
mint, pc patinoarul „23 August"

PRIMELE JOCURI DIN CADRUL TURNEULUI FINAL
Al CAMPIONATULUI R. P. R. LA HOCHEI

la luptă pentru puc

Cea mai importantă compe
tiție internă de hochei pe ghea
ță, campionatul republican 
(turneul final), începe miine 
In Capitală. La ediția din acest 
an participă șase echipe : 
Steaua, actuala campioană, 
Voința Miercurea Cine, Știința 
București și Știința Cluj (cali
ficate direct, pe baza clasa
mentului de anul trecut), 
Avintul Gheorghieni și Stea
gul roșu Brașov (care și-au cîș- 
tigat dreptul de participare în 
urma ocupării primelor două 
locuri în turneul de 
desfășurat săptămîna 
la Gheorghieni).

Iubitorii de hochei 
tală așteaptă cu mult interes 
întrecerea care începe miine. 
Și aceasta, în primul rind, da
torită faptului că spre deose
bire de anul trecut, cînd Steaua 
a pornit net favorită și a cu
cerit titlul cu multă ușurință, 
obținînd victorii la scor, de 
data aceasta militarii au un 
concurent foarte redutabil : 

calificare 
trecută

din Capi-

Cicliștii noștri se pregătesc intens 
pentru „Cursa Păcii"

r Din Europa și din unele țări 
ale Africii ne sosesc numeroa
se vești despre intensele pre- 

pe care rutierii amatori 
le fac în vederea participării 
la cea de a XVI-a ediție a 
„Cursei Păcii**.  în echipa R. D. 
Germane a reapărut multiplul 
campion al lumii și cîștigător 
al „Cursei Păcii* 4 — Gustav 
Schur, în formația Uniunii So-

(Continuare in pag; a 7-a)

lhiștiu. in virslă de 6 uni 
sărituri dificile. Ea a cucerit

COSTEA
H. NAUM Cea mai mică sportivă, Beatrice 

a impresionat prin grafie, ritm și
titlul de campioană a Capitalei la categoria... 7—B arii

M.

con- 
difi-

yietice cei patru ași, Kapito
nov — Melihov — Saidhujin — 
Petrov, se pregătesc pentru noi

Un grup de cicliști din lotul republican, la antrenament pe șoseaua 
înzăpezită a Herculanelor. De la stingă la dreapta : Florian Cris- 
tescu, Crigore Nicolae, Simion Ariton, Ion Stoica, Constantin Dumi

trescu. In spate: Ion Ardeleana

Grija pe care forurile de 
specialitate o manifestă față de 
pregătirea rutierilor care vor 
participa la viitoarea ediție a 
„Cursei Păcii" este pe deplin 
justificată. A XVI-a ediție a 
marii întreceri cicliste inter
naționale — denumită pe drept 
cuvînt un adevărat campionat 
mondial de lung kilometraj — 
programează un număr de ki
lometri sporit, o etapă în plus 
și două grele etape contracro- 
nometru. Trebuie spus de ase
menea că ea va debuta cu di
ficile etape de urcuș. Este deci 
clar că noua ediție a „Cursei 
Păcii" va solicita și mai mult 
pregătirea rutierilor, va 
stitui un examen și mai
cil al maturității lor sportive.

Tineri și tinere!
Participați în număr cît 

mai mare la întrecerile 
sportive ale Spartachiadei 
de iarnă a tinerelului !

Activiști sportivi!
Organizați cît mai multe 

concursuri în cadrul pri
mei etape a Spartachiadei 
de iarnă a tinerelului. Fo
losiți timpul favorabil pen
tru organizarea întrecerilor 
de schi, patinaj și săniuș !

Ciuc, echipă 
acest sezon 
omogen din 
valoric. In

citează 
pot aspi- 
formațis

Pușcaș, Czaka, Ionescu, 
I, Ca! am ar, Peter, Zo- 
și o serie de jucători 
talentați ca Tarcsi, Bia-

Voința Miercurea 
care prezintă în 
un lot mult mai 
puncț de vedere 
plus, in afara acestor doi pro
tagoniști, specialiștii 
printre echipele care 
ra la titlu și tînăra 
bucureșteană Știința.

In rîndurile echipei Steaua 
activează în acest sezon, în 
afara binecunoscuților interna
ționali 
Szabo 
grafi, 
tineri, 
nu, Crișan (portarul reprezen
tativei noastre de tineret), Pe
trescu etc., care aduc echipei 
o serioasă infuzie de tinerețe. 
Pe lingă jucătorii de anul tre
cut (Hollo I și II, Andrei, 
Tacaci I sînt numele cele mai 
cunoscute), Voința Miercurea 
Ciuc beneficiază de aportul 
unor jucători consacrați, în 
frunte cu fundașul Varga și
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izbînzi, i 
Polonă, 
da, R.P. 
slovacă, Suedia și în alte țări 
au fost mobilizați specialiști de 
frunte pentru a-i pune în for
mă pe cei mai buni alergători. 
Data de 9 mai 1963 este în
scrisă cu majuscule în calen
darul eompetițional al majori
tății federațiilor de ciclism.

în Franța, Belgia, R. P. 
Tunisia, Maroc, Olan- 

. Bulgaria, R.S. Ceho-

Hunedqp7^£ET/f/?/ DJN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VĂ!

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P. Romînd
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Miine, la Floreasca,

Echipa masculină de handbal a R. P. Rom inc 
intilncștc reprezentativa Norvegiei

★

Ultima partidă inlcmațHjnală 
pe care o vor putea urmări iubi
torii handbaluliâ din (Capitală m 
această kmă se va desfășura mSi- 
ne. în sala Floreasca. Reprezen
tativa masculină a R. P. ROMI
NE va întîhîi în cel de al 33-lea 
meci din cariera eă, seireț ierna la 
NORVEGIEI. In perspectivi, un 
meci interesant în care jucătorii 
romuii vor putea face o ultimă 
verificare maintea turneului pe 
care îl vor întreprinde luna viitoa
re în unele țări nordice.

Cine sînt viitorii noștri adver
sari ? lată o întrebare pe care 
și-o pun desigur mul ți dintre eei 
care și-au asigurat deja biletul 
de intrare la meciul de miine. 
Handbaliștii norvegieni se află Ia 
prima lor evoluție in țara noastră 
și, din acest punct de vedere, 
partida prerinlă o notă de 
teres in plus. Oaspeții s-au cla
sat pe locul 7 la ultimul cam
pionat dmh)dial desfășurat in 1961 
în R. F. (Germană. De atunci 
însă, ci au înregistrat cîteva suc
cese meritorii, cum ar fi ede

in-

Opinia publică sportivă din 
țara noastră se interesează cu 
legitimă grijă ce fac în acea
stă perioadă cicliștii noștri. 
Mai ales pentru faptul că Ia 
ediția trecută comportarea e- 
chipei noastre nu a satisfăcut. 
Iubitorii sportului cu pedale 
doresc ca reprezentativa noas
tră să aibă o comportare su
perioară, să confirme bunele 
rezultate realizate la Jocurile 
Olimpice de la Roma și la 
întrecerile ce 
anual pe ruta 
Paris. Cunoscind 
tățit deziderat 
sportului ne-am 
Herculane, adică
petrece vacanța de 
de cicliști care se 
în vederea „ Cursei

se desfășoară 
Paris-Rouen- 

acest îndrep- 
al iubitorilor 
deplasat la 
acolo unde-și 

iarnă lotul 
pregătește 
Păcii".

in fața Iugoslaviei (20—15). Da
nemarcei (20—18), Olandei 
(19—16), R. F. Germane (17—14) 
și Franj ei (17—12).

Este interesant 
echipa noastră a 
gură dată echipa 
ani a avut loc 
martie 1961). m cadrul campiona
tului mondial. Atunci, reprezen
tanții noștri au învins cu 16—14 
(9—6). Mul ți dintre jucătorii 
care au evoluat în acel meci, vor 
sta față în față și in jocul de 
miercuri : Redl, Ivăne^ca. Covaci, 
Cosiache II, Hnal, Moser și 
Radulescu de la noi și Rustod, 
Ringlund, Sveslad. Strom, Sand, 
Joluinsen și Gulden 
gieni.

Antrenorul echipei 
Tresse aduce la 
jucători selecționați 
pe. Cei mai mulți sini din forma
ția Sobb Fredensborg, actuală 
campioană (Klcpperaas, Gunne- 
nid, Hansen, Ringlund, Schonfeldt 
și Sveslad), cile doi de la Nordts-

de amintit că 
intilnit o sin- 
Norregiei. Me
la Munster (9

de la twn'e-

oaspe, John 
București 13 
din 6 echi-

Foto: prof. V. BOGDAHEȚ

De ma bine de o săp- 
tămină au reînceput ' 
cursurile școWor. Pe pri
mul plan al preocupări
lor elevilor se află, desi
gur, invăfătura. In tim
pul liber însă copiii din 
orașul Bacău practică cu 
plăcere săniușul, după 
cum se vede și din fo
tografia de mai jos.

Bacău

★

OȚELE .4
Văzut de Neagu Răduțcecu

ran^, fosta campioană și Arild 
Oslo și rîtr unul dc la Gronlland, 
Oppsal și St. Hanghauțtti. „De
canul “ de virstl (30 de ani) este 
kjell Sveslad. care are și cele 
mai multe selecționări în echipa 
na ți0na lă (32). 11 urmează ime
diat portarii Oddvar Klopperaas 
și Rolf Rustad m cite 30 și res
pectiv 27 de selecționări. Echipa 
are și doi debutanți : C. Grajf- 
Ifangl și E. F. Hansen.

Reprezentativa firii noastre s-a 
pregtiit cu conștiinciozitate. 
Va fi interesant de urmărit

(Continuare In pag. a 4-a)

Concursul 
micilor
„artiști 

ai gheiii“.
Sîmbătă și duminică micii 

patinatori artistici din Ca
pitală au pus „stăpîmre" pe 
stadionul de iarnă din par
cul „23 August". Timp de 
două zile ei și-au disputat 
întîietatea în cadrul fazei 
orășenești a concursului re
publican rezervat copiilor.

DIALOG IN TIMPUL 
ÎNTRECERILOR

Cei 32 de concurenți au 
executat sîmbătă exercițiile 
impuse. Prima figură pe lu
ciul gheții artificiale a fost 
desenată de dinamovistul 
Eugen Tăujan. Crainicul a- 
nunța numele fiecărui spor
tiv care urma să evolueze. 
Lingă mantinelă își aștepta 
rîndul cea mai mică con
curentă, Beatrice Huștiu, în 
virată de șase ani. Un spec
tator a întrebat-o:

Ai emoție, Beatrice ?
Emoție ! ? Da... Adieă 

nu... Ba da !
Cert este că Beatrice Huș

tiu, Adriana Preda, Cristina 
Oană, Paul Grecu, Călin 
Tulpan, Sandu Dragoș și alți 
mici sportivi au intrat pe 
gheață cu spontaneitatea și 
naturalețea firească copiilor. 
In schimb, pe fețele părin
ților lor se citea emoția și 
chiar teama. Mai știi, pe 
gheață poți să și cazi...

SURPRIZE

Cea mai numeroasă parti
cipare a cunoscut-o catego
ria fetelor de 11 și 12 ani. 
Trebuie însă reținut că 
multe dintre concurente nu 
depășeau 10 ani. Adina Cai-

TR. IOANIȚESCU

(Continuare in pag. a 6-a)



Spartachiada de iarnă a tineretului
DIN NOU FRUNTAȘA

La ultimele două ediții ale Sparta
chiadei de iarnă, asociația sportivă A- 
vintul — Școala pedagogică din Bu
zău a ocupat locul I la faza pe ra
ion a
Buzău vor să-și reediteze și in actuala 
ediție
ani trecuți. In prezent Avîntul este 
fruntașă pe oraș in ceea ce privește 
numărul concursurilor organizate și a 
participanților. titrecerile disputate pe 
clase
masă
mare număr de concurenți. Anul a- 
ceus’.a. oer.tru prima oară, asociația 
Avîntul organizează întreceri de schi 
pentru membrii

competiției. Elevii sportivi din

frumoasa lor performanță din

la gimnastică, șah, tenis de 
haltere și trintă au atras un

săi.
C. CĂPĂȚlNĂ-coresp.

promițătoareREZIT.TATE
ÎN RAIONUL URZICENI

Pină in primele zile ale anului, 
«■mărul xrzicipanțLor la Spariachia- 
dâ a trecu: de 7 000. Cele mai multe 
întreceri s-au organizat la șah, tenis 

masă, trintă. săniuș și patinaj. A- 
sac-.aț . '-riifașe tn organizarea co no- 
peLț.ei sînt Avîntul Urziceni, Știința 
Arm. Tractorul Gir boci, Ialomi
ța Coșereni, Industria Urziceni, Avin
tul Grindu, Agricola Fierbinți și Trac
torul Grădiștea.

GH. GHEORGHIU-coresp.

organizatorii grupelor sportive 
sprijin prețios in muncă

să scriem 
pe care o

si
de 
de 

mai 
cu-

ÎNTRECEREA STUDENȚILOR 
DIN TG. MUREȘ

La asociația sportivă Știința din lo
calitate întrecerile Spartachiadei sînt 
in plină desfășurare. La concursurile 
de tenis de masă, șah și haltere, or
ganiza: e pentru studenții de la Insti- 
tatul medico-farmaceutic, au luat

parte 332 de sportivi. La tenis de 
masă o „notă" bună au obținut G. 
Balint, S. Tiberiu (anul VI medicină 
generală) precum și Lia Szecheres 
(anul I). La haltere cei mai puternici 
s-au dovedit a fi studenții S. Opra 
(anul I), O. Drenovszki (anul IV) și 
A. Borbely (anul II).

La Institutul pedagogic peste 12» 
de tineri au luat startul numai la 
tenis de masă și șah. Printre cel evi- 
dențiați se află I. Florian (anul I 
filologie), C. Miron (anul I matema
tici), Ida Dosa (anul I filologie) la 
tenis, iar I. Pop (anul III filologie),

Haidu (anul I muzica) la șah. 
Studenții acestui institut au mai con
curat la frumoase întreceri de gim
nastică, trîntă, schi și orientare tu
ristică.

lucruri în plus. Primul este 
că membrii consiliului fac pe- 
informări cu privire la activi- 
de îndrumare și control dusă

1963. 
fi 

mă-

despre pro- 
asociatiei 

anul
vor

toate
in vederea

Marin Constan-

ORGANIZAȚIEI
in așa 
ei să

ȘI

I. PAUȘ-coresp.

TOȚI MEMBRII UCFS 
UTEMIȘTII IN ÎNTRECERE

comuna Ocna Sibiului (raionul 
au

Activitatea de mase in centrul preocupării federației de tir

Fa
de cuțite) a ajuns la 1 725, dintre 
531 fete. O participare nume- 
s-a înregistrat la Recolta (l 007) 
in urma unei intense munci de

lucruri par, la prima 
de simple. In realiza- 
consiliului asociației

aceste 
destul 

insă
Gloria depune multă stră-

Una dintre preocupările de bază ale 
federației de specialitate este aceea 
de a contribui efectiv la răspindirea ti
rului in rindul maselor de iubitori ai 
sportului și de a organiza și desfă
șura o intensă activitate de cuprin
dere a acestora in practicarea tiru-

lui. Pentru a afla cum se achită fo
rul de specialitate de această impor
tantă sarcină, ne-am adresat tovară
șului I. Pilug, secretar al federației 
de tir. Din discuția avută am luat 
cunoștință de o serie de acțiuni in- 
treprinse de federație.

bază

Ocna 
pirtiî 
și un

SPRIJIN PUTERNIC SPARTACHIADEI DE IARNĂ A TINERETULUI

încă la începutul lunii decembrie 
federația a întocmit un plan de ac
țiune pentru sprijinirea întrecerilor de 
tir d.a cadrul Spartachiadei. probă 
introdusă pentru prima oară în re
gulamentul competiției. Comisiile lo
cale (regionale, raionale și orășenești) 
de tir. antrenorii, arbitru, precum și 
trăgătorii fruntași au fost îndrumați 
să contr.buie nemijlocit la organi
zarea concursurilor. Majoritatea co
misiilor. a tehnicienilor și a frunta
șilor tirului nostru au răspuns la 
chemarea federației, s-au deplasat pe 
poligoane in mijlocul participanților 
la Spartachiadă, ajutînd la buna des
fășurare a concursurilor, la pregăti
rea concurenților.

In București, pe cele cinci poli
goane puse la dispoziția participanților 
la Spartachiadă. pot fi intilniți in 
zilele de concurs antrenori de tir din 
cluburile și asociațiile din Capitală, 
precum și o serie 
rului. Federația a 
mai buni trăgători 
ta" pe participanți
care cu ocazia acestor întreceri fac 
primii pași in tir. Astfel, maestrul 
emerit al sportului Iosif Sîrbu de la 
clubul Steaua, maestrul sportului Ion 
Olârescu, de la Știința, pot fi văzuți 
deseori Ia poligonul Tineretului, ex- 
plicind cu răbdare tinerilor sportivi, 
cum se ia linia de ochire, cum se 
apasă corect pe trăgaci etc. Pe ce
lelalte poligoane își dau concursul 
la buna reușită a întrecerii Sparta
chiadei o serie de trăgători fruntași 
ca C. Antonescu, G. Vieru, Ana Go-

în prezent au participat în 
mare la întrecerile de tir 
din asociațiile aparținînd clu- 
sportive raionale Olimpia

de maeștri ai ti- 
repartizat pe cei 
pentru a-i „asis
ta Spartachiadă,

reti, Ion Tripșa, V. Enea, N. Com an 
și alții.

Pină 
număr 
sportivi 
burilor
(Tudor Vladimirescu), Metal al (23 Au
gust) și Avîntul (16 Februarie). Ur
mătoarele asociații sportive merită a 
fi scoase în evidență pentru grija 
pe care au dovedit-o la mobilizarea 
tineretului la startul probelor de tir: 
Flacăra roșie, Spartae. Școala pro
fesională de construcții din raionul 
T. Vladimirescu (200 de participante 
îndrumați de prof. Ileana Andruță) 
ș.a.

O muncă la fel de rodnică depune 
în cadrul Spartachiadei și comisia 
regională de tir Iași. Trăgătorii 
fruntași din Iași, multiplul campion, 
Traian Cogut, Nicolae Cojoearu, am
bii din lotul republican, Ghenrghe 
Tolocieă (cu clasificare de categ. I) 
sînt mereu printre tinerii concurenți 
prezenți pe poligon. Dintre asociațiile 
ieșene cel mai bun rezultat l-a 
ținut pînă în prezent Voința, care 
prezentat la întrecerile de tir cu 
de coneurenți. Dintre aceștia
zultate excelente au obținut juniorii 
Maria Roșco și Viorel Ionel care au 
și fost îndrumați spre secția de tir 
a asociației Voința. Dintre comisiile 
regionale de tir care 
la buna organizare și 
acestei mari competiții 
tite cele ale regiunii
ceava, Brașov, Banat și altele.

tn
Sibiu) întrecerile Spartachiadei 
stîmit un deosebit interes. Pînă la 10 
ianuarie numărul participanților din 
cele două asociații (Recolta și
brica 
care 
roasă 
unde
mobilizare de către consiliul asocia
ției și biroul organizației de
U.T.M., toți membrii UCFS și ute- 
miștii s-au înscris la întreceri.

Cu ocazia Spartachiadei, la 
Sibiului s-au amenajat două 
de schi, două patinoare naturale 
poligon sportiv simplu.

In cele două asociații au și fost 
desemnați campionii Spartachiadei. 
Printre aceștia se numără — la Re
colta — S. Holgyesi, Al. Sora, Marine- 
la Rădulescu, Iulia Tompa (tenis de 
masă); I. Varga, N. Mureșan (halte
re); V. Pleșca, Gh. Tudor, N. Mu
reșan (trintă); A. Toca, Maria Zoldi 
(șah). La Fabrica de cuțite, printre 
primii campioni ai asociației tint: 
I. Asztalos, A. Renghes (tenis de 
masă); V. Hărduț, Eva Vulcan (șah); 
A. Rohan, Eva Zoller, Ghizela Simon 
(gimnastică); T. Ghidei (tir).

întrecerile de schi, săniuș și 
naj sînt in plină desfășurare.

de frumoase si 
atit de sigură 

o strinsă și 
între consiliul 

grupelor
analizind atent 
1962 a acestei 
poate observa 

frumoaselor re-

pati-

J 
I. IONESCU-coresp.

Am mai avut prilejul 
despre rodnica activitate 
desfășoară consiliul asociației sportive 
Gloria din Capitală. Cu diferite oca
zii am consemnat că la tradiționalele 
competiții de mase participă un mare 
număr de salariați ai Uzinei de tu
buri „Republica", sau că la campio
natul asociației sportive selecționa
tele sectoarelor de producție se 
trec cu entuziasm în competiții 
fotbal, volei, popice, șah, tenis 
masă și handbal in 7. Dar, cel 
frumos succes, cu care pe drept
vînt se poate mindri consiliul aso
ciației sportive Gloria, este acela 
că toți salariații uzinei au devenit 
membri ai UCFS și că peste o treime 
dintre ei practică intr-un fel sau al
tul, după preferințe și in funcție de 
vîrstă și aptitudini, exercițiile fizice.

Cu cîteva zile în urmă am fost 
din nou oaspeții harnicilor munci
tori de la această mare uzină bucu- 
reșteană. Tovarășul 
tin, președintele 
consiliului asocia
ției sportive, ne-a 
vorbit 
iedele 
pentru 
Astfel 
luate 
șurile
angrenării în practicarea exercițiilor 
fizice și sportului a peste 50 la sută 
din membrii UCFS. In acest scop 
numărul competițiilor de mase orga
nizate de consiliul asociației va creș
te, gimnastica in producție va fi ex
tinsă și in alte sectoare de produc
ție, iar volumul excursiilor simple 
se va mări.

Toate 
vedere, 
rea lor 
sportive
duință. In afară de aceasta insă suc
cesele nu ar fi atit 
îndeplinirea planului 
dacă nu ar exista 
permanentă legătură
asociației și organizatorii 
sportive. Intr-adevăr, 
activitatea din anul 
asociații sportive, se 
că „secretul" obținerii
zultate despre care am amintit mai 
sus constă in sprijinul pe care îl 
primește consiliul asociației de la cei 
28 de organizatori de grupe sportive. 
Ințelegînd de mult timp rolul impor
tant pe care acești activiști voluntari 
îl pot juca în buna organizare a ac
tivității sportivg, consiliul asociației 
și-a fixat ca o sarcină permanentă 
îndrumarea și controlarea activității 
lor. menținerea unei strînse legături 
cu grupele sportive prin organizatorii 
lor. In felul acesta sfera de activitate

DIN POSTA ZILEI
CURS DE ARBITRI DE BOX...

ob
s-a 
300 
re

ajută efectiv 
desfășurare a 

amin- 
, Su-

pot fi : 
Ploiești,

LA 10 FEBRUARIE ÎNCEPE TRADIȚIONALA COMPETIȚIE 
R. TIR"„CUPA F.

Ajunsă la cea de a șasea ediție, 
„Cupa Federației Romîne de Tir" 
la armă sport este așteptată cu mult 
interes în zeci și zeci de asociații 
sportive. Acest concurs ce se dispută 
în toată țara este programat după 
încheierea primei etape a Spartachia. 
dei și antrenează în întrecere atît 
seniori și senioare cit și juniori și 
junioare. Mulți „ trăgători fruntași, 
componenți ai loturilor republicane, 
au început practicarea tirului în 
„Cupa F.R.T.". în această tradițio
nală competiție de tir s-au remarcat: 
Traian Cogut (C.S.M.S. Iași), Aurelia 
Cosma (Mureșul Tg. Mureș), Ion Bo- 
birnae (Steaua roșie Bacău), Marga
reta Filip (Steagul roșu Brașov) și 
mulți alții. Este deci lesne de înțeles 
interesul mare pe care-1 manifestă

tră-pentru această competiție tinerii 
gători.

Competiția se dispută pe cinci etape 
șl • anume: etapa I pe asociații (10 
februarie — 26 mai) 3 focuri de re
glaj și 10 de efect (poziția culcat re
zemat); etapa a Il-a interasociații 
(2—20 iunie) 3 focuri reglaj și 10 de 
efect (poziția culcat nerezemat); eta
pa a IlI-a interraioane prin cores
pondență 7 iulie — 4 august, 3x10 
focuri pe trei poziții; etapa a IV-a pe 
regiuni prin corespondență (18 au
gust — 1 septembrie) 3x20 focuri și 
etapa a V-a, finală în București (15 
septembrie) 3x30 focuri.

,O altă competiție de mase de tir 
prin corespondență este „Cupa 1 Mai" 
organizată tot de federația de specia
litate, Care se dispută între selecțio
natele de regiuni -la armă sport 3x20 
focuri.

*■ C.

se află în 
de arbitri 

comisia de

plină desfă- 
de box or- 
specialitate

In prezent 
șurare cursul 
ganizat de 
a regiunii Cluj. Lecțiile sînt frec
ventate de un număr de 14 foști 
boxeri. O atenție deosebită se acordă 
instruirii practice a viitorilor arbitri. 
Aceștia asistă la ședințele de pre
gătire a secțiilor de performanță 
din oraș, primind îndrumări pre
țioase din partea antrenorilor clujeni.

Paul Radvani-coresp.

Ilefor și Știința. După două runde 
în clasament
Voința.

conduce formația

P. IOAN coresp.

„CUPA DEIARNĂ“A ȘCOLARULUI

casei raionale de cultură din 
a găzduit jocurile din ca- 

,Cupei de iarnă" a școlarului

...ȘI DE FOTBAL

Sala 
Caracal 
drul „I 
la tenis de masă. Și-au disputat in- 
tîietatea 30 dintre cei mai buni spor
tivi ai școlilor din localitate. După 
întreceri spectaculoase în finala com
petiției s-au întîlnit Ghiță Ștefan și 
Cornel Vasile. A învins primul cu 
scorul de 2-1.

Zilele trecute s-a deschis în orașul 
Galați un curs de arbitri de fotbal. 
Inițiat de comisia regională de fot
bal, acest curs este urmat de un 
număr de 21 de elevi selecționați din 
rîndurile foștilor jucători de la dife
ritele echipe din orașul Galați. Lec
țiile sînt coordonate de tov. Victor 
Faladescu, arbitru de categorie re
publicană.

D. Stanciu-coresp.

CAMPIONATUL ECHIPELOR MIXTE 
DE ȘAH

După terminarea întrecerilor pre
liminare din cadrul primei faze a 
campionatului republican de șah pe 
echipe mixte, la care au participat 
14 formații împărțite în două serii, 
la Tg. Mureș au început întrecerile 
finale pe oraș. Iau parte echipele 
Banca, Lemnarul, Voința, Ciocanul,

Cr. Lepădatu și 
G. Donciu-coresp.

a organizatorilor de grupe sportiva 
nu s-a limitat doar la înscrierea de 
noi membri și la încasarea cotiza
țiilor. Organizatorii au fost informați 
periodic, în cadrul unor ședințe, 
despre sarcinile care stau în fața 
consiliului asociației, arătindu-li-se 
in mod concret cum pot să contri
buie la îndeplinirea lor la timp și 
în bune condițiuni.

In afară de aceasta fiecare membru 
al consiliului asociației răspunde de 
controlarea și îndrumarea activității 
din mai multe grupe sportive. Poate 
că această măsură nu este originală, 
in felul acesta ducindu-și activitatea 
multe din consiliile asociațiilor noas
tre sportive. Dar, în cadrul consiliu
lui asociației sportive Gloria există 
două 
acela 
riodic 
tatea
cu grupele sportive și al doilea că 
în repartizarea membrilor consiliului 

pe grupe spor
tive s-a ținut sea
ma de locul lor de 
producție, 
fel incit
fie permanent in 
mijlocul masei 
de membri UCFS, 
să cunoască bine

specificul de producție al secto
rului respectiv și posibilitățile de 
dezvoltare a activității sportive.

Realizind o astfel de legătură cu 
grupele sportive din cele 14 sectoare 
de producție, consiliul asociației are 
posibilitatea să intervină la timp acolo 
unde eventual apar lipsuri în muncă. 
să ia măsuri concrete pentru îmbu- _ 
nătățirea activității. Insă, așa cum ne 
spunea tov. Marin Constantin, preșe
dintele consiliului asociației, aseme
nea lucruri s-au întîmplat destul de 
rar. Și aceasta pentru că toti orga
nizatorii de grupe sportive muncesc 
cu spor pentru îndeplinirea sarcinilor 
lor. Dintre ei merită a fi evidențiati 
Ion Olaru (secția Control tehnic de 
calitate). Petre Comșa (secția elec
trică), Nița Broască (laminorul de 6 
țoii), Ion Dingu (secția de „tras la 
rece") și alții.

Așadar „secretul" succeselor obți
nute pină in prezent de consiliul a- „ 
sociației sportive Gloria îl constituie 
munca de îndrumare și control 
sprijinirea permanentă a organizato
rilor de grupe sportive, stimularea 
și angrenarea lor în rezolvarea tutu
ror sarcinilor care stau în fața ase 
ciației sportive. Numai așa este po
sibil să se realizeze o creștere con
tinuă a activității sportive, a numă
rului de membri ai UCFS cuprinși 
in practicarea exercițiilor fizice și 
sportului.

întîmpinat de 
balneară regională 

frumoase realizări pe linie

noi cabane au fost puse la 
amatorilor 

cabana Făget
de drumeție.

2 din

cabană cu 15 locuri 
Drăganului, raionul 
și cabanele Sloboda 
Ai ud) cu 20 locuri

Noi cabane in regiunea Cluj
Anul 1963 a fost 

întreprinderea 
Cluj cu 
turistică.

Astfel, 
dispoziția
Acestea sînt:
Valea Rîștei (Dealul Feleacului) cu 
30 de locuri ; o 
aflată pe Valea 
Huedin, precum 
(12 km vest de
și Rimeți (18 km, prin Teiuș) cu 30 
locuri. Capacitatea de cazare a caba
nelor din regiunea Cluj a crescut ast
fel cu 95 de locuri.

GH. BENGA-coresp.

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
AU FOST LUATE 

MĂSURILE CUVENITE

Răspunzînd criticii făcute într-un 
articol apărut în cadrul anchetei 
„Să privim spre banca rezervelor", 
consiliul C.S.M. Cluj ne scrie că a 
luat următoarele măsuri: a fost re
organizată secția de gimnastică; a fost 
asigurată contribuția unei absolvente 
a Institutului de cultură fizică din 
Leningrad; a fost stabilită data de 
desfășurare a unor concursuri de se
lecție. Un răspuns asemănător a fost 
primit și din partea secției de gim
nastică de Ia Tractorul Brașov.

„AM NEGLIJAT
CONCURSURILE PE ASOCIAȚIE"

Consiliul asociației sportive Elec- 
troputere Craiova ne-a răspuns că ar

ticolul intitulat „De ce nu sînt nume 
noi în secțiile asociației sportive E- 
lectroputere din Craiova ?“ a con
stituit un prețios ajutor pentru con
siliul asociației. „Este foarte adevă
rat că în ultima vreme,' preocupați 
de activitatea unor secții de Ia care 
se așteptau rezultate imediate, am 
neglijat concursurile pe asociație, 
care nu de mult au constituit un 
eficace mijloc de depistare a unor 
elemente tinere, talentate", se spune 
în scrisoare. Consiliul A. S. Electro- 
putere ne scrie în încheiere că au 
fost luate cele mai serioase, măsuri 
pentru reactivizarea campionatelor pe 
asociație, măsuri care sînt cuprinse în 
planul de muncă pentru anul în 
curs.



Vești din asociațiile sportive
AU PORNIT LA TREABĂ... PRINTRE FRUNTAȘE...

Sporiul la casele de cultura
... cele două noi asociații sportive 

înființate recent în raionul Băilești 
(regiunea Oltenia). Este vorba despre 
asociația sportivă a colectiviștilor din 
satul Tîrnava, care numără 150 de 
membri UCFS (președinte a fost 
ales învățătorul Dumitru Sima) și de 
asociația sportivă „7 Noiembrie" din 
orașul Băilești (150 membri UCFS 
(președinte tov. Ion Dunăvățu).

Consiliile celor două noi asociații 
sportive au trecut la organizarea în
trecerilor Spartachiadei de iarnă a 
tineretului la șah, schi și săniuș.

I. CETĂTEANU, coresp.

ÎNCEPUTUL A FOST BUN...

... la asociația sportivă înfrățirea 
dire Oradea. La sfîrșitul lunii septem
brie 1962 consiliul acestei asociații, 
eu sprijinul organizației U.T.M. și 
sindicatului a introdus gimnastica în 
producție în mai multe secții ale în
treprinderii înfrățirea. Cit timpul 
a fost frumos, instructorii obștești cu 
gimnastica în producție au desfășu
rat o intensă activitate. Zilnic, zeci 
de muncitori se adunau în timpul 
pauzei de producție și 5—6 minute 
făeeau exerciții de gimnastică. Dar 
de cînd s-a făcut frig s a terminat 
cu gimnastica în producție la înfră
țirea. Probabil tovarășilor din con
siliul asociației și instructorilor nu 
le place aerul rece, dar proaspăt 
de iarnă...

G. LORINCZ, coresp.

Cu sprijinul comitetului dc părinți...
Patinatorii de la Școala sportivă de 

elevi nr. 2 au simțit o mare 
bucurie, atunci dnd un colea de-al 

tor, Constantin Iliescu, a cucerit tit
lul de campion republican. Vestea s-a 
răspindit repede și printre elevii Șco
lii medii nr. 38, unde tlnărul campion 
urmează cursurile clasei a Vll-a.

Ce a urmat după acest frumos suc
ces? Dintr-un băiat disciplinat, per
severent și sociabil, Iliescu s-a trans
format intr-unui înfumurat și leneș. 
La patinoar venea după toane, pleca 
după bunul său plac. L-a luat intr-o 
zi, de o parte, prof. M. Gliga, antre
norul său și i-a spus: „De ce nu conti
nui Bă muncești, să te pregătești, așa 
«n făceai înainte de a deveni cam
pion?... Uite, secțiile de patinaj de 
la Steaua și Știința ne invită la con
cursuri. Am să alcătuiesc formația 
fără tine. Fără rezultate bune și la în
vățătură nu se poate". Iliescu l-a ascul
tat r>« antrenor dar.„ a continuat să 
ttpseaseă.^

Așa a ajuns prof. Gliga să ceară 
sprijinul comitetului de părinți al
S.S.E. nr. 2, Cazul a fost analizat și 
*-a hotărit suspendarea lui Iliescu din 
secția de patinaj. Totodată i s-a ridi
cat și echipamentul. Iar în zilele ur
mătoare, comitetul de părinți a luat 
legătură cu tatăl lui Iliescu, maistru 
la uzinele „Tudor Vladimirescu".
- Băiatul meu este nedisciplinat, 

chiulangiu ? — a întrebat surprins 
maistrul Iliescu.

Nu-i venea să creadă. A fost invitat 
Ia un antrenament. Dar, ca de obicei, 
tlnărul campion a absentat... De atunci 
tatăl, împreună cu comitetul de părinți 
a început să se ocupe mai mult de 
el. Iliescu a reapărut pe patinoar, 
încet, încet a redevenit băiatul mo
dest și ascultător. La avizul antreno
rului, comitetul de părinți i-a ridi
cat suspendarea. Acum se pregătește 
asiduu pentru viitoarele concursuri.

★
'1’ evarășă antrenoare...

~ * —Te rog, nu mai insista. Nu vei 
mai fi primit la bazin pînă la îndrep
tarea notelor. Amintește-ți de cite ori 
<m spus că principala voastră îndato
rire rimîne școala, cartea. Apoi spor
tul.

...se numără în ultimul timp și 
asociația sportivă Sticloval din Vă
lenii de Munte raionul Teleajen. Con
siliul de conducere se îngrijește ca 
membrii asociației să aibă condiții 
cit mai bune pentru practicarea 
sporturilor preferate. Aici se practică 
fotbalul, voleiul, șahul, atletismul și 
în ultimul timp popicele.

In scopul dezvoltării și consolidării 
bazei materiale a asociației, o mare 
atenție se acordă încasării cotiza
țiilor. Astfel, toți cei 600 de membri 
UCFS (200 s-au înscris de curînd) 
sin.t cu cotizația la zi. Prin muncă 
voluntară s-a construit nu de mult, 
o popieărie. Acum in secția de po
pice activează 80 de sportivi.

ȘTEFAN CONSTANTIN-coresp.

ZECI Șl ZECI DE COPII...

... din comuna Vad — raionul Si- 
ghet învață să schieze. Cei mai mari 
își cioplesc singuri schiurile iar ce
lor mici le ajută frații mai mari sau 
părinții. învățătorul din comună, Ion 
Băbuț, este nu numai educatorul ci 
și instructorul de schi al copiilor din 
această mică localitate din inima 
munților maramureșeni.

In fotografie, începutul unei lecții 
de schi condusă de învățătorul Ion 
Băbuț.

V. SASĂRANU, coresp. reg.

Vasile Bivolu a lăsat capul în pă- 
mint. puțin rușinat, lsi dădea seama 
că antrenoarea sa, prof. Ileana Geor
gescu, are dreptate. In ultima vreme 
se lăsase pe tînjeală. Citea superficial, 
cu gindul in altă parte. Și astfel a 
rămas corigent...

De felul lui perseverent, Vasile 
Bivolu a mai făcut o... încercare : s-a 
adresat și conducerii școlii. Dar — 
ghinion! Și aici, aceeași intransigență:

— îndreaptă-ți mai intii situația șco
lară, i-a spus directorul, și apoi vei 
avea din nou posibilitatea să practici 
sportul tău preferat...

Vasile Bivolu nu s-a așteptat la 
acest răspuns. Posomorit, tinărul îno

tător a rămas cîteva clipe dezorientat. 
Intr-un tirziu, fața i s-a luminat: 
„Ce-ar fi să mă adresez și comitetului 
de părinți ? și-a spus el. Am să promit 
că iau numai note bune. Numai să-mi 
dea voie să continui antrenamentele".

Se înțelege că nici a treia interven
ție n-a fost mai fructuoasă. I s-a ex
plicat insă, cu multă răbdare, adevă
ratul rost al unei școli sportive de 
elevi, i s-a reamintit că aici, ca în 
fiecare școală de altfel, codașii la în
vățătură — indiferent de performan
țele lor — nu vrea se bucură de tre
cere.

Vasile Bivolu a înțeles, in sfîrșit, pe 
ce drum trebuie să meargă. S-a pus 
serios pe invătătură. A fost ajutat. Și 
acum, in catalogul anului 1 al Grupu
lui școlar profesional 23 August, in 
dreptul rubricii lui Vasile Bivolu, no
tele mari abundă. Și fiindcă așa stau 
lucrurile, comitetul de părinți a re
venit asupra hotăririi: talentatul 
înotător are din nou acces la bazin—

★
A driana Simion șl Eugenia Mihăi- 

■‘■1 lescu sint două fete de aceeași 
vîrstâ și aproape la fel de talentate 
gimnaste. Nu de mult, praf. Geta Du
mitrescu, antrenoarea lor, ni le pre

Colaborare rodnică
Impunătoare și modernă, Casa de 

cultură a tineretului din raionul Tu
dor Vladimirescu este punctul de 
atracție al tinerilor și tinerelor din 
acest raion, locul unde își petrec în 
mod plăcut timpul liber.

Frumoasele terenuri de volei, hand
bal, tenis de cîmp și baschet ale 
acestei Case de cultură sint asaltate 
continuu de sute și sute de spor
tivi. Sala de jocuri, centrul de judo, 
saltelele de lupte, mesele de șah și 
tenis de masă creează condiții optime 
pentru activitatea sportivă de mase.

De un mare succes în rindul tine
retului din raionul Tudor Vladimi
rescu se bucură _duminicile cultu
ral-sportive". Ele se țin cu regulari
tate din două în două săptămini și 
sint organizate în colaborare cu clubul 
sportiv „Olimpia". în cadrul lor, e- 
chipele fruntașe din raion fac de
monstrații sportive și iau parte la 
întrecerile inițiate cu această ocazie.

Colaborarea strinsă dintre Casa de

0 reirGspwliri a activității sportive 
deefărurată in ultima vreme în cadrul 
Casei de cultură a tineretului din ra
ionul N. Bălcescu n-ar arăta o situație 
mul țiHuit oare. Numărul tinerilor care 
participă m present la diferite aețiimi 
sportive este în continnă sci fiere față 
de anii precedent!.

Un caz «MWK-rrt ni-1 oferă seefia de 
box. P'wiâ nu de mult, aproape 20 de 
pugilist! amatori formaseră aici o sec
ție cu activitate susținută. Nu era ac
țiune desfășurată în cadrul Casei de 
cultură în care tinerii boxeri să nu evo
lueze și culeasă multe aplauze.
Gheorslte Gbeorahe ( îmi re prindere a Flo
ra), Vasile Dumitrescu (T.U.G.), Gheor- 
glie Jitcă (I.K.E.B.). Vasile Boantă 
(Fabrica de cauciuc Jilava), iată doar 
cîteva exemple de boxeri ta lenta ti care 
și-au înscris de multe ori numele prin
tre învingători.

De o vreme încoace însă. în caietul 
de evidență al instructorului sportiv 
voluntar Mireca Rizoiu 1111 mai figu
rează decît... 4 tineri pusiliști.

Cam la fel stau lucrurile și în cadrul 
majorității ramurilor sportive care se 
bucurau cindva de o frumoasă tradiție

zentase drept cele mai conștiincioase 
eleve din secție.

Dar, de o vreme încoace, cele două \ 
sportive n-au mai fost văzuta la an
trenamente.

— Cauza absen tării Adrianei și Eu
geniei trebuie căutată la școlile de 
bază, ne-a lămurit, zimbind, antre
noarea.

Am avut curiozitatea să cercetăm 
mai îndeaproape acest caz. Și iată re
zultatul.

Adriana Simion este elevă în clasa 
a VllI-a a școlii medii Nr. 1 „Nicolac 
Bălcescu*.  O fată liniștită, disciplinată. 
In catalogul ei — medii de 7 și 8. Dar 
și un„. 4. Și la fel in cazul Eugeniei 
Mihăilescu, elevă tot in a VllI-a la 
Școala medie nr. 39

Ne explica profesoara dirigintă a 
Adrianei: „Am primit o adresă din 
partea comitetului de părinți al Școlii 
sportive de elevi nr. 2. Ne precizează 
că Simion nu va mai practica gim
nastica pînă la îndreptarea situației 
la materia ia care a rămas corigentă"...

O explicație similară am primit și 
din partea profesoarei dirigintă a 
Eugeniei...

★
Desigur, activitatea comitetului dt 

părinți de la S.S.E. nr. 2, îndreptată 
către readucerea p« „linia de plutire" 
a elementelor certate cu cartea sau 
cu disciplina nu s-a limitat doar la 
aceste cazuri. Dar de fiecare dată, 
elevii căzuți in greșeală ca și părinții 
lor — consultați in mod permanent de 
către membrii comitetului — au înțe
les rostul criticii aduse, depunînd 
eforturi pentru îndreptarea lucrurilor.

Pe de altă parte trebuie reținut și 
alt fapt: sprijinul pe care comitetul 
de părinți de la S.S.E. nr. 2 ii pri
mește in mod permanent din partea 
conducerii unor școli (de 8 ani nr. 51, 
56, 74, 152, medii — 1, 13, 15, 16, 28 
și 29, profesionale — 4 confecții, 23 Au
gust, Tudor Vladimirescu, Republica 
și Timpuri Noi). Așadar, un efort sus
ținut pentru ca munca de educație 
desfășurată in rindul elevilor de la
S.S.E. nr. 2 să aibă o eficiență de
plină. Învățătura și sportul trebuie 
să fie armonios îmbinate.

TIBERIU. STAMA 

cultură și clubul sportiv raional se 
reflectă și în organizarea diferitelor 
ooncursuri („Cine știe sport, cîști- 
gă“ ș.a.) și a unor întreceri îndrăgita 
de tineret. Joia tineretului, simpozioa
nele cu teme sportive, galele de 
filme sint de asemenea acțiuni co
mune ale Casei de cultură și clubului 
sportiv „Olimpia".

Un alt exemplu care ilustrează 
această rodnică colaborare, este or
ganizarea Spartachiadei de iarnă a 
tinerilor din diferite unități ale ra
ionului Tudor Vladimirescu care, din 
cauza numărului mic de salariați, nu 
au asociații sportive. Această fru
moasă acțiune a avut loc zilele tre
cute în sediul Casei de cultură a 
tineretului și s-a bucurat de un deo
sebit succes. Antrenorii și instruc
torii prezenți la întrecerile din ca
drul Spartachiadei (șah, tenis de ma
să, haltere ș.a.) și-au notat în car
netele lor pe cei mai buni sportivi 
(exemplu handbalista Meluța Teodo-

Condiții există, dar...
— șah și tenis de masă, lupte și volei, 
tenis de cuup și handbal 'm 7: sălile 
unde aveau loc antrenamentele, concursu
rile. nu mai cunosc animația da acum 
cîteva luni.

Singură secția de aeroroodele își tră
iește viața. Un număr de 35 de tineri 
desfășoară o bogată activitate sub În
drumarea competentă a instructorului 
sportiv voluntar lovi lioneș. Se canfec- 
ționeoză aparate de diferite tipuri, elevii 
smt Ia curent cu uhimele modele. In 
curmd, cele mai reușite aparate vor fi 
prezentate în cadrul unei expoziții.

Pare de neînțeles scăderea interesului 
manifestat de tineretul din raion față 
de activitatea sportivă, cînd în fond 
există condiții bune. Pe de o parte ma
teriale sportive (mese și jocuri de șah 
și tenis de masă, aparate de gimnastică, 
garnitură completă pentru lupte etc.), 
ț>e de altă parte un mic complex (cu
prinzi nd terenuri de volei, handbal în 7 
?i tenis de cîmp). De asemenea, la dis
poziția sportivilor stă — ori dc cîte ori 
este nevoie — și o sală spațioasă.

Atunci ?... De ce activitatea sportivă 
nu mai cunoaște succesele de altă dată ? 
De ce tineretul ocolește astăzi sala de 
sport ?

SPORT ȘI VOIOȘIE ÎN
Deși, zilele trecute, termometrul 

arăta minus 21 de grade, in Poiana 
Brașovului era o animație deosebită. 
Profitînd de o scurtă vacanță, tinerii 
sportivi din loturile reprezentative
— mulți dintre ei elevi și studenți
— și-au dat întilnire în pitoreasca 
stațiune de la poalele Postăvarului. 
Pentru ei vacanța constituie o peri
oadă de odihnă activă. Sportivii pot 
fi întilniți cîteva ore pe zi la stadio
nul stațiunii, in cele două săli bine 
amenajate sau pe piftiile de schi. 
Cînd am sosit in Poiană, de exem
plu, boxerii jucau... rugbi cu mingea 
medicinală, deși intrau in zăpadă 
pînă la genunchi. A doua zi, la ora 
6 dimineața (!), luptătorul Ion Cernea 
putea fi văzut luind pieptiș înălțimile 
din jurul cabanei Petrolul iar maes
trul sportului Ion Voinescu executa, 
cu conștiinciozitatea care îl caracteri
zează, multe exerciții fizice. E fi
resc: pînă la începerea returului cam
pionatului de fotbal nu mai este atit 
de mult.

★
In timpul scurt petrecut alături de 

sportivi am constatat că ei manifestă 
mult interes și pentru activități... ex- 
trasportive. Bunăoară, seara, la clu
bul cabanei, se desfășoară întotdea
una o bogată activitate cultural-edu- 
cativă. Programele televiziunii sint 
urmărite in colectiv, cu viu interes, 
ca și conferințele pe diferite teme 
din actualitatea vieții noastre. Artico
lele pe teme de educație, prietenie 
și, bineînțeles, acelea în care se rela
tează despre activitatea sportivă din 
țară și de peste hotare — apărute 
în ziare — sint citite și comentate cu 
deosebită însuflețire. Șahul are și aici 
mulți prieteni.

Spuneam mai sus că majoritatea 
sportivilor aflați în Poiana Brașovu
lui sint elevi și studenți. Bineînțeles 
că in afara „examenelor" ce le vor 
da pe terenuri și î» săli de sport, ei 

rescu de la I.C.P.C. etc.) spre a-i 
îndruma către secțiile respective ale 
asociațiilor sportive fruntașe dirt 
raion.

în vederea unei mal bune desfă
șurări a întrecerilor sportive organi
zate de Casa de cultură a tinere- 
tului din raionul T. Vladimirescu, 
clubul sportiv „Olimpia" s-a angajat 
să trimită un instructor obștesc, care 
să ajute și să îndrume sportivii în
cepători.

Anul acesta colaborarea dintre 
Casa de cultură a tineretului și clu
bul sportiv raional „Olimpia" va fi 
și mai strinsă. Planul comun pre
vede o serie de acțiuni cultural-spor
tive (amenajarea mai multor tere- 
nuri de sport, organizarea de diferite 
întreceri ș.a.) care vor angrena mii 
de tineri și tinere în practicarea 
sportului. Este un lucru pozitiv, care 
trebuie urmat și de celelalte case 
de cultură și cluburi sportive raio
nale din Capitală.

Ne spunea, autocritic, directorul Casei 
de cultură, tovarăși*!  Ion Năstasei 

orientat greșit. Am acordat in
teres <low activităților cultural-educative. 
I-a sport ne am ginții t mai puțin, soco
tind vă treaba va merge de la sine*.

Si fie oare numai aceasta cauza T 
Ce acțiuni au întreprins, de pildă, or
ganele UCFS din raion pentru a îac« 
ca sala de sport și clubul să nu Cu
noască odihna ? Cîți activiști sportivi 
au foot îndrumați să sprijine conduce
rea Casei de cultură ? In același timp, 
cî|i profesori de specialitate a delegat 
Secțiunea de învă|ămint a raionului 
să-și aducă aportul la pregătirea teh
nică și metodică a tinerilor sportivi ? 
Știe oare Secțiunea de învățămînt că. 
Vi mod curent, doar doi profesori de 
educație fizică (Valeriu Ioncscu și Ionel 
Isac) lși „rup" din timpul lor liber 
pentru a fi prezenți în mijlocul tinere
tului de aici ?

la sfîrșit, o ultimă întrebare: ce-ar 
fi dacă, într-un viitor apropiat, toți fac
torii care au datoria să sprijine condu
cerea Casei de cultură și pe plan spor
tiv vor face aceasta într-un mod mai 
eficient. Fiindcă cu puțin spirit orga
nizatoric, cu pricepere și înțelegere, lu
crurile se pot îndrepta.

POIANA BRAȘOVULUI
vor avea de susținut — la fel ca și 
ceilalți elevi și studenți din patria 
noastră — examene dificile în fața... 
profesorilor. Iată de ce nu ne-a sur
prins atunci cînd am văzut-o pe 
scrimera Maria Vicol studiind de 
zor cursul de Anatomie și Biomeca
nica (Vicol este studentă in anul II 
la I.C.F.) sau pe atletul Ion Sorin 
incercind să „deslege" din cursul de 
Economie Politică tainele „legii plus
valorii" (și Sorin este student la 
I.C.F.). Impărțiți pe clase, alți sportivi 
(atleți, boxeri, cicliști, halterofili/ 
luptători, scrimeri) ascultau cu aten
ție explicațiile unor profesori de 
matematică, de fizică și chimie, so- 
licitați in mod special de la școlile 
din Brașov.

★
...S-au stins luminile în sala de 

sport, transformată ad-hoc in sală de 
spectacole. Asistăm la o „seară lite
rară Eminescu". Antrenorul de volei/ 
prof. Nicolae Tărchilă, vorbește spor
tivilor despre viața și opera marelui 
nostru poet. Setea de cultură, de a 
pătrunde mai bine in tezaurul poeziei 
eminesciene se citea pe fețele tutu
ror sportivilor prezenți în sală. Vio
rica Belmega, L. Saucă, Ion Sorin 
(atleți), Maria Vicol (scrimeră), Gheor- 
ghe Popovici (luptător), Vasile Bur- 
lacu (ciclist) și alții, au recitat nu
meroase poezii ale lui Eminescu. De
sigur, nu cu talentul unui actor de 
profesie, dar cu aceeași dragoste 
față de viața și opera poetului.

★
Luminile de la ferestre dispar una 

după alta. Mîine, în zori, Poiana 
Brașov va răsuna din nou de glasu
rile voioase ale sportivilor. Pînă 
atunci însă, în cabanele de la poalele 
Postăvarului e liniște deplină...

R. CALARAȘANU

SPORTUL POPULAR 
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ACTIVITATEA LA ZI

spre unelela Ra- 
în com-

tras prea mult afară, iar 
deși se afla in fața unor 
modești, a avut unele go- 
asemenea, credem că rapi-

atenția an- 
va trebui

știe, joi va avea 
returul întîlnirii

ora 18,00: Știința — 
19,30: R.P. ROMÎNĂ — 
ora 20,45: Metalul „23 
Dinamo Bacău. Inain-

spunea Ștefan 
de valoarea ad- 
mai slabă, ne 

o replică dirză.

R.P.R. — Norvegia, sala Flo- 
va găzdui citeva meciuri din 
„Cupei de iamă“. Iată pro- 
: ora 15,30: Rafinăria Te-

• RETURUL INTÎLN’RII RAPID— 
LOKOMOTIV ZAGREB ÎN „C.C.E." 
• ȘTIINȚA — STEAUA IN „CUPA 
DE IARNĂ".

• După cum se 
loc în Iugoslavia 
Rapid—Lokomotiv Zagreb în cadrul 
„Cupei campionilor europeni". Fe
roviarele bucureștene au făcut o ul
timă verificare publică înaintea a- 
cestei importante partide, jucînd cu 
Știința București în cadrul „Cupei 
de iarnă". Evoluția campioanelor 
tării a fost mulțumitoare și sîntem 
convinși că rapidistele vor demonstra 
și joi, în „C.C.E.forma bună în 
care se află.

• Mîine după-amiază, în deschi
dere la întîlnirea internațională mas
culină
reasca 
cadrul 
gramul
leajen — Rapid Buc.; ora 16,45: finala 
pe orașul București a „Cupei Spor
tul popular"; 
Steaua; ora 
NORVEGIA; 
August" —

FEMININ

tea acestor partide cele 
samente se prezintă astfe

două cla- 
l:

MASCULIN
1. Steaua 10 8 0 2 235:165 16
2. Dinamo București 9 6 1 2 191:177 133. C. S. Școlar 10 6 0 4 192:181 12
4. Știința 9 4 3 2 189:190 115. Rapid 10 4 2 4 207:198 106. Rafinăria Teleajen 10 3 2 5 188:197 8
7. Dinamo Bacău 9 2 1 6 165:196 5
8. Titanii 9 0 1 8 152:215 1

Duminică, voleibaliștii de 
pid vor lua din nou startul 
petiția rezervată celor mai bune echi
pe europene de club. La 27 ianuarie; 
campioana noastră va debuta la 
Istanbul, unde va întîlni în primul 
joc, în cadrul optimilor de finală, 
pe Galatasaray, campioana Turciei.

In legătură cu noua participare a 
echipei Rapid în „C.C.E." am stat de 
vorbă alaltăieri la Giulești, înaintea 
meciului cu C.S.M. Cluj, cu Sfe/ati 
Roman, antrenorul echipei, care ne-a 
relatat cîteva aspecte din munca de 
pregătire a echipei.

Față de edițiile precedente, lotul 
Rapidului este anul acesta sensibil 
schimbat. Are în componența sa mai 
mulți tineri (Ardelea, Gheorghiți, 
Coțoveanu etc.), dornici de afirmare. 
Și iată că li se oferă posibilitatea.

După cum spunea Ștefan Roman, 
în cadrul lotului s-a desfășurat o 
intensă muncă de pregătire șl antre
norul consideră că echipa este într-o 
formă mulțumitoare.

Dintre jucători, în special Nicolau, 
Plocon și tinerii Ardelea și Costi- 
nescu au atins un nivel bun.

In ultima parte a pregătirilor, 
echipa a efectuat cite patru antre
namente săptămînal, îndreptindu-și 
atenția spre perfecționarea procedee-

lor tehnice și, bineînțeles, 
probleme tactice.

Pentru următoarele zile 
trenorului și jucătorilor
să se îndrepte spre remedierea lip
surilor care au fost constatate în 
partida de duminică, cu C.S.M. Cluj. 
In acea întîlnire, rapidiștii au reali
zat numeroase faze spectaculoase, dar 
au manifestat șj deficiențe — mai 
ales în seturile 2 și 3. îndeosebi ata
cul a fost duminică deficitar. Rapi
diștii au 
blocajul, 
trăgători 
luri. De
diștii trebuie să insiste cu mai multă 
atenție și la dublarea blocajului.

„In ceea ce privește intilnirea cu 
Galatasaray — ne 
Roman — indiferent 
versorilor, teoretic 
așteptăm, totuși, la
întregul lot este domic să se com
porte cit mai bine, astfel ca echipa 
si joace la adevărata ei valoare*.

Desfășurind o muncă intensă de 
pregătire, voleibaliștii de la Rapid 
au posibilitatea să se prezinte în 
partida cu Galatasaray intr-o formă 
bună, care să ne dea speranța unei

comportări superioare in actuala edi
ție a „Cupei campionilor 
competiție in care aceștia 
de mult prestigiu.

constantin

europeni" j 
se bucură

ALEXE

Atacul prin surprindere al lui Dra
gon (Rapid) riu a îngăduit blocaju
lui advers (Progresul) să se organi
zeze în mod eficient. In dreapta, 
primul la dublaj, proaspătul rapid! st 

Ardelea

Foto : I. Mihăică

1. Știința
2. Rapid
3. Confecția
4. Vestitorul
5. Progresul
6. Confecția

i

II

9
9
9
9
9
9

8
7 
4
3
2
2

o
11 o o

1
1
4
6
7

0 7

16
15

9
6
4
4

In completarea cronicilor de luni
CAMPIONATUL MASCULIN

R. P. ROMÎNĂ-NORVEGIA,
MÎINE LA FLOREASCA

(Urmare din pag. 1)
nivelul formei 
noștri 
luna 
tem 
torii

atinse de liandbaliștii 
înaintea turneului din 
In orice caz, sin-

că fiecare din jucă-
: îmbrăca mîine tricou]

fruntași 
viitoare.

convinși t
care vor 

echipei naționale va depune toate stră
duințele pentru a-și justifica selecționa
rea și pe mai departe,- aducînd în ace
lași timp contribuția la obținerea unui 
nou succes pentru handbalul rommesc. 
Antrenorul Oprea l las? va alege pe cei 
11 jucători din următorul lot : Redl, 
Bogolea, I tones cu, Mozer, Costache Z, 
Costache II, II nai. Radulescu, Covaci, 
Ofelea. Samungi, Schmidt, Coman, No- 
dea. Telman.

Meciul va începe la ora 19.30 și va 
fi arbitrat de Ed. Pardubski (R. S. 
Cehoslovacă). în deschidere, de la ora 
16,45, vor avea loc meciuri pentru „Gupa 
de iarnă*.

• ȘTIINȚA TIMIȘOARA, învingă
toare cu 3—1 împotriva Fulgerului 
Suceava, a pierdut un set din cauza 
artificiilor folosite în joc. (Ion Ioana- 
coresp.).

• MECIUL ȘTIINȚA GALAȚI - 
ȘTIINȚA CLUJ de la Constanța (1—3) 
a durat mai puțin de o oră. Echipele 
și-au bazat jocul mai mult pe lovi
turile de atac în forță. S-au remar
cat Rednic de la clujeni și Cicma de 
la gălățeni. Aceștia din urmă au 
luptat fără convingere, comițind gre
șeli elementare. (Ch. Goldenberg- 
coresp.).

• LA 
Progresul 
două ore.
condus cu 7—3, ieșenii au egalat la 7 
și au cîștigat cu 15—9. S-au remarcat 
Ioanovici, Moșescu de la C.S.M.S. și 
Gherebețiu de la Progresul. A condus 
cu multe scăpări arbitrul brașovean 
V. Arhire. (Gh. Vasiliu-coresp.).

• LA PLOIEȘTI, meciul Petrolul— 
Tractorul Brașov (3—2) a fost de o 
calitate tehnică superioară și tot
odată de mare luptă. Foarte frumoase 
în special seturile III și V, cîștigate 
amîndouă de ploieștenl cu 15—8. S-au

remarcat Radulescu, C. Popescu și 
Manta de la Petrolul, Fieraru, Szocs 
și Chinzeriuc de la Tractorul. (Amalia 
Kreis-coresp.).

CAMPIONATUL FEMININ

S au remarcat Ale- 
Magdalena 
(Metalul), 
Iamandi și

Bentz și 
Verona 
Viorica 
(P. Du-

de perspectivă: Penciu și Arghiropol. 
(E. Petre-coresp.).

• LA MIERCUREA CIUC. echipa 
feminină divizionară locală le-a dat 
o curajoasă replică rapidistelor bucu
reștene, cărora însă n-a reușit să îi 
ia decît un set, meciul luînd 
cu rezultatul de 1—3 (10—15, 
2—15, 12—15). Cele mai bune 
teren: Florica Tudora 
București și Margareta 
Voința Miercurea Ciuc.

IN URMA ACESTUI
clasamentul seriei a ll-a feminine a 
campionatului republican în categoria 
A arată astfel la

întreceri vin disputate
în „Cupa orașului București>4

de la 
Șorban

sfîrșit 
15—12, 
de pe 
Rapid 
de la

REZULTAT,

IAȘI, meciul C.S.M.S. — 
București (3—2) a durat 

In setul ultim, Progresul a

• IN MECIUL DE LA BRAȘOV, 
Metalul București și-a datorat victo
ria organizării superioare a jocului 
din linia a Il-a. 
xandrina Chezan, 
Angela Ionescu 
Costin, Olimpia
Goia de la Olimpia Brașov, 
mitrescu-coresp.).

• LA TIMIȘOARA (CJS.O. — 
C.S.M. Cluj 0—3), gazdele au condus 
în toate seturile cu 2—3 puncte, dar 
au greșit mult, îndeosebi la servicii. 
Clujencele 
tacurilor.

• LA 
Partizanul 
au întrebuințat două elemente tinere

s-au impus prin forța a- 
(Samuel Ladislau-coresp.). 
CONSTANTA (Farul - 
roșu Brașov 3—0), gazdele

încheierea turului:
1. <1> Rapid Buc. 7 6 1 30: 1 (348:199) 13
2. (2) C.S.M. Sibiu 7 5 2 18: 9 (374:274) 12
X <« Știința Buc, 7 4 3 16:11 (348:306) 11
4. (5) C.S.M. Ciul 7 4 2 13:13 (304:326) 11
5. (4) Metalul Buc. 7 4 3 15:15 (358:382) 11
6. («> Voința M. Ciuc 7 3 4 11:18 (311:390) 10
7. (7> OI. Br 7 2 5 11:15 (319:331) 9
8. (S) C.S.O. Tim. 7 0 7 2:21 (186:340) 7

clasamentelor,In a doua coloană a 
între paranteze, locurile ocupate de 
echipe înaintea etapei de duminică.

„Cupa orașului București", competiție 
organizată de consiliul orășenesc 
UCFS al Capitalei și ale cărei me
ciuri au loc in sala Giulești, a ajuns 
la cea de a patra etapă a sa.

In etapa a doua, desfășurată sub 
semnul interesului crescînd al ama
torilor de volei bucureșteni pentru 
această întrecere, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate :

MASCULIN :
IPROMET—M.T. Tc. 3-1 ; C.S.P.— 

Vulcan 3-0; Dinamo I—Tehnometal^ 
3-1 ; Aurora—Oțelul 3-1 ; Confecți^»^^ 
Globus-f-FriguI 3-0 ; Voința—Sănăta
tea 3-2 ; Semănătoarea—IPROFIL 3-1; 
Electronica—ICECHIM 3-1.

Mâine, în sala Floreasca,

S-S-E- Nr. 1 —S-S.E. Nr. 2 în finala pe Capitală
a „Cupei Sportul popular" la juniori

întrecerea echipelor bucureștene de 
juniori șl junioare în cadrul 
SPORTUL POPULAR", se 
de sfîrșit. Duminică s-au 
cinci înțîlniri, dintre care 
juniori. Acestea au decis 
cîștigătoare ale celor două 
S.S.E. Nr. 1 și S.S.E. Nr.

„CUPEI 
apropie 
disputat 
trej de 
echipele 

serii :
2, care

se vor întîlni mîlne în finala pe Ca
pitală.
ECHIPA S.S.E. Nr. 2 NEÎNVINSĂ 

IN SERIA I...
Juniori — Seria I

• S.S.E. Nr. 2 I —VOINȚA 
(12-8). La începutul acestui

24-18 
derbi 

al seriei, jocul este strîns și echili
brat. Echipele conduc pe rînd cu un 
punct și ajung la 7-7. Din acest mo
ment însă, S.S.E. Nr. 2 iși impune 
jocul său mai bine organizat, mai 
combinativ și eficace, ia conducerea 
și n-o mai pierde pină la sfîrșit. Au 
marcat : Marcel (9), Gațu (6), Po- 
povici (3), Gr. Niță (2), V. Zamfi- 
rescu (2), Lichiardopol și Matei, res
pectiv Alboaica (9), Roman (3), Po
pescu (3), Manta
Clasamentul
1. S.S.E. Nr. 2 I
2. Voința
3. Dinamo
4. Steaua

...ȘI S.S.E. Nr.
Juniori — Seria a

• S.S.E. Nr. 
(10-5). învingătorii 
manent conducerea, 
Bucur (8), Moise (5), 
deri (3), Dumitrescu 
*1 Goran. Rapid a înscris prin Stai-

culescu (5), Devesel (7), Lăpușan (3), 
Vișan, Gîrgoreanu și Boaru

• ȘTIINȚA — S.S.E. Nr. 2 II 20-14 
(10-7). Pentru a ocupa primul loc 
în clasament, Știința avea nevoie de 
o victorie la mare diferență. S.S.E. 
Nr. 2 II însă, î-a opus o vie re
zistență. Au marcat: Dinu (7), leală 
(4), Mărgescu (3), Popa (2), Teleanu 
(2), Marinescu și Uțu pentru Știința, 
Coșereanu (4), Moldovanu (3), Gheor- 
ghe (2), Stoica (2), 
Ilinoiu.

Clasamentul
S.S.E. Nr. I
Știința 
Rapid 
S.S.E. Nr. 2 II

Oprea, Chelu și

(2) și Trandafir.

3300 82:41 
2 1 0 1 49:35
1 0 0 1 14:23
2 0 0 2 20:66
A DOUA

6
2 
0
0

1 IN
Il-a
1 — RAPID 

au avut 
mareînd

Roman (4), Su-
(3), Stegănescu

25-18 
per- 
prin

1.
2.
3.
4.

3 2
3 2
2 0
2 0

5
5
0
0

ÎNTRECEREA junioarelor

6-6 și 
S.S.E. 
asigu-

(8-4).

• S.S.E. Nr. 2 — C.S.S. 13-11 (6-1). 
Joc frumos, cu o evoluție interesantă 
a scorului. C.S.S. a ajuns la 
apoi la 7-7, dar în continuare, 
Nr. 2 a atacat mai eficace, 
rîndu-și victoria.

• S.S.E. Nr. 1 - Rapid 14-6
PROGRAMUL JOCURILOR 

VIITOARE
Marți 22 ianuarie, sala Dinamo, 

de la ora 20 : Dinamo—Voința (b) și 
Rapid —S.S.E. Nr. 2 II (b).

Miercuri 23 ianuarie, sala Floreasca, 
ora 16.45, finala la juniori : S.S.E. 
Nr. 1 — S.S.E. Nr. 2.

Joi 24 ianuarie, sala Dinamo, ora 
21 : Steaua—Dinamo (b).

Simbătă 26 ianuarie, sala Floreasca, 
de Ia ora 15 : C.S.S —Rapid (f) și 
S.S.E. Nr. 2 —S.S.E. Nr. 1 (f).

IHaamovistul Derzsei trage mult peste blocajul voleibaliștilor de la Farul. (Faxă 
din meciul de duminică dimineață de la Dinamo)

Foto: T. Roibu

FEMININ :

Sănătatea—Aurora 3-1.
Jocuri deosebit de disputate a con

ținut și etapa a treia a „Cupei ora
șului București", așa cum arată destul 
de clar majoritatea 
nice înregistrate în 
ciuri de simbătă și 
Giulești.

MASCULIN :

rezultatelor teh- 
cele nouă me- 
duminică de la

3-2; Aurora—Sănătatea—M.T.Tc.
Dinamo I 3-2 ; Electronica—IPROFIL 
3-2 ; Tehnometal—Vulcan 3-1 ; Semă
nătoarea—Armata III 3-0 ; Voința— 
ICECHIM 3-0 ; Confecția—Oțelul 3-1J 
Grivița roșie—Globus-|-Frigul 3-1.

FEMININ :
Voința— 
ambelor 
ceea ce 
o notă

Olimpia—Aurora 3-1 ; 
IPROMET : meci dat pierdut 
echipe prin neprezentare, 
constituie pentru amîndouă
proastă, in grav dezacord cu intere
sul acordat în genere competiției. O 
notă proastă ce î se cuvine și Con
fecției pentru faptul că nu a înscris 
în Cupă și echipa feminină.

AUREL CRIȘAN — coresp.

(Urmare din pag. I)

portarul Sofian. Cît despre Știința 
București, ea are un lot numeros, 
din care reținem numele lui Fe- 
renezi, Ciobotaru, Florescu, Ioanovici; 
Niță, Fogoroș. Crihan, Barbu etc.

Mai slab decît anul trecut se pre
zintă — cel puțin teoretic — Știința 
Cluj. Această formație a pierdut 
mulți din jucătorii de bază. De alt
fel, clujenii au venit la București 
cu un lot foarte redus : patru fun
dași și șase atacanți. Cităm dintre 
jucătorii clujeni pe Scripniciuc, Ti
mar. Ciuroș, Cazan I. Otvoș, Isziai, 
I. Antal. O echipă capabilă de sur
prize este- Avîntul Gheorghieni, care 
va deplasa un lot din care nu lip-

HOCHEI^

sesc Varadi, frații Lenart, Tomor, 
Burian, Elekeș, Balla. In fine, ulti
mul participant este Steagul roșu, 
revelația turneului de calificare de 
la Gheorghieni, care — în ciuda unui 
mic număr de antrenamente preala
bile — a reușit calificarea în dauna 
unor echipe mai bine cotate. In rin- 
durile formației brașovene îi vom 
revedea pe Hollo III, Antal, Spirer, 
Măzgăreanu, Levente, Gogeanu ș. a.

Regulamentul prevede că turneul 
final se dispută tur-retur. întrecerile 
turului se desfășoară de mîlne pină 
duminică 27 ianuarie iar returul este 
prevăzut pentru intervalul 26 mar
tie—4 aprilie, deci după reîntoarce
rea echipei reprezentative de la cam
pionatul mondial. In legătură cu

sistemul de alcătuire a clasamentu
lui, se prevede ca în caz de egali
tate de puncte se ia în considerație 
în primul rînd rezultatul dintre echi
pe, apoi numărul de victorii și, in 
fine, golaverajul.

Iată programul primei etape (mîine, 
miercuri 23 ianuarie, pe patinoarul 
23 August) : ora 10 : Steaua—Steagul 
roșu ; ora
Gheorghieni și ora 19 : Știința Buc.— 
Știința Cluj.

Azi dupâ-amiază, la 
avea loc la patinoar o 
nică la care participă 
din Capitală, iar la ora
FRHP ședința tehnică 
dinaintea turneului final.

17 : Voința—Avîntul

ora 17,30 va 
ședință teh- 
toți arbitrii 
19, la sediul 

obișnuită



DISCUȚII Cu fotbaliștii romîni în Africa (IV)
Despre periodizare și formă sportivă 
in prisma clasamentului categoriei A (I)

• IN DRUM SPRE ȚARĂ, POPAS LA ATENA • CÎTEVA CONCLUZII

«Iodizarea antrenamentului este o 
ssitaie pedagogică generată de legile 
dezvoltare a formei sportive, este 
ordonată acestor legi, pornește de 
ie și urmărește să realizeze în timp 
n-cronizare perfectă.
►rma sportivă, acest complex biolo- 
care incumbă adaptări, restructurări, 
grări și corelații optime, este un 
>es trifazic : a) devenire ; b) stabi
le relativă ; c) pierdere temporară. 
) aceste coordonate ale procesului 
»gic se construiește procesul peda- 
ic de pregătire, stabilindu-se între ele 
mite raporturi, care pornesc de Ia 
ectarea legilor esențiale ale celui 
îi.
raeterul fazâe al formei sportive a 
tis noțiunea de periodizare a antre- 
•entului, care trebuie să urmărească: 
instalarea formei sportive 
manifestarea și concretizarea ei în 
ormanțe
pierderea temporară și trecerea la 
alt ciclu de dezvoltare a formei 
iăve.
ci, periodizarea antrenamentului se 
e defini ca fiind procesul pedago- 
prin care se urmărește instalarea; 
ținerea și pierderea temporară a 
tei sportive.
a cele trei perioade pe care le con- 
fiecare ciclu de pregătire, singura 
are limite bine precizate, deși lip- 

de rigiditate, este perioada corn pe
nală. Ea ar trebui să dureze, prin 
dție, toată perioada de menținere a 
£î sportive și concretizarea ei în 
r>rftranțe de valoare. Celelalte două 
Jade ar avea o durată variabilă, 
ică, mereu schimbătoare, datorită 
rturilor de subordonare față de 
ia.
practică se folosesc cicluri de pre- 
e semestriale și anuale, acestea 

cele mai uzuale, dar nu sînt ex- 
j nici cicluri mai mici (deși au o 
mță foarte scăzută) sau mai mari 
circulație redusă).
noi se folosesc în pregătirea fot- 

tilor două cicluri anuale, care se 
srializează în existența a două pe
te pregătitoare, două competiționale 
)uă de tranziție.
um, să ne reamintim datele cardi- 

ale anului competițional 1962—

- Inaugurarea campionatului s-a 
; Ia 19 august 1962.
Majoritatea echipelor au început 
Itirea la 15—20 iulie sau chiar mai 
t (între 13 și 25 iulie Iotul A și de 
et au fost pe litoral pentru trata- 
; balnear și odihnă activă).
acum înainte, în cursul expunerii, 
folosi pe lingă numele perioadei 

uegătire și corespondentul ei bio-

Perîoada pregătitoare (perioada de 
formă) s-a întins pe durata 

săp^rmîni : 20 iulie—19 august.
Perioada competițională (perioada 
i-»<nifestare a formei sportive și con
tre în performanțe) a fost cuprinsă

19 august și 2 decembrie ; deci 
iptămîni.
)e la această dată echipele au in- 
în perioada de tranziție (de pier- 
temporară și trecere Ia un alt 
de dezvoltare a formei sportive), 

s-a terminat la 3 ianuarie ; în total 
Mtămînl.

:E ANUNȚĂ 1963 ÎN FOTBALUL INTERNAȚIONAL
anul acesta se anunță bogat în 
mente fotbalistice internaționale, 
ocurile din cadrul competițiilor 
lite tradiționale se vor adăuga 
ale preliminariilor turneului 

>ic, precum și meciurile bilate- 
interțări, și intercluburi.
anunță anul fotbalistic 1963 

lan internațional ?
sigur că în primul rînd preli- 
riile care urmează să desem- 
14 din cele 16 țări care vor fi 
nte la Tokio, la J. O. din 1964. 
•amul preliminariilor va fi al- 
; la sfîrșitul acestei luni, cu pri- 
ședinței comisiei olimpice din

1 F.I.F.A., fixată la Cairo. Rea- 
m că sînt înscrise 69 de echipe 
rale, printre care și reprezen

tării noastre.
mult interes sînt așteptate par
care mai sînt de disputat în 

1 „Cupei Europei" — interțări, 
preliminariilor. Aceste intilniri 

Armatoarele :
ianuarie, Roma: Portugalia—

ria (al 3-lea meci, în primele :
1-3)  ;

februarie, Paris : Franța—An-
1-D ;
martie, Istanbul: Turcia—Italia'

martie, Bruxelles : Belgia—Iugo- 
(2-3) ;

martie, Berna : Elveția—Olanda

tai, Cardiff: Țara Galilor— Un- 
(1-3) ;

martie (data n-a fost stabilită) 
ea loc și returul meciului Ceho- 
ia—R.D. Germană (1-2).
lă cunoașterea rezultatelor aces- 
irtide va fi alcătuit și progra- 
jptimilor de finală.

♦ Acum echipele au început pregăti
rea pentru returul campionatului, a 
cărui primă etapă a fost fixată la 10.m. 
1963. Deci, între 3.I.—lO.in antrenorii 
au la dispoziție 9 săptămîni pentru a-și 
așeza echipele pe linia de plutire.

♦ Urmează cele 15 etape competițio
nale, deci alte 15 săptămîni în care e- 
chipele trebuie să manifeste formă, să 
presteze jocuri de calitate certă și să 
obțină rezultate de valoare,

♦ încheierea acestui an competițional 
s-ar face prin a doua perioadă de tran
ziție, cu o durată de aproximativ 4 
săptămîni.

Să recapitulăm :
— Cele două perioade pregătitoare 

(perioada de punere în formă) totali
zează anual 14 săptămîni și sînt inegale.

— Cele două perioade competiționale 
(turul și returul) de manifestare și con
cretizare în performanțe a formei spor
tive : 30 de săptămîni anual.

— Cele două perioade de tranziție în
sumează 8 săptămîni anual.

Și acum găsim necesar să răspundem 
La cîteva întrebări.

1) Este suficient ca perioada pregăti
toare să dureze 14 săptămîni anual și, 
mai ales, numai circa 4 săptămîni îna
intea începerii primei jumătăți a cam
pionatului ?

2) Se poate manifesta starea de formă 
sportivă 30 de săptămîni anual ?

3) Sînt necesar aproximativ 8—9 săp- 
tămînl de tranziție cînd toată perioada 
pregătitoare durează 14 săptămîni ?

Remarcăm de la început că în dezba
terea care urmează nu vom uita că 
forma unei echipe de fotbal mai depinde 
și de unele imponderabile, precum și de 
faptul că sînt echipe care participă în 
campionat cu loturi nesatisfăcătoare, 
încît unele noțiuni, fapte de observație 
sau concluzii au fost utilizate și trebuie 
interpretate într-un sens mai iarg. Dar 
ce este general-valabil în teoria și 
metodica antrenamentului își găsește 
corespondent și eficiență practică în 
toate ramurile sportive, inclusiv jocul 
de fotbal.

La prima întrebare de mai sus răs
punsul este categoric nu. După cum se 
observă, perioada de punere în formă 
durează mai puțin decît jumătatea pe
rioadei cînd teoretic măcar, această 
6tare ar trebui să devină manifestă.

De clarificarea problemei formei spor
tive ne putem apropia pe două căi, 
avem două criterii de apreciere :

a) criteriu biologic, aparținînd medi- 
cinei sportive.

b) dinamica rezultatelor sportive, evo
luția performanței.

Cercetările medico-sportive au carac
terizat starea de formă sportivă ca 
fiindu-i proprii integrarea tuturor func
țiilor organismului ajunse la un înalt 
grad de dezvoltare, care permite coor
donarea perfectă a întregii activități 
reflexe a organismului. Această siner
gie obligatorie între sectorul motric, 
funcțiile interne și aspectul neurodina- 
micii cerebrale reprezintă un proces la
borios de acumulări cantitative, care în 
nici un caz nu se poate desăvîrși în 
4—5 săptămîni.

dr. ROMULUS BALABAN
Centrul de antrenament 

și cercetări științifice „23 August"

Turneul U.E.F.A. — acest adevărat 
campionat al Europei pentru juniori 
— își va consuma a XVI-a ediție în 
Anglia, între 12 și 23 aprilie. Progra
mul acestei întreceri a fost publicat 
recent.

Un alt eveniment de seamă, aștep
tat cu legitim interes, este turneul 
Pe care îl va întreprinde în Europa, 
Africa și Asia campioana mondială, 
Brazilia :

21 aprilie: Portugalia—Brazilia
24 aprilie : Belgia—Brazilia
28 aprilie : Franța—Brazilia
2 mai: Olanda—Brazilia
5 mai: Suedia—Brazilia
8 mai : Anglia—Brazilia
12 mai : Italia—Brazilia
17 mai : R.A.U.—Brazilia
19 mai: Izrael—Brazilia.
Cu alte cuvinte, nouă jocuri în 29 

de zile, și cîteva deplasări destul de 
lungi. — Dar ce contează pentru o 
campioană mondială...

„Cupa campionilor europeni", „Cupa 
cupelor" și „Cupa orașelor-tîrguri" 
constituie alte puncte de atracție. In 
primele două se vor disputa sfertu
rile de finală, programate astfel :

23 ianuarie : Galatasaray—Milan 
(C.C.E.).

6 februarie : Reims—Feyenoord 
(C.C.E.) și OFK Beograd—Napoli 
(Cupa cupelor).

13 februarie : Anderlecht—Dundee 
(C.C.E.) și Milan—Galatasaray (C.C.E.)

27 februarie : Botev-Plovdiv—Atle
tico Madrid și Napoli—OFK Beo
grad (Cupa cupelor).

5 martie : Șlovan Bratislava—Tot
tenham (Cupa cupelor).

6 martie: Benfica Lisabona—Dukla 
Prana (C.C.E.).

13 martie : Atletico Madrid—Botev 
Plovdiv (Cupa cupelor), Dundee—An

La numai două ore după termina
rea ultimului joc din Sudan, ne-am 
îmbarcat într-un „Cornet 4C“ cu di
recția Atena. Am călătorit toată 
noaptea de marți 8 spre miercuri 9 
ianuarie. Jucătorii s-au odihnit cî-

I O mică amintire pentru Pal (stingă) și Nunueiler 
I IV (dreapta) din Addis-Abeba : o fotografie cu un 

simpatizant al echipei noastre

| teva ore la Atena iar după-amiază 
’ au vizionat jocul Olimpiakos — Dukla 
I Praga, la Pireu. Cu această ocazie 

am putut vedea pe valoroșii jucători 
| cehoslovaci Masopust, Kucera, No- 
i wak, Popluhar, Jelinek etc.

Joi 10 ianuarie, pe stadionul Pana- 
tinaikos, a avut loc meciul cu F.C. 
Apollon. Echipa noastră : Urziceanu 
— Pal, Petescu, Hălmăgeanu — Nuu- 
weiler IV, Nesu — Pavlovici, Cri- 
șan, Voinea, Raksi, Avram. Au mai 
jucat : Suciu (din min. 70) în locul 
lui Urziceanu, Răcelescu (din min. 
46) în locul lui Pal, Popescu (din 
min. 33) în locul Iul Crișan, Haidu 
(din min. 46) în locul lui Voinea și 
Igna (din min. 65) în locul Iul Nun- 
weiler IV. S-au remarcat : Raksi, Ur
ziceanu, Hălmăgeanu, Nunweiler IV 
și Suciu și Voinea. Cu toată obo
seala acumulată (într-un interval de 
7 zile au jucat 4 meciuri) și de data 
aceasta fotbaliștii noștri s-au com
portat bine, au eăutat să joace cît 

derlecht Bruxelles, Dukla Praga— 
Benfica Lisabona și Feyenoord—Reims 
(C.C.E.).

19 martie : Tottenham—Slovan Bra
tislava (Cupa cupelor).

20 martie : Odense—1 FC Niirnberg 
(Cupa cupelor).

24 martie: 1 FC Niirnberg—Odense 
(Cupa cupelor).

In „Cupa orașelor-tîrguri" se cu
nosc doar două date :

27 februarie: Ferencvaros Buda
pesta—Petrolul Ploiești și

6 martie: Petrolul Ploiești—Fe
rencvaros Budapesta.

In sfîrșit, programul fotbalistic in
ternational al anului 1963 va fi com
pletat de numeroase întîlniri ami
cale inter-țări dintre care spicuim:

24 martie, Amsterdam: Olanda— 
Belgia

6 aprilie, Londra : Anglia—Scoția
7 aprilie, Budapesta: Ungaria—

Austria
17 aprilie, Rotterdam: Olanda— 

Franța
8 mai, Glasgow : Scoția—Austria
9 iunie, Viena : Austria—Italia

22 septembrie, Viena: Austria— 
U.R.S.S.

29 septembrie, Hamburg: R.F.G.— 
Turcia

6 octombrie. Paris : Franța—Elve
ția

22 octombrie. Londra : Anglia—
Echipa F.I.F.A.

27 octombrie, Viena : Austria—Un
garia

3 noiembrie, Stockholm : Suedia— 
R.F.G.

10 noiembrie, Roma: Italia—Austria.
Așadac, un program care pasio

nează, așa cum — de altfel — ne-a 
obișnuit în ultimii ani fotoalul inter
național. |

„Acest

mai legat, cu pase pe jos, rapid, în 
adîncime.

In încheiere, iată părerea tov. Ion 
Stoian, conducătorul lotului tinerilor 
fotbaliști romîni :

turneu a fost pentru tine
rii noștri jucători un 
bun prilej de continuare 
a activității pe timpul 
iernii. Trebuie arătat de 
la început că, deși am 
jucat în țări cu un fot
bal puțin cunoscut în 
Europa, am întîlnit în 
Etiopia și mai cu seamă 
în Sudan echipe puter
nice, jucători cu o pre
gătire tehnică șl fizică 
care au constituit o sur
priză plăcută pentru 
noi. Jucători ca Luciano, 
Italo, Kebde, Dembu — 
componenți ai echipei 
naționale etiopiene — A- 
san Atya, Ahmed, Maw 
Maw și alții din Sudan, 
se vor consacra curînd, 
după părerea mea, pe 
plan internațional. Pre
gătirea fotbaliștilor din 
aceste țări este făcută 
de către antrenori stră
ini, iar terenurile pe 
care s-au disputat me
ciurile atît la Addis-A- 
beba, cît și la Khartum, 
pot rivaliza cu multe 
stadioane europene.

Comportarea bună a 
jucătorilor noștri a fă
cut ca radioul și ziarele 
din cele două țări să 
consacre emisiuni spe
ciale șl pagini întregi 
pentru prezentarea spor

tivilor noștri, făcind o frumoasă pro
pagandă sportului rominesc".

Turneul a folosit în primul rînd 
pentru că a prilejuit menținerea în 
activitate a jucătorilor în timpul 
iernii. Cu excepția primului meci, 
în care rezultatul ne-a fost defavo-

1X2X1X21
Vă prezentăm concursul Pronosport 

din această săptămînă (Nr. 4 din 27 
ianuarie).

1) Atalanta — Juventus: Deși Ata- 
lanta a suferit a 4-a înfrîngere dumi
nică iar Juventus a obținut a 12-a 
victorie, meciul se anunță extrem de 
echilibrat. De aceea, ca pronostic vom 
trece întii x și apoi 2.

2) Bologna — Venezia: Credem că 
Bologna va obține victoria acasă. A- 
ceasta însă nu ne împiedică de 3 
adăuga și un x.

3) Fiorentina — Sampdoria: Fiecare 
meci pe care-1 joacă este privit cu 
cea mai mare atenție de către Samp
doria, deoarece situația ei în cla
sament este din cele mai critice.

Fiorentina are totuși prima șansă.
4) Genoa — Modena: Meciul în

tre două echipe din coada clasa
mentului.

Prima șansă o are Genoa dar este 
posibil și meci nul.

5) Lanerossi — Internazionale: Meci 
echilibrat în care prima șansă o au 
totuși oaspeții.

6) Milan — Napoli: Milan vine 
după surprinzătoarea înfrîngere su
ferită în fața Veneziei. In meciul 
cu Napoli au posibilitatea să se 
reabiliteze printr-o victorie.

7) Roma — Manto va: Un meci în 
care romanii vor căuta să obțină 
2 puncte.

8) Torino — Palermo: Deși a su
ferit o înfrîngere la scor de la Ca
tania, Torino va dovedi că este în 
stare de lucruri mai mari. In orice 
caz, poate obține ușor două puncte 
în acest meci.

9) Foggia — Messina: Meciul derbi 
al campionatului diviziei B.

10) Padova — Brescia: Un meci 
de asemenea echilibrat la care orice 
rezultat este posibil.

11) Pro Patria — Lazio: Un meci 
de 1, x.

12) XJdinese — Verona: Udinese are 
prima șansă, dar Verona poate ob
ține totuși un meci nul.

Sp. Catania — Spăl: Meci echilibrat 
la care nu trebuie să neglijăm sem
nul x. 

rabil, jucătorii noștri — după cîteva 
zile de aclimatizare — au evoluat la 
adevărata lor valoare, lucru care a 
surprins pe localnici. De aici se des
prinde însă, o concluzie : în cazul 
unor turr.ee de iarnă, în țări cu cli
mă caldă, este nevoie de 4—5 zile 
de acomodare înaintea primului joc.

La majoritatea jucătorilor noștri 
s-a constatat un randament crescînd 
de la joc la joc, o formă sportivă din 
ce în ce mai bună, care s-a și con
cretizat în rezultatele obținute. Cel 
mai bun jucător din acest turneu a 
fost Raksi, urmat de Nunweiler IV. 
Și alți jucători au manifestat o 
formă bună, prestînd un fotbal de 
calitate : Crișan, Petescu, Nesu, Pal, 
Hălmăgeanu, Voinea, Răcelescu, Su
ciu, Urziceanu, Pavlovici — fiecare 
și-a adus contribuția la partidele 
bune realizate de echipă. Nu ne pu
tem însă declara mulțumiți cu com
portarea în acest turneu a jucători
lor Sorin Avram, Igna, Popescu șl 
Haidu, de la care așteptam mai mult. 
Acești patru jucători au dovedit slă
biciuni atunci cînd au fost solici
tați de adversari să practice un joc 
în viteză, elastic și atletic. Ei au fost 
surprinși și depășiți în special de ju
cătorii sudanezi.

Deplasarea pentru prima oară a u- 
nui lot de sportivi romîni în aceste 
îndepărtate țări ale Africii a con
tribuit din plin la strîngerea legă
turilor de prietenie dintre sportivii 
romîni și cei etiopieni și sudanezi.

Discuțiile purtate cu diferite per
sonalități din conducerile federați
ilor de fotbal respective, antrenori, 
medici, fotbaliști au constituit de 
asemenea un bun schimb de expe
riență.

Turneu] efectuat impune compo
nent ilor acestui lot conștiinciozitate 
în pregătirea lor de viitor, pentru a 
face față cu mai mult succes în în
tîlniri internaționale și în campiona
tul țării noastre.

CRISTEA MANTU

AZI ULTIMA ZI LA PRONOEXPRES

Nu mai este cazul să amintim cS 
la concursurile Pronoexpres se pot 
obține premii importante. Și ia con
cursul din 9 ianuarie a.c. s-a înre
gistrat un nou cîștigător de premiu 
mare.

Este vorba de Ilieș Alexandru din 
Cluj str. Codrului nr. 12 care a 
obținut premiul de categoria I în 
valoare de 49.018 lei. La același 
concurs, celor 5 variante omologate 
la categoria a II-a le-a revenit cîte 
10.620 lei.

Le puteți urma exemplul partict- 
pînd cu regularitate la concursurile 
Pronoexpres,

Nu uitați: numai astăzi vă mal 
puteți depune buletinele pentru con
cursul Pronoexpres.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 3 DIN 

16.1.1963

Categoria I 1 variantă a 50.000 lei
Categoria a II-a f variantă a 50.000 

lei.
Categoria a III-a 38 variante a

1.510 lei fiecare.
Categoria a IV-a 196 variante a

376 lei fiecare.
Categoria a V-a 800 variante a

92 lei fiecare.
Categoria a Vl-a 3807 variante a

27 lei fiecare.

Premiul de categoria I a fost ob
ținut de participantul Ilinca T. din 
București.

Premiul de categoria a II-a a fost 
obținut de participantul Teodora Octi 
tavian din Brăila.

Rubrică redactată de Loto-Prono« 
sport.

turr.ee


Primul concurs al anului începe azi
Inaugurarea activității competițio- 

nale pe anul 1963 ]a tenis se va face 
astăzi dimineața în sala clubului 
Steaua (calea Plevnei 114) cînd vor 
începe primele intreceri ale concursu
lui dotat cu „Cupa de iarnă“. Com
petiția, devenită tradițională, va reu
ni in aceste zile pe fruntașii spor
tului alb de la noi și o serie de ele
mente tinere talentate remarcate 
anul trecut.

Astfel, la start vor fi prezenți cam
pionii țârii Ion Tiriac și Julieta Na- 
mian. tenismani cunoscuți ca Bosch, 
Mârmureanu, C. Nastase, Bardan. D. 
Viziru, Rakosi. Burcescu. Mita, Bur
eau. Basarab, Eleonora Roșianu, Eca- 
terina Horșa, Mariana și Sanda Cio- 
golea, Cristina Doboșiu, Iudit Dibar 
etc

Programul care se va desfășura 
timp de opt zile va cuprinde partida

Concursul micilor „artiști ai gheții“...
(Lriaare din pag. 1)

■nacan. Aurica Ion și alte patinatoare 
au vrut să-și măsoare forțele cu co
legele lor mai mari. Ca favorite por
neau. la această categorie, Aurica 
Ion și Dana Gheorghiu, cunoștințe 
mai vechi care de multe ori ne-au 
incîntat privirile. Dar, spre surprin
derea generală, o fetiți*.  necunoscută 
a desenat atit de corect diferitele fi
guri, incit i-a determinat pe arbitri 
sâ-i acorde cele mai mari note. Ast
fel că după exercițiile obligatorii, 
clasamentul arăta astfel: 1. Constanța 
lenesea (Dinamo) 1*6,2  puncte; 2.

• BRAȘOV 21 (prin telefon). Du
minică dimineața au avut loc pe pa
tinoarul din localitate întrecerile fa
zei orășenești a concursului republi
can de patinaj artistic rezervat co
piilor. S-au întrecut 21 de fete și 
băieți. Iată cîștigătorii: cat. 7—8 ani: 
Ana Necșulescu (C.S.O.) 23,7 p.; Mir
cea Bucur (St. roșu) 24,7 p.; eat. 
9—10 ani: Elke Seewald (Voința)

Dana Gheorghiu (Unirea) 164,8; 3. 
Auriea Ion (Steaua) 162,6... Asemenea 
surprize s-au produs și la alte ca
tegorii.
balet sub fulgii de zafada

Duminică seara, la lumina reflec
toarelor, și-au prezentat repertoriul 
exercițiilor liber alese, sportivii din 
categoria de vîrstă 11—12 ani. 16 fete 
și băieți au dansat cu grație sub 
fulgii de zăpadă, cucerind aplauzele 

PRIMII PAȘI PE GHEAȚA...

Trei copii care dc-abia își țin echilibrul. E și firesc: fac prinții pași pe gheață. 
Patinoarul natural din Rrașov stă zilnic la dispoziția tinerilor și vîrstnicilor și, 
mai ales, copiilor dornici să zburde pe luciul gheții. Uneori tși mai pierd echi

librul și cad. Dar porcii morii campioni n-au căzut la început ?...

la probele de simplu bărbați și sim
plu femei. Primele tururi se vor dis
puta sistem eliminatoriu, apoi între
cerile se vor juca sub formă de tur
neu pe grupe.

Este de așteptat ca în timpul me
ciurilor, concurenții să arate un ni
vel mulțumitor de pregătire ținînd 
cont că de mai multe săptămîni tenis- 
manii fruntași urmează un program 
de antrenamente susținute. Este de 
dorit ca la concursul care începe azi 
de Ia ora 10 și ora 16 încă la acest 
început de sezon competițional în 
sală, participanții să manifeste o ten
dință accentuată spre practicarea 
unui joc modern, cu multă iniția
tivă, cu acțiuni variate și mai ales 
ofensive.

Miercuri, întîlnirile vor avea loc 
ducă același program.

spectatorilor care au venit să-i vadă 
pe micii „artiști ai gheții". Cele mai 
multe aplauze au primit Aurica Ion 
și Sandu Dragoș, care au executat 
o gamă de figuri dificile. De altfel, 
Aurica Ion, datorită bogatului și va
riatului său program la libere a ur
cat de pe locul 3 in fruntea clasa
mentului. Bucurii dar și decepții... 
Liliana Georgescu a plîns pentru locul 
8 pe care l-a pierdut după exercițiile 
libere. Liliana e la primul ei con. 
curs... Ea este foarte ambițioasă. Dacă 
va munci serios cu siguranță va a- 
junge o bună patinatoare.

Și acum iată tabloul învingătorilor: 
cat. 7—8 ani — Beatrice Huștiu 
(Unirea) 126 p.; Paul Greeu (Unirea) 
114,8 p.; cat. 9—1# ani —. Cristina 
Oană (Dinamo) 207,3 p.; Eugen Tău- 
jan (Dinamo) 194,7 p.; cat. 11—12 ani 
— Aurica Ion (Steaua) 296 p.; Sandu 
Dragoș (Unirea) 284,7 p. Perechi: 
cat. 9—10 ani — Beatrice Huștiu — 
Paul Grecu (Unirea) 24,3 p.; eat. 11—12 
ani — Liliana Georgescu — Dan 
Săveanu (Dinamo) 24,6 p.

79,9 p.; eat. 11—12 ani: Sabina Moores 
(St. roșu) 73,1 p.; Romulus Gruia 
(Voința) 76,7 p.

C. GRUIA-coresp. reg.

SECȚIA DE VULCANIZARE DIN CADRUL I. I, L. LAZĂR 8D0N

DIN TG. MUREȘ —-....  - MOt^LslsJJ CE

MAI MULTĂ ATENȚIE PREGĂTIRII TACTICE A BOXERILO
In ultimul timp, boxerii din țara 

noastră au obținut o serie de succese 
în intilnirile internaționale. Presa și 
specialiștii străini care au urmărit 
evoluția pugiliștilor noștri au remar
cat evidentele progrese tehnice pe 
care aceștia le-au făcut.

Este indiscutabil faptul că apre
cierea creșterii măiestriei sportive în 
box se face mai greu decit la alte 
discipline, unde performanța se mă
soară in timp și spațiu (metri, se
cunde, kilograme). Cu toate acestea, 
și în box există unele criterii obiec
tive pentru a se constata creșterea 
măiestriei sportive, cum ar fi :

1. — Gradul de dezvoltare a cali
tăților fizice.

2. — Calitatea și cantitatea proce- 
] deelor tehnice.

3. — Nivelul dezvoltării calităților 
morale și de voință.

4. — Varietatea acțiunilor tactice 
folosite în luptă.

j Urmărind comportarea boxerilor 
noștri fruntași în întîlnirile susținute 
pină în prezent și analizînd rezulta
tele realizate în probele de control,
se poate afirma că gradul de dezvol
tare a calităților fizice este în creș
tere, iar cantitatea procedeelor teh
nice se mărește continuu. De aseme
nea, datorită muncii permanente de 
educație, boxerii se prezintă tot mai 

| bine din punct de vedere al calități
lor morale și de voință.

In schimb, tactica boxerilor noștri 
nu se situează încă pe aceeași curbă 
ascendentă. Să explicăm. După cum 
se știe lupta din ring se compune din 
acțiuni tactice cum ar fi : studierea 
adversarului, atacul, contraatacul, 
acțiuni de apropiere etc. Dintre a- 
cestea, atacul și contraatacul repre
zintă în boxul modem acțiuni tac
tice de primă importanță. Execu
tarea lor in mod corespunzător de
termină obținerea victoriei.

Atacul a fost și este principala 
armă a boxerilor noștri. Specialiștii 
străini îi apreciază pe boxerii ro- 
mini ca fiind printre cei mai com
bativi din Europa. Totuși, atacul 
multora dintre boxerii noștri, chiar 
fruntași, nu are adesea suficientă 
eficacitate. Care este cauza ? Se vor
bește mult că principala cauză este 
lipsa de organizare a atacului, care 
se manifestă în primul rind prin ne- 

j glijarea unor părți importante ale 
■ atacului propriu-zis cum ar fi: a) 
i pregătirea atacului, b) dezvoltarea 
i atacului și c) ieșirea din atac.

Pregătirea atacului reprezintă ac
țiunea conștientă a boxerului de a-și 
crea condiții optime pentru efectua
rea atacului și este realizată cu a- 
jutorul deplasărilor, fentelor etc. 
Prin fente se urmărește descoperi
rea sistemului de apărare a adver
sarului, sustragerea atenției acestuia, 
sau provocarea unei acțiuni necesară 
sau favorabilă boxerului atacant 
Fenta se poate executa cu brațul, 
corpul sau chiar și cu mișcarea în
șelătoare a picioarelor. Fentele exe
cutate sub formă de lovituri false, 
reprezintă un mijloc deosebit de im
portant al pregătirii atacului. Dar, 
folosesc oare boxerii noștri in timpul 
luptei în mod conștient acest im
portant mijloc de pregătire a atacu
lui ? Din păcate foarte puțini. Mo
tivul principal este concepția total 
greșită a multor antrenori, după pă
rerea cărora capacitatea de execu
tare a fentelor ar necesita calități 
înnăscute, iar învățarea lor ar fi la 
unii boxeri deosebit de dificilă, dacă 
nu chiar imposibilă.

Fentele, mișcările false, sint exer
ciții fizice. învățarea lor Insă, ocupă 
un loc neînsemnat în planurile unora 
dintre antrenorii noștri. Din ce cau-

Colțul specialistului

prof. AL. VLADAR
antrenor federal

ză ? In primul rind datorită faptu
lui că ‘ organizarea predării acestor 
mijloace tehnico-tactice sint mult mai 
complicate, necesitînd mult mai mul
tă capacitate pedagogică, ingeniozi
tate, energie și dorință de a munci, 
decit, de exemplu, la învățarea lovi
turii de stingă directă la cap. De 
cele mai multe ori, tn timpul lecției 
de antrenament, se predă la intimplare 
acest important mijloc de pregătire 
a atacului. O fentă oarecare este 
arătată elevului iar dacă acesta nu 
reușește s-o execute de la primele 
încercări, antrenorul nu insistă asu
pra însușirii ei. Iată așadar că 
este ușor de înțeles din ce cauză a- 
cest important mijloc de pregătire 
a atacului lipsește din arsenalul de 
luptă al multora dintre boxerii noș
tri fruntași, cum sint : Puiu Nicolae 
(Progresul), Vasile Mirza (C.S.O. 
Cluj), Virgil Badea, Gheorghe Anghel, 
Ion Ivan (Steaua București) etc.

învățarea sportivului in a pregăti 
atacul este una dintre cele mai gre
le probleme ale antrenamentului bo
xerului avansat. Acest lucru — afir
mă docentul sovietic Djeraian — ne
cesită foarte multă pricepere și simț 
pedagogic din partea antrenorului, 
muncă conștientă, susținută și gîn- 
dire permanentă din partea boxe
rului.

Atacul propriu-zis se compune din 
apropierea de adversar și lovitură. El 
reprezintă unul dintre cele mai im
portante momente ale luptei. în care 
se verifică curajul, hotărîrea boxe
rului respectiv, calități prin care se 
obține Victoria in ring. Dacă prima 
lovitură este reușita, boxerul dez
voltă atacul, in caz contrar se re
trage. După prima lovitură reușită, 
urmează aplicarea unor serii de lo
vituri pe suprafața rămasă descope
rită, aceasta reprezentînd dezvolta
rea atacului. Deosebit de importantă 
este alegerea „locului" corespunză
tor pentru dezvoltarea atacului. Un 
boxer poate să atace în toată su
prafața ringului, dar, atacînd de e- 
xemplu în mijlocul ringului dă po
sibilitate adversarului să scape prin 
deplasări executate înapoi sau la
teral. Din această cauză este neapă
rat nevoie ca boxerul să știe să dez
volte acțiunea de atac, cînd adver
sarul este aproape de corzi, la o dis
tanță nu mai mare de un metru. 
Astfel, limitind posibilitatea de de
plasare a adversarului, poate să-i a- 
plice cu mult mai mare siguranță se
rii prelungite de lovituri. Toți bo
xerii de valoare internațională știu 
să găsească locul și momentul cel 
mai potrivit pentru dezvoltarea ata
cului. Exemple : Dobrescu (R.P.R.), 
Popancenko (U.R.S.S.), Crock (S.U.A.) 
ș.a.

Mulți dintre tinerii noștri boxeri, 
aplicînd lovituri puternice, nu știu 
să dezvolte atacul, să valorifice re
zultatul atacului. Anton, în meciul 
cu iugoslavul Novacovici, punîndu-și 
adversarul în situația de groggy, a 
ezitat să dezvolte atacul. Dinu, in 
meciul cu Benedek, na sesi
zat momentele favorabile, „clipe
le grele" prin care a trecut Benedek 
în urma recepționării unor „drepte" 
excepționale, pierzînd astfel posibili
tatea de a cîștiga Intîlnirea poate 
chiar înainte de limită.

Avantajul de puncte acumulat in 
timpul unui atac reușit poale să fie 
pierdut dacă nu se efectuează cu 
foarte multă atenție retragerea din 
atac. Neglijind apărarea după o ac
țiune reușită de atac, boxerul poate 
să fie surprins de eentralovituri. 
A te retrage din atac înseamnă în 
primul rind a te apăra împotriva

contraatacului advers. Retragerea I 
atac lipsită de apărare îi caractl 
zează pe mulți dintre boxerii no] 
De exemplu, Mindreanu, Anghel I 
sint surprinși de contre. Mulți I 
xeri de la Metalul București (1 
drei Olteanu, Ion Olteanu ș.a.)| 
descoperă parcă intenționat în 1 
mentul executării pasului înapoi, J 
făcînd larg brațele. Recent, Da 
descu, în meciul cu Olech (Polo] 
a pierdut faze cîștigate datorită 1 
cepționării nepermise a unor 11 
turi după unele acțiuni de atac.l 

Pentru asigurarea retragerii I 
atac, antrenorii noștri fruntași rJ 
mandâ efectuarea unui pas înJ 
sau lateral, însoțit de eschive și j 
sarea, în mod obligatoriu, a uncii 
time lovituri cu mina stingă. Cl 
pionul olimpic Grigoriev, efectd 
ieșirea din atac menține mina stil 
întinsă, neutralizing astfel orice I 
cercare de contraatac a adversa 
lui. I

Nu este posibilă enumerarea I 
turor posibilităților de apărare I 
potriva contraatacului advers. Tren 
să se acorde însă o atenție m 
mai mare acestui capitol. I

Cunoașterea perfectă și aplica 
în timpul luptei a unei acțiuni 1 
tice deosebit de importante cum I 
contraatacul îi caracterizează pe ] 
joritatea boxerilor amatori cunosd 
cum ar fi : Enghibarian, Turn] 
Tamulis, Lagutin (U.R.S.S.), Mc 1] 
gart (Scoția), Torma (Cehoslovad 
etc. Aplicarea contraatacului | 
timp și cu precizie necesită I 
lități foarte prețioase : vi-traă] 
reacție, de execuție, atenție, ] 
dire permanentă. A contras] 
înseamnă a folosi forța atacului 
xerului atacant, împotriva lui ins 
Prin contraatac se poate urinări J 
luarea inițiativei, oprirea ataeJ 
advers, pregătirea acțiunilor pen 
aplicarea atacului propriu. In eed 
țiile actaale ale boxului modern.
diferent de stilul de luptă, fieq 
boxer trebuie să știe să canlraai] 
Puțini dintre boxerii noștri cur] 
bine această formă tactică de )■] 
Excelent execută contraatacul d 
stantin Gheorghiu (Dinamo Bi| 
rești). Deplasîndu-se cu ușurință 
jurul adversarului, provocîndu-1 
continuu cu mișcări InșelătoareJ 
fructifică cea mai mică neatenție 
greșeală a adversarului, prin q 
traatacuri fulgerătoare.

Deosebim contraatacul de înt 
pinare (aplicarea loviturii în acel 
timp cu apărarea) și contraatac 
ripqstă (aplicarea loviturii 
rarea împotriva loviturii adversa

Contraatacul de ripostă corespu 
cel mai mult boxului care se au 
pie de „scrima pugilistică" și s 
cită boxerului cele mai pretenție 
calități : tehnică avansată, viteză 
reacție, gîndire permanentă.

Pentru obținerea unor rezult 
bune în întîlnirile internaționale, 
campionatele europene, Ia Jocu 
Olimpice, este necesară, printre 
tele, și însușirea de către toți box 
noștri fruntași a loviturilor de 
tîmpinare și de ripostă, a eoni 
atacurilor de ripostă și forma sd 
rioară a acestora : contraataci]
repetate.

Analiza activității 
de sporturi nautice din Capii

Mîine după-amiază, la ora 18, 
sediul Consiliului orășenesc Ufl 
București se va ține ședința de a 
liză a activității pe 1962 a eomi 
orășenești de sporturi nautice.

De Ia I.E.B.S.
Pentru intîlnirea internațională de 

handbal R.P.R.—Norvegia care va avea 
toc miercuri 23.J.1943, la sala Ftoreasca, 
s-au pus in vinzare bilete la casele din 
str. ion Vidu, Agenția Pronosport din 
«alea Victoriei ar. 2,'iar în ziua meciu
lui, la casa de bilete a sălii FKweasea.

★
Pentru intîlnirea internațională de 

Handbal K.P.It.—Norvegia din 23.1.1963, 
de la sala Floreasea, sint valabile ur
mătoarele categorii de legitimații.

Roșii și maro in piele, albastre în der- 
matin, gri în dermatin care poartă 
ștampila ,,Handbal* 4, gri în dermatin ale 
maeștrilor și antrenorilor emeriți ai 
sportului, precum și legitimațiile verzi 
in dermatin, însoțite de delegații, în li
mita locurilor rezervate fiecărui ziar la 
masa presei.

★
Patinoarul natural din incinta terenu

lui de antrenament nr. 2 (Doherty) este 
deschis zilnic de la ora 9—13 si ÎS—21.

l
l

Piața Trandafirilor nr. 50 (Soos Pali nr. 12) execută la 
comandă piese din cauciuc și matrițele necesare pentru :

- diferite garnituri și bucșe auto
- garnituri pasterizator (P.D.N. 5000 I )
- capace I.C.I.
- inele protecție tub oxigen (140, 200, 220 mm)
- garnituri la comandă din cauciuc
- recauciucarea diferitelor roți de fier
- vulcanizarea anvelopelor cu camere
- confecționarea oricărui fel de garnituri și piese de 

cauciuc după modei.
Lămuriri suplimentare ia serv, vînzări, telefon 3077 și 

3511. £
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CONCURSURI...
• In cadrul campionatului regiu

nii Crișana sint angrenate 14 echipe 
împărțite în două serii. Turul cam
pionatului care s-a încheiat a dove
dit că echipele sint de forțe sensibil 
egale. Iată primele trei clasate după 
consumarea turului : seria I — 1. 
Voința Oradea 16 p. ; Electrica Ora
dea 16 p. (punctaveraj mai slab); 3. 
Flamura roșie Pădurea Neagră 16 p. 
Seri« a Il-a: 1. Minerul Sărmășag 
16 p. ; 2. Unirea Șimleu 14 p. ; 3. 
I C. Oradea 14 p. (llie Ghișa-co- 
resp.-reg.).

• In secția de popice a asociației 
sportive Mătasea roșie din Cisnădie 
activează peste 80 de jucătoare și ju
cători. Cei mai buni sportivi au re
prezentat cu cinste culorile raionului

REZULTATE
Sibiu în intîlnirea triunghiulară 
reprezentativele raioanelor Mediaș 
Făgăraș. In momentul de față ectl 
masculină și cea feminină de 
această asociație participă la ini 
cerile primei etape a campionat] 
republican. (Tatian Severin—core]

• Recent s-a încheiat turul c] 
pionatului raionului Cîmpina. Prim 
trei locuri în clasament au fost q 
pate în ordine de Flacăra I C 
pina, Petrolul Băicoi și Flacăra 
Cîmpina. De-a lungul turului I 
mai mari rezultate au fost reali] 
de Nicolae Gruia 873 p.d., Nicq 
Blănaru 866 p. d., Aurel Vartic 
p. d. și N. Șucatu 844 p. d., toți 
Ia Flacăra I Cîmpina. (Bujor ; 
nescu—coresp.).



roccdcului
ajuns cu retrospectiva 

ocedeul tehnic delfin, 
la băieți, se poate

probe ; o autoritate care 
i-a dăunat recordmanu- 

Intr-adevăr lipsit de orice 
„acasă" la el, Al. Popescu

Primii

pare

lui

frunteaîn

(Urmare din pag. I)

m 
m

100
200

(1:07,5), 
(2:43,4).

Dina-
Duini-
Bucu-

uație neschimbată 
orientului feminin.

41. 
Tal

singură re- 
poate des-

campionate- 
(2:24.0) și„. 
mai poată

să-i spună
juniorului reșițean Nicolae

Retrospectivă 1962

10 în
tehnic

probele 
„dcliin“ (III)

Activitatea în țară

▼ ■

Mai multa exigență în organizarea concursurilor!

noastră 
Privind 
observa 

i în anul 1962 Alexandru Po
ți conduce cu autoritate plutonul 
mbele 
un fel 

stru, 
urență

forțat niciodată, rezultatele
mai mult rezultanta talentului 

are e înzestrat și mai puțin a 
verenței.
și-a dorit prea mult nici în anul 

openelor" de la Leipzig : s-a me- 
t in perioada de bază (pregâti- 
y. din care cauză timpul pe care 

ținea în preajma 
era puțin valoros 
v (22 iulie) ca să 

la ameliorări.
ecind la ceilalți, o
1 îmbucurătoare se
e și anume progresul inregis- 
de juniorii H. Pischl și N. Tat. 
i elevi ai antrenorului reșițean, 
-huster ; primul și-a îmbunătățit 
ltatele în proba de 
:el de-al doilea la

Și
Cele două re- 

<4^U| ale clubului Rapid Bucu- 
, Nicdleta Gordin și Măriuca 
ru. se mențin mai departe pe 
iile cîștigate în anii trecuți, dar 
1 rezultatelor lor nu depășește 
ița țării. Anul trecut, curba re- 
telor lor a fost asemănătoare: 
uri Promițătoare la sfirșitul pe- 
ei pregătitoare, apoi in plină 
adă competițională — o „eclip-

să" de formă, pentru ca amîndouă 
să realizeze la începutul lunii sep
tembrie recorduri republicane : Gor
din în proba senioarelor, iar Rotaru 
la junioare de categoria I.

In sectorul feminin, spre deosebire 
de probele băieților, se întrezăresc 
oarecari perspective; Codrufa Sala 
(Clubul sportiv școlar Banatul Timi
șoara) și Gabriela Tărnăuceanu (Clu
bul sportiv școlar București) — ca 
să dăm doar exemplele cele mai con
cludente — sînt capabile de rezultate 
superioare. Numai că, este știut, ma
rile rezultate nu pot veni de la sine. 
Ca și la celelalte procedee tehnice 
și la delfin au intervenit noutăți care 
nu trebuie să scape antrenorilor noș
tri. Așa de exemplu, fruntașii aces
tui procedeu tehnic înoată, acum, 
fără pauză între cicluri, mișcările ca- 
racterizîndu-se printr-o mare frec
vență și multă continuitate.

G. NICOLAESCU

Letolik- 
Anvoi- 

V. De- 
Helga

Iată listele primilor zece in probele 
procedeului tehnic delfin :

MASCULIN
100 M

Recordul lumii ? 57,0 Luis Nicol ao (Ar
gentina) — 1962'

Recordul Europei : 59,5 Jiskoot (Olan
da) — 1962

Recordul R.P.R. : 1:03,4, Al.
— 1961

1. AI.
2. fi.
X Fr.
4. V.
5. V. _ ___ „
«. I. Nagy (Steaua)
7. M. Zager (C.S. Șc. Buc.)
8. N. Tat (Olimpia Reșița)
9- Z. Szabados (Harghita Tg. M.)

10. Tr. Surianu (C.S.M. Cluj)

• Zilele trecute s-a desfășurat în ma
sivul Semcnic un interesant concurs de 
schi la care au participat schiori din 
asociafiile sportive Olimpia, Viitorul, 
S.S.E. și cci de la G.S.M. Reșița. Ză
pada bună și organizarea excelentă au 
permis disputarea probelor în condiții 
favorabile. Cea mai interesantă probă, 
slalom special seniori, a fost cîștigată 
de Fr. Bănuț de la C.S.M. Celelalte pro
be au revenit următorilor: P. Pîrvulescu- 
S.S.E. (slalom juniori) ; Rozalia 
S.S.E. (slalom junioare) ; St. 
Olimpia (fond 15 km seniori); 
zjueZ-Olimpia (5 km juniori) ;
Toth-C.S.M. (5 km senioare) ) Ana Ar- 
vm-Olimpia (3 km junioare). (1. PLĂ- 
VITV-coresp.).

• Centrul de inițiere și instruire orga
nizat pe lingă asociația sportivă Unirea 
din Săcele se bucură de un frumos 
succes. 220 de elevi și eleve participă 
cu regularitate la antrenamente, dove
dind multă dragoste pentru însușirea 
tehnicii acestui sport. Antrenorul 1 To- 
citu și instructorul C. Fulga se îngri
jesc ca tinerii schiori să capete o btmă 
pregătire. Dintre participanții la centru 
s-au evidențiat G. Munteanu, M. Pisau, 
W. Miess, L. Tocita, M. Sălăgeanu ș.a. 
(K. SECÂREANU-coresp).

Gerul și vîntul nu au favorizat 
firește desfășurarea întrecerilor de 
schi găzduite sîmbătă și duminică 
de Poiana Brașov, Tocmai de aceea 
ne-am fi așteptat ca organizatorii 
(F.R.S.B. și comisia de 
giunii Brașov) să acorde 
ția amănuntelor tehnice, 
lucrurile s-au petrecut 
s-ar fi cuvenit.

In concursul internațional de 
Ion dintre selecționatele R-P. 
mine și R.D. Germane, cîțiva 
curenți au parcurs aproape 2 km în 
plus, deoarece responsabilul probei 
— Niculae Mânu — nu a luat din 
vreme măsuri pentru ca ceilalți ar
bitri să cunoască cu exactitate tra
seul. Probele de slalom special și 
slalom uriaș au fost întîrziate cu 
cite 30—40 minute, ceea ce a adus 
prejudicii desfășurării întrecerilor, 
iar concurentul Mihai Bucur a par
curs trei manșe la slalom special, 
deoarece în a doua nu fusese ero

sînt cu atît mai 
ele au fost co- 
multă experiență
— responsabilul

Popescu

Fopescu (Dtaamo Buc.) 
Pischl (Olimpia Reșița) 
Fiilop (C.S. Mureșul) 

Buda: (Steaua) 
Medianu (Steaua)

BULETINUL ZĂPEZII
In s-a

schi a re- 
toată aten- 
Din păcate, 
altfel decît

biat-
Ro- 

con-

nometrat! Greșelile 
supărătoare cu cit 
mise de arbitri cu 
(Vasile Munteanu
probei de slalom special, Mihai Bota 
— responsabilul probei de slalom 
uriaș, Dan Busuioc, Ion Oprișescu și 
Liviu Cornea — cronometrori). Pa 
lingă ei au arătat neglijență și alți 
arbitri, care, 
vremea urîtă, 
în... cabană.

Greșelile se 
de organizare
îndeplinirea sarcinilor.

Ar fi de dorit ca la 
concursuri organizatorii să 
vadă de mai multă exigență, să pri
vească cu atenție cele mai mici amă
nunte. Nu trebuie uitat că buna or
ganizare contribuie nu numai la nor
mala desfășurare a întrecerilor dar 
și la ridicarea valorii lor!

„speriați“ probabil da 
au preferat să sten

datoresc șl comitetului 
care nu a controlat

viitoarele
dea do-

h M h ; n 1

DE CE A PIERDUT
CALIFICAREA IN TURUI

(D. ST.)

STEAUA BUCUREȘTI-»

URMĂTOR Al „C.C.E.”?

Rroordu! 
(Australia) 

Hero rdiu 
lein (Italia) 

Recordul 
— 1SS2

200 M
lumii : 2:09,7 Ken Berry

— 1962
Europei : 2:12,6 Fritz Dener-

1962
R.P.R. : 2:24,0 Al. Popescu

Stewart

1. Al. Popescu 2:24,0
2. V. Medianu 2^«.l
3. V. Budai 2:4X2
4. N. Tat 2:4X4
5. M. Zager 2:59,1
6. H. Pischl 8:01.7

— D. Nagy 3îUL,7
8. Tr. Surianu 3:07,0
9. M. Cerchez (Steaua) 3:11,1

10. D. Oros (Crișana Oradea) 3:11,9

FEMININ
100 M

lumii : 1:07,3 Mary 
196?

Recordul 
(Canada) -

Recordul Europei : 1:09,0 Ada
(Olanda) — 1S62

Recordul R.P.R. : 1:16,6 Nicoleta 
1H’

Gordin (Rapid Buc.) 
Rotaru (Rapid Buc.)

Sala (Banatul Timisoara) 
Tărnăuceanu (C.S. Șc. Buc.) 
Langer (Olimpia Reșița) 
Sterner (Unirea Buc.) 
Zarchievici (Progresul Buc.) 
Munteanu (Progresul Buc.) 
Naftali (Harghita Tg. M.) 
Davidovici (Unirea Buc.)

din —
1. N.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

ul, 
c. 
G.
D. 
A. 
M. 
M.
E. 
A.

Kok

Gor-

l:tc.c
1:177! 
l:!0.4 
1S4.S
1:25.2 
1:28.1 
1:28,8 
1:29.3 
1:31,2
1:33,5

vremea
■ însori intermi- 
crestele Carpa- 
s-a tasat apre-

zona de munte 
menținat rece, ca 
tente și viscol pe 
ților. unde zăpada
ciabil. In dimineața zilei de 21 ia
nuarie stratul de zăpadă avea urmă
toarele grosimi : Cimpina 44 cm. Pre
deal
cm,
cm,

34 cm. Sinaia (Cota 1500) 36 
VI. Omu 47 cm, Fundata 35 
Brașov 20 cm, Ceah lău-Toaca 

37 cm, Rarău 43 cm, Băișoara 40 cm. 
Semenic 100 cm, Țarcu-Godeanu <0 
cm, Paring 35 cm. Păltiniș 31 cm, 
Cluj 16 cm. In văi și in căldările 
glaciale gTosimea zăpezii depășește 
1 m.

In zilele următoare, vremea va 
continua să se răcească accentuat in 
toate masivele țârii, dar mai ales 
in Munții Rodnci și Moldovei. Cerul 
va fi schimbător, mai mult acope
rit in primele două zale cînd va 
ninge moderat. Vistul va snfla tare 
din nord. Zăpada va crește în gro
sime, fiind bună pentru practicarea 
tuturor sporturilor de iarnă. Este 
recomandabilă folosirea pantelor su
dice, adăpostite de viatul rece din
spre nord.

icliștii noștri se pregătesc intens pentru
ibuie să recunoaștem de la bun 

t că atmosfera de muncă, omo- 
atea, buna
rseverența 
de cicliști 

rebuie să
speranțe 

rtarea alergătorilor în 
competiții internaționale de am- 

Antrenorul lotului republi- 
Ernest Golgoți, a reușit să-i 

lizeze pe cicliști, să convingă pe 
re că numai printr-o muncă sus- 
ă. desfășurată zi de zi, vor 

să îndeplinească obiectivele 
se, să facă față cu succes exa
lai dificil din „Cursa Păcii", 
că Iarna acestui an n-ar fi atît 
ea, obligîndu-i pe cicliști să re- 
din cînd în cînd programul de 

nament și uneori chiar să-1 in
ii, am putea afirma cu certi- 

e că anul acesta cicliștii noștri 
face o figură excelentă în 
a Păcii". Dar și așa faptul că 
i nu pregetă să facă 60, 70 și 
ată chiar 90 de km pe un ger 
inus 10—12 grade și chiar mai 

pe o șosea înzăpezită, mătu- 
mereu de un vînt înghețat, ne 

că alergătorii sînt dispuși să 
totul pentru a aduce culorilor 
victorii de preț. Unitatea și 

ța reală de a se ajuta unul pe 
care domnește în lot constituie 
ția unei munci de calitate.
i prezentăm însă cititorilor noș- 
e alergătorii din lotul republi- 
entru „Cursa Păcii" :
Cosma (clubul sportiv 

25 de ani), Constantin
(clubul sportiv Olimpia

28 de ani), Ion Ardeleana (clu-

dispoziție, sîrguința 
care caracterizează 
ne-a impresionat și 

spunem — ne-a dat 
în ceea ce privește 

viitoa-

Gh. Nea-
Steaua, 23 de 

(clubul sportiv 
Ion Stoica (clu- 
23 de ani), Gh. 

Olimpia

bul sportiv Steaua, 21 de ani), Flo
rian Cristescu (clubul sportiv Voința, 
23 de ani), Grigore Nicolae (clubul 
sportiv Steaua, 27 de ani), 
goe (clubul sportiv 
ani), Simion Ariton 
Voința, 24 de ani), 
bul sportiv Steaua,
Radulescu (clubul sportiv 
București, 29 de ani) și Walter Ziegler 
(clubul sportiv Dinamo, 24 de ani). 
Media de vîrstă a lotului este de 
24,7 ani. Ținînd seamă de faptul că 
întrecerea pentru care se pregătesc
— „Cursa Păcii" — este o competiție 
grea, cu multe etape, care cere o 
vastă experiență, se poate socoti că 
media de vîrstă a lotului este satis
făcătoare.

Mulți dintre iubitorii sportului cu 
pedale se vor întreba desigur de ce 
lipsește din acest lot ciclistul nr. 1 
al anului 1962, maestrul sportului Ga
briel Moiceanu ? El a fost selecționat 
în lot, dar invocînd motive neesen- 
țiale nu s-a prezentat la pregătire. 
Firește, în acest fel s-a exclus sin
gur din componența lotului. Chiar 
dacă la începutul pregătirii lotul a 
fost handicapat de lipsa sa, sîntem 
convinși că pe parcurs înlocuitorii săi 
vor putea — printr-o muncă asiduă
— să se ridice 
G. Moiceanu ar 
„Cursa Păcii".

Așa cum ne
E. Golgoți, căruia federația de spe
cialitate i-a încredințat pregătirea ci
cliștilor, alergătorii au făcut în lunile 

.noiembrie și decembrie antrenamente 
intense la cluburile lor sportive. Ei 
au pus un accent deosebit pe pregă
tirea fizică generală, pondere pe care 
au menținut-o în linii mari și în lu
na ianuarie. In timpul pregătirii în

comun din cadrul vacanței de iarnă, 
lotul a efectuat și antrenamente spe
cifice, de rulaj, ajungînd să par
curgă în jur de 1.000 km. In lunile 
următoare accentul se va pune din 
ce în ce mai mult pe pregătirea spe
cifică, pe individualizare. Firește, nu 
va fi neglijată nici pregătirea fizică.

La capătul fiecărei perioade de 
antrenament (fie că ea a fost efec
tuată la cluburi după planurile de 
antrenament ale lotului, fie că a fost 
efectuată în comun) sînt programate 
probe de control. Pe baza lor se poate 
urmări stadiul de pregătire și se 
pot trage concluzii pentru etapa ur
mătoare. De asemenea au Ioc ședințe 
cu participarea celor mai buni teh-

Duminică seara, baschelbaliștu de Ia 
Steaua ne-au deziluzionat. A ieși din 
această importantă competiție cum este 
„C.C.E." din primul tur, nu este de 
loc onorabil ; a pierde și încă pe teren 
propriu în fața unei echipe a cărei va
loare au este în nici un caz superioară 
nouă, este de asemenea puțin plăcut. 
Dar, să te eomporfi de o manieră de 
nerecunoscut, este de acuma condam
nabil.

Am urmărit echipa noastră cam
pioană în multe meciuri. Iam aplaudat 
pe bascbelhaliștii militari pentru unele 
victorii de mare răsunet (Dinamo Tbi
lisi. Spartak Sokolovo Prag a, Virtus 
Bologna, Akademik Sofia), după cum 
am notat și insuccese justificabile în 
f*|a  unor adversari mai bine pregătiți 
(T.S.K.A. Moscova). Ei bine, duminică 
seara. Steaua a fost o adevărată umbră 
a echipei care a adus atitea satisfacții 
baschetului nostru masculin. Să fie vor
ba de începutul unui declin ? Este greu 
de imaginat, cu atît mai mult eu cât, eu 
numai 11 zile înainte, la Budapesta, e- 
cbipa a avut o comportare meritorie dîn- 
dn-ne dreptul să așteptăm calificarea 
în mcciul-retur. Și, atunci, cum trebuie 
să ne explicăm evoluția campionilor 
noștri din acest meci ?

Se caută scuze prin lipsa principali
lor pivoți, Nouacek și Demian. Este 
drept, amănuntul nu poate fi ocolit. 
Simon și Peneze au manevrat cum au

se-
s»

▼rut, înscriind împreună 40 de puncte, 
în timp ce Gheorghe Valeriu și Cimpea- 
nu, cu serioase deficiențe în marcajul 
individual al adversarilor direcți, au 
totalizat doar 8 puncte ! La Budapesta 
însă, unde jucătorii noștri l-au avut 
ca adversar și pc Temesvary (care n-a 
jucat Ia București), sau în repriza 
cundă a meciului de duminică
văzut clar că acest handicap poate fi 
anihilat. Așadar, să mergem mai de
parte.

Nici ou poate fi vorba despre scuze. 
Pentru acest joc, baschetbaliștii de la 
Steaua au beneficiat de condiții de pre
gătire bune, jucau acasă, aveau alături 
publicul nostru atît de entuziast și ge
neros. Nu au avut însă altceva și asupra 
acestui lucru vrem să insistăm.

In primul rînd, cum arătam 
cronica noastră de ieri, jucătorii 
Steaua au început meciul prea

Cursa Păcii“
nicieni din ciclism, în cadrul cărora 
sînt dezbătute rezultatele unei peri
oade și sînt analizate sarcinile de 
antrenament pentru etapa următoare. 
Sprijinul colectivului de tehnicieni, 
experiența acestora, va ajuta în pre
gătire lotul de cicliști orientîndu-1 
permanent spre îndeplinirea obiective
lor cu mijloacele de antrenament cele 
mai eficace.

Deși este prematur să se tragă o 
concluzie, se poate spune totuși că 
munca lotului de ciclism se ridică la 
nivelul sarcinilor trasate și că este 
necesar ca exigența manifestată pînă 
acum de antrenor și de cicliști să 
fie menținută Pe parcursul întregii 
pregătiri.

la valoarea pe care 
fi putut-o avea în

spunea antrenorul

cursa aaerarata...

și in 
de la 
siguri 

de victorie. Este o meteahnă veche, pe 
care sportivii noștri o cunosc atîr de 
bine și totuși continuăm să plătim 
pentru ea. Siguranța asta exagerată, 
autoîncrederea cu totul nejustifieată 
(doar în față aveau adversari cu o ex
periență cel puțin egală) i-a făcut pe 
militari să nu se concentreze suficient, 
atît m apărare, unde porneau de la în
ceput cu dificultăți evidente, cît și 
în atac. Au fost 20 de minute de evo
luție penibilă. Niciodată nu am văzut 
pe baschetbaliștii de la Steaua mareînd 
într-o repriză doar 21 de puncte ! Că 
în apărare bucureștenii se descurcau 
destul de greu în fața unor atacuri de 
o simplitate și precizie demnă de invi
diat, desigur și aceasta reprezintă o 
mare lacună. Dar atacul campionilor, 
în toată această repriză, 
văzut, Toți jucătorii 
timp au încercat cu 
de la semidistanță, 
tei circulații, urmate 
cise. Din astfel de 
fi putut înscrie mai 
oblige pe adversari, destul de ienți 
apărare, 
A fost o eroare tactică capitală, 
dus în cea mai mare măsură la 
derea meciului. Minutele în șir 
nereușită au dus Ia enervarea jucătorilor 
bucureșteni, la contractarea lor și iată 
și explicația pentru care baschetbaliști 
cu atîta experiență ca Nosievici, Fodor, 
Nedef. Niculescu au ratat în 
clare de sub coș !

La toate acestea ținem să mai 
gl m ceva. (In 
bice de alte 
noștri porneau 
pun dorea care 
baschetului romînesc, de data aceasta, 
evoluția Iot nu a mai fost 
terizată de seriozitate, dîrzcnie, 
de a învinge Numai astfel ne 
explica în mare măsură cum a 
Ilonved la pauză cu 18 puncte 
chiar ținînd seama de faptul -că 
budapestană a prestat în această 
un joc excelent.

Comportarea ba sctietb'aliștilor 
Steaua va trebui =5 constituie obiectul 
unei serioase analize din partea condu*  
cerii clubului respectiv și a federației 
de specialitate. Dar dacă aceste analize 
nu vor fi urmate și de măsuri concrete, 
înseamnă că din lecția de duminică na 
am învățat nimic.

nici nu s-a 
folosiți în acest 

îndărătnicie coșul 
în locul obișnui 
de pătrunderi de- 

acțiuni, ei ar
mult, sau, sl 

în 
să comită greșeli personale, 

care a 
pier

de

poziții

adăa- 
deose-lucru esențial. Spre

partide, cînd campionii 
în întrecere cu toată răs- 
le revine în reprezentarea

ca rac- 
vointă 
putem 
ajuna 

avans, 
echipa 
repriză

de Ia

A. VASILIU

SPORTUL POPULAR
4174 •_ Pag. a 7-a



Campi.iane mondiale la Zakopane, In 1962, A. Kolcina și L. Baranova, majujestă 
și in acest sezon o formă deosebită

Foto : N. Naumettkov — TASS ---------- --------------------------------------------

DIN SPORTURILE DE IARNĂ
INGA VORONINA Șl BORIS STENIN, 

CAMPIONI ABSOLUȚI Al U.R.S.S.
LA PATINAJ VITEZĂ

Pentru a patra oară Inga Voronina 
a cîștigat titlul de campioană unio
nală absolută la patinaj viteză. Des
fășurate la Moscova, pe un timp 
geros (minus 22 de grade), campio
natele feminine au dat loc unei lupte 
foarte dirze între Voronina și Valen
tina Stenina. Deși a obținut timpuri 
mai slabe în probele pe distanțe 
■curte, Voronina s-a dovedit imba
tabilă în cursele lungi termlnînd pe 
primul Ioc atît la 1.500 m cit și la 
3.000 m.

Iată rezultatele tehnice : 500 m
Egorova 47,9; 1.500 m Voronina 2:30,7; 
1.000 m Rîlova 1:40,1; 3.000 m Voro
nina 5:18.6.

Clasamentul final : 1. Inga Voro
nina 205.033 puncte ; 2. Valentina
Stenina 205.983 puncte ; 3. Lidia Sko
blikova 207,350 puncte.

Dacă la Moscova timpul a fost 
foarte friguros, in schimb la Alma 
Ala. unde a avut loc campionatul 
masculin, termometrul arăta cu o zi 
înainte de concurs plus 14 grade și 
numai în seara începerii probelor a 
coborit la minus 2 grade. Surprizele 
așteptate nu s-au produs. Eduard Ma- 
tusevici deși a cîștigat proba de 
5.000 m cu un timp excelent, n-a fost 
un adversar prea puternic pentru 
Boris Stenin care și-a păstrat titlul 
de campion unional, arătind o formă 
bună înaintea europenelor. Câștigă
torii probelor au fost următorii : 
500 m Grișin 40,6; 5.000 m Matuse- 
vici 7:50.5; 1.500 m Stenin 2:14,4;
10 000 m Sabarov 16:42,6.

Clasamentul final : 1; Boris Stenin 
185,380 puncte ; 2. Vladimir Gurov 
186.010 puncte; 3. Robert Merkulov 
186 281 puncte.

• ..Maratonul gheții", care este un 
fel de tur al Olandei pe patine, a 
fost cîștigat anul acesta de învăță
torul Rainer Papin, în virstă de 31 
de ani. învingătorul a străbătut 
200 km în llh59:27,0.

• Titlul de campion al U.R.S.S. la 
patinaj artistic a fost cîștigat de tî- 
nărul Alexandr Vedenin, în virstă 
de 17 ani. Campionul de anul trecut, 
Valeri Meskov, a ocupat locul 3.

CONCURSUL DE SCHI-ALPIN DE 
LA HAHNENKAMM-KITZBDHEL

Sîmbătă și duminică s-a desfășurat 
cea de a 24-a ediție a concursului inter
național de schi-alpin de la Halinenkamm 
Kitzbiiliel (Austria). La startul probe
lor s-au aliniat renumiți sportivi în pro
bele de coborîre și slalom special, prin
tre eare schiori austrieci, francezi și el
vețieni. întrecerile au constituit de fapt 
o revanșă a concursului de la Lauber- 
kom, desfășurat cu o săptămînă în 
arini

In proba de coborîre victoria a reve
lat austriacului Egon Zimmermann, 
urinat de vest-germanul Bartels, fran
cezul Leo Lacroix, italianul Carlo Seno- 
ner etc. De menționat că Guy Perillat 
{Franța) nu s-a clasat printre primit 
xece și astfel nu a ocupat un loc frun
taș la combinata alpină. A doua zi, a 
avut loc proba 'de slalom special, care 
a revenit lui Ludvig Leitner (R.F.G.), 
urmat de Perillat, Mathis (Elveția), 
Bcnlieu (Franța) ș.a. Cu toate că Egon 
Zimmermann a căzut in prima manșă, 
el s-a clasat pe primul loc la combinată 
(26.23 p.) datorită timpului excepțional 
obținut în prima zi la coborîre. Pe Jocul 

al doilea s-a clasat Wolfgang Bartels 
(R.F.G.) cu 29.31 p. urmat de Leo 
Lac.rbix cu 30,08 p., Carlo Senoner cu 
31,00 p. etc.

FONDISTELE SOVIETICE 1NVINGĂ-
TOARE IN R. D. GERMANĂ

în stațiunea de iarnă Nvldau din
R. D. Germană S-a desfășurat un con-
curs internațional de schi-fond re-
zervat femeilor. Toate probele au fost
cîștigate de sportivele sovietice. Proba 
de 10 km a revenit schioarei Bojanski, 
care a realizat timpul de 41:26,00. La 
5 km pe primul loc s-a clasat sportiva 
Baranova cu timpul de 21:37,0, iar Ia 
ștafetă 3x5 km locul I a revenit repre
zentativei U.R.S.S. cu timpul de 1 h 
01 :55,0. Echipa sovietică a fost alcă
tuită din schioarele Bojanski, Baranova 
și Kolcina. Pe locul al doilea s-a cla
sat echipa Finlandei cu 1 h 05:25.0, 
urmată de reprezentativa R. D. Germane 
cu 1 h 07:02,0.

RECKNAGEL ÎNVINS
0 mare surpriză s-a înregistrat în con

cursul de sărituri cu schiurile de pe 
trambulină de la Lauscha (R.D.G.). 
Cu prilejul unui concurs international 
care a avut loc aici duminică, campio
nul mondial Helmut Recknagel (R. D. 
Germană) a ocupat locul al doilea cu 
238.01 p. (avind sărituri de 80 m și 
80.5 m). Primul loc a revenit tînăru- 
lui săritor Vei th Kurt cu 243,75 p.. care 
a înregistrat sărituri de 82 m și 82,5 m.

CAMPIONATUL DE HOCHEI 
PE GHEAȚĂ AL U.R.S.S.

A început turneul final al celui de al 
17-lea campionat unional de hochei pe 
gheată. Pentru titlul de campioană luptă 
anul acesta 10 echipe : Spartak. ȚSKA. 
Dinamo. Lokomotiv, Aripile Sovietelor 
toate 5 din Moscova. Himik Voskrcsensk, 
SKA Leningrad, Torpedo Gorki, SKA 
Kalinin și selecționata orașului Elek
trostal. In primul meci al turneului, 
TSKA, de 9 ori campioană a țării, a 
învins cm 5—1 (1—0; 2—0; 2—1) pe 
Himik Voskrcsensk. Jucînd în deplasare 
cu Elektrostal, echipa Aripile Soviete
lor a obținut un rezultat de egalitate :
2—2 (0—1 0—1 ; 2—0).

FINLANDA — SUEDIA 5—3 LA 
HOCHEI PE GHEAȚĂ I

Selecționata de hochei pe gheață a 
Suediei, campioană mondială pe 1962, a 
suferit o surprinzătoare înfrîngere în 
fața reprezentativei finlandeze. Meciul 
disputat la Tampere s-a încheiat cu 
scorul de 5—3 (1—0, 1—0, 3—3) în 
favoarea jucătorilor finlandezi. Celebrul 
Tumba Johanson și coechipierii săi au 
decepționat și în meciul disputat cîteva 
zile mai tîrziu Ia Oslo cu echipa Nor
vegiei. Echipa suedeză n-a obținut decît 
un rezultat de egalitate : 2—2 (0—0,
1—0, 1—2).

12 ȚĂRI LA „EUROPENELE" DE 
PATINAJ ARTISTIC

12 țări și-au anunțat pînă acum par
ticiparea la campionatele europene de 
patinaj artistic programte între 5 și 
10 februarie la Budapesta. S-au în scări s 
pînă în prezent echipele U.R.S.S., Olan
dei, Austriei, Angliei, Franței, Norve
giei, R. D. Germane, R. F. Germane, 
R. S. Cehoslovace. Elveției, Iugoslaviei 
și R. P. Ungare. Concursurile se vor 
desfășura pe patinoarul special amena jat 
în incinta velodromului Millenaris. Con
curent ii se vor pregăti pe „Kisstadion".

Turneul internațional de șah
de la Bad Liebenstein

Șahistul iugoslav Damianovici con
duce în turneul internațional de la 
Bad Liebenstein. El a cîștigat în 
runda a Vl-a la Lieberth, iar în 
runda următoare a remizat cu Polu- 
gaevski, totalizînd acum cinci punc
te. Două victorii consecutive, la Szily 
și Szilaghy, a obținut Karaklaici, 
ceea ce i-a permis să intre în plu
tonul fruntaș, ca și Pitsch, care a 
cîștigat partida întreruptă cu Jansa, 
a remizat cu reprezentantul nostru 
Ciociltea și a fost învins de Polu- 
gaevski.

Ciociltea a terminat la egalitate și 
în runda a Vl-a în întîlnirea cu 
Malich. Fostul nostru campion a ju
cat o partidă extrem de complicată 
și, la un moment dat, avea posibili
tate ca printr-un sacrificiu ascuns 
să obțină avantaj decisiv. Din pă
cate, însă, Ciociltea a observat com
binația după... partidă, la analiză.

Marele maestru german Uhlman 
continuă seria insucceselor. El a fost 
învins în runda a Vl-a de Minev, 
aflîndu-se acum pe ultimul loc. Szily 
și Lieberth au obținut primele lor 
victorii în turneu eîștigind la Bal- 
cerowski și, respectiv, la Baumbach.

Iată clasamentul după 7 runde:
1. Damianovici 5 p, 2—4. Polugaev-

• I>a viitoarele campionate mondiale 
de hochei pe gheață Canada va Ii repre
zentată de formația „Trail Smoke 
Eaters". înainte și după campionate, 
hochei știi canadieni vor juca în R. S. 
Cehoslovacă, Franța, Italia, Norvegia 
și alte țări europene.

• în localitatea Borlange (Suedia) 
s-a desfășurat un concurs de schi (fond 
10 km) la lumina reflectoarelor. Pe 
primul loc s-a clasat suedezul Assar 
Roennlund. unul din cei mai în 
formă fondiști suedezi. în cadrul unui 
concurs organizat în orășelul Mora (Sue
dia) proba de 16 km a fost parcursă 
într-un timp excelent: 52:32,0 de către 
doi concnrenți. Sixten Jember g și Bjame 
Andersson, care s-au da sat pe primele 
locuri.

• Finlandezul Tiainen a cîștigat proba 
de fond (10 km) desfășurată la Lahti. 
Timpul realizat de învingător a fost de 
32:52,0.

• In cadrul unui concurs internațional 
de fond desfășurat la Elvcrsum (Norve
gia) primul loc pe distanța de 19,5 km 
a revenit norvegianului Oestby cu timpul 
de 1 h 05:24.0. De remarcat că pe 
următoarele trei locuri s-au clasat tot 
schiori norvegieni. I>ocul al 5-lea a fost 
ocupat de suedezul Lars Olsson, cu tim
pul de 1 h 07:20,0.

• Titlul de campion absolut de pati
naj viteză al Norvegiei a fost obținut 
de Knut Johanesen, care a totalizat 
183,35 p. la cvadriatlon. Performanța . 
depășește recordul mondial oficial.

HANDBALIȘTII DANEZI ÎNVINȘI LA PARIS!
Afle meciuri in „Cupa

La Paris s-a disputat meciul interna
țional amical de handbal dintre echipele 
masculine ale Franței și Danemarcei. 
Handbaliștii francezi au repurtat o sur
prinzătoare victorie cu scorul de 22—19 
(15-11).

★
Duminică la Copenhaga în cadrul sfer

turilor de finală ale „Gupei campioni
lor europeni" la handbal feminin, echipa 
daneză „Fredriksberg" a cîștigat cu 
25—10 (13—6) meciul retur cu Niloc 
Amsterdam și s-a calificat în semifinale, 
deoarece obținuse victoria și în primul 
joc (17—7). Echipa daneză urmează să

• în cadrul unui concurs de natație 
desfășurat la Sidney tînărul înotător 
australian Bob Windle a stabilit un nou 
record mondial în proba de 220 yarzi 
liber cu timpul de 2:01,1. Vechiul re
cord era de 2:01,6 și aparținea lui 
John Konrads

• Tradiționala competiție internațio
nală de spadă dotată cu cupa „Rene 
Monal" a fost cîștigată de italianul 
Giuseppe Dclfino care l-a învins cu 
10—2 în meci de baraj pe francezul 
C. Bourquard. Pe locurile următoare s-au 
clasat J. P. Allemand (Franța) — și 
Y. Dreyfus (Franța).

• în meci retur pentru „Cupa cam
pionilor europeni" la volei, echipa aus
triacă Blau-Gelb a învins cu scorul de
3—0 (4. 11, 12) echipa elvețiană Ser- 
vette Geneva. Voleibaliștii austrieci s-au 
calificat pentru turul următor datorită 
unui setaveraj mai bun (primul joc 
fusese cîștigat cu 3—2 dc elvețieni). 

sfci, Fitsch, KarakUici 4'/2 p, 5—6. 
Gipslis (1), MaJich 4 p, 7—8. CIO
CILTEA, Minev 3* */ 2 p, 9—11. Fuchs, 
Lieberth, Baloerowski 3 p. (1), 12—13. 
SzîUghy (1), Jansa 2*/ 2 p, 14—15. 
Baumbach, Szily, 2 p, 16. Uhlman 
l'/î P (D-

• După 7 înfrîngeri consecutive ca 
profesionist, tenis mânui australian Rod 
Laver, învingătorul de la Wimbledon, a 
repurtat prima sa victorie învingîndu-1 
cu 6—3 ; 3—6 ; 7—5 ; 6—2 pe compa
triotul său Ken Rosewall. Meciul s-a 
disputat la Melbourne și a fost urmărit 
de peste 15 000 de spectatori.

• Cel mai bun timp realizat de o 
femeie pe o milă aparține atletei neo
zeelandeze Maryse Chamberlaine cu 
4:41,4. Performanța a fost obținută 
zilele trecute în cadrul unui concurs 
organizat la Perth (Australia). Pe locul 
al doilea în această întrecere s-a clasat 
Joan Beretta (Australia) cu 4:45,5. în-

• AMSTERDAM 21 (Agerpres). 
Campioana mondială Nona Gaprin- 
dașvili (U.R.S.S.) conduce cu 4 puncte 
din 4 posibile în turneul internațio
nal feminin de șah de la Beverwijk. 
Ea este urmată de Jovanovici (Iugo
slavia) cu 3 puncte și o partidă în
treruptă și Alexandra Nicolau (R.P.R.) 
— 3 puncte. In runda a 4-a, Nicolau 
a învins-o pe Eumer, Gaprindașvili 
a cîștigat cu negrele la Hemskerk 
și Jovanovici la Ljiljak.

FOTBAL
VASAS ȘI PALMEIRAS PE PRI

MELE LOCURI IN TURNEUL 
DIN MEXIC

Turneul internațional de fotbal de 
la Mexico a luat sfîrșit o dată cu 
desfășurarea meciului dintre echi
pele Vasas Budapesta și Momterrey 
(Mexic). Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 1—1. Turneul 
a fost cîștigat de echipele Vasas și 
Palmeiras (Brazilia) cu cîte 5 puncte.
Au urmat în clasament Momterrey, 
Nacional și Atlas, toate 3 din 
Mexic.
DUPĂ 0—2 ți 1—3 NAPOLI — ROMA

3—3 !
Etapa a XVIII-a din campionatul 

italian (prima din retur) s-a desfă
șurat în întregime, cu toate că ma
joritatea terenurilor au fost acope
rite de zăpadă și gheață, iar termo
metrul a indicat o temperatură va
riind între 4 și 8 grade sub zero. 
Fruntașele clasamentului, Juventus 
și Internazionale, au obținut noi vic
torii. Juventus a dispus de Genoa cu
2-0  (prin golurile înscrise de Sivori 
și Noletti) după o partidă în care 
a fost net superioară (raport de cor- 
nere 11-1 în favoarea echipei învin
gătoare). Internazionale a cîștigat cu 
1-0 in fața formației din Mantova 
prin golul marcat de Fachetti. O des
fășurare dramatică a cunoscut jocul 
dintre Napoli și Roma. Oaspeții au 
condus cu 2-0 prin golurile marcate 
de Manfredini (unul din penalti), 
după care Napoli a înscris prin Co
relli din 11 m (min. 71). Un minut 
mai tîrziu Roma a înscris un nou 
gol prin același Manfredini, luînd 
conducerea cu 3-1. Apoi gazdele au 
marcat din nou. (min. 73) tot din 
penalti, prin același Corelli. In mi
nutul 78 Napoli egalează (3-3) prin
tr-un gol înscris de Fraschini.

Dintre celelalte rezultate mențio
năm victoriile categorice obținute de 
Modena în fața echipei Fiorentina 
cu 3-0 (au înscris Briils, Conți și 
Pagliari), precum și Catania 3-0 cu

campionilor europeni"

întîlnească pe învingă toa rea meciului 
Rapid București—Lokomotiv Zagreb.

în orașul Ilalle echipa Fortschritt 
Weissenfels a terminat la egalitate 8—8 
(6—5) cu Dukla Praga. Returul este 
programat pentru 27 ianuarie la Praga.

în sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la handbal (mas
culin) echipa vest-germană Frischauf 
Goppingen a jucat la Karlsruhe cu Atle
tico Madrid, terminînd învingătoare cu 
scorul de 19—10 (14—2). La 24 februa
rie, la Madrid are loc cel de-al doilea 
joc.

Pe scurt

Schiori romini 
peste hotare

• Duminică noaptea au plecat în 
Austria schiorii romîni Cornel Tăbă
raș, Gh. Bălan, Kurt -Gohn și Ilona 
Micloș, însoțiți de antrenorul Gh. Roș- 
culeț. Ei vor participa la tradiționalul 
concurs „Memorialul Toni Mark" care 
cuprinde probele de slalom special, 
slalom uriaș și coborîre (seniori și se
nioare). întrecerile vor avea loc în 
localitățile Saalbach, Zell am See și 
Saalfelden.

• Luni dimineață au părăsit Capi
tala biatloniștii C. Carabelea, Gh. Cim- 
poia, Al. Zangor, N. Bărbășescu șl 
D. Zangor, conduși de antrenorul Mar
cel Stuparu. Biatloniștii romîni voi 
susține la sfîrșitul săptămînii întîlni
rea revanșă cu selecționata R.D. Ger
mane.

PE GLOB
Torino. Venezia a cîștigat cu 2-1 jo-| 
cui cu Milan, dar aceasta din urmăl 
a fost în majoritatea timpului in zece] 
oameni. Alte rezultate: Spăl—Paler-] 
mo 1-0, Lanerossi—Bologna 0-0 și] 
Sampdoria—Atalanta 2-0. In clasa-] 
ment conduce Juventus cu 27 p. ur
mată de Internazionale 26 p., Bo-| 
logna 24 p., Lanerossi și Spăl cîte] 
22 p., Fiorentina și Milan cite 20 p^l 
Atalanta 19 p., Catania 18 p., Roma 
17 p. etc.

IN CAMPIONATUL SPANIOL...
„.a avut loc etapa a XVII-a. Cea] 

mai mare surpriză o constituie in-| 
frîngerea la scor a echipei OyieJed 
care cu o săptămînă în urmă se 
afla pe locul doi, la egalităte de 
puncte cu Real Madrid. Iată rezul-l 
țațele etapei: Cordoba—Oviedo 4-0,1 
Real Madrid—Coruna 3-1, Betis—J 
Barcelona 1-1, Atletico Bilbao—Ma
laga 3-0, Elche—Malorca 4-0, Osa- 
suna—Valladolid 4-1, Atletico Ma
drid—Sevilla 2-0, Saragosa—Valencia 
1-0. In clasament : Real Madrid 26 
p., Oviedo 24 p., Valladolid 22 pJ 
Valencia 20 p. etc.

SCURTE ȘTIRI
• Selecționata de fotbal a Ugan-I 

dei a cîștigat campionatul Africii! 
de est. In ultimul joc fotbaliștii] 
ugandezi au învins cu 8—0 echipa] 
Zanzibarului. Pe locurile următoarei 
s-au clasat Kenya și Tanganica.

• Continuîndu-și turneul în IzraelJ 
echipa iugoslavă de fotbal Beograd- 
ski Sport Club a jucat la Ierusa
lim cu Macabi Jaffa. Fotbaliștii iu
goslavi au terminat învingători cu 
scorul de 4—0 (2—0).

Atleții
își continuă activitatea

DEȘI ÎN PLINA IARNA alergâH 
torii fruntași din Franța au luat] 
startul in cadrul unor crosuri orga-J 
nizate duminică. La Douay, Michel 
Jazy s-a clasat pe primul loc îna-l 
intea lui Michel Bernard. în cadrul 
crosului de la Murot, victoria a re-j 
venit lui Bogey care a fost urmat 
de Addeche și Ameur. I

HELSINKI 21 (Agerpres). —
CU PRILEJUL UNUI CONCURS 

atletism desfășurat în orașul Pajulahtij 
finlandezul Pcntti Nikula a stabilit cea 
mai bună performanță mondială de sală 
la săritura cu prăjina : 4,92 m. Acest 
„record" era deținut pînă acum de ame-l 
ricanul Don Meyers, care luna trecută 
sărise la Chicago 4,90 m. Recordul mon
dial in aer liber aparține lui Pentti 
Nikula cu 4,94 m.

CROSUL INTERNAȚIONAL de U 
Elgoibar (Olanda) a fost cîștigat dd 
atletul etiopian. Mamo Wolde. El a par- 
curs 8 500 m în 30:23,8.

vingătoarea a fost cronometrată pe 
1 500 in cu timpul de 4:19,0.

• Noul campion de tenis de masă al
Angliei este tînărul Chester Bames (îfl 
vîrstă de 15 ani). In finala probei de 
simplu bărbați el a dispus de Allan 
Rhodes cu 21—10, 15—21, 21—19,
24—22. Barnes este cel mai tînăr cam
pion din istoria tenisului de masă din 
Anglia. El va face parte din echipa An
gliei care va lua startul la campiona» 
tele mondiale.

® Echipa de haltere a Angliei a dis
pus la Londra de reprezentativa R. F. 
Germane cu 3—2. (La 2 categorii de 
greutate ambele echipe nu au prezentai 
concur cn ți).

• Iată cele mai bune rezultate obținute 
de halterofilii italieni în 1962. în ordi
nea categoriilor: Grandi 320 kg.. Afon- 
nirani 350 kg., Montuschi 350 kg.^ 
Ruggi 355 kg., Seggi 360 kg., Masu 
400 kg. și Furlan 415 kg.
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