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RADU URZICEANU

joc suit realizate — în ordine — 
de Zografi, Raduch, Ștefanov, 
Raduch, Czaka, Tarcsi, Ca lama r. 
Calamar. Czaka.

din

Joi 24 ianuarie 1963 acela se- 
a ridicat

concursului i-a nu-- 
de ridicări.
ispravă, nu glumă, 

deasupra capului o

dm Andrâșești

Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P. Romînă

4 pagini 25 bani

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI DE HOCHEI

Steaua, Voința și Știința București 
învingătoare la

Chiar din prima etapă, Voința 
Miercurea Ciuc, Steaua și Știința 
București s-au profilat ca cei mai 
serioși pretendenți la primele 
locuri ale clasamentului campio
natului de hochei. Aceste 3 eehi- 
pe au obținut ieri victorii la 
*cor. după partide în care n-au 
demis eforturi deosebite și pe 
care le-au folosit mai mult ca 
ultime verificări ale potențialului, 
în vederea „ciocnirilor” decisive.

Iată eîteva detalii de lâ prime
le jocuri: Steaua-Steagul roșu 
Hrușov 13—3 (3—1, 5—2, 5—0).

tea disputei scorul era foarte 
strins : 4—3 pentru bucureșteni, 
în min. 30 ! Din acest moment, 
oaspeții (care au multei „găuri” 
în echipă, conține! mai mult pe 
C. Antal, Hollo III, Măz.găreanu 
și Gogeanu) n-au mai putut face 
fală rutinatei echipe militare și 
scorul a luat proporții. Seria go
lurilor a fost deschisă de-ab:a 
în miu. 11 de către Varadi II 
(Steaua) dar oaspe|ii au egalat 
după două minute prin Măzgă- 
reanu. Apoi Calamar și Ionescu 
fixează scorul reprizei. După pau-

(Continuare în pag. a 3-a)

— Unu, doi, trei, patru..! 
cincisprezece, șaisprezece... cu 
o ultimă sforțare încearcă 
să ridice încă o dată, dar nu 
reuși. Haltera improvizată 

dintr-o bară de fler, avind la 
capete cite două roți dințate, 
căzu cu o bubuitură înfun
dată pe podeaua sălii
mâinile celui care o ridicase. 
Pînă in momentul 
părea că cel care 
haltera de 16 ori va ciștiga 
concursul. Dar nu. Următorul, 
tinărul colectivist, Ștefan Cos- 
tea, l-a întrecut cu patru ri
dicări în plus pe președintele- 
sfatului popular comunal din 
Andrășești, Petre Hobeunu. 
Dar nici el n-a ciștigat pînă 
la urmă. Cel mai puternic s-a 
dovedit utemistul Ion Moise,. 
Arbitrul
mirat 25

— E o 
«4 ridici
greutate de circa 27-30 
comentau cei prezenți la a- 
ioeastă întrecere din cadrul 
Spartachiadei de iarnă a ti
neretului.

In după-amiază aceea, că
minul cultural a mai găzduit 
și întreceri de trintă și tenia-- 
de masă iar în alte seri par
tidele de șah se țin pînă las 
ore Urzii.

Tinerii 
șești sint 
să iasă 
Slobozia!

In fotografie: aspect de m 
concursul de trintă.

în sala Liceului nr. 3 „Ion Neculee*, 
ionul Grivița Roșie, s-a desfășurat miercuri, 
cursul ,,Ci>pa orașului București”, la gimnastică, 
care a cuprins im număr de 17 echipe de băieți 
și 16 formații de fete.

Pe locul I la băie|i s-a clasat Școala elemen
tară de 
puncte. Componenta echipei: Enescu Gheorghe, 
Ivănică 
Dan și

Pe locul 
puncte, iar 
puncte.

La fete,
181 cu un număr

echipă au f&eut parte : Darie Nicolcta, Ghiță Adri
ana, Slave Cleopatra, Groza Elena, Beja Antoa- 
neta, Iancu Valeria.

Pe local II s-a clasat școala elementară nr.175, 
cu 97,75 puncte și pe locul III Școala medie nr. 
3 cu 92,30 puncte.

Concursul s-a desfășurat la un bun nivel, 
Litra jul fiind foarte corect și competent.

„Cupa orașului București*4 a constituit o bună 
verificare a gradului de antrenament al elevilor 
și a subliniat munca .depusă de profesorii de edu
cație fizică pentru rtușita concursului.

ar-

locul I a L. MIREA, coresp.școlii elementare

nr. 171
nr. 177

cu 100.85 
cu 100,10

școala 
școala

din comuna Andri— 
tare ambițioși. Vor 
primii pe raionul

revenit
de 104.45 puncte. Din

Prof. STEFANIA GĂINA
Șc. de 8 ani nr. 175

lom, Ni|escu Aurel, Ceaușu Comei, G. 
Leabu Paul.

II s-a clasat
pe locul III

8 ani nr. 175 cu un număr total de 105,30

Steagul roșu Brașov: atac al bucii-

la antrenamentele echipelor de fotbal
DIN ÎNSEMNĂRILE UNUI ANTRENOR FEDERAL

plină pregătire, 
prima categorie 
in ciuda condi-

inaneurală a turneului 
disputată dimineața — 

încheiat cu o victorie netă .1 
campionilor, deși pînă Ia jumăta-

toate echipele sint in 
ales la formațiile din 
activitate de instruire, 
nefavorabile. Toate echipele urmăresc

ză, Tarcsi mărește avantajul e- 
chipei Steaua, dar brașovenii în
scriu și ei prin C. Antal și Hollo 
III. Celelalte puncte ale acestui

La ora actuală,
Pretutindeni și mai

I se desfășoară o vie
țiunilar atmosferice

! aceiași obiectiv: obținerea formei sportive in vederea

^£artida

In fotografia din stingă, elevul Cornel Ceaușu din clasa a Vl-a, școala nr. 175, sare la cal, iar in imaginea din dreapta eleva 
Nicoleta Darie, clasa a V l-a, școala nr. 181, lucrează la sol

din meciul Steaua 
reștenilor la poarta oaspeților.

Foto : P. Romoșan

Fot» : T. Roibu

returului campionatului.
Cum se desfășoară aceste pregătiri 7
Iată ce am constatat asistind la antrenamentele câtorva 

din aceste echipe.

CUM SE DEFAȘOARA 
MUNCA LA ȘTIINȚA CLUJ

Formația studențească din 
Cluj își continuă pregătirile în 
sală și în aer liber în loca
litate, urmînd ca în perioada 
de vacanță, între 4—13 februa
rie să se pregătească la So
meșul Rece sau la Predeal. 
Aici se vor efectua două an
trenamente pe zi. Deci, specifi
cul echipei influențează înde
plinirea sarcinilor perioadei de 
pregătire, ea realizîndu-se în 
etape și mai ales în cicluri di
ferite

Conducerea secției de fotbal 
și antrenorii acordă o mare im
portanță creșterii cadrelor pro
prii, în vederea promovării 
elementelor talentate șl edu
cate în spiritul dragostei de 
club. Si acest interes față de 
tinerele elemente este oglindit 
în munca de pregătire din a- 
ceastă perioadă. Intre 7 și 20 
ianuarie un lot de perspectivă 
(compus din 30 de jucători) 
s-a antrenat împreună. De la 
21 ianuarie loturile A, de ti
neret și juniori se pregătesc 
separat.

Pregătirile pentru noul sezon 
competițional sint conduse dq 

un colectiv campus din antre
norii N. Săbăslău, prof. Gh. 
Neta, dr. M. Luca, dr. Ioanete 
(care se ocupă cu asistența me
dicală) șl dr. I. Amăutu (pre
gătirea atletică). La antrena
mente, acest colectiv folosește 
metodele cele mai moderne (po
wer — și circuit — trening) 
pentru dezvoltarea forței pure, 
a rezistenței în regim de viteză 
sau forță etc.

Am constatat că deși se lu
crează cu un volum mare de 
exerciții, cu o intensitate de Ia 
mediu la tare și cu o durată 
de la 70 la 130 de minute, con
trolul medical arată indici nor
mali în ceea ce privește adap
tarea la efort.

In ceea ce privește pregăti
rea teoretică, programul e va
loros și prin însușirea lui se 
poate ajunge la o ameliorare 
valorică a jocului practicat de 
Știința. Cred, însă, că acest 
program e prea încărcat pen
tru o perioadă atît de scurtă 
(2'/2 luni) pentru a putea fi 
asimilat și aplicat așa cum 
prevede planul de muncă, chiar

ȘTEFAN COVACI
antrenor federal

(Continuare in pag, a 3-a)

Rămăseseră mai puțin de 10 
minute de joc din partida R. P. 
Romînă — Norvegia și repre
zentativa noastră conducea cu 
19—7. Era o diferență de scor 
categorică, însă, în ciuda aces
tui fapt, publicul spectator își 
manifesta nemulțumirea. Ce se 

Moser înscrie un nou gol.
Foto: T. Chioreanu

întîmplase? Pînă atunci cali
tatea jocului lăsase de dorit. 
Fără să fie solicitată de hand- 
baliștii oaspeți, care se compor
taseră mediocru, echipa noastră 
și-a arătat adevărata valoare 
numai în ceea ce privește or
ganizarea jocului în apărare.

orvegiei: 2011 (14-7)
Ceea ce a nemulțumit însă 

a fost faptul că în atac, hand- 
baliștil romini nu ne-au mai 
oferit fazele spectaculoase, cu 
procedee tehnice variate, în
lănțuite intr-un ritm amețitor, 
cu care ne obișnuiseră în ulti
ma vreme. Este cert că în 
această privință o influență a 
avut-o și evoluția scorului. 
Avind în permanență un avan
taj substanțial jucătorii romini 
nu au mai forțat ritmul jocu
lui. Și așa ei au realizat o vic
torie concludentă: 20—11
(14—7). Pentru a aprecia mai 
bine valoarea acestei perfor
manțe, trebuie să precizăm că 
în ultimii patru ani, echipa 
Norvegiei nu a mai pierdut la 
o astfel de diferență...

Cîteva cuvinte despre meci. 
Moser șl Ivănescu au fost ieri 
în mare vervă de șut. Datorită 
golurilor marcate de ei, la ca
pătul unor acțiuni colective^ 
echipa noastră conducea după 
15 minute cu 6—2. Peste alte 
5 minute de joc, scorul deve
nise 8—4 și de aci înainte dife
rența cu care au condus hand- 
baliștii romini a crescut per-

In repriza secundă oaspețit 
evită în mod evident să arunce- 
Ia poartă, încercînd să țină cît 
mai mult mingea, așa că după; 
20 de minute de joc nu se în
scriseseră decît 3 goluri (Ivă— 
nescu, Costache II și Costache: 
I). In ultimele 10 minute, me
ciul, care devenise anost, s-a- 
mai animat, ceea ce a dus la 
marcarea unor puncte din ac
țiuni ceva mai spectaculoasei 
Echipa norvegiană a înscris îm 
această repriză primul gol 
de-abia în min. 54, prin Guldert 
care a transformat o lovituri, 
de la 7 metri (scor 19—8)f 
Scor final : 20—11 (14—7) pen
tru R. P. Romînă.

Arbitrul EDUARD PARDUB- 
SKI (R. S. Cehoslovacă) a con
dus următoarele formații :

R. P. ROMINA : Redl (Bo-j- 
golea) — Ivănescu (6), Moserțfi)* 
Costache I (2), Costache II (l)d 
Hnat (2), Covaci (1), Nodeajj 
Bădulescu, Coman ;

NORVEGIA: Klepperas (Rus- 
tad) — Gulden (4), Gunnerud 
(1), Johansen, Ringlund, Schon- 
feldt (1), Strom. Svestad (1)* 
Vellan (2), Graff-Wang (2).

CALIN ANTONESCU 
ADRIAN VASIIAU



in exemplu demn de urmat
Jon Cofescu—
— Este un băiat harnic șî pri- 

esput, un exemplu demn de urmat; 
«o sportiv fruntaș al asociației — 
■ă-I recomandă șeful lui de brigadă, 
tor. Stelian Libardi.

Intr-adevăr, fotbalistul Ion Coteecu 
itto echipa Minerul Clmpulung Mtu- 
«ri (etavetd pe locul II in campiona
tul regional) este un exemplu in 
tocae. El aoorăă o mare atenție caU- 
tdffc tacntitâ. :• ajută și se co-juiti 
eu iove—asii hn de mmed, esre «■ 
dașM» neimpccaă ai isscrahri de

IN JURUL RINGULUI

minAimală. Fruntaș toi întrecerea so
cialistă, tinârul fotbalist Ion Cotesctt 
este stimat ți apreciat de întregul 
colectiv de muncitori.

Roadele unei mund temeinice le-a 
cules ți ca elev in clasa a IX-a a 
Școlii medii serale din localitate, de
venind in scurt timp unul dintre 
elemi fruntași la învățături.

Despre comportarea lui ca sportiv 
am stat de vorbă cu Gheorghe Vul- 
paș, instructorul sportiv al asociației 
MtneruL „Este un element discipli
nat, un bun jucător — ne-a declarat 
et întotdeauna vine primul la an
trenament. Joacă cu mult spirit co
lectiv și dă dovadă de multă cou- 
știzneoeitate ș: dragoste față de 
echipă*.

Peetre «erai tutele frumoase obți
nute fa» wirocâ. com-sniștd din orga
nizația de pa-tid a Atelierelor cen
trale au hotăra de curând să-i dis
cute ia aduna-ea generali cererea 
de a fi primit ia 
de partid.

Evenimentul a 
meni deosebit in 
Coteecu. Fiecare 
cite ceva de spus 
muncitor destoinic. Gheorghe Mânu, 
Vasile Cabat și alții, au vorbit des
pre activitatea ttnărului Ion Coteecu. 
Adunarea generală a fost de acord 
cu primirea in rândurile candidaților 
de partid a acestui harnic muncitor.

Cu justificată emoție, tinârul Ion 
Coteecu a mulțumit adunării pentru 
înalta prețuire. Angajamentul lui a 
fast scurt, 
mund în așa 
de încrederea

riadul candidațitor

Notații cu plus de-a lungul turului

București, tn sala Dinamo, la 16 decembrie 1962, fu etapa « Il'-a: Progresul 
— G.S.M. Cluj 3—1. In atac — bucureștenii.

Fete: P. Romoșan

dar edificator: „Voi 
fel incit să fiu demn 
ce mi s-a acordat".

ALEXANDRU MOMETE-coresp. reg.

începem cu ele trecerea în revistă 
problemelor ridicate de prima parte 
campionatelor, nu numai dintr-o

a 
a 
uzuală organizare in redactarea ma
terialelor analitice, ci și pentru că 
notațiile acestea cu plus eru fost în
tr-adevăr preponderente.

LA SFlRSITll SĂPTĂMiNII SE DISPUTĂ „CUPA D1NAMO“
f *îl

Mîine arc loc primo probă a „Memorialului Toni Narh"
• Schiorii frtmtași se întâlnesc din 

nou sîmbătă și duminică Ia Poiana Bra
șov. unde vor concura în cadrul tradi
ționalei competiții dotată cu „Cupa Di
namo*. Probele concursului suit următoa
rele : slalom uriaș și cobarire pentru 
seniori, senioare, juniori și junioare, fond

ALTE REZULTATE DIM „CUPA SPORTUL POPULAR
Jocurile dtn cadrul „CUPEI SPOR- 

HVL POPULAR" au mrrtinnat săp- 
«fcnina aceasta tn Căpătată. Cel mai 
tmportar.: a avut Joc iert la j jnîori: 
ftnaia intre echipele S-S_E. ar. 1 

<8 S-S.E. ar. 2 (țrisa formație)
Echipa S S.R nr. 2 e câștigat er 

mari emoții la scorul de 19—18 
01—19). S-SuK nr. 1 i-a fost or. 
•dcersar redutabil. Jocul a avut
• desfășurare dinamică, iar scorul
• evoluție interesantă, 
-de aseară. S-S.E. nr. 
faza pe Capitală și s-a 
tru etapa

Alte rezultase 
mnțel: Voința — 
Joc frumos, viu 
aănoantâ evoluție 
JLS.E. nr. 2 n

La junioare, S.S.E. nr. 2 a întrecut 
te scor (24-3) pe Rapid și s-a insta
lat in fruntea clasamentului cu patru 
puncte.

Ultimele întâlniri: Dinamo — Steaua 
4b) AZI in sala Dinamo, la ora 21; 
SÎMBĂTĂ, de la ora 15 în sala ITo- 
reasca: C.S.S. — Rapid (f) și S^K. 
w. 2 - S.SS. nr. 1 (f).

Cu victoria 
2 e dșueat 
calificat pen-

*

:ercentre, 
de la 
Dinamo 16-15 (7-t). 
disputat, cu o pa- 
a scorului. Rapid — 

17-16 (7-9).

juniori (res-

★
• TG. MUREȘ. — în cadrul „CU

PEI SPORTUL POPULAR" s-au 
înregistrai următoarele rezultate:

Junioare: Voința Odorhei — Bolyai 
profil 29-4, Mureșul - S.S.E. II 

-3-0. SS.E. I - Voința Odorhei 1-25.
Juniori: Bolyai profil — SȘ.E. I 

4—10
In clasament, atit la juniori dt 

și la junioare conduc echipele C.S.S. 
Harghita Tg. Mureș. (L Păuț — co- 
resp. regional)

15 km seniori și tineret, 10 km senioare 
și juniori cat. I, 5 km junioare cat. I 
și juniori cat. a Il-a, 3 km junioare 
cat. a Il-a, ștafetele 3x10 km seniori, 
3x5 km senioare, 4x5 km juniori și 
3x5 km junioare. Vor fi alcătuite cla
samente individuale și pe echipe. „Cupa 
Dinamo" va fi cucerită de echipa care 
▼a avea cel mai mic număr de puncte 
adanale in probele alpine și de fond.

• Schiorii romini C. Tăbăraș, Gh. 
Bilan. K. Golul fi Ilona Micloș parti
cipă mîine la proba de coborîre din 
cadrul concursului „Memorialul Toni 
Mark“ organizat de federația austriacă 
de specialitate. Sîmbătă și duminică vor 
avea loc întrecerile la slalom special și 
slalom uriaș.

• A. S. Vulturul din Comarnic a or
ganizat zilele trecute un interesant concurs 
de schi care a întrunit la startul probelor 
zeci de tineri și tinere din localitate. 
Paralel s-au desfășurat întreceri la bob 
popular pentru 2 și 4 persoane în două 
manșe. In cursul interesantelor dispute 
s-au evidențiat Ion Neculăiță. Valeriu 
Stoicul. Albert Marian, Ion Drăgan, Ion 
Stoica. Ion Piciorea și Ion Ciusă. 
(C. OPUEA-coresp.).

• La Poiana Brașov au început lucră
rile de amenajare a pîrtiei de bob. Gerul 
aspru face ca lucrările de amenajare a 
pîrtiei să decurgă într-un ritm rapid.

O primă apredere pozitivă, care a 
rezistat verificărilor de șapte etape, 
este aceea privind formula de des
fășurare a ediției 1962—1963 a cam
pionatelor republicane de categorie A. 
In mod categoric superioară fostului 
sistem de disputare a campionatelor

- naționale, actuala formulă, bazată pe 
utilizarea parțială a adițiunii punc
telor acumulate în întrecerea din se
rii cu cele din turneele finale, a ma
jorat considerabil interesul echipelor 
Pentru principala competiție a voleiu
lui nostru. Ideea modificării 
formule a fost bună. Astfel, 
larea atenției și seriozității 
a sportivelor, a sportivilor și an-

vechii 
stimu- 
mărite 
a

trenorilor față de pregătire, luptind 
pentru evitarea 
din faza finală 
constituit însuși 
bitului spor de

surprizelor neplăcute 
a campionatelor, a 

generatorul aprecia- 
stimă acordat (mai

corect: restituit) de spectatori reu
niunilor de volei. In mod firesc, căd 
interesul general, dar în primă in
stanță cel al echipelor, a determinat 
un cert salt al calității spectaculare, 
care a umplut tribunele sălilor de 
joc la mai toate partidele. Mult mai 
puține au fost, îndeosebi în întrece
rea masculină, meciurile care au 
putut fi socotite dinainte jucate. Iar 
cit privește competiția masculină, in 
special ea oferind aspectele laudative, 
cifre elocvente în această privință 
sînt cuprinse de pildă și în consta
tarea că, din cele 56 de partide ju
cate, doar 14 s-au terminat fără ca 
echipele 
set.

Singur 
însemnat 
de mult, 
este faptul că raportul acesta apro
piat de forțe ne-a fost înfățișat în 
acord și 
valorice, 
zice, cit șl pe cel al pregătirii teh
nice și tactice. S-a jucat într-adevăr 
mai bine. Și considerăm că, în ge
nere, spectaculozitatea n-a fost ilus
trarea numai a plusului de respect 
dăruit pregătirii morale și de voință, 
d totodată un efect al ameliorări
lor in ceea ce privește execuțiile de 
ordin tehnic (preluările întîi și întii) 
și cele de natură tactică.

Ca o consecință normală, la jocuri 
în mare parte mai bune, cu execuții 
tehnice mai clare și în curs sensibil 
de perfecționare, ara avut de notat 
în majoritate și arbitraje de valoare 
mai înaltă decît cele din campiona
tul precedent, dînd 
mai mică măsură 
proteste justificate 
pelor și marcând, 
categorică preocupare pentru elimi
narea, în continuare, a lipsurilor. 
Existente încă 
și la celelalte, 
tațiile cu plus 
dusivitatea...

învinse să fi luat vreun

echilibrul de forțe ar fi 
desigur mult, dar nu destul
Ceea ce e mai important

cu elementele unei creșteri 
atit pe planul pregătirii fi-

naștere în mut» 
la discuții și la 
din partea echi- 
de asemenea, •

la acest capitol, ca 
Căd, din păcate, no- 
n-au obținut încă ex-

OONSTANTIN FAUB

Competiția de tenis „Cupa de iarnă" 
început prin meciurile desfășurate

IN ȚARĂ

CONCURSURI... REZULTATE...

I: SjS K. I - Olimpia 40-13
Prahova — Teleajen 134 30

rilor a 
disputa: 
nxhE in 
sXUatde ;

SERIA
«3-5) și
O9-I4)

Clasamentul: 1. SS.E. I 12 puncte, 
X Teleajen I 6 puncte, X Prahova 
4 puncte, 4. Olimpia 4 puncte.

SERLA
91

n

II - Te-
Știința —

12 puncte, 
Teleajen II

a n-a: S.S.E. 
leajen H 28-27 (13-12) 
Voința 21-18 03-11).

Clasamentul: 1. S.S.E.
X Știința 6 puncte, 3.
4 puncte, 4. Voința 2 puncte.

La junioare, S.S.E. IV a întrecut 
pe S.S.E. III cu 14-9 (8-1).

In clasament conduce S.S.E. 
eu 6 puncte, urmată. în ordine, 
fl. roșie, S.S.E. III și S.M. 2 cu

IV 
de: 

câte

• Comisia regională de atletism din 
Oaî « întocmit recent un clasament al 
secțiilor de atletism din cluburile ?i 
asociațiile sportive din regiune. în alcă- 
tuîrea dasamentulni s-au ținut seamă 
de listele ceJor mai bune 10 performanțe 
din 1962 la diferite categorii: seniori, 
senioare, juniori I și II, copii etc. 
Iată primele 10 clasate: 1. CS.M. Cluj 
981 p : 2. Știuita Cluj 792 p; 3. S.S.E. 
ClBj 736 p; 4. Sc. cu program special 
de ed. fizicâ Cluj 564 p; 5. CS.S. 
Cluj 515 p; 6. last. Pedagogic de 3 
ani Cluj 478 p ; 7. Turda -C. Turzii 274 
p: 8. SeS.E. Bistrița 237 p; 9. Aiud; 
10. Rapid Cluj etc. (P. NAGY-coresp.).

• Cu câtva timp în urmă în asocia* 
ția sportivă 
activat 
realizat 
ales la diferitele competiții de cros. 
Recent, 
asociației 
puternică, unde ca siguranță se va 
bucura de un sprijin mai larg și de 
toată atenția. In prezmt membrii secției 
se pregătesc ou asiduitate sui, conduce
rea antrenorului Al. Dumitriu, în vede
rea campionatelor republicane de cros 
de la Craiova. (T. SEVERIN-coresp.).

® Comisia orășenească de atletism 
București a organizat dutniuică un inle-

,Bumbacul* din Cisnădie a 
și secția de atletism care a 
o serie de rezultate bune, mai

această secție a fost transferată 
.Textila", organizație sportivă 
unde cu siguranță se

resant concurs de sală pentru copii. Au 
participat peste 100 de micuți atleți din 
raioanele: 23 August (288 p), 30 De
cembrie (278 p), Tudor Vladimirescu 
(138 p) și Nicolae Bălcescu (75 p). 
Gîteva rezultate: BĂIEȚI : 50 m: M. 
Olteanu 6,8 ; I. Stănescu 7,0 ; C. Maciuc 
7,1; lungime: P. Rujau 5,27; T. Stă
nescu 5,22 ; M. Boldeanu 4,70 ; înălțime: 
P. Rujan 1,45; N. Tăulescu și D. Bo- 
locan 1,40; FETE: 50 m: El. Stă
nescu 7,4; V. Onescu și A. Boroș 
7,5; lungime: V. Onescu 4,28; A. 
Boroș 4,18; G. Apostol 4,02; înăl
țime : D. Radu 1,25; El. Proșac, 
A. Lăzărescu, G. Apostol 1,20. (N. D. 
NICOLAE-ooresp.).

a început prin meciurile uesiașuraie 
marți și miercuri. Dintre întîlninle 
desfășurate în aceste două zile, mal 
interesantă a fost aceea care a opus 
în turul al doilea la simplu bărbați 
pe D. Viziru lui P. Mărmureanu. 
Ultimul a cîștigat în trei seturi: 7—5. 
4—6, 6—3, după o partidă viu dispu
tată, cu unele schimburi de mingi 
spectaculoase. învingătorul a jucat în 
nota lui obișnuită, cu servicii puter
nice, acțiuni la fileu, multe din ele 
încheiate cu voleuri. Loviturile de 
serviciu au fost într-adevăr tari, dar 
ele au fost executate uneori prea 
static, fără a fl urmate de starturi 
în direcția plasei. Cît privește vo- 
leurile, Mărmureanu a reușit în ma
joritatea cazurilor loviturile dificil®, 
în schimb le-a ratat pe ' 
probabil pentru că era 
Mărmureanu s-a arătat 
retururile din stingă 
prea des în loviturile 
de fund a terenului.

D. Viziru și-a îmbunătățit servi
ciul, a fost suficient de sigur pe lo
viturile de trecere 
din stînga, a avut 
Și pregătirea fizică 
rată. Din păcate, el 
puține atacuri și a pierdut mingi, 
uneori în serie, cu lovitura ofensivă 
din dreapta.

Alte rezultate, simplu bărbați, tu
rul I: Rakosi — Burciu 7—5, 6—3, 
Mărmureanu — Fătu 6—0, 6—0, D 
Viziru __ Cruceanu 6—1, 6—2, Ba<r-
dan — Țereanu 6—2, 6—2, Seres-

Mita 6—X 6—2, Tiriac -» 
Popescu 8—6, 6—3, Bosch — Conn 
stantin 6—0, 6—0, C. Năstase — Nicn- 
lescu 6—0, 6—0 (neprezentare).

Astăzi de la ora 10 și ora 17. ta» 
mîine de la ora 8 șl ora 15 compe
tiția va continua cu meciuri de 
simplu bărbați șl simplu femei.

Toate partidele au loe în sala 
Steaua din calea Bleynei 114.

££3

CX C.

S DE MASĂ i

De la I.
la Oen- 

(Doherty)
— Patinoarul natural tie 

trul nr. 2 de antrenament 
din cal. Plevnei este deschis pentru 
public zilnic între orele 9—13 și 15—21.

— Din cauza jocurilor de hochei 
pe gheață din cadrul campionatului 
R.P.R., care au loc zilnic pe nati- 
noanti artificial din parcul „23 Au-

E. B. S.

cele ușoare, 
prea sigur. < 
deficitar oe 

și a greșit 
de pe linia

a adversarului 
retururile bune.
a fost amelio- 
a inițiat foarte

gust" între orele 10-12 și 17—21; pa
tinajul pentru public se suspendă 
pentru zilele de joi 24, sîmbătă 26 
și duminică 27 ianuarie 1963.

Biletele pentru jocurile de hochei 
pe gheață se găsesc de vânzare la 
oasele patinoarului.

Dorin Giurgiucă a cîștigat 
concursul de verificare 

a lotului republican masculin
CLUJ 21 (prin telefon). — La sfîr- 

șitul săptămînii trecute a avut loc 
în localitate un concurs de verifi
care a lotului republican masculin 
de tenis de masă. La simplu, vic
toria a revenit tînărului Dorin Giur
giucă, învingător în toate cele șapte 
partide susținute. In formă bună a 
fost și Gheorghe Cobîrzan, care a 
cedat numai la Giurgiucă cu 1-2. 
Trei concurenți au obținut cîte 4 
victorii. Astfel, pe locul 3 s-a cla
sat — datorită unui setaveraj supe
rior (11-6) — Radu Negulescu, înain
tea lui Adalbert Rethi (8-7) și Virgil 
Sîndeanu (9-9). Urmează în ordine 
Sentivani cu 2 victorii, Bodea 1 v. 
și Hidveghi 0 v. Cîteva rezultate 
mai interesante : Sîndeanu—Negu
lescu 2-1, Negulescu—Rethi 2-0, Giur
giucă—Cobîrzan 2-1, Cobîrzan—Negu
lescu 2-1, Giurgiucă—Negulescu 2-1.

In proba de dublu băieți, perechea 
Negulescu—Rethi a cîștigat finala cu 
2-1 în fața cuplului Giurgiucă—Co
bîrzan. In întrecerea rezervată junio
rilor. primul loc a revenit lui Suciu.

F. RADVANl-coresp.



La antrenamentele echipelor DISCUȚII
(Urman din pag. 1)

ă există o bază destul de ridicată, 
iacă prin grija colectivului de coh
ere s-au luat măsuri pentru cură- 

terenului, nu același lucru pu- 
spune despre echipament. Acesta 
insuficient pentru numărul mare 

jucători și programul încărcat de 
renameat, iar vestiarele, de ase- 
iea sînt puține (se produc aglo- 
rărl șl condiții neigienice), 
levenind ta antrenamente, păre- 
noastră e că durata e prea mare 

săptămîna a doua ta lecția a 9-a 
a 11-a a fost de 130 minute, ier 
a 10-a de 140 de minute) dacă 
an cont de faptul că intensitatea 
ost de ta „mediu’ ta „tare’, tar 
pritatea jucătorilor se află în pli- 
sesiune de examen».
rebuie arătat că zelul și entu- 
mul general au fost umbrite de 
;va abateri disciplinare. Pentru 
uri repetate de la antrenamente 
ătorH Cucu și Ivansuc au fost 
itionatL
i acum o întrebare. Anul trecut, 
Știința Cluj s-a lucrat foarte mult 
haltere. La ce concluzii au ajuns 
•enoril ? Dacă au ajuns la rezul- 

pozltive ar fi bine ca experien- 
lor să fie popularizată.

DIFICULTĂȚI IN PREGĂTIM
LA U.T.A.

iportarea nesatisfăcătoare a »-
^U.T.A_, în toamnă, a impus 

i unor măsuri privind organi- 
activitățil de pregătire pentru 
în cît mai bune condițiunl. 

rima etapă a pregătirilor a fost 
lificată ta Băile 9 Mai (între 7 
24 ianuarie). Controlînd activita- 

echipei în această perioadă, am 
statat că ea se desfășoară după 
planificare corespunzătoare, cu 
cini precise și mijloace adecvate, 
• pregătirea echipei nu-și atinge 
pul deoarece din nou apare o la- 
ă de ordin educativ, care influen- 
;ă procesul de instruire: la pre- 
re iau parte numai 10 jucători, 
re care doi (Czako și Selymesi I) 

în tratament. Patru jucători de 
i (Sziics, Floruț, Toma și Sasu) 
lipsit sub diverse pretexte accep- 

totuși de conducere; iar Bă
ii este la cursul de antrenori de
București. De aici rezultă clar 
sarcinile etapei I au fost realt- 
r pe echipă numai în proporție 
ctaj^O—60V«, ceea ce va îngreu- 

sarcinilor etapei a 
.Prostirea jucătorilor va fi ine-

rmărtnd activitatea celor

^HOCHElGHÎAȚĂi

Turneul final 
al campionatului 

(Urmare din pag. 1)

7oința Miercurea Ciwc-Avîntul Cheer- 
eni 9—0 (3—0, 4—0, 2—0). A.
t un joc aproape fără istoric, în oara 
ifigătoru nu s-aa întrebuințat, rezer- 
du-se pentru unaciul de astă-seiră. 
Știința București, unul din „jocurile- 
ie* ale turneului. Și așa însă, ei au 
"it publicului multe faze spectaco
le, combinații aplaudate. De remarcat 
Voința a jucat fără cea mai bună 
j a sa, alcătuită din internațional» 
>o II, Andrei, Ta ca că I. Punctele au 
: realizate de Dezideriu Varga (3), 
lo II (2), Csiszer (2), Tacaci II, 
fba I. Formația din Gheorghieni a 
it timid, rcz urnind u-se mai uruit la 
rare. Atacul său n-a prezentat un 
col real pentru poarta apărată de 
an.

tiința Buciirești-Ș ființa Clu) 10—2 
—lt 2—0, 5—1). Bucureștenii și-au 
firmat veleitățile de protagoniști ai 
ipionatului, întrecînd la un scor con
joint pe Știința Cluj, care — față 
efectivul său redus și de perioada 
tiv scurtă de antrenament pe care 
vut-o la dispoziție — s-a prezentat 
tul de bine. Jocul a fost echilibrat 
5 îh repriza a doua, dar în ultima 
te Știința București is-a detașat. Au 
iris : Z. Antal (3), Ioanovici (2), 
ă, Fo-goro-ș, Suliman, Barbu și F«- 
3zi, respectiv Cazan I (2).
lZÎ sîht programate jocurile : Steaua- 
ntul (ora 10), Știința Cluj-Steagui 
î (ova 17), Voința-Știința București 
i 19). Ultimul este cel mai atractiv, 
ie vom asista la întâlnirile: Voința- 
igul roșu, Știința Buc.-Avîntul, 
lua-Știința Cluj, la orele 10, 17 

zenți, am constatat că antrenorul șl 
jucătorii respectă întocmai planul de 
pregătire, executîndu-1 cu multă sîr- 
guință. Jucătorii au o participare 
conștientă, activă. Curba efortului 
este respectată, lucrîndu-se zilnic în 
prima săptămînă și de două ori pe 
zi în săptămîna a doua (conform 
planificării — și în a treia). Antre
namentele au avut loc și în sală, 
dar mai ales în aer liber, folosin- 
du-se condițiile oferite de localitate: 
teren variat, teren plat, baia și 
„ștrandul deschis*. In ceea ce pri
vește folosirea acestuia din urmă, am 
constatat că antrenorul a recurs la 
înot (recomandabil în perioada de 
tranziție) și încă pe o durată con
traindicată, mai ales că bazinul con
ține apă termală, ceea ce putea 
provoca turburări în organismul ju
cătorilor. Antrenorul a înțeles obser
vația și a întrerupt imediat folosi
rea acestui mijloc de pregătire. A- 
ceastă greșeală de metodică putea fi 
evitată însă de la început dacă me
dicul echipei ar fi însoțit lotul. De 
altfel, prezența medicului era nece
sară și din alt motiv: în această 
etapă este caracteristic volumul mare 
de lucru, și deci se impune un con
trol medical permanent. In ce pri
vește echipamentul am constatat o 
stare și o cantitate nesatisfăcătoare.

Pregătirea teoretică decurge în 
bune condițiuni. Antrenorul I. Pet- 
schowski — care lucrează cot la cot 
cu jucătorii, întrecîndu-i de multe 
ori în eforturi susținute ! — își pre
gătește din timp materialele care vor

Fotbaliștii de la Dinamo Bacău și-au început pregătirile pentru retur sub con
ducerea noului lor antrenor, V. Mărdărescu. La antrenamente ei dau dovadă de 
mult zel. E și necesar. Numai printr-o pregătire atentă și perseverentă își pot 
îmbunătăți situația — precară — din clasament, cu care nu se împacă entuziaștii 

susținători a9 echipei din Bacău.
I Foto : prof. V. Bogdănet—Bacăn

Lotul de juniori și Petrolul 
pleacă azi in turnee peste hotare

în cursul zffei de astăzi părăsesc 
țara două loturi de fotbaliști, care au 
perfectate turnee peste hotare. Este vor
ba de lotul de juniori U.E.FA. și de 
eahipa Petrolul Ploiești, ambele aflata 
în pregătire pentru viitoare întâlniri 
intem-aț i onale.

După cum am anunțat, lotul de ju
niori va evolua în R.P. Bulgaria, unde 
are de susținut trei jocuri :

La 26 ianuarie în localitatea Haskov; 
la 29 ianuarie la Dimitrovgrad și 
la 1 februarie la Kîrjali.
In primele două «meciuri, lotul nostru 

via întâlni reprezentativa de juniori a

In legătură cu meciurile cuprinse în 
programul concursului Pronosport de 
duminică 27 ianuarie a.c., vă relatăm 
pe scurt, pentru documentarea dv., des
fășurarea ultimelor întâlniri disputate 
între ele de protagonistele acestei etape.

Juventus—Atal anta. (2—3) cea mai mare 
surpriză a etapei. Golurile au fost în
scrise de Domenghini, Colombo și Me- 
reghetti pentru Atalanta, respectiv Si- 
vori și Del Sol pentru Juventus.

Venezia—Bologna (0—3). In minutul 36, 
Bologna conducea deja cu 2—0 (Pascuti 
min. 5 și Nielsen min. 36). Același Niel
sen majorează apoi scorul în min. 71.

Sampdoria—Fiorentina (1—0). La data 
aceea ambele echipe dețineau o formă 
slabă.

Sampdoria s-a dovedit însă mai bine 
pregătită fizic și a cîștigat la limită.

Modena—Genoa (1—1). Rezultatul a 
Cost stabilit încă din prima repriză. In
teresant este faptul că scorul a fost 
deschis de oaspeți în min. 35, gazdele 
e&alînd după 10 minute.

fi dezbătute cu jucătorii, studiind lu
crări de specialitate. Subliniez acest 
lucru ca o confirmare a adevărului 
că numai practica nu ajunge, și in
vers.

CIND TE IE! DUPĂ JUCĂTOR!-

La vila nr. 5, unde stăteau jucă
torii echipei U.T.A. am zărit într-o 
zi și tricouri vărgate albastru-galben. 
Erau purtate de fotbaliștii de la Ind. 
Sîrmei, din categoria B, vemți pen
tru o perioadă de 10 zile de pregă
tire sub conducerea instructorului j 
Al. Mari, fostul internațional. Acti
vitatea celor 15 jucători a fost um
brită, însă, de o mică dar semnifi- | 
cativă întâmplare, legată de ne- 
respectarea sarcinilor perioadei. In • 
prima zi după sosire, jucătorii — * 
plictisindu-se, 9e pare — au cerut 
stăruitor să joace o „miuță* pe ză- ! 
padă. Instructorul a cedat.. Antre- I 
namentul, dacă £1 putem numai ast
fel, s-a soldat cu un accident des
tul de serios suferit de jucătorul 
Raab. Voința și combativitatea jucă
torilor a fost mare în această 1 
„miuță*, dar pregătirea lor fizică 
cu totul insuficientă...

Slăbiciunea instructorului Mari a 
dus la o greșeală de metodică și 
de aid la un accident evitabil.

Acest mic episod să fie o lecție 
și pentru alți antrenori care se iau 
după jucători și cedează foarte ușor, 
încâlcind principii și reguli metodic® 
de instruire...

R.P. Bulgaria, iar în al treilea joc o 
formație de club.

Petrolul va disputa sâmbătă și dumi
nică două meciuri în Liban, în orașul 
Beirut, în compania a două echipe ale 
căror nume nu au fost anunțate. Ploieș- 
tenii, care se pregătesc pentru partidele | 
cu Fereticvaros din cadrul „Cupei ora
șelor- tîrguri*, deplasează lotul lor oiriș- 
nuit.

In februarie, Petrolul are perfectate i 
trei întâlniri în Grecia. După cum s-a 
comunicat de la Atena, jocurile vor avea 
loc la datele de 13, 15 și 19 februarie. 
Adversarii nu au fost încă desemnați.

Internationale— Lanerossi (1—0). Inter 
a obținut o victorie dificilă, fapt re
ieșit atât din scorul de 1—0, cît și din 
modul cum s-a desfășurat partida.

Napoli—Milan (1—5). Oaspeții deschid 
scorul în primul minut de joc, iar na- 
politanii egalează imediat (min. 2). In 
continuare însă, gazdele nu pot face 
față impetuoasei linii de atac a mila
nezilor și cedează la scor.

Mantova—Roma (1—0). Inexplicabil de 
slabă evoluția liniei de atac a echipei 
oaspe. Alcătuită din nume sonore (Lo- 
jacono, Jonsson, Manfredini, Angelillo, 
Menichelli) ea nu a strălucit de loc. In 
schimb Mantova a jucat foarte bine și 
putea obține o victorie mai categorică. *

Palermo—Torino (0—1). Mai omogenă, 
echipa din Torino a obținut o victorie 
meritată. Golul a fost înscris de Loca
lei li în min. 20.

Pro Patria—Eazio (4—1). Deși condu
cea Ia pauză cu 2—0. Pro Patria a tre
cut prin emoții datorită golului înscris 
de Lazio imediat după pauză și a altor 
două faze. Apoi, prin două goluri mar

Despre periodizare și formă sportivă . 
prin prisma clasamentului categoriei A (II)
Dar, cum nu sîntem în posesia date

lor medicale necesare formulării unor 
judecăți de valoare, vom aprecia com
portarea echipelor de categoria A în 
turul campionatului prin prisma dina
micii rezultatelor sportive, cu toate că 
această interpretare unilaterală dă re
zultatelor o oarecare notă arbitrară. Așa 
cum am mai spus însă, interesant este

Echipa aug. sept. octombr. noiembr. decembr.

Farul Constanța î/2 8/2 2/2 3/5 2/0
Știința Cluj 4/0 5/1 2/4 3/3 3/1
Dmamo București 2/2 3/3 7/1 2/2 2,2
știința Timișoara 2/2 7/3 4/2 1/3 2,0
Rapid 2/2 0/4 5/1 1/5 2/0
Petrolul 3/1 4/4 2/4 4/2 2/0
Steaua 2/2 1/3 6/2 3/3 3/1
Viitorul 3/1 3/5 2/4 5/2 ^/0
C.S.M.S. V3 5/3 5/1 4/4 0/2
Steagul roșu 2/2 3'5 4/8 6/2 0/4
Progresul 1/3 7/3 2/4 2/4 0/2
U.T.A. 2/2 2/4 0/8 6/2 0/2
Crișana 2/0 2/8 2/4 2/4 2/2
Minerul 0/4 3/7 2/2 4/4 0/2
Dinamo Bacău 0/2 3/5 1/7 4/4 0/2

Din această reprezentare sinoptică se 
poate aprecia comportarea echipelor 
prin prisma rezultatelor, starea lor de 
formă sportivă la începutul campionatu
lui, menținerea ei pe timpul desfășu
rării, prezența sau dispariția ei pină la 
sfirșit.

După cum se observă, majoritatea 
echipelor s-au prezentat la startul între
cerii cu „pregătirea neterminată", con
sacrând pentru desăvîrșirea ei prime
le etape de campionat. Rezultatele con
tradictorii. fluctuațiile de la o etapă la 
alta și, mai ales, nivelul scăzut la care 
se desfășurau jocurile, a determinat zia
rul „Sportul popular" la 4 sept. 1962, 
deci după a treia etapă, să facă urmă
toarea remarcă : „Multe echipe continuă 
să manifeste deficiențe in pregătire. 
Oare de cite etape mai au nevoie echi
pele pentru a atinge comportarea aștep
tată din partea lor ?“

Excepție au făcut într-o oarecare mă
sură Farul, Știința Cluj, Rapid și Ști
ința Timișoara, cărora — după cum avea 
să se constate mai târziu — le-a prins 
foarte bine această plecare „vijelioasă".

In schimb, U.T.A., Crișana, Minerul 
și Dinamo Bacău au „călcat cu stân
gul" și cu toate eforturile făcute n-au 
reușit mare lucru în intenția lor „de-a 

; schimba ulterior pasul".
Dinamo București și Steaua, echipele 

care urmau să ne reprezinte in cele 
două mari competiții oficiale, „C.C.E." 
și „Cupa Cupelor", au făcut parte din a 

j treia grupă, a echipelor care au luat 
; un start modest și probabil din cauza 
i acestei „viteze de plecare" reduse au 
| pierdut calificarea în fața unor adver- 
’ sari de o valoare generală indiscutabil 

inferioară celor două echipe fruntașe ale 
fotbalului nostru.

In continuare să observăm cum și-au 
păstrat forma sportivă echipele care au 
dobindit-o de la început și cum s-au 
reabilitat unele echipe în cursul com
petiției. Cu aceasta ne apropiem de a 
doua întrebare ridicată mai sus : men
ținerea formei sportive și concretizarea 
ei în rezultate de valoare.

Din acest punct de vedere, echipele 
pot fi împărțite în cîteva grupe. Unele 
s-au comportat bine aproximativ în pri
ma parte a campionatului (Farul, CSMS, 
Rapid și chiar Progresul), pentru ca 
in restul etapelor sau, mai ales, spre 
sfirșit să joace sub nivelul posibilități
lor. Altele au înregistrat o depresiune 
pe parcursul competiției, ca apoi, spre 
sfirșit, să manifeste un nou reviriment 
(Știinta Cluj, Petrolul, Steaua, Viito
rul, Steagul roșu). Evidențiem uneie 
echipe care au manifestat o formă bună 
mai ales în ultimele etape : Steaua, 
Știința Cluj, Petrolul, Viitorul.

Se desprinde din comportarea unor 
echipe un soi de recorduri originale 
(unele dorite, altele nu). Dinamo Bucu
rești s-a comportat foarte bine în 
cursul lunii octombrie, cind a acumu
lat 7 puncte din 8 posibile, iar în ce
lelalte luni a dștigat tot atitea puncte 
cite a și pierdut neînregâstrind nicio
dată un raport subunitar. Există și 
echipe despre care nu putem spune că 
au „prins" în perioada turului o for
mă constantă (U.T.A., Crișana, ?.Iine- 
rul, Dinamo Bacău). Dacă dintre aces
tea unele au practicat, într-o scurtă 
perioadă, un ioc care marca un pro
gres vizibil, din păcate n-au putut să 
și-1 apropie constant (UTA, Minerul). 
UTA a suferit, de-altfel, și o „eclipsă 
totală" în luna octombrie, cind n-a acu
mulat nici un punct din 8 posibile.

cate în min. 83 șl 85 scapă de emoții și 
ciștigă partida.

Spăl—Catania (2—2). Meci disputat și 
ca joc și ca evoluție a scorului : Ca
tania deschide scorul (min. 6). Spăl 
egalează (min. 13). Din nou Catania ia 
conducerea (min. 80). dar un gol marcat 
tot de un jucător de al ei (halful Be- 
naglia) în... proprie poartă, aduce ad
versarilor un punct nesperat.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres din 23 ia

nuarie 1963 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

29 31 48 42 13 6
Numere de rezervă : 24 37
Fond de premii : 418 §28 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 30 ianuarie 1963 la București.

Rubrică redactată de Ltoto-Pronoeport. 

fondul problemei și pe acesta II vom 
evidenția.

Iată în acest sens un tablou care ilus
trează comportarea echipelor noastre in 
prima jumătate a campionatului. Prima 
cifră reprezintă punctele câștigate, a 
doua punctele pierdute. Jocurile restanță 
au fost înregistrate în luna în care s-au 
jucat.

Și acum vom căuta să facem câteva 
comentarii pe marginea celor consta
tate. legindu-le de ideile metodice ex
primate de autorul sovietic in articolul 
„Problema periodizării antrenamentului 
sportiv" și căutând să răspundem mai 
concret Ia problemele ridicate mai sus.

Pentru a nu mai asista la spectaco
lul neplăcut, care se repetă de mul ți 
ani ( echipe nepregătite la început de 
campionat care se „cîrpesc", cum s-ar 
spune pe traseu) și in vederea sincro
nizării stării de formă sportivă cu data 
primei etape de campionat ar fi nece
sar :

1) Să se mărească numărul săptămîni- 
lor de pregătire, mai ales în lunile de 
vară, înaintea începerii anului com- 
petițional, pe seama scăderii numărului 
săptăminilor de tranziție. S-ar putea o- 
biecta din partea unora că, in gene
ral, după terminarea campionatului e- 
chipele — ca să folosim un termen con
sacrat — continuă pregătirea, fac jocuri 
amicale și de-abia mai tirziu intră in 
tranziție.

Dar, cum să pregătești mai departe 
în adevărata accepțiune a cuvîntului 
jucători care, fără îndoială, resimt o 
oarecare oboseală, manifestă dezinteres 
pentru un program in cadrul căruia aai 
trăit cîteva luni, sau au contractat în 
urma traumatismelor unele tehnopatii 
sportive ce se cer grabnic remediate ?

In ideea celor care susțin că mai fae 
„pregătire" după terminarea campiona
tului, există chiar și o anomalie me
todică. După această opinie am avea 
următoarea succesiune de perioade : 
competâțională — pregătitoare — de 
tranziție — pregătitoare — competition 
nală. In realitate, perioada eompetițio- 
nală nu poate fi urmată decît de e 
perioadă pregătitoare, succedată insă 
de competiție, sau de perioada de 
tranziție, succedată de pregătitoare.

In fapt, această pregătire cu „efort 
„mai redus", cum îi mai spun unii* 
nu este decit o anticameră a tranziției* 
cu sarcini extrem de reduse și rezol
vări minore, care măresc etapa de 
tranziție pînă la o durată de 4 sftp- 
tămîni.

Sîntem de părere că după perioada 
competâțională „să nu se mai continue 
pregătirea", ci să se înceapă uh pro
gram de odihnă activă, de refacere, de 
tratament dacă e nevoie și după acești 
reviriment de 10—14 zile, să se inau
gureze cu adevărat o nouă perioadă 
pregătitoare. In felul acesta se mai pot 
ciștiga pentru pregătire cel puțin 1 
s aptă mini anual.

2) Perioada de tranziție să nu permi
tă scăderea gradului de pregătire sub 
nivelul de la care s-a pornit in sezonul 
trecut, deziderat ce reiese din însăși 
definiția și scopul acestei perioade.

3) Ciclul semestrial de pregătire, fo
losit in pregătirea fotbaliștilor, dă re
zultate numai dacă se respectă una din 
trăsăturile lui esențiale : un tempo des
tul de rapid al creșterii efortului în 
vederea atingerii unei rapide și marca
te intensități. Numai urmînd această 
cale ciclul semestrial de pregătire va 
conduce printr-o rapidă ridicare a gra
dului de antrenament la realizarea ia 
cadrul fiecărei echipe a unor înaiți in
dici de pregătire fizică, a cristalizării 
unui joc care să aibă unele laturi 
proprii și la amplificarea trăsăturilor 
morale și de voință, cerute de specifi
cul jocului de fotbal.

Și acum cîteva cuvinte despre durata 
formei sportive.

Cercetările efectuate tn 
muri sportive au condus 
că acolo unde se adoptă 
trial de pregătire, forma 
rează ltf:—2 luni.

In cazul nostru însă, perioada com- 
petițională pretinde o manifestare a 
formei sportive de 15 săptămîni, adică 
aproximativ 3 luni și jumătate pentru 
fiecare din cele 2 păr+i ale unui cam
pionat. Această problemă nu este in 
prezent nerezolvabilă. Bariera de mai 
sus a fost îndepărtată printr-o anumi
tă manevră metodică. Se creste în a 
doua jumătate a unei asemenea perioa
de eompetițicnale (mai lungi), volumul 
genera.’ ai efortului pe seama scăderii 
intensității. Aceasta, bineînțeles, rămâ
ne la latitudinea antrenorului, care va 
găsi la fiecare caz concret, momentul 
intervenției, durata si dimension :le ei. 
După această temporară inversare, tre
buie să apară din noa tendința initială 
de reducere a volumului și de ere* tere 
a intensității specifice perioadei com
petiție nale.

Poate că ideile cuprinse în materia
lul Iui Matveev sînt deja cunoscute de 
unii dintre antrenorii noștri. Ep enun
țăm totuși, cu sumare referiri ,1a cam
pionatul nostru, pentru a- difuza aceste 
noțiuni pică la toți acei eare se ompă 
de pregătirea tuturor echipelor de fotbal, 
nu numai de categoria A, pentru a le 
da posibilitatea să-si revizuiască — rn. 
concordanță cu cele mai noi date ale 
metodicii antrenamentului sportiv — 
munca lor de fiecare zi.

Dr. ROMULUS BALARAN 
Centrul de antrenament 

și cercetări științifice „23 August*

diverse rar 
la eenefluzi* 

ciclul semes- 
sportivâ du-



Azi. la Belgrad Polugaevski, lider
la Bad Liebenstein

Returul meciului Rapid București—Lokomotiv Zagreb 
pentru „C. C. E.“

Astăzi va avea loc meciul-retur din 
t,Cupa campionilor europeni" la hand
bal în 7 feminin între Rapid Bucu
rești și Lokomotiv Zagreb. Partida se 
desfășoară la Belgrad, deoarece sala 
Expoziției din Zagreb este în curs 
de reamenajare.

Campioanele noastre au părăsit 
Bucureștiul în cursul zilei de luni*

România—Elveția, 
in primul tur 

el „Cupei Davis* 
la tenis

MELBOURNE 22 (Agerpres). Tra
gerea la sorți a meciurilor din noua 
ediție a „Cupei Davis* la tenis a avut 
loc ia Melbourne. Echipa R.P. Romine, 
inclusă în zona europeană, va întîlni 
fin primul tur reprezentativa Elveției. 
Câștigătoarea acestui meci va juca 

fin turul doi cu echipa Africii de Sud.
Meciurile din primul tur se vor 

disputa pină la 5 mai, iar cele din 
turul doi pină la 2 iunie.

sosind marți în capitala Iugoslaviei. 
A făcut deplasarea lotul complet, 
care cuprinde pe : Hector, Boțan, M. 
Constantinescu, Hedeșiu, Oțetea, O. 
Dumitrescu, Coșug, Andone, Alexe, 
Roth, Gugiu.

In primul meci, Rapid București 
& cîștigat clar cu scorul de 13-8. 
Avantajul de 5 goluri va permite 
handbalistelor noastre să joace calm, 
valorificîndu-și șansele de calificare 
in semifinale. Echipa învingătoare va 
întîlni pe campioana Danemarcei, 
Fredriksberg Copenhaga, care a în
trecut recent pe Niloc Amsterdam 
(17-7 și 25-10).

Lokomotiv Zagreb va folosi în 
această întîlnire aceeași echipă cu 
care a evoluat la București, adică: 
Istvanovici—Vuckovici, Rebernjak.
Tusak, Evstatiev, Drcia, Radovan, 
Oresici, Tomljenovici, Pavici.

VICTOR CIOClLTEA A REMIZAT 
CU DAMIANOV1CI ȘI L-A 

Învins pe baumbachx
Turneul international de la Bad 

Liebenstein are un nou lider în per
soana marelui maestru sovietic Lev 
Polugaevski. El a cîștigat în rundele 
a VUI-a și a IX-a la Baumbach și 
Balcerowski, trecind în fruntea clasa
mentului. Ciociltea a remizat cu ne- 

i grele in runda a VIII-a cu Damia- \ 
novici ți l-a învins a doua zi pe I 
Baumbach, menținind astfel coniac- I 
tul cu plutonul fruntaș. Pitsch a ; 
fost învins in runda a VIII-a de Mi- 

! nev in timp ce Jansa l-a întrecut pe 
| Balcerowski.

Clasamentul după nouă runde : 
i Poiugaevski 6'/2 p., Damianovici 6 p., I 

Gipslis 5'/2 p., Karakiaici (1), CIO- j 
C1LTEA, Malich, Minev, Pitsch 5 p., I 
Fuchs 4'/2 p., Lieberth (1) 4 p., Szi- 
laghy (1), Jansa (1), Balcerowski . 
3>/2 p., Szily (1), Vhlman (1) 2>/2 p., 
Botwnboch 2 p.

Reprezentativa R. P. Romine va susține primul meci cu echipa Danemar

BULG/'RIÂ-PORTUGALIA 1-0 
IN „CUPA EUROPEI4* LA FOTBAL 
Ieri s-a desfășurat la Roma cel de-al 

treilea Joc dintre reprezentativele de 
fotbal ale Bulgariei și Portugaliei din 
cadrul „Cupei Europei". Victoria a re
venit echipei bulgare, cu scorul de 1—0 
<0—0) prin golul marcat în mln. 87 de 
către Asparuhov.
• In C-C.E : Galatasaral — Milan 1—3 

(1—2), în primul med.

Turneele de șah
Șahistul iugoslav Bruno Parma se 

menține lider in turneul international 
de la Beverwijk. După 12 runde, el 
are 9 puncte și este urmat de Ivkov 
și Donner cu cite 8 puncte, Mata- 
novici și Bronstein — 7,5 puncte. în 
runda a 12-a, Stahlberg a pierdut 
la Pi.l n ic, Donner l-a învins pe Pire. 
S-au terminat remiză partidele Than 
— O’Kelly, Robasch — Averbach, 
Matanovici — Parma. Acumulind 8,5 
puncte, șahistul indonezian Than a 
obținut o notă de maestru interna
țional.

★
In runda a 5-a a turneului inter

național feminin de șah de la Be-

de la Beverwijk
verwjik olandeza Hemekerk a oiști- i 
gat la Earner și Badci la Ljiljak. ! 
Restul partidelor s-au întrerupt. In 
clasament conduc Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) și Jovanovici (Iugoslavia) 
cu cite 4 puncte și o partidă în
treruptă urmate de Alexandra Ni
cola u — 3 puncte și o partidă în
treruptă la Gombasz (R.P. Ungară).

CAIRO. (Agerpres). - La 21 ia
nuarie a avut loc la Cairo ședința 
comitetului executiv al Federației in
ternaționale de fotbal (F.I.F.A.). Cu 
acest prilej a fost ascultat raportul 
delegatului japonez asupra pregăti
rilor în vederea turneului olimpic 
de fotbal, s-a procedat la reparti
zarea echipelor pe zone geografice 
și a fost efectuată tragerea la sorti 
a jocurilor din primul tur al preli
minariilor turneului olimpic.

Duoa cum se știe la actuala ediție 
a turneului olimpic s-a înscris un 
număr record de țări : 69. Comitetul 
F.I.F.A. a exclus dintre participante 
Australia, pentru neplata cotizațiilor. 
Nu a fost acceptată înscrierea echi
pelor din Ciad, Mauritania, Mali, 
Senegal, Togo, Arabia Saudită, care 
nu sânt membre ale C.I.O. Delegații 
au hotărît să rămină în vigoare sus
pendarea aplicată federației Uniunii 
Sud-Africane, pentru practica segre
gației rasiale.

Se califică direct în turneul final 
echipele Japoniei, ca țară organiza
toare, și Iugoslaviei, câștigătoarea ul
timei ediții a Olimpiadei. Celelalte 
61 de echipe vor disputa meciuri 
eliminatorii pentru a se ajunge la 
numărul de 14 echipe care, împreună 
cu Japonia și Iugoslavia, vor forma 
grupul de 16 echipe participante la 
turneul final. Echipele au fost îm
părțite pe zone geografice, iar în

cadrul acestor zone au fost tr; 
la sorți întâlnirile. Din cauza nun 
rului impar de echipe unele sel 
ționate vor susține meciuri preilir 
naturii.

Numărul de echipe calificate 
zone a fost stabilit astfel: Eur< 
5 echipe, Africa 3, Asia 3, Amer 
de sud 2, America de Nord 1.

Selecționata R.P. Române va ji 
în primul tur cu echipa Daneman 
finalistă a Jocurilor Olimpice de 
Roma. Cum echipa daneză a f 
trasă prima la sorți, rămâne la 
titudinea acesteia să aleagă locul 
desfășurare a meciului tur.

Zona Africană: Uganda — R.A. 
Rhodesia de sud — Sudan; Tunisia 
Dahomey; Liberia -* Ghana; Etio
— Kenya; Nigeria — Maroc.

Zona asiatică: Filipine — Con 
sau Tai van; Ceylon — India sau : 
ban; Irak — Pakistan sau Iran; 
donezi a — Malaya sau Thailand 
Vietnam — Izrael ; Singapore — E 
mania.

Zona America, de Sud: Argent
— Peru sau Ecuador; Brazilia 
Chile sau Columbia.

Pentru desemnarea echipei cal 
cate din zona America de Nord 
America Centrală se va desfăși 
un turneu la care vor lua pa 
Mexic, S.U.A., Panama și oiști) 
toarea meciului Antilele Olandeze 
Surinam.

întâlnirile din primul tur eljj»£ 
toriu se vor disputa până în maa 
1964. Echipele calificate din zon

rnrLI
„O ZI ANIMATA*

R
„7 ianuarie a fost o zi deosebit 

1 de animată pentru fotbalul ita
lian — scrie ziarul elvețian „La Tri
bune de Geneve*. în trei ocazii, trei 
meciuri au prilejuit incidente vio
lente, unul dintre ele fâcînd ca direc
torul tehnic al echipei Napoli să fie 
condus direct la spital.

Incidentul cel mai serios s-a pro
dus la începutul celei de a doua re
prize a meciului din prima divizie 
dintre Napoli și Torino, desfășurat la 
Neapole. Un suporter fanatic, a lan
sat brusc o petardă enormă în di
recția lui Eraldo Monzeglio, directorul 
tehnic al echipei napolitane, care a 
tost rănit la cap și a suferit un șoc 
nervos. Monzeglio a fost dus la 
spital.

La Modena, în cursul meciului In- 
ternazionale — Modena, repriza a 
doua a fost extrem de brutală. Me
ciul s-a terminat, jucătorii s-au în
dreptat spre vestiare cînd mai mulți 
dintre ei s-au luat la bătaie. Poliția 
a intervenit rapid, împiedicînd în 
special pe spectatori să se alăture 
bătăii.

Cel de al treilea episod al acestei 
xile animate s-a desfășurat cu pri
lejul unui meci de divizie secundă 
disputat la Benevento, în apropiere 
de Neapole. La sfîrșitul meciului 
dintre Sanvito Benevento — Coserta, 
cei 22 de jucători s-au găsit brusc 
angajați intr-o bătaie în legătură cu 
un gol anulat de arbitru. Poliția a 
Intervenit. însă puțin mai tîrziu, su
porterii lui Benevento au lovit cu 
pietre autobuzele ocupate de supor
terii echipei adverse. Un agent de 
poliție a primit o lovitură de pumn 
In obraz...*.

„ANUL NEGRU AL SPORTULUI 
CU MOTOR*

Ziarul austriac „Die Presse* a pu
blicat recent „bilanțul* victimelor 
anului automobilist și motociclist des
fășurat în Occident. Intr-adevăr este 
un bilanț tragic. Tocmai de aceea 
ziarul a ținut să protesteze împo
triva „curselor morții* organizate în 
Occident, în legătura cu care scrie 
următoarele :

„1962 a fost un an negru pentru 
sportul cu motor (din țările capita
liste n.r.). Lista victimelor este lun
gă, ea prezintă 38 de nume. Printre 
Ultimii morți se află campionii mon
diali de motociclism Libero Liberați 
(Italia), Tom Phillis (Marea Brita- 
nie) și Gary Hocking (Rhodezia) ca 
8i campionii automobiliști Ricardo 
Rodriguez (Mexic), Bud Fast (S.U.A.), 
Glen Leasure (S.U.A.) și Henry 
©reiller (Franța).

Oamenii care au căzut victime 
morții — continuă ziarul — cunoș
teau desigur riscul căruia îi făceau 
față atunci cînd concurau pe șosele 
sau autodromuri. Ei trebuiau să se 
joace cu moartea și se pune între
barea dacă moartea lor a avut vreun 
sens și dacă supraviețuitorii au cîș
tigat ceva cu aceasta. întrebarea re
vine din nou acum, la începutul a- 
nului 1963. Specialiștii răspund că 
sportul cu motor are un rol In dez
voltarea industriei automobilelor și 
este de aceea necesar. Noi nu cre
dem aceasta. Cursele sînt pentru a- 
lergători un prilej de suferințe, iar 
pentru ceilalți o afacere curată. Fo
loasele tehnice, raportate la pri
mejdia pentru viețile omenești, sînt 
neînsemnate. Și de aceea, marea 
întrebare rămîne In picioare : prin 
prisma pericolelor pe care le atrage, 
mai este oare necesar sportul cu 
motor profesionist ?*.

Recent, selecționata de hochei pe gheața a Bucurefțiului a întreprins un 
turneu de patru jocuri In Austria și Italia. Sportivii romîni au obținut două 
victorii, un meci nul și o înfringere^ in serf irul în. total 18 goluri și primind 12. 
Acest turneu s-a desfășurat în cadrul pregătirilor echipei noastre represent alive 
pentru campionatul mondial.

în fotografie, o fază din meciul contra lui W.E.V.G., care a revenit echipei 
noastre cu 6—2.

(Foto: Vota va)

Europa, Asia și Africa vor pârtiei 
la un al doilea tur eliminatoriu € 
se va încheia în iunie 1964.

★

CAIRO 23 (Agerpres). — Com 
olimpică de pe lîngă Federația 
temațională de fotbal a procedat 
o nouă tragere la sorți a prelimi 
riilor turneului olimpic. De data 
ceasta au fost stabilite grupele 
cadrul cărora se vor întîlni echiț 
participante la zonele Europa, A 
ca și Asia.

Echipa R.P. Române, care va 
tîlni pe Danemarca în primul tur. f 
parte din grupa A. Câștigătoarea • 
tre R.P. Romînă și Danemarca 
juca în turul doi cu învingă to 
meciurilor Luxemburg — R.P. 1 
garia sau R.P. Albania, 
bulgari și albanezi vor 
meci preeliminatoriu.

Componența celorlalte grupe' 
zona europeană este următoar 
grupa B: Elveția — Spania; R 
Ungară — Suedia; grupa C: U.R.S 
— Finlanda; Olanda — R.F. Germai 
grupa D: Italia — Turcia; R.D. G< 
mană — R.P. Polonă; grupa E: R 
Cehoslovacă — Franța; Grecia 
Anglia sau Islanda.

„CUPA EUROPEI* la gimnastică, care 
va avea loc fin zilele de 6 și 7 iulie 
la Belgrad, se va biteura de o valo
roasă participare. Pină acum și-au anun
țat participarea sportivi din 19 țări, 
printre care Uniunea Sovietică, Italia, 
Anglia, R.P. ROMINA, Austria, R.D. 
Germană, Finlanda, B.F. Germană, 
Ungaria.

CONCURSURILE atletice de sală care 
vor avea loc în curînd la New York 
și La care au fost invitați cunoscuții 
sportivi sovietici Valeri Brumei, Igor 
Ter-Ovanesian și fondistul Bulîșev, se 
vor bucura și de prezența altor spor
tivi europeni reputați. Este vorba die 
Pentti Nikula, recordman mondial la 
săritura cu prăjina, francezii Delecour, 
Bernard, finlandezul Olavi Salonen, 
polonezul Witold Baran și alții.

DEȘI a fost desemnat drept cel mai 
bun fotbalist al Europei în anul 1962, 
Josef Masopust nu se află pe primul 
loc în clasamentul celor mai buni spor
tivi cehoslovaci pe anul trecut. Ancheta 
organizată de presa sportivă ceho
slovacă a dat următorul clasament : 
Eva și Pavel Romanov (339 p.), Vera 
Ceaslavska (292 p.), Josef Masopust
(232 p.), Vera Sukova (177 p.), Viliam 
Schroăff (172 p-).

PARTICIPANȚll la raliul automobi
listic Monte Carlo, plecați zilele tre
cute din 7 puncte ale Europei, întâmpi
nă mari dificultăți în drumul lor spre 
coasta Mediteranei. Din cauza frigului 
și a zăpezii, 63 din cele 296 de echipe 
prezente la start au abandonat în pri
mele două zile ale cuisei. Pe itinera
rul Atena-Belgrad nici unul din cei 
cinci concurenți nu a reușit să ajungă 
La destinație în timpul prevăzut, zăpa
da pe șoselele Iugoslaviei atinge pe 
alocuri grosimea de 2—3 m .

DUPĂ CUM anunță Comitetul de or
ganizare a J. O. de la Tokio, porțile 
satului olimpic vor fi deschise pentru 
sportivi cu 3 săptămîni înaintea înce
perii jocurilor. Sportivii care vor sosi 
înaintea acestui termen vor trebui să 
se îngrijească de cazare pe cont pro
priu, în cadrul hotelurilor din Tokio.

PENTRU campionatele mondiale de 
baschet, care vor avea loc în luna mai 
în Brazilia, la Rio de Janeiro, echipa

gazdă pregătește o surpriză. In lotul de 
baschet brazilian a fost introdus un 
tânăr negru, a cărui înălțime este 
2,23 m. El se numește Emil Rochedt și, 
după cum remarcă presa, este un ju
cător excelent.

FOSTUL campion de tenis al Angliei, 
Mike Davies, a sosit recent la Roma 
pentru a-și prelua funcția de antrenor 
al tinerilor jucători de tenis din Italia. 
După cum scriu ziarele italiene, împre
ună cu Pietrangeli, Davies va conduce 
centrul federal de antrenament de la 
Formia.

CEA de-a 26-a ediție a tradiționalei 
competiții atletice „Crosul ziarului 
FHumanit6° se va desfășura în acest 
an la 31 martie și se va bucura de par
ticiparea, pe lîngă a numeroși sportivi 
francezi, a unor cunoscuți specialiști de 
peste hotare ai probelor de fond.

SILVANA BERTELLT, studentă în 
vîrstă de 17 ani, a obținut zilele trecute 
diploma de arbitru de baschet. Ea este 
prima femeie din istoria sportivă a 
Italiei care a obținut dreptul de a con
duce partide de baschet. Pentru etapa 
imediat următoare, Silvana Bertelll a 
obținut autorizația să conducă partide 
din categoria B a campionatului italian 
masculin.

IN AUSTRIA se fac ultimele pregă
tiri în vederea campionatelor mondiale 
de biatlon care se vor desfășura la 
3 februarie în stațiunea de sporturi de 
iarnă Seefeld. La această competiție 
și-au anunțat participarea 13 echipe, 
printre care U.R.S.S., Norvegia, R.P. 
Polonă, R.P. Mongolă, Marea Britanic, 
R.D. Germană, R.F. Germană, Franța, 
Finlanda, Elveția, Suedia, -Austria. 
Aceasta este a cincea ediție a campio
natelor mondiale de biatlon, prima 
avînd loc în anul 1958 la Saalfelden. 
Anul viitor campionatele vor avea loc 
tot la Seefeld, în luna februarie, con

comitent cu desfășurarea Jocurilor 
Olimpice de iarnă.

SPECTATORII care au asistat la des
fășurarea campionatelor de tenis ale 
Australiei au fost uimiți de comporta
rea unui jucător tânăr venit din Marea 
Britanic. Acesta nu eTa altul decît 
Stanley Matthews, fiul celebrului fot
balist, care a reușit să întreacă nume
roși adversari în turneul rezervat ju
niorilor.

ECHIPA iugoslavă de fotbal Dinamo 
Zagreb, înființată în anul 1945, a ani
versat recent disputarea celui de al 
1.000-lea meci. In palmaresul echipei 
figurează 594 victorii, 172 meciuri egale 
și 234 înfrîngeri.

SAPTAMINA trecută generalul Jose 
L Clark, președintele Comitetului 
olimpic din Mexic, s-a prezentat, însoțit 
de ambasadorul Mexicului în Elveția, 
la secretariatul din Geneva al Comite
tului Olimpic Internațional și a pre
zentat oficial candidatura capitalei Me
xicului, Ciudad de Mexico, pentru or
ganizarea ediției din anul 1968 a Jocu
rilor Olimpice de vară.

CELEBRA cursă antică de la Mara
thon va fi reeditată anul acesta, la 
19 mai, cînd, în organizarea federației 
de atletism din Grecia, între Marathon 
și Atena va avea loc o cursă interna
țională de... maraton. Federația a tri
mis invitații de participare atleților din 
numeroase țări ale lumii.

LA VIENA s-a anunțat că în echipele 
participante la campionatul de fotbal al 
Austriei joacă în prezent 18 fotbaliști 
străini. Printre aceștia sînt 4 brazilieni, 
7 iugoslavi, 3 vest-germani, 2 turci etc.

CORECORDMANUL lumii în proba de 
400 m plat, Karl Kaufmann (R.F.G.), a 
fost angajat ca reporter sportiv de te
leviziunea vest-germană. Kaufmann este

deja un obișnuit al microfonului În4a 
cit s-a produs frecvent pe scenă în < 
litate de cîntăreț de muzică ușoară.

RASIȘTII din Africa de Sud au ori 
nizat o demonstrație ostilă președin 
lui F.I.F.A., Stanley Rous, cu prile 
vizitei pe care acesta a făcut-o vec< 
La Johannesburg. După cum se și 
Rous a luat poziție pentru lichidaj 
segregației în sportul sud-african. 1 
siștii au cerut ca F.I.F.A. să interzi 
noua federație (neoficială) de foii 
din Republica Africa de Sud, care 
pronunță împotriva segregației rasâa

PROFITIND de desfășurarea corcur 
lui internațional de schi din stațiui 
elvețiană de sporturi de iarnă Laub 
horn, Asociația internațională a ziarii 
lor de la rubricile de schi a organ! 
o consfătuire pentru discutarea prob 
melor legate de evoluția acestui spe 
După cum scrie ziarul „La Tribune 
Geneve", participant la consfătuire 
căzut de acord că, în afara Jocuri 
Olimpice și a campionatelor mondia 
concursurile internaționale de S4 
seamănă prea mult între ele și 
aduc nimic nou. Pentru a face ac 
sport și mai interesant, ziariștii au pi 
pus organizarea în viitor a unor n 
duri internaționale de schi (între 2; 
și 4 țări) la care să fie întocmit un d 
sament final pe puncte. „Deocamda 
subliniază ziarul, Federația interaaț 
nală de schi nu pare să fie prea < 
tuziasmată de această propunere

NOUA țări au confirmat pînă aci 
participarea la campionatele mondi 
de baschet care urmează să se des: 
șoare în orașul brazilian, Rio de J 
neiro. Acestea sînt : U.R.S.S., S.U..
Porto Rico, Mexic, Uruguay, Chi 
R.P.F. Iugoslavia, Canada și Brazilia

FOSTUL recordman al lumii în pro 
de săritură cu prăjina, John Uelses, 
cerut federației americane de atleti, 
să revină asupra hotărîrii de susp 
dare dictată împotriva lui. Uelscs 
fost suspendat întrucît a primit în c 
rînduri bani pentru a participa la • 
cursuri de atletism în statul Floi 
In cererea sa, atletul american a 
elarat că a înapoiat banii primiți.
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