Bacău

175 la Petro-
170 I

din 1954. întrecînd 
partida hotărîtoare 

cu scorul de 2—0. 
Santos și N. Santos 

* " 3) Sta-
• din 

anul 
locuri

MOISES FREDERIC
— Rupea —

imprecizie
In

ION POSTAȘU

Poliția din orașul aus
tralian Brisbane a deschis 
o anchetă împotriva jucă
torului de tenis Edward 
Cross. Ce s-a întîmplat ? 
Veți afla imediat.

In cursul unui turneu 
de tenis desfășurat la Bris
bane, Cross a expediat cu 
putere mingea în tribune. 
Cu totul întîmplător — 
explică el. Mingea albă a 
lovit însă o spectatoare în 
cap iar această suporteră 
a sportului alb nu era alta

...singura 
handbal din lume care 
condusă de o femeie 
cea norvegiană ? Președin
ta, 
este 
tîvă 
palmaresul ei : un titlu 
limpic la schi în 1936 (c 
borîre), două titluri mon
diale la patinaj viteză. 47 
de titluri de campioană a 
Norvegiei la tenis (simplu 
și dublu), precum și nu
meroase succese în diferite 
relayuri automobilistice in
ternaționale. Singurul sport 
pe care Laila Schou Nielsen 
nu l-a practicat este... 
handbalul (!).

...cei mai mari semifon- 
diști pe care îi cunoaște 
atletismul mondial la ora 
actuală sînt neozeelandezul 
Peter Snell și francezul 
Michel Jazy, ambii record
mani mondiali ? Snell de
ține recordurile pe distan
țele de 800 m. 880 yarzi 
și 1 milă, iar Jazy. pe cele 
de la 2000 m și 3000 m. 
Ca o curiozitate însă, vă 
putem spune că cei doi 
mari atleți nu s-au întîlnit 
pînă acum. în luptă direc
tă. nici măcar o dată ! Nu 
este exclus însă ca prima 
lor confruntare să aibă loc 
în acest an. cu prilejul 
concursului preolimpic de 
la Tokio.

Laila Schon Nielsen, 
o personalitate s 
a continentului.

DIVANUL
„KNOCh-OUT

Ultimul „răcnet 
dustriei nord-americane 
mobilă este un nou 
del de studio numit... 
„knock-out“. Cum este și 
normal, 
soțește 
prinde 
logic 
sportul 
acest studio 
nunțurile de reclamă — 
visați adine, la fel ca 
după un k.o. S-a sflrșît 
cu insomniile, nu veți mai 
avea coșmaruri1*.

Firma a dovedit 
rație și atunci cînd 
gajat drept agent 
pal de publicitate pe fos
tul boxer profesionist Jim 
Bellard care din 42 de 
meciuri disputate a... pier
dut 30 prin k.o. La prima 
întîlnire cu cumpărătorii 
Bellart a declarat : „Pe 
aceste studiouri se ațipește 
ușor, ca după un k.o. Pol 
să garantez aceasta întru- 
cît sînt un specialist !

reclama care în- 
noul produs cu- 

o bogată termino- 
împru mutată 
cu mănuși, 

afirmă a-

•«

inspî- 
a an- 

princi-

sau.. precizie?
decît... soacra tenismanu- 
lui. Ea a depus o plîngere 
la poliție împotriva 
relui ei, în care 
lovitura a fost 
cu premeditare 
trăiește de doi 
picior de război44

Trebuie să recunoaștem, 
poliția din Brisbane se 
află într-o serioasă dilemă. 
0 asemenea metodă de 
„răzbunare44 a unui ginere 
împotriva soacrei sale nu 
a mai fost întâlnită 
acum niciodată...

gine- 
a firmă că 
expediată 

întrucit 
ani „pe 

cu Cross.

Cînd alergătorul nu aude bine. 
Desen de V. Nașcu



Astăzi și miine,

Ultimul 
act al turului

Meciurile celei din urmă etape a 
turului in campionatele categoriei A 
se desfășoară astăzi și mîine,

CAMPIONATUL MASCULIN : Ra
pid București —'■ C.S.M. Cluj, Steaua 
București — C.S.O. Baia Mare, 
C.S.M.S. Iași — Progresul București, 
Știința Galați — Știința Cluj (seria I), 
Dinamo București — Farul Constanța, 
Olimpia București — Dinamo Oraș 
Dr. P. Groza, Știința Timișoara — 
Fulgerul Suceava, Petrolul Ploiești — 
Tractorul Brașov (seria a II-a).

CAMPIONATUL FEMININ : Voința 
București — C.P. București, Progre
sul București — C.S.O. Craiova, Farul 
Constanța — Partizanul roșu Brașov 
(scria I), Știința București — C.S.M. 
Sibiu, Voința M. Ciuc — Rapid Bucu
rești, Olimpia Brașov — Metalul 
București, C.S.O. Timișoara — C.S.M. 
Cluj (seria a Il-a).

• ALALTĂIERI, LA TIMIȘOARA, 
în meciul masculin restanță : Știința— 
Dinamo București 2—3 (11—15, 15— 
13, 15—11, 3—15, 6—15),

lata situația în clasamente a echipe
lor. înaintea ultimei etape a turului.

Seria I
CAMPIONATUL MASCULIN

1. (11 Știința Cluj 6 6 0 18: 8 (363:294) 12
2. (2) Rapid Buc. 6 4 2 16: 7 (325:255) 10
3. <3> C.S.M.S. Iași 6 3 3 12:12 (298:319) 9
4. <ri C.S.O. B. Mare 6 3 3 13:14 (326:369) 9
5. P) șuiața Galați 6 3 3 12:14 (331:350) 9
6. (S> Steaua Buc. 6 2 4 10:13 (283:281) 8
7. <■»> Progresul Buc. 

C.S.M. Cluj
6 2 4 11:15 (325:343) 8

8. (8) 6 1 5 8:17 (296:336) 7

Seria a II -a
1. (1) Dinamo Buc. 6 5 1 17: 8 (357:252) 11
2. (2) Tract. Brașov 6 4 2 14: 8 (300:243) 10

P. Groza(3)3.

4 I 
3 3 
2 4
1 5
1 5

10
3
8
7
7

(4)
(5) 
(«)
(7)
(8)

14:10 
10:15 
12:15
3:17
0:17

(290:203) 
(233:339) 
(335:350) 
(282:340) 
(231:355)

4.
5.
6.
7.
8.

Dinamo orașul Dr.
6 4 2 14: 8 (295:267) 10 
6
o
6
6
0

Farul Coast. 
Petrolul PI. 
Știința Tim. 
Olimpia Buc. 
Fulgerul Suc.

CAMPIONATUL FEMININ
Seria I

t. (11 Dinamo Buc. 7 7 0 21 1 (324:162) 14
2. (2) Știința Cluj 7 6 1 18 5 (3Z3:2OS) 13
3. (3) Farul Const. 8 4 2 12 8 (242:234) 10
4. (4) C.S.O. Craiova 6 2 4 8 U (249:279) 8
5. P) Part roșu Br. 6 2 4 8 13 (206:272) 8
6. (5) Progresul Buc. 6 2 4 8 15 (230:295) 8
7. C.P. Buc. 6 1 5 8 10 (255:299) 7
8. <81 Voința BUC. 6 1 5 4 16 (204:287) 7

Scria a a -a
1. (1» Rapid Buc. 6 5 i 17 3 (291:160) 11
2. (2) C.S.M. Sibiu C 5 i 17 0 (325:217) U
3. <31 Știința Buc. 6 3 3 13:10 (291:257) 9
4. <«> Metalul Buc. 6 3 3 12U3 (296:315) 9
5. P) C.S.M. Ctaj 6 3 3 10:13 (257:291) 9
6. (4) Voința M. Ciuc 6 3 3 10:15 (272:333) 9
7. <s> Olimpia Bi. 6 2 4 9:12 (252:269) 8
8- (81 C.S.O. Tim. 6 0 6 2:12 (151:293) 6

a clasamentelor 
locurile ocupate

In coloana a doua
— intre paranteze — 
de echipe dupâ etapa a eineea.

MECIUL STIiNTA GALATI - 
STIINTA CLUJ SE JOACĂ 
MÎINE LA... CONSTANTA
GREȘELILE... COSTA. Și se plă

tesc. Prețul lor îl constată acum din 
nou secția de volei a clubului Știința 
Galați, care suportă consecințele ne
corespunzătoarei munci educative 
duse cu sportivii și cu spectatorii pen
tru stirpirea manifestărilor de local
patriotism, precum și urmările repe
tatelor sale lipsuri constatate în or
ganizarea meciurilor divizionare acasă. 
Comisia de disciplină din cadrul 
F.R.V. a luat în discuție rapoartele 
observatorilor federali cu privire la 
condițiile organizatorice improprii in 
care s-au desfășurat meciurile mascu
line de cat. A. Știința Galați — Steaua 
București și Știința Galați — Pro
gresul București. Aceste condiții au 
favorizat manifestările nesănătoase 
ale unor jucători și pe cele de-a 
dreptul huliganice ale unui grup de 
spectatori, începind cu continua insul
tare și ducînd pinâ la lovirea arbi
trului la intîlnirea Știința — Progre
sul. Ca urmare a celor constatate, 
secției de volei Știința Galați i-a fost 
ridicat dreptul de organizare pe timp 
de trei etape, cu avertizarea că în 
caz de repetare echipa va fi scoasă 
din campionat. Totodată, pentru com
portarea nedisciplinată, nesportivă, 
constînd in incitarea publicului prin 
proteste repetate la deciziile arbitru
lui, jucătorul Brandenburg Traian, 
aflat în recidivă, a fost suspendat pe 
trei etape, începind cu jocul de mîine, 
iar jucătorul Gigma Dumitrac'ae a 
fost sancționat cu avertisment. In 
sfîrșit, s-a recomandat colegiului 
central de arbitri să analizeze com
portarea arbitrilor auxiliari gălățeni 
Conciu Gh. și Ghițescu D-tru, iar 
colegiul central de antrenori să ia în 
discuție nesatisfăcâtoarea muncă edu
cativă purtată cu jucătorii de către 
Balaiș Florin, antrenorul echipei 
Știința Galați.

Ca urmare a sancțiunii, mîine sec
ția de volei a clubului gălățean va 
organiza meciul Știința — Știința 
Cluj la Constanța.

TURNEUL ECHIPEI DE HOCHEI A BUCUREȘTIULUI
• Amănunte de la jocul cîpigat cu 6—0 la 
victorie a echipei locale • Astă-seară, ultimul

Echipa de hochei pe gheață a 
Bucureștiului și-a continuat turneul 
de pregătire pe care îl întreprinde in 
Austria. Miercuri seară, sportivii ro- 
mini au jucat la Klagenfurt, unde 
au întîlnit puternica echipă locală 
Atletik Klub. Dupâ cum s-a anunțat, 
jucătorii noștri au repurtat victoria 
cu scorul de 6—0 (1—0, 1—0, 4—0).

Revenim azi cu cîteva amănunte 
asupra acestei partide :

Jocul s-a desfășurat pe patinoarul 
acoperit al clubului Klagenfurt A.K., 
în fața a 3500 de spectatori. Gazdele 
au avut în formație trei jucători ca
nadieni, Dan Wung, Lemon și Mo
relli. (Acest lucru nu trebuie 
surprindă, 
cident se 
comerciale 
cluburi să 
jucători canadieni, care 
Ies 
cale, neputînd fi folosiți in compe
tiții oficiale). Reamintim cititorilor 
noștri că echipa din Klagenfurt este 
cîștigătoarea turneului desfășurat la 
începutul lui decembrie la Belgrad, 
unde a întrecut în finală pe Știința 
București cu 7—2. De data aceasta, 
hocheiștii noștri au jucat excelent, 
remarcindu-se mai ales linia Szabo 
II, Ferenczi, Szabo I, care a realizat 
combinații de mare spectacol. De 
altfel, această linie a și înscris 5 go
luri : Szabo II (3), Szabo I șl Fe
renczi cite unul. Al șaselea gol al 
echipei Bucureștiului a fost realizat 
de Andrei. Jocul a fost condus de 
arbitrii Tiron (R.P.R.) și Nickelhand 
(Austria). Selecționata București a 
aliniat formația : Pușcaș—lonescu,
Czaka, Varga, Pană—Szabo II, Fe
renczi, Szabo I, Biro, Andrei, Tacaci, 
Calamar, Ioanovici.

să 
deoarece în țările din oc- 
obișnuiește — din motive 
și de reclamă — ca unele 
angajeze pe timpul iernii 

bineințe- 
joacă numai în meciuri ami-

Klagenfurt • La Innsbruck, 
meci, la Cortina d'Ampezzo.

INNSBRUCK (prin telefon). Joi 
seara, pe patinoarul acoperit din lo
calitate, in fața a peste 6'‘00 specta
tori, echipa Bucureștiului a pierdut 
în fața formației locale „Innsbruck". 
Scor : 6—2 (3—0, 2—0, 1—2). Gazdele 
au avut în formație doi jucători ca
nadieni profesioniști, Mac Donald și 
Requin, care au înscris fiecare cite 
3 goluri. Pentru noi au marcat Pană

a 
că- 

la 
de 

s-a 
re-

și Ferenczi. Echipa Bucureștiului 
fost dezavantajată de faptul că a 
lătorit toată ziua de joi (sosind 
Innsbruck cu două ore înainte 
joc), precum și de faptul că Biro 
accidentat în min. 3 al primei 
prize și n-a mai intrat Pe teren.

Astă-seară, echipa noastră iși 
cheie turneul, jucînd în Italia, 
Cortina d’Ampezzo.

Iarna SI

Luptă strinsă in turneul de șah 
de la Bad Liebenstein

Ciocilica la învins pt Uhlman!

runde nici 
să se dis- 
doi lideri 
lungul u-

în- 
la

Turneul internațional de șah de la 
Bad Liebenstein continuă sub semnul 
unei lupte strînse. După 5 
un concurent nu a reușit 
tanțeze, întrecerea avînd 
și 10 șahiști înșiruiți de-a
nui singur punct. O surpriză de pro
porții a constituit-o startul foarte slab 
al marelui maestru Uhlman, învins 
în trei runde consecutive. Astfel, u- 
nul din principalii favoriți ai tur
neului se află, deocamdată, pe penul
timul loc.

Reprezentantul nostru. Victor Cio- 
ciltea, a remizat primele trei par
tide ou Minev, Fuchs și Szilaghy. In 
runda a IV-a el a pierdut la Gipslis, 
deși avusese o poziție avantajoasă. A

f O aiul...
pe gin- 
echipele 
iși des- 
intreru-

timp 
ase- 
vin 
(ei

Iarna aceasta deosebit de grea 
care bintuie in țările Europei occi
dentale a pus, fără îndoială 
duri, mai mult decit oricind, 
profesioniste de fotbal, care 
fășoară campionatul fără
pere între tur și retur. Dar terenu
rile nepracticabile (desfundate sau 
acoperite de gheață sau zăpadă) de
termină de cele mai multe ori pe 
arbitri sau federațiile de specialitate 
să amine jocurile. In Anglia, de 
pildă, în ultimele trei săptămîni au 
fost aminate 
ciuri de ligă 
ce in Olanda 
fășurat etape
în Franța, R.F.G. și Italia, pentru 
același motiv, numeroase meciuri nu 
au mai avut loc.

sportivă occidentală in
sistă asupra necesității 

întreruperii 
telor pentru
pauză de iarnă, care ar 
trebui să existe. Moti
vele sînt convingătoare : 
in condițiile atmosferice 
neprielnice calitatea jocu
rilor suferă foarte mult, 
jucătorii sînt supuși unor 
eforturi care dăunează 
sănătății acestora, iar 
terenurile gazonate sint 
distruse. Pe de altă parte,

aproape 200 
și cupă, 

șl Belgia nu 
intregi. De

de me
in timp 
s-au des- 
asemenea

„O fază dintr-un meci de polo ? Nu, de fot
bal, Dar despre ce fel de fotbal poate fi 
vorba pe un teren care este o mare de apă 
și noroi ? — se întreabă revista „Kicker", 
care publică această fază din meciul Saar- 
brucken — Eintracht Kreuznach din campio

natul R.F.G.

campiona- 
așa-zisa

din punct de vedere financiar 
programarea unor meciuri pe 
nefavorabil este considerată, de 
menea, nerentabilă. Spectatorii 
în număr mic la meciuri
preferă căldura camerei și... urmă
rirea partidelor la televizor), fără 
a mai vorbi de faptul că echipele 
care se deplasează sute de kilometri 
au surpriza să nu joace pentru 
între timp arbitrii constată starea 
renului drept necorespunzătoare.

O statistică din ultimii 10 
arată că în luna decembrie 7,1 
sută din meciurile de campionat din 
Occident au fost aminate, iar în luna 
ianuarie numărul lor a crescut la 
11,1 la sută.

Așadar, toate argumentele pledea
ză în favoarea necesității întrerupe
rii campionatelor in timpul iernii. 
Referindu-se la această problemă 
revista vest-germană „Kicker" scria 
printre altele: 
campionatul cu o 
și să-l încheiem 
tirziu decit să se 
timp nefavorabil.
răsăritene, al țărilor nordice și chiar 
a celor din Europa Centrală (Austria, 
Elveția) unde se întrerupe campiona
tul in timpul iernii poate fi urmat 
și de țările occidentale".

că 
te-

ani 
la

,Mai bine să începem 
lună mai devreme 
cu o lună mai 

joace fotbal pe un 
Exemplul țărilor

1NTILNIRI INTERNAȚIONALE
ALE FOTBALIȘTILOR NOȘTRI l> »

I
• In cadrul pregătirilor pentru a XVI-a ediție a Turneu

lui U.E.F.A. (aprilie, în Anglia), lotul nostru de juniori va 
susține, la sfirșitul acestei luni, două ioțilniri in R. P. Bul
garia. Partidele vor avea loc la 26 și 29 ianuarie, in com
pania reprezentativei bulgare de juniori, care se pregătește 
în vederea dublei intîlniri cu Iugoslavia, din preliminariile 
Turneului U.E.F.A. E probabil ea Iotul nostru să mai sus
țină un joc, la 1 februarie, cu o echipă de club.

• înaintea primului meci cu Ferencvaros, în „Cupa ora-
șelor-tîrguri", Petrolul va susține cîteva jocuri internațio
nale pentru pregătirea echipei. Intre 24 și 23 ianuarie, for
mația ploieșteană va evolua în Liban, iar de aici va pleca 
în Grecia, unde de asemenea va susține cîteva intîlniri.

• în februarie, Farul Constanța va întreprinde un turneu 
în R. D. Germană, urmînd să joace la 21 februarie la Ber
lin, la 24 februarie la Karl Marx Stadt și la 27 februarie 
la Dresda.

SCRISOARE DIN
ÎNTRECERILE DE SCHI, 

LA ORDINEA ZILEI
„Otecestven Front", precum și de 
consiliile asociațiilor sportive. Men
ționăm de asemenea că un sportiv 
poate efectua mai multe coboriri, 
luindu-se în considerație cel mai bun 
timp realizat. Concursuri de schi au 
loc 
ale

în aceste zile in multe localități 
Bulgariei.

CEI MAI BUNI IN 1962

SOFIA
Liutvi Ahmedov (1959), Dimităr Do- 
brev (1960) și
(1961).

Dimităr Hlebarov

CU GINDUL LA ROMA...

toi iar terenurile

cu schiurile de pe cel mai 
vîrf al muntelui Vitoșa, situat 
altitudine de 
participă în

2286 m, acțiune la 
fiecare sîmbătă și 
număr de iubitori 
capitala Bulgariei

Sosirea zăpezii, mai devreme ca în 
alții ani, a adus o dată cu ea și.„ 
concursurile de schi. Intr-adevăr, in 
timpul iernii întrecerile de schi cons
tituie o mare atracție pentru iubitorii 
de sport din Bulgaria. Condițiile 
prielnice fac ca în multe localități 
ale țării să se organizeze la fiecare 
sfîrșit de săptămînă numeroase com
petiții de mase la schi și săniuțe. 
Una dintre aceste întreceri este cobo- 
rîrea 
înalt 
la o 
care
duminică un mare 
ai sportului din 
și din împrejurimi. Un aspect demn 
de subliniat este acela că la această 
competiție de mase participă oameni 
ai muncii de cele mai diferite vîrste. 
La dispoziția începătorilor se află 
instructori voluntari din asociațiile 
sportive sofiote. Ei dau indicații a- 
celora care pășesc pentru prima oară 
pe pîrtiile de schi. Acei sportivi care 
vor obține cele mai bune rezultate 
în timpul coborîrii vor fi premiați, 
primind cadouri oferite de ziarul

Pentru a cincea oară, ziarul „Na- 
roden sport" din Sofia a organizat o 
anchetă pentru desemnarea celor mai 
buni sportivi bulgari pe anul trecut. 
La această anchetă au participat 49 
de ziariști sportivi. Cel mai bun spor
tiv al Bulgariei pe anul 1962 a (ost 

Vîlcev, 
libere

considerat luptătorul Enio 
campion mondial de lupte 
(469 p). El a fost urmat de Gheorghi 
Peev (șah) — 237 p, Diana Iorgova 
(atletism) — 233 p, Boian Radev 
(lupte) — 229 p, Krali Bimbalov 
(lupte) — 219 p, Vanea Voinova (bas
chet) — 
tere) — 
tație) — 
— 86 p
tism) —

109 p, Ivan Veselinov (hal-
107 p, Valentin Popov (na-
99 p, Peter Tacev (haltere) 
și Maria Velceva (parașu-

85 p. Reamintim că la pre
cedentele anchete primele locuri au 
fost ocupate de Vanea Voinova (1958),

Deși iarna e in 
de fotbal sînt acoperite de o mantie 
albă, iubitorii de fotbal din Bulgaria 
trăiesc în aceste zile clipe emoțio
nante. Ei se gindesc la cel de-al trei
lea meci Bulgaria—Portugalia, care 
va avea loc miercuri 23 ianuarie pe 
stadionul olimpic din Roma, meci de
cisiv pentru calificarea într-o etapă 
superioară ă „Cupei campionilor eu- 
ropeni“ la fotbal. După meciurile sus
ținute în Algeria, fotbaliștii bulgari 
se află de joi in capitala Italiei, unde 
iși continuă pregătirile. In partida 
de miercuri, echipa Bulgariei va fi 
lipsită de doi componenți de bază. 
Naidenov și Kolev, 
derația bulgară de 
abateri disciplinare 
dei ȚDNA—Levski.
Roma va fi condusă de arbitrul 
lian Adami.

suspendați de fe- 
specialitate pentru 
în cursul parti- 
Intilnirea de

TOMA
corespondentul 

popular'

la 
ita-

HRISTOV
ziarului „Sportul 

‘ Ia Sofia

doua zi, insă, fostul nostru campion 
s-a revanșat strălucit, învingîndu-1 de 
o manieră categorică pe Uhlman. A- 
cesta, eu negrele, a adoptat o va
riantă mai veche a apărării franceze, 
mult utilizată în anii trecuți de ma
rele maestru Boleslavski. Profitînd 
de avansul de dezvoltare Ciocîltea a 
sacrificat o calitate la mutarea a 
22-a, obținînd un atac puternic. Pu
țin mai tirziu, un nou sacrificiu, de 
data aceasta de figură, a 
luptei la mutarea a 32-a. 
care a jucat Ciocîltea a 
frumoasă impresie în sala

Iată celelalte rezultate:
viei — Baumbach 1—0, Pitsch — Bal- 
cerowski !/2—’A (runda a H-a), Mi- 

Fuchs 0—1, Szily — Pitsch 
Baumbach — Karaklaici 

Balcerowski — Damianovici 
(runda a IlI-a), Damiano- 

Szily 1—0, Baumbach — Bal
cerowski 0-1, Pitsch — Lieberth 
1—0, Malich ■— Jansa 1—0, Uhlman — 
Polugaevski 0—1, Szilaghy — 
*/a—’A, Karaklaici — Fuchs 
(runda a IV-a), Lieberth — 
novici l/2- 
Balcerowski — 
Jansa — Pitsch 
Malich Vș—'/2> 
’A-'A. ~ ’
(runda a V-a).

Clasamentul după cinci 
1—2. Damianovici, Gipslis 
3—6. Pitsch (1), Balcerowski, 
gaevski, Malich 3 p„ 7—10. CIOClL- : 
TEA, Fuchs, Szilaghy, Karaklaici 2’fc 
p., 11—13. Jansa (1), Lieberth, Minev 
2 p., 14—15. Baumbach, Uhlman l'/i 
p., 16. Szâly 1 p.

Ieri a fost zi liberă.

pus capăt 
Maniera in 
produs o 
turneului.
Damiano-

nev — 
*A—Vi. 
■A-’A,
72—•Vi
viei —

Minev 
‘A-’A 

Damia- 
*/2, Szily — Baumbach 0—1, 

Karaklaici */» —’/>,
într., Polugaevski — 
Minev —

— SzilaghyFuchs
Gipslis

runde :
S’/2 P-.

Polu-

ȘTIRI DIN ATLETISM
IN AUSTRALIA, unde acum este 

vară, sezonul atletic se află în plină 
desfășurare. La Brisbane a avut loc 
un concurs în care Bigby a alergat 
100 m plat in 10,2 sec., invingin- 
du-1 cu o zecime de secundă pe 
Cleary.

Alte rezultate: înălțime: Sneaz- 
i well 2,08 m ; triplu salt: Tomlinson 

15,95 m; 3 mile: Cook 13:43,0; 3 000 
m obstacole: Blackney 8:50,0.

SĂRITORUL cu prăjina Rudolf To- 
masek. clasat pe locul doi la „euro
penele" de la Belgrad, cu rezultatu^^ 
de 4,72 m, a fost desemnat cel ma^^ 
bun atlet cehoslovac pe anul 1962. 
împreună cu antrenorul său, Z. Prji- 
god, recordmanul cehoslovac va p.e- 
ca peste cîteva zile în Finlanda, 
pentru a se antrena timp de două 
săptămini cu Pentti Nikula, 
mânui mondial al probei, 
toarcere, Tomasek se va opri 
Germană, unde va participa
diționalul concurs de sală organizat 
de clubul Dynamo Berlin.

CEA DE-A 31-a ediție a cursei de 
alergare, denumită și crosul celor 
„5 mori", care se desfășoară anual 
in Italia, va reuni la 14 martie pe 
cei mai buni fondiști europeni. Or
ganizatorii au invitat pe recordma
nul mondial Piotr Bolotnikov, pe cu
noscutul atlet francez Michel Jazy 
și pe belgianul Gaston Roelants, 
campion european la 3 000 m obsta
cole. Federația italiană duce tratative 
pentru a avea la start și pe campio
nul olimpic de maraton Bikila 
Abebe (Etiopia).

record- 
La in- 
in R.D. 
la tra

Pe scurt
0 Recordmanul mondial de 

Iuri Vlasov se află de cîteva 
vizită în Cuba. Recent el a ținut o 
conferință în sala de sport a Univer
sității din Havana. După conferință, 
Vlasov a dat indicații practice tine
rilor halterofili cubanezi.

® La numai 5 zile după ce a sta
bilit un nou record mondial in pro
ba de 220 yarzi fluture, înotătorul 
australian Kevin Berry, în virstă de 
17 ani, a realizat o nouă performan
ță excepțională. EI a înotat 110 yarzi 
fluture în 59,0 sec., corectînd cu 4 
zecimi de secundă recordul mondial 
care-i aparținea,

O A început turneul internațional 
feminin de șah de la Beverwijk Ia 
care participă și campioana lumii 
Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.). In pri
ma rundă Gaprindașvili a ciștigat la 
Gombasz (R.P. Ungară), Alexandra 
Nicolau (R.P.R.) a pierdut la Jova- 
novici (Iugoslavia), iar Van Viering 
(Olanda) la Ljiljak (Iugoslavia).

• în sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la baschet 
masculin : Alsace de Bagnolet—Olim
pia Ljubljana 80-61 (26—23). Returul 
se va disnuta Ia Ljubljana.

haltere 
zile in
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