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cei mai buni
din 12 000!

*

La 7 și 17 martie

R. P. Rominâ—R. P. Poionâ
in „Cupa Europei" ia box

u

$ ♦

Acivm trei luni, o dată 
cu primele starturi m „Cu
pa orașului București*, la 
gimnastică, prevăzusem o 
participare impresionantă. 
Nc bazasem pe dragostea 
tineretului școlar pentru 
gimnastică, pe capacitatea 
organizatorică a școlilo-r 
ca și pe spoitul de iniția
tivă și pi4ț5w<e a cadre
lor. didactice de specia
litate. N-am făcut o an
ticipare hazardată : pe foile 
de concurs ale competi
ției au figurat peste 
12 000 de participant! !

Mîine, în sala Floreasca. 
cei mai buni dintre micii 
gimnaști — componenții 
celor 8 echipe (băieți și 
fete) campioane pe raioa
ne — vor susține ultimul 
„examen*. Din rândul lor 
vor fi desemnați campio
nii pe Capitală și, bine
înțeles, cîștigătorii trofeu
lui „Cupa orașului Bucu
rești^.

Programul cuprinde, în 
afara concursului propriu- 
zis (care începe la ora 9) 
și o interesantă demon
strație a lotului republi
can de gimnastică, precum 
și un mult așteptat meci 
de baschet — finala pe 
Capitală ^^campionatului 
retp<blicanWcolar._ Protago
niste : echipele școlilor me
dii nr. 12 și 22.

MtINE ÎN SALA FLOREASCA, SE DISPUTA FINALA 
„CUPEI ORAȘULUI BUCUREȘTI" LA GIMNASTICA

Iată și eroii finalei 
"Cupei orașului București*-- 
RAIONUL V. I. LENIN 
— Fete: Școala nr. 128 
(prof. Florentina Niculcs-

cu), Miharia Bogdan. Mag
dalena Kanovitz, Va silica 
Breja, Ecaterina Mazilu.

(Continuare tn pag. a 3-a)

In așteptarea întrecerii... 
Foto

Federațiile de box din 
R.P. Romînă și R.P. Po
lonă au căzut de acord 
ca meciurile dintre echi
pele R.P. Romine și R.P. 
Polone pentru „Cupa 
Europei" să aibă Ioc la 
7 și 17 martie. Prima in- 
tilnire se va disputa la 
București, iar cea de-a 
doua Ia Varșovia. Echi
pa poloneză pentru me
ciul de la București va 
avea in frunte pe cam- 
pionul european Tadeus 
Walasek (mijlocie1), Zbig
niew Pietrzykowski (se
migrea) și Adamski (pană).

In ceea ce privește 
desfășurarea altor în- 
tilniri din preliminarii se 
anunță că echipa Italiei 
a forfaitat in intîlnirea 
cu U.RSB. Este proble
matică participarea echi
pei Franței Ia meciul cu 
R.D. Germană.

Turneul final al campionatului republican de Hochei

VOTA $1 STEAUA SINGURELE ECHIPE NEÎNVINSE
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In îmbrăcămintea lor de nea, munții au căpătat frumuseți nebănuite. Baza 
turistică Girbova din Bucegi așteaptă cu coșurile fumegînde pe iubitorii naturii 

și ai drumeției.

Tcrminina Ia egalitate cu Lokomotiv Zagreb (6-6)

RAPID BUCUREȘTI S-A
IN SEMIFINALELE „C.C.E.“ LA

CALIFICAT
HANDBAL IN 7

IN NUMĂRUL 

DE AZI:

• Tot 
membri 
tivRatea

mai mult* 
UCFS în ac- 
sportivă.
★

• Spartachiada de 
iarnă a tineretului.

★
• Constatări la an-

trenamentele 
lor de fotbal.

echipe-

★
• Finala 

patin-afori.
micilor

★
• Magazin 

tiv.
spor-

★
• Voleibaliștii <Je

la Rapid debutează
în „C.C.E.“.

★
• Șahiștii romfni

se afirmă tn 
internafionale.

turnee

Prima parte a turneu
lui final al campionatului 
republican de hochei pe 
gheață a continuat joi 
și vineri, pe patinoarul 
artificial. Jocurile au ofe
rit iubitorilor de hochei 
întâlniri viu dis-putate, di
namice, încheiate, în ma
joritatea Iov, cu rezultate 
strânse.

Iată amănunte despre 
meciurile care au avut 
loc în cadrul aoe<stor c- 
tape.

STEAUA BUCUREȘTI 
— AV1NTUL GHEOR
GHIENI 19—2 (3—1,
7—0, 9—1). Primul meci 
de joi, disputat dimineața, 
a fost ceva mai echilibrat 
doar în prima repriză, 

intrîndu-și greu „în mînă“ 
militarii au permis echi
pei din Gheorghieni să 
acționeze în voie și chiar 
să stăpânească jocul în 
unele scurte perioade. In 
ultimele două reprize însă 
etchipa bucureșteană s-a 
impus categoric, realizînd 
în cele din urmă o vic
torie concludentă. Punc
tele au fost înscrise de : 
Ionescu (5), Galantar (4), 
Czaka (3), Zografi (2), 
n 1 ' Stefanov,

------ ’ pentru 
respectiv Elekes

min. 56, cu 5—2. Meciul 
părea terminat, dar Stea
gul ro-ni are o revenire 
extraordinară. în min. 57 
I. Hollo reduce din han
dicap, iar în ultimele 70 
de secunde echipa din 
Brașov înscrie de trei ori

CALIN ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

BELGRAD 25 (prin te
lefon). Joi seara s-a des
fășurat in localitate me- 
ciul-retur dintre Loko
motiv Zagreb și Rapid 
București, contind pen
tru sferturile de finală 
ale „Cupei campionilor 
europeni-. După cum 
ne-a comunicat prof. 
Gabriel Zugrăvesc®, an
trenorul echipei bucu- 
reștene, partida a fost 
viu disputată și s-a în
cheiat cu un just rezul
tat de egalitate: 6—6
(1—2). In felul acesta, 
echipa Rapid s-a califi
cat in semifinale cu un 
golaveraj de 19—14.

In prima repriză, 
handbalistele de la Ra
pid au jucat foarte pru
dent in atac, apărin-

du-se în același
multă atenție. O men
țiune pentru Irina Hec
tor, care a fost în zi 
foarte bună, apărind și 
o lovitură de la 7 me
tri. Gazdele au deschis 
scorul, dar Antoaneta 
Oțelea a marcat de două 
ori, astfel că după 20 
de minute de joc, Ra
pid conducea cu 2—1. 
După pauză, inițiativa a 
fost tot de partea for
mației bucureștene, care 
și-a mărit 
(3—1 și 5—3 
prin golurile
Oțelea, C.

și Boțan. Din acest mo
ment, rapidistele au ju
cat mai deschis, mărind 
nota de dinamism a 
partidei. Handbalistele

timp cu

avantajul 
în min. 34) 
înscrise de 
Dumitrescu

de la Lokomotiv Zagreb 
au avut o revenire pu
ternică, au egalat și au 
luat chiar conducerea 
(6—5 în min. 38). In a- 
celași minut, Andone a 
reușit să restabilească 
egalitatea (6—6).

Formația bucureșteană 
a folosit următoarele ju
cătoare: Hector-Boțasi,
Constantinescu, Coșug, 
C. Dumitrescu, Hedcșiu, 
Oțelea, Roth, Andone, 
Alese. A arbitrat Bla- 
zici (R.P.F.I.), în lipsa 
austriacului Hruschka, 
care nu s-a prezentat la 
meci.

Rapid București va 
întîlni în semifinalele 
competiției pe campioa
na Danemarcei, Fre- 
driksberg Copenhaga.

atunci cînd 
și 

doar 4 mi-

Raduch (2), i
Varadi și Pater 
Steaua, 
și Lenard.

ȘTIINTA CLUJ
STEAGUL ROȘU BRAȘOV 
5—6 (1—2, 2—0, 2—4). 
Rezultatul acestui meci

Fază din meciul Steaua

este una din primele sur
prize ale turneului final 
al campionatului republi
can. Trebuie spus că în
tâlnirea a ținut încordată 
atenția spectatorilor pînl 
în ultimele secunde de joc. 
cînd hocheiștii brașoveni 
și-au asigurat victoria. 0 
victorie meritată din plin, 
deoarece au luptat cu o 
energie și cu un avkit 
exemplare, nepierzînd spe
ranța într-un rezultat fa
vorabil nici
erau conduși cu 5—2 
cînd mai erau 
nute de joc !!

Știința Cluj 
slab meciul, 
dusă cu 2—0 
Antal și Spirer), 
special prin eforturile lui 
Cazan I, Dibemardo, Isz- 
lai și I. Antal clujenii au 
reușit să refacă diferența, 
au egalat și apoi au luat 
conducerea (Cazan I — 
3 goluri). însă, cu nu
mai 3—4 jucători mai bine 
pregătiți, pe care de fapt 
se bazează acum Știința 
Cluj, nu se pot obține re
zultate de valoare. Așa 
că eforturile depuse în 
primele două reprize de ju
cătorii de bază ai forma
ției clujene și-au spus 
curtatul în ultima repriză.

Repriza a IlI-a a în
ceput în nota de superio
ritate a Științei Cluj, care 
marchează prin I. Antal 

Iszlai și conduc.

a început 
fiind con- 
fau înscris 

dar în

CIT MAI APROAPE DE.
- despre tabăra organizată de federația

ROMlHĂ DE --------BASCHET

Federația romînă de bas
chet a inițiat în zilele va
canței o tabără de verifi
care și de pregătire în 
comun a unui lot de jucă
tori de perspectivă, viitorii 
componenți ai echipei 
R.P.R. de juniori. Au fost 
invitați la București cu 
acest prilej, în urma unei 
depistări și selecționări 
minuțioase, componenți ai 
echipelor de baschet din 
școlile sportive de elevi 
și școlile medii din întrea
ga țară.

Timp de zece zile, având 
la dispoziție condiții exce
lente de pregătire, tinerii 
baschetbaliști 
sub 
lor 
tin 
dui 
procedee, au luat parte la 
numeroase probe de con
trol. Această inițiativă lău
dabilă a federației a de
monstrat că avem atîtea 
elemente talentate și bine 
dotate fizic în rîndurile 
tineretului nostru și mai 

al școlarilor. Cîteva 
culese cu acest pri- 
sînt elocvente.
întîi pe cîțiva 

acești tineri, vîrsta și

București), 18 ani — 1,92 
m. Media de înălțime a 
primilor zece — 192,5 cm 
și vîrsta 17 ani. Media 
primilor cinci 194 etn ! — 
17.1 ani.

Normele de control au 
demonstrat că acești juni
ori cu o înălțime respec
tabilă Ia această vîrstă 
(cel mai „mic“ din Iot a 
fost V. Sutașu. 16 ani și... 
1,82 m) au Calități fizico 
foarte bune. Cei mai buni 
în trecerea acestor norme 
au fost : M. Marian — 
3,15 m. înălțimea atinsă

CONST. ALEXE

PANOU!

Cind cei mai i nai ți membri ai lotului tși dispută 
balonul sub panou, cei 3,05 m pînă la inelul coșului 

aproape că nici nu mai contează.

ÂvltUul Gheorghieni i 9 acțiune a militarilor la 
poarta oaspeților,.

î’otoi Bs Romojan

au lucrat 
conducerea antrenori- 

Stela Ruisu și Valen- 
Dăscălesou, s-au stră- 
să-și însușească noi

(Continuare in pag. a 3-a) Foto: V. Bageac

Palmaresul obligă...

lată 
din 

avcșLi Liiicxi, vusia țn înăl
țimea lor: L. Czilli (elev 
Arad) 17 ani — 1,97 m; 
M. Marian (elev-București) 
18 ani — 1,95 m; P. 
Czmor (elev-Arad) 16 ani 
— 1,94 m; A. Purcăreanu 
(elev-Gonstanța) 16 ani — 
1,93 m; Gh. Novac (mun- 
citor-uz. Vladimirescu

0 nouă victorie s-a a- 
dăugat miercuri seara pal
maresului echipei noastre 
reprezentative de handbal 
ta 7: 20—11 <14—7) cu 
selecționata Norvegiei. E- 
chipa Republicii Populare 
Romine, campioană a lu
mii, se prezintă deci în 
fa(a iubitorilor de sport 
din țara noastră cu o ex
celentă suită de victorii. 
Din ziua în care a devenit 
campioană mondială, selec
ționata masculină a R.P. 
Romine a disputat 15 par
tide intCr-tăra, cîștigînd 
14 și pierzînd doar una 
singură. In tot acest timp, 
handbaliștii roauini au rea-

lizat impresionantul gola
veraj de : 269—162 !

Iată motive pentru care 
reprezentanții noștri me
rită cele mai călduroase 
felicitări. Firește, o con
tribuție substanțială în ob
ținerea acestor frumoase 
victorii internaționale, care 
au confirmat valoarea hand
balului nostru, a avut-o 
antrenorul emerit Oprea 
Vlase, prin munca sa neo
bosită, prin perseverența 
cu care s-a străduit să îm
bunătățească permanent ni
velul de pregătire tehnic, 
tactic și fizic al echipei 
noastre.

Dar, pmă la viitorul 
campionat mondial mai 
este încă un an. Pînă a- 
tunci, liandbaliștii romîni 
vor avea de făcut față 
unor întreceri internațio
nale importante, în cadrul 
cărora ei au datoria de a 
se comporta și mai bine, 
contribuind necontenit la 
creșterea prestigiului spor
tiv al țării noastre. Și cel 
mai apropiat prilej de 
confirmare a valorii noas
tre ridicate este turneul

- o. y.
(Continuare in pag- a 4-d)



i membrii UCFS
Traducînd în viață sarcinile trasate de 

documentele Conferinței pe țară a 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport, 

consiliile asociațiilor sportive de la orașe 
și sate acordă o atenție deosebită cuprin
derii unor mase tot mai largi de oameni 
ai muncii, întregului tineret, în practica
rea exercițiilor fizice și sportului.

Consiliile asociațiilor sportive se îngri-

★ --------------------------------

jesc în primul rînd de popularizarea for
melor simple de practicare a exercițiilor 
fizice menite să ducă la formarea deprin
derii oamenilor muncii de a face sport în 
scopul întăririi organismului, reconfortării 
și creșterii capacității lor de muncă.

Despre aceste aspecte ale muncii con
siliilor asociațiilor sportive ne vom ocupa 
în rîndurile care urmează.

Ne este drag sportul!

★ ★

La asociația sportivă Unirea

Toți salari ații fabricii fac sport!
De mai multă vreme muncitorii 

fabricii de ace s-au obișnuit ca în fie
care dimineață, la ora 10, să între
rupă pentru cinci minute programul 
de muncă pentru a efectua, sub con
ducerea a 32 de instructori obștești, 
reconfortantele exerciții de gimnas
tică. Astăzi nu mai există în fabrică 
sector sau secție de muncă în care 
această activitate să fie necunoscută. 
Muncitorii apreciază gimnastica în 
producție ca pe un ajutor efectiv pc 
care sportul îl aduce în întărirea or
ganismului și în ridicarea capacității 
lor de muncă.

Președintele consiliului asociației 
sportive Unirea, tov. St. Pîrvulescu, 
ne spunea : „Am pornit de la această 
formă de practicare a exercițiilor fi
zice din mai multe considerente: se 
"adresează unei mase largi de munci
tori, este practicată în colectiv, nu 
necesită deplasarea participanților in 
alte locuri și — lucru foarte important 
— este deosebit de eficace in întări
rea sănătății muncitorilor. Gimnastica 
în producție a fost și este, in același 
timp, mijlocul de 
riaților fabricii în 
țiilor fizice".

angrenare a sala- 
practicarea exerci-

PARTTCIPANȚIAFLUENȚA DE
LA ALTE ACTIVITĂȚI SPORTIVE...

— acesta a fost primul rezultat al 
introducerii gimnasticii in producție 
la fabrica de ace Unirea. La excursiile 
turistice, la numeroasele crosuri or
ganizate, la întrecerile simple de atle
tism, natație ș.a. desfășurate în ca
drul Spartachiadei de vară a tinere
tului sau cu prilejul 
au participat sute și 
tori din fabrică. Sub 
mitetului de partid 
sindicatului și al organizației de bază 
U.T.M., consiliul asociației sportive a 
reușit în anul 1962 să cuprindă în 
desfășurarea întrecerilor de șah. tu
rism, tenis de masă, volei, handbal, 
tir ș.a. pe aproape toți salariații fa
bricii. La întrecerile 
de iarnă — care se 
aceste zile — participă toți munci
torii și funcționarii de la Unirea ! 
Este un succes demn de remarcat. 
El constituie rezultatul strădaniilor 
depuse de consiliul asociației sportive 
Unirea care, populatizind temeinic în 
rindul salariaților in primul rînd for
mele simple de practicare a sportului, 
a reușit să dezvolte în rîndul acestora 
dorința de a practica diferite sporturi.

ailor competiții 
sute de munci- 
conducerea co
și cu sprijinul

Spartachiadei 
desfășoară in

PESTE 900
DE MEMBRI AI UCFS

...adică toți salariații fabricii. Acesta 
este un alt rezultat al muncii desfă
șurate de consiliul asociației. Tuturor 
acestor membri ai Uniunii de Cul
tură Fizică și Spprt consiliul asocia
ției sportive se străduie să le asigure 
condițiuni optime de practicare a 
sportului. Faptul că toți membrii 
UCFS își achită conștiincios cotizația 
constituie o dovadă a unei legături 
vii între organul de conducere a ac
tivității sportive și masa membrilor 
UCFS.

in cadrul SpartachiadeiSportivii asociației Unirea se întrec la 
de iarnă a

PROIECTE PENTRU ACEST AN

Tov. Ștefan Pîrvulescu, președintele 
asociației sportive Unirea, ne-a vor
bit despre programul sportiv care va 
fi asigurat anul acesta celor peste 900 
de membri ai UCFS. Și în noul se
zon sportiv vor fi organizate forme 
simple de 
fizice. Se 
excursii
Capitalei, precum și la locurile istorice, 
in stațiunile balneoclimaterice ele. 
vor fi organizate crosuri populare și 
se vor schimba cu regularitate pro
gramele de gimnastică în producție. 
La întrecerile campionatului asociației 
(organizate la atletism, popice, tir, 
șah și tenis de masă) vor fi mobilizați 
numeroși membri UCFS, iar la com
petițiile organizate în cadrul Spar-

practicare a exercițiilor 
vor desfășura numeroase 
turistice in împrejurimile

lerws de masă 
tineretului.

Foto : F. Tenipler

vară a tineretului 
participanților cele

tachiadei de 
fi asigurate 
bune condiții de participare.

Consiliul asociației sportive a 
văzut înființarea unor noi secții pe 
ramură de sport. In afara secțiilor 
de handbal in 7, volei, șah și tenis 
de masă vor lua ființă secții de 
popice și atletism precum și comisia 
de turism.

După cum se poate vedea consiliul 
asociației sportive Unirea manifestă o 
grijă deosebită pentru angrenarea tu
turor membrilor UCFS intr-o activi
tate continuă și organizată. Accentul 
care se pune pe organizarea formelor 
simple de practicare a exercițiilor 
fizice va da posibilitate asociației 
sportive să mobilizeze tot mai mulți 
muncitori și muncitoare in 
rar ea activității sportive de

HRISTACHE

vor 
mai

pre-

desfășu- 
mase.

NAUM

SPORTUL POPULAR 
ft* a 2-a Nr. 4176

Activitatea sportivă se bucură de 
o bună tradiție în fabrica noastră — 
Electroaparataj. Sint tot mai mulți 
tinerii și tinerele din secțiile fabricii, 
care-și petrec timpul liber in sălile 
sau pe terenurile de sport. Intr-o si
tuație statistică, pe care am inaintat-o 
recent conducerii clubului raional 
Metalul, arătam că la ora actuală în 
registrul de evidență al asociației 
noastre figurează 1955 de membri 
UCFS. Fără îndoială, că doar prezența 
in scriptele asociației n-ar însemna 
mare lucru, dar, sintem bucuroși să 
spunem că în asociația noastră avem 
secții puternice, cu echipe care acti
vează in diferite competiții ale unor 
categorii superioare. Mă refer la echi
pele feminine și masculine dc popice, 
la cele de volei, de tenis de masă, 
șah sau fotbal. Avem 105 sportivi 
legitimați, mulți dintre ei posesorii 
unor categorii de clasificare.

Competițiile sportive de mase au 
trezit intotdeauna cel mai mare in
teres în mijlocul tineretului nostru. 
Și cum cifrele susțin cel mai bine o 
afirmație, iată cîteva dintre ele: la 
Spartaehiada de vară din anul trecut, 
în cadrul diverselor concursuri orga
nizate, au luat parte 1200 de tineri 
și tinere. In aceste zile, in asociația 
noastră se află în plină desfășurare 
Spartaehiada de iarnă a tineretului. 
Pină acum, la startul întrecerilor s-au 
prezentat 1058 de participanți dintre 
care 338 de fete. Au fost organizate 
concursuri Ia 10 ramuri de sport. Cele 
mai frumoase au fost cele de șah, 
gimnastică și haltere.

Anul trecut am avut și un intere
sant campionat al asociației. Cea mai 
mare... bătaie de cap a dat-o orga
nizatorilor campionatul intersecții Ia 
fotbal. Echipele au fost împărțite in 
două serii. Fruntașele seriilor s-au in- 
tilnit intr-o finală de un 
tehnic, la care au asistat 
salariați ai fabricii.

O realizare a consiliului 
— pe Im ia angrenării unui
sporit de oameni ai muncii in prac
ticarea organizată și sistematică a 
exercițiilor fizice — este introducerea 
gimnasticii în producție, 
practicată și la 
riați. In fiecare 
sirena și toți 
productive trec
de gimnastică. De 
simte nevoia nici unui fel de 
duri. Fiecare s-a convins din proprie 
experiență că această acțiune are un 
rol binefăcător asupra organismului. 
Instructorii noștri — 15 la număr — 
au la dispoziție programe interesante 
și conduc cu pricepere.

Cum am ajuns să obținem astfel 
de rezultate? Două au fost direcțiile 
pe care am acționat in principal : o 
muncă temeinică. planificată care 
tinde să cuprindă intreaga masă a

bun nivel 
numeroși

asociației 
număr

care este 
noi de 1850 de saJa- 
zi la orele 12 sună 

oamenii din 
la executarea

mult nu

secțiile 
pauzei 

se mai 
imbol-

salariaților și o activitate de popu
larizare susținută cu toate mijloacele 
pe care le avem la îndemînă: gazeta 
de perete a asociației, fotomontaje, 
afișe etc. Un alt aspect al muncit 
noastre, este acela al controlului mi
nuțios pe care consiliul asociației l-a 
exercitat în 
lor.

In marea 
competițiile 
țiile dc producție. In fazele superioare 
întrecerile

Trebuie 
conștienți 
multe de 
servicii în 
tică gimnastica în producție. Exem
plu: serviciul administrativ

De asemenea va trebui ca în anul 
acesta calendarul asociației să fie în
tocmit pe baza unui studiu atent al 
posibilităților noastre și să fie res
pectat întocmai. Tov. ing. Victor 
Șerbănescu, responsabil cu activitatea 

„sportivă de mase în consiliul asocia
ției, care a muncit cu pasiune și a 
obținut roade în muncă, va- 
stringă și mai mult legături cu or
ganizația U.T.M. In felul acesta o 
serie de competiții de mase se vor 
bucura de o participare mult mai 
largă și de o organizare la nivelul 
maxim al capacității noastre.

Multe mai avem de făcut și în 
ceea ce privește atragerea întregului 
tineret in rîndurile organizației noas
tre și îndeosebi pe terenurile și în 
sălile de sport. Este o sarcină trasată 
pria documentele Conferinței pe țară 
a UCFS, pe care ne 
realizăm în cel mai 
gîndesc că inființind 
tism (la ora actuală 
reuși să angrenăm în 
tivă mult mai mulți 
avem, iar tineri dornici să 
atletismul sînt

Iată deci că 
importante.

In asociația 
roși aceia ce iubesc sportul și depun 
eforturi pentru dezvoltarea lui. Cu 
entuziasmul care-i caracterizează, cu 
puterea de muncă de care 
vadă iu atitea rinduri, ace 
vor fi îndeplinite.

munca birourilor secții-

majoritate a cazurilor 
le-am organizat pe sec-

au avut Ioc intersecții, 
să spunem însă că sintem 
de faptul că mai avem 
făcut. Există Încă secții și 
fabrică în care nu se prac-

4W‘bui să
r# <

vom strădui s-o 
scurt timp. Mă 
secția de atle- 
nu avem) vom 
activitatea spor- 
tineri.

destui, 
sarcini sint.

Condiții 
practice

Multe și

noastră sint nume-

îni

ing. GRIGORE DANCIU 
președintele asociației sportive 

Electroaparataj

LA „VULCAN“ SE POT OBȚINE REZULTATE ȘI MAI BUNE
Numărul participanților 

la competițiile de mase..

...raportat la cel al membrilor asocia
ției a fost satisfăcător anul trecut. Răs
foind filele dosarului care se referă la 
Spartaehiada de vară a tineretului con
statăm că întrecerile orgauizale la opt 
ramuri sportive au atras pe terenurile 
de sport peste 1500 de persoane, în 
special tineri. In acea perioada numă
rul membrilor UCFS nu depășea cifra 
de 2 000. Consiliul asociației a pus ac
cent pe sporturile care au tradiție în 
rîndurile salariaților de aici. Astfel, la 
întrecerile de fotbal, trîntă și volei s-au 
întrecut nu mai puțin dc 970 sportivi. 
Consiliul asociației, cu ajutorul activ 
al responsabililor de grupe sportive, 
s-a îngrijit ca membrii UCFS să partici
pe la o activitate competițională. or- 
ganizînd pentru ei campionatul asocia
ției sportive la cinci sporturi. I>a fotbal 
(J8 echipe — campionatul s-a desfă
șurat din mai pilă în august și a fost 
cîștigat de formația atelierului mecanică 
grea), la volei (117 concurenți dintre 
care 27 fete), la șah (110), la popice 
(58), la tenis de masă. Unii dintre par
ticipant ii la aceste competiții, cei care 
au dovedit talent, au fost îndrumați 
spre secțiile respective. Așa a ajuns în 
secția de șah a asociației forjorul G. 
Nicoară, strungarul A. Săceanu, la 
tenis dc masă strungarul E. Bițu, la 
atletism frezorul M. Brabovcanu, lăcă
tușul I. David și alții.

La tradiționalele crosuri festive de 
primăvară și de toamnă același entu
ziasm din ipartca tineretului. La crosul 
„Să întlmpinăm 1 Mai“ s-au întrecut

470 iar la crosul „Să întîmpinăm 7 
Noiembrie44 343 de tineri. Cupa oferită 
de către consiliul asociației pentru cea 
mai numeroasă mobilizare și pentru cele 
mai multe locuri fruntașe, a fost cu
cerită de grupa sportivă de Ia turnă
torie — 58 de concurenti și cele mai 
multe locuri din fruntea da sa meritului.

Printre alte acțiuni de mase se mai 
pot aminti concursul cultural-sportiv or
ganizat în luna august pe baza spor
tivă a asociației ou demonstrații de 
gimnastică, lupte, box, judo, atletism 
etc. precum și cele 18 excursii organi
zate pe Valea Prahovei, Bicaz, Valea 
Oltului, la care a participat însă un 
număr redus de iubitori ai drumeției.

La ora actuală, în cadrul asociației 
Vulcan, întrecerile Spartachiadei de 
iarna sînt în plină desfășurare. La 
concursurile de cros, tenis de masă, 
trăită, haltere, tir și șah, organizate la 
nivelul grupelor sportive, au luat star
tul 1 356 de membri UCFS. La schi 
s-au înscris 120 de tineri dar din lipsă 
de schiuri nu s-a organizat încă nici un 
concurs (pentru aceasta vinovat se face 
consiliul asociației, care s-a preocupat 
foarte puțin de problema încasării coti
zațiilor. Anul trecut acest capitol s-a 
îndeplinit în proporție de numai 70 la 
sută).

locul I în campionatul orășenesc categ. 
1), volei (două echipe în campionatul 
orășenesc, băieții locul II iar fetele 
locul IV), rugbi (în campionatul repu
blican de calificare). Mai activează în 
campionatele raionale șahiștii, popica
rii, handbaliștii. Printre secțiile care 
duc o slabă activitate se află și atle
tismul care numără doar 25 de atleți, 
dintre care 12 Sânt legitimați. Față de- 
posibilități acesta este un număr neco
respunzător. Sînt în curs de afiliere sec
țiile de baschet și box iar în curutd se 
va înființa și secția de judo. Din pă- 
eate birourile secțiilor nu sînt destul 
de active, de se ocupă mai mult de 
îndeplinirea unor formalități ce se cer 
în diverse competiții, ncglijind munca 
cu oauKxui pentru întărirea secțiilor.

Gimnastica în producție a fost.

Secții!® pe ramuri de sport.

...în număr de 12, dintre care 9 afilia
te la federații, constituie baza activi
tății de performanță. Unele dintre ele 
desfășoară o activitate bună ca de exem
plu secția de fotbal (trei echipe, seniorii

...doar anul trecut o preocupare de 
seamă a consiliului asociației sportive 
din această mare uzină metalurgică 
bucureșteană. Asociația Vulcan se nu
măra printre fruntașe. In 18 secții ale 
uzinei peste 1 400 de persoane executau 
zilnic programul gimnasticii "m produc
ție. Numărul istructorilor voluntari eTa 
de 72. Azi. gimnastica în proilucție nu 
mai poate fi cotată printre activitățile 
evidențiate. Instructorii cu gimnastica 
în producție nu au mai fost instruiți 
de mult, unii dintre responsabilii gru
pelor sportive au uitat ce au de făcut 
kt această privință. Rezultatul : gimnas
tica se practică sporadic doar în 7—8 
secții la care participă numai 600—700 
de persoane.

„o activitate mai intensă...
toate sectoarele muncii sportive, 
este obiectivul principal al nos- 
196.3 — ne spunea secretarul a, 

tovarășul Alexandru Grigo* 
rescu. Volumul mare de muncă cere a 
contribuție înseninată de la toți acti
viștii sportivi. Pentru aceasta neam 
propus să reorganizăm acele birouri de 
secții care nu-și duc cum trebuie muma. 
Consiliul asociației precum și organiza
torii grupelor sportive vor trebui să mun
cească tu așa fel ca lipsurile de imul 
trecut să au se mai repete — (neifica- 
sarea cotizațiilor UCFS, participanți 
puțini la unele acțiuni ' de mase, uetn- 
scrierea de noi membri în asociația spor
tivă, negiijarea formelor simple de atra
gere a maselor în sport: gimnastica în 
producție, drumeția etc.)u.

Planul dc muncă al consiliului asocia* 
ției sportive Vulcan conține o serie do 
obiective nvajore ca de exemplu — atra* 
gerea a încă 1 000 de persoane in rin- 
dările membrilor UCFS pilă la sfirșitul 
trimestrului I; organizarea de excursii 
turistice la care să participe m jur de 
1 600 de persoane ; reactivizarea instruc
torilor cu gimnastica în producție și 
practicarea acestei forme simple a exer
cițiilor fizice dc către 3 000 dc munci
tori ; formarea a 5 instructori sportivi 
obștești ; încasarea la tinip a cotizațiilor 
UCFS etc. Obiective frumoase, care 
îndeplinite în termen și în cele mai bune 
condițiuni, vor situa din nou în rîndu- 
rile fruntașilor asociația sportivă Vulcan.

...in 
Acesta 
Irit în 
sociației,

T. RABȘAN



Recenzie

„PROBLEME DE ANTRENAMENT IN JOCURILE SPORTIVE"
Prima ediție a prof. Univ. LEON TEODO- 

„Problemelor de RESCU si prof. AUREL
antrenament în PREDESCU
jocurile sporti- ————
ve“ epuizlndu-se într-un timp re
cord, Editura Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport a trecut la reedita
rea lor. Primele zile ale lunii ia
nuarie din acest an ne-au și adus 
satisfacția prezenței In librării a 
acestei valoroase lucrări.

Concomitent cu o îmbunătățire 
substanțială a capitolelor din ediția 
I, autorii au inclus, după cerințele 
practice, unele capitole noi de o 
deosebită utilitate. Astfel, a fost In
trodus un capitol referitor la forma 
sportivă. Autorii au reușit să pre
zinte indicații de practică, privitoare 
la metodele și mijloacele întăririi 
și menținerii formei sportive.

De asemenea, a fost introdus ca
pitolul privitor la pregătirea echipei 
pentru meci, ca un deziderat vechi 
al practicii. La acest capitol autorii 
vorbesc despre metodica pregătirii 
echipei în funcție de adversar și 
alte condiții, dând indicații pentru 
alegerea unei tactici, corespunzătoa
re, pentru pregătirea și analiza me
ciului etc.

Pe linia cuprinderii aspectelor noi, 
ridicate de procesul practic de des
fășurare a activității, a fost intro
dus și capitolul individualizare, care 
constituie un principiu indispensabil 
in antrenamentul modem.

O atenție deo
sebită au acor
dat-o autorii pro
blemelor legate

de planificarea procesului de in
struire și educație, mai ales meto
dicii elaborării planurilor de per
spectivă sau curente.

în privința terminologiei autorii 
lămuresc multe confuzii de ordin 
teoretic, precizând sfera și conținutul 
unor noțiuni de bază în jocurile 
sportive.

Materialul prezentat în lucrare în
tr-un stil ușor și vioi, se adresează 
atît specialiștilor în jocuri sportive 
(fotbal, volei, baschet, handbal, rugbi, 
hochei, tenis de cîmp, tenis de 
masă, oină) cit și metodiștilor în 
domeniul educației fizice și profe
sorilor de educație fizică din învă- 
țămînit.

Considerăm că lucrarea „Probleme 
de antrenament în jocurile sportive" 
constituie încă o realizare pe linia 
îndeplinirii Hotărîrii Conferinței pe 
țară a UCFS în scopul lichidării 
rămînerii în urmă a unor jocuri 
sportive printre care fotbalul și 
baschetul și ridicarea lor la nivelul 
ramurilor fruntașe (handbal, rugbi, 
sporturi nautice etc.), în așa fel in
cit să contribuie la creșterea pres
tigiului sportiv al țării noastre pe 
plan mondial.

prof. CORNELIU RĂDUȚ

Și-au desemnat campionii

De pe întinsul patriei
-TINERETUL DIN BACAU ȘI-A AME

NAJAT DOUĂ PATINOARE

Din inițiativa clubului sportiv Di
namo Bacău, tineretul din localitate a 
amenajat de curînd două patinoare : 
Ia ștrandul tineretului și la stadio
nul „23 August". Zeci și sute de tineri 
băcăoani au învățat să patineze. Cele 
două patinoare sint solicitate din plin

Timp de șase săptă- 
mini, membrii UCFS 
din grupele sportive a- 
parținînd asociației Spar
tac București s-au în
trecut la șah, tenis de 
masă, trîntă, haltere, tir, 
sâniuș etc. pentru de
semnarea celor care vor 
participa la finala pe a- 
sociație.

Zilele trecute câștigăto
rii întrecerilor pe grupe 
s-au întrecut la trîntă și 
haltere. La trîntă și-au 
măsurat forțele 48 de 
sportivi, iar la haltere 53.

Iată cine sânt campionii 
asociației Spartac: trintă 
— cat. pînă la 55 kg: 
C. Do'ore (grupa sportivă 
Alimentara T.V.); cat. 61 
kg : C. Constantin (Al. 
T.V.); cat. 68 kg: I. Cră
ciun (Al. 23 August); 
cat. 76 kg: C. Gergely 
(Șc. Krețulescu); cat. 84 
kg: V. Lambe (Al. 1
Mai); Haltere — C. Do- 
bre 55 kg: L. Pop (Șc.
Krețulescu) 75 kg; I.
Zamfir (Al. 23 Aug.) 85
kg: V. Lambe 70 kg. Te-

Campionid asociației Spartac la haltere (cat. 75 kg.) 
tinărul Ion Zamfir— record personal — 85 kg.

Cit mai aproape de... panou!
(Urmare din pag. 1)

în săritură, T. Stănescu —0,67 m, detentă 
și 2,70 ui. săritura în lungime de pe 
loc. La aruncări libere B. Lungeanu a 
stabili^ recordul taberei : zece arun
cări —Yrece coșuri realizate.

Tabăra tinerilor basclietbaliști a 
demonstrat că avem material uman ex
celent, elemente bine dotate fizic și 
deosebit de talentate. Este nevoie de 
o pregătire minuțioasă și atunci, cu 
siguranță, ele vor deveni cadre de valoa
re ale baschetului nostru. Ne gîndim 
mai ales Ia Gh. Novac, A. Purcăreanu, 
S. Molin, l. Stănescu, K., Lungeanu, 
care în cele zece zile de pregătire în 
comun au dovedit mult talent și chiar 
cunoștințe avansate în această ramură 
sportivă.

Și acum o invitație a Federației ro- 
mine de baschet: conducerile școlilor, 
profesorii și antrenorii care an aseme
nea elevi cu talie inaltă să scrie fede
rației, ca și elevii înșiși, dornici să 
practice frumoasa disciplină a basche
tului.

Federația ar face un lucru bun dacă 
ar organiza astfel de tabere și pentru 
fete, pentru a da pe viitor echipelor 
noastre de baschet jucătoare talentate 
și bine pregătite.

de tinerii care se pregătesc pentru 
a participa la întrecerile Spartachia- 
dei de iarnă a tineretului, precum și 
la alte competiții.

EUGEN TEIRAu — coresp.

ARBITRII DE FOTBAL DIN IAȘI SE 
PREGĂTESC PENTRU NOUL SEZON

De curînd, 40 de arbitri de fotbal 
din Iași au început pregătirile teore
tice și practice pentru noul sezon 

, fotbalistic. Ședințele de pregătire se 
țin de două ori pe sâptâmînă, sub în
drumarea colegiului regional de arbi
tri. Primele lecții teoretice au avut 
ca temă „Noile precizări ale F.I.F.A. 
în legătură cu regulamentul jocului 
de fotbal". „Aplicarea legii avantaju
lui, baza urnii arbitraj superior". In 
cadrul lecțiilor practice s-a pus ac
centul pe îmbunătățirea pregătirii fi
zice.

GH. VASILIU — coresp.

CREȘTE NUMĂRUL DE INSTRUCTORI 
SPORTIVI IN REGIUNEA OLTENIA

Datorită muncii depuse de consiliul 
regional și de consiliile raionale 
UCFS, în regiunea Oltenia au fost 
școlarizați 1460 de noi instructori vo
luntari, dintre care 509 instructori 
pentru gimnastica în producție. Cele 
mai bune rezultate au fost obținute 
de consiliile raionale UCFS Caracal 
(65 de instructori), Filiași (106 ins
tructori), Tg. Jiu (156 de instructori), 
Calafat (52 de instructori), Tr. Severin 
(245 de instructori) și de către C.S.O. 
Craiova (624 de instructori). O grijă 
deosebită s-a acordat pregătirii ins
tructorilor sătești. Cu sprijinul G.A.C. 
din raioane, au fost școlarizați peste 
140 de instructori.

AL. PAVELIU — coresp.

Foto : Gh. Amuza

nis de masă (29 de participanți) — (59 participanți) — I. Stoicescu 
I. Nicolae (Min. Corn. Exterior); Ana (I.A.P.L. Tușnad) ; Elena Mi(u 
Constantine  seu (Min. Corn. Ext.). Șah (O.C.L.2).

16170 de participanți la Petroșeni

pe asociație
La sfîrșitul acestei săptămîni aso

ciația sportivă Spartac organizează 
pentru membrii săi o excursie în 
Valea Prahovei, la care s-au înscris 
peste 300 de tineri și tinere. Cu oca
zia acestei excursii, se vor organiza 
concursuri de sichi șl orientare tu
ristică, pentru cei înscriși la Sparta- 
chiada de iarnă a tineretului.

.

li 000 de participanți 
în raionul Drăgănești-Olt

Tineretul regiunii Argeș parti
cipă cu mult entuziasm Ia întrecerile 
organizate în cadrul Spartacluadei de 
iarnă a tineretului. Astfel, în raionul 
Drăgănești-O't, ca urmare a măsu
rilor organizatorice și propagandistice 
luate de către comisia raională de 
organizare a Spartachiadei, pînă 
acum la competiții au luat parte peste 
11090 dc tineri și tinere. De o mare 
popularitate în acest raion s-au bucu
rat concursurile de gimnastică (3 000 
de participanți), săniuțe (3 000), șah 
(1 390).

Organizing întrecerile pe sectoare 
de producție, brigăzi, schimburi sau 
Pe sate, unele asociații sportive au 
obținut succese dintre cele mai fru
moase în cadrul aedstor populare 

j întreceri sportive de mase. Astfel, a- 
seeiația sportivă Recolta G.A.C. Stoi- 
cănești a angrenat prnă în prezent 
660 de țărani colectiviști, urmînd ca 
numărul acestora să crească pe mă
sură ce se vor organica și conciirsu- 

: râie de cros, tir și săniuțe. Rezultate 
la fel de bune au fost obținute de 

1 asociațiile sportive Forestierul Stîl- 
peni, Muscelul Cîmpulung și Avîntul 
Coclești.

S-a scurs o bună perioadă de 
timp de la data cind a avut loc des
chiderea oficială a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. De atunci, în 
orașul Petroșeni 16 170 de tineri și ti
nere au luat parte la diferite con
cursuri organizate la cele 11 ramuri 
de sport prevăzute de regulamentul 
competiției. Cele mai numeroase par
ticipări au fost înregistrate la între
cerile de gimnastică (4 432), săniuțe 
(3 859), șah (2110) și schi (1722).

Spre deosebire de alți ani, acum, 
consiliile asociațiilor sportive Rete
zatul Uricani, Preparatorul Lupeni, 
Stăruința Petroșeni, Jiul Petrila și 
Minerul Aninoasa au luat măsuri 
pentru amenajarea unor patinoare în 
dorința de a da posibilitate tineretu-

lui din aceste localități să se întreacă 
și la patinaj.

Printre asociațiile care s-au evi
dențiat în munca de organizare și 
desfășurare a concursurilor Sparta
chiadei de iarnă se numără Rete
zatul Uricani (1300 participanți), Pa
rângul Lonea (1500), Școala profesio
nală Lupeni (1510), Elevul Petroșeni 
(1100) etc.

Din păcate există și asociații spor
tive care aproape că n-au întreprins 
nimic pentru a crea condiții tinerilor 
ce vor să participe la concursurile 
Spartachiadei de iarnă. Iată citeva 
dintre ele : Viscoza Lupeni, Minerul 
Aninoasa, Unirea Banița și Utilajul 
Petroșeni

S. BĂLOIU — coresp.

CIL Gherla, o asociație
Anul trecut, în orașul Gherla a 

luat ființă asociația sportivă CIL. Cu 
prilejul unei ședințe de analiză, care 
a avut loc recent, s-a constatat că în 
acest timp, relativ scurt, au fost ob
ținute o serie de succese îmbucură
toare.

Cei peste 900 de membri UCFS, 
cîți figurează in evidența asociației, 
sint cuprinși in 7 secții pe ramură 
de sport: tir, fotbal, volei, handbal 
in 7, baschet, tenis de masă și tu
rism. Bineînțeles, fotbalul are cei mai 
mulți aderenți iar echipa asociației 
CIL a și debutat în campionatul ra-

cu realizări frumoase
ional. Sportivii de la CIL au cu
cerit victorii frumoase și în com
petițiile de tenis de masă, tir și vo
lei, organizate pe plan orășenesc. 
Numărul tinerilor și tinerelor care 
au participat la diferite competiții 
și concursuri sportive depășește cifra 
de 600, dintre care 300 fete.

O. GUTU-coresp.

AL MOMETE — coresp. regional

CONCURSURI REUȘITE 
LÂ BAIA MARE

Pînă în prezent, datorită muncii 
depuse de consiliile asociațiilor, 

' peste 7000 de tineri au luat parte la 
concursurile de trîntă, șah, gim
nastică, tenis de masă, schi, săniuș.

Asociațiile Constructorul, Oțelul, 
Grupul școlar minier, Știinta, Topi- 
torul și înainte au organizat cele 
mai reușite întreceri. La Construc
torul, de exemplu, s-au întrecut la 
trîntă, șah, tenis de masă 182 de 
băieți și fete. Schiorii de la Oțelul, 
în număr de peste 60. au luat parte 
la primele concursuri oficiale pe 
pîrtiile dm Valea Cerbului și pe 
Dealul Florilor.

Pe plan regional organizarea în
trecerilor Spartachiadei este mulțu
mitoare. Pînă în prezent s-au evi
dențiat consiliile raionale UCFS Satu 
Mare, Sighet și Caret, precum și cei 
101 instructori voluntari și profe
sori de educație fizică, din aceste 
raioane ale regiunii Maramureș.

VASILE SASĂRANU-coresp. reg.

La start-cci mai buni din 12000!
Să acordăm

Tn sala de festivități a Casei de 
cultură a tineretului din raionul N. 
Bălcescu s-au adunat reprezentanții 
celor 31 de echipe de fotbal din 
acest raion.’ Sint antrenori, instruc
tori, membri ai consiliilor asocia
țiilor sportive, jucători.

Au venit în acest miez de iarnă 
să discute despre calitatea întreceri
lor fotbalistice pe care le-au purtat, 
să analizeze comportarea echipelor 
pe teren. Fiindcă, așa cum spunea 
un antrenor mai in vîrstă, spectaco
lul fotbalistic, respectul jucătorilor 
față de cei din tribune, trebuie să 
fie același și pe stadionul „23 Au
gust" și pe cel din șos. Olteniței.

In acest sens, clubul sportiv raio
nal Unirea (inițiatorul consfătuirii) 
a întocmit un referat în care, prin 
exemple concrete, a arătat felul cum 
s-au comportat echipele de fotbal în 
fața publicului spectator. De fru
moase aprecieri s-au bucurat forma
țiile asociațiilor sportive Monetăria, 
Săgeata, Cauciuc-Jilava, Viață Nouă 
ș. a. Datorită unei susținute munci

spectatorului respectul cuvenit
de educație ce s-a dus cu sportivii, 
aceștia au reușit ca în turul campio
natului 1962—1963 să presteze un joc 
de calitate, să nu fie suspendați sau 
să primească avertismente.

Nu același lucru s-a spus despre 
echipele asociațiilor sportive I.T.B.-

Pe teme educative

Splai, Carmen, S.I.N., Utilaj chimic 
și Ulei București. Aici, munca de 
educație cu sportivii lasă de dorit. 
Respectul față de spectatori nu este 
la înălțime. Puterea colectivului, a 
opiniei de mase nu se face simțită. 
Este timpul — sublinia referatul — 
ca jucătorii Gheorghe Ducu, Ilie Chi- 
riac, Mircea Varadi (I. T. B.-Splai), 
Constantin Matache, Guști Odvas, 
Nic. Dumitru (S.I.N.), Gheorghe An
ton (I.C.M. Filaret) și alți sportivi 
certați cu disciplina, să înțeleagă că 
asemenea practici nu au ce căuta pe 
terenurile noastre de sport.

Cei care au luat cuvântul au com
pletat referatul. Maistrul Marin Ior- 
dache de la I.A.E.C. a arătat celor 
prezenți că membrii asociației spor
tive Săgeata sînt hotărîți să fie 
exemple pe terenul de sport. Tânărul 
matrițer Dumitru Simion — compo
nent al echipei de fotbal Autobuzul
— a vorbit despre hotărîrea fotba
liștilor de la uzina de autobuze „Tu- 
dor Vladimirescu", de a crea o comi
sie de disciplină formată din fotba
liști... Vom fi — spunea tinărul m<i- 
trițer — aspri judecători ai abate
rilor de orice fel.

Chemarea la întrecere : „Să acor
dăm spectatorului respectul cuvenit
— nici un act de indisciplină pe te
renul de sport !" a fost primită cu 
entuziasm de toate colectivele echi
pelor de fotbal din raionul N. Băl
cescu.

Este cazul ca această frumoasă 
inițiativă să fie urmată și de cele
lalte cluburi sportive raionale.

V. TOFAN

(Urmare din pag. 1)

Virginia Popa, Mihaela Gheorghiu; bă
ieți: Școala nr. 141 (prof. Ela Jecu)
C. Cristescu, T. Gheorghiu, A. Lican- 
dru, G. Ganea, Gr. Bazdag. N. Moscu. 
RAIONUL 23 AUGUST — Fete: Școala 
nr. 56 (prof. Mihaela Modrogan) Ma
nuela Vasilescu. Silvia Andeleanu. Elena 
Sîrbu, Maria Rosnoveanu, Cristina Io- 
nescu. Victoria Haranghei; băieți: 
Școala nr. 56 (prof, C. Alexandrescu) 
O. Toina, M. Călin, M. Costache, L. 
Tănăsescu, C. Mirică, M. losifescu. 
RAIONUL 1 MAI — Fete: Școala nr. 
26 (prof. Victoria Ghișoiu) Emilia Cos- 
tea, Liliana Voiculescu, Adriana Io- 
nescu, Paraschiva Zalianache, Viorica 
Lamatic, Luminița Grecu; băieți: Școa
la nr. 31 (prof. Ofelia Mîmzărescu) 
Gh. Voican, I. Brad. A. Iordăchescu,
D. Dănilă, N. Mihalache, M. Robu. 
RAIONUL NIC. BÂLCESCU — Fete: 
Școala nr. 97 (prof. Maria Barda?) 
Doina Avram, Gabriela Jogat, Georgeta 
Raicu, Luiza Meisner, Lidia Oancea, 
Virginia Mateicuic; băieți: Școala nr. 
Ill (prof. Maria Stăpînoiu) Al. Oltea- 
nu, Gh. Ioniță, M. Indrican, C. Bărbuță, 
Gh. Berbecaru, FI. Băcan-u. RAIONUL 
30 DECEMBRIE — fete: Școala medie

I ar. 7 „I. L. Caragiale", ciclul elemen

tar (prof. Adalgiza Radu) Mariana Bă- 
canu, Mariana Jugu, Pușa Frișov, Ioana 
Dinu. Cristina Unguroiu. Paula Ștefan ț 
băieți: Școsla nr. 28 (prof. Ion Udroiu), 
T. Vlasie, Gh. Vasiliu, V. Petcu, E. 
Mitrache, Al. Bulla, M. Haimovici. RA
IONUL T. VLADIMIRESCU — Fele: 
Școala nr 70 (prof. Lucia Georgescu) 
Angela Stanciu. Lucia Dințică, Ioana Scar- 
lat, Maria Stoeneson, Sofica Safta, 
Elena Neagu; băieți: Școala nr. 36 
(prof.. B. Csavossy) M. Predescu, Gh. 
Petre, P. Radu, C. Popescu. St. Izvo- 
ranu. A. Cotomski. RAIONUL 16 FE
BRUARIE — Fete: Școala nr. 156 
(prof. Ecatcrina Ghimbra) Aurelia Du
mitrescu, Elena Siloci. Lidia Matcescu, 
Victoria Anton, Mariana Mirică. Viorica 
Dodiu; băieți: Școala nr. 169 (prof. 
Gh. Diaconu) M. Ciobanu, C. Vărban, 
Alex. Găvălașcn, D. Ceean, V. Alecu, 
E. Băncescu. RAIONUL GRIVIȚA RO-. 
ȘIE — Fete: Școala nr. 181 (prof. El
vira Trestioreann) Nicoleta Darie, Adria
na Chită, Cleopatra Slave, Elena Groza, 
Antoaneta Beja, Valeria Iancu; băieți: 
Școala nr. 175 (prof. Ștefania Găină) Gh. 
Eneseu, I. Ivănică, A. Nițescu, C. Ceau
șii, Gh. Dan, P. Leahii.
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București, s-a disputat joi seară : 
name a întrecut Steaua cu 25—14 (13— 
»). Ia urma acestui rezultat, clasamen
tele definitive la juniori 
«carele :

Buletinul „Cupei Sportul popular

Fază din partida de juniori Dinamo — Steaua (25—14)

3 • • 3 43-39

l. 
t. 
X
4.

S.S.E. Nr. 1 
Striata
Rapid
S-S-E. Nr. 2 n

• Astăzi iau sfîrșit și jocurile fe
minine din faza pe Capitală a „CU
PEI SPORTUL POPULAR". In sala 
Floreasca sint programate ultimele 
două meciuri, de la ora 15 : C.S.S. — 
Rapid și S.S.E. Nr. 2 — S.S.E. Nr. 1.

înaintea acestor partide clasamen
tul se prezintă astfel;

Di-

1- S.S.E, Nr. î 2 2 0 0 37:14 4
2. S-S-E. Nr. 1 2 10 1 20:14,2
3. C-S-S. 2 10 1 19:19 2
4. &ap*d 2 0 0 2 9:38 0

Cum se vede, prima șansă o are
echipa SS.E. Nr. 2.

• Ultima restanță la juniori, din S

I • ■S'"" JB1 r da

tru etapa intercentre. La Întreceri au 
participat cite 4 echipe, la Iele și bă
ieți.

lată ultimele rezultate: JUNIORI : 
S-SE II—S.S.E. m 22—8 și S.S.E. I— 
Vcmta 17—9 ; JUNIOARE : S.S.E. II — 
păltiniș Rășinari 6—0 și C.S.M.— S.S.E. I 
7—1 (Die Ionescu, coresp.).

In „Cupa de îarnă“

• Anul acesta, tradiționala între
cere a juniorilor și junioarelor a fost 
organizată și în orașul Buzău. In 
competiție participă 6 echipe de juni
ori și tot atîtea de junioare. Jocurile 
sint urmărite cu viu interes în fiecare 
etapă, datorită desfășurării lor specta
culoase, uneori atingi nd un nivel apro
piat de cel al seniorilor. In etapa a 
treia s-au 
zultate :

înregistrat următoarele re-

STIINTA STEAUA 17-16 (9-7) Juniori

Un turneu folositor

Miercuri după-amiază sala Flo- 
reacca a găzduit două partide din 
cadrul .Cupei de iarnă". Ambele in- 
tilnări s-au încheiat cu rezultate sur
priză. Favoritele au fost întrecute de 
echipe care, aruneind in luptă toate 
cunoștințele lor au reușit să răs
toarne calculele hîrtieî. Iată cîteva 
amănunte privind desfășurarea me
ciurilor :

ȘTIINȚA - STEAUA (m) 17—16 
(9—7). începutul întîlnirii a fost e- 
ehilibrat. Ambele formații au jucat 
în viteză și au creat numeroase faze 
frumoase. în același timp însă, s-au 
ratat foarte multe ocazii de a se în
scrie la cele două porți. După 17 
minute scorul a fost egal: 
ca după 3 minute Steaua să 
cu 2 puncte (7—5). Spre 
reprizei, studenții au egalat 
au mai realizat 2 goluri. In
50 tabela de marcaj a indicat, din nou, 
egalitate: 14—14. Scorul egal s-a men
ținut pînă în mim 57, cînd studenții 
au luat conducerea cu 17—16. In ul
timele minute Știința s-a apărat bine 
p a reușit să mențină acest rezultat.

METALUL 23 AUGUST — DINAMO 
BACĂU 27—21 (13—9). Dtaamoviștii 
s-au prezentat sub așteptări. Ei au 
condus după cîteva minute cu 4—2. 
In min 13 scorni a foct egal: 5—5. 
In continuare, Meioanii greșesc de 
foarte multe ori. Metalurgițtii au

facă greșeli, atît în apărare cit 
atac. Reprezentanții Metalului

și să
și în
au luptat cu multă ardoare și au 
ciștigat pe merit.

★

S.S.E. I
Școala profesională CFR — Voința 

13—7 (4—1).
Școala medie I — Școala medie II

18—9 (9-6).

— S.S.E. II 18—4 (12—2).

trecute s-a disputat 
„Cupei de iarnă”, 
înregistrate: mascu-

JunioareSIBIU. Zilele 
ultima etapă a 
Iată rezultatele 
lin: Voința Sighișoara—Metalul Cop-
șa Mică 26-19; Voința Sibiu — C.S.M. 
Mediaș 6—0; Voința Agnita — G.A.C. 
9 Mai Cisnădioara 23—22; feminin : 
C.S.M. Sibiu I — Faianța Sighișoara 
6—0; C.S.M. Mediaș — Firul roșu 
Tălmaciu 10—6. (Ilie Ionescu, coresp.).

S.S.E. I — S.S.E. II 12—2 (7—1).
Școala medie II — Școala medie I 

12—6 (6—1).
După trei etape, în clasamente — 

atît la juniori cît și la junioare — 
conduc echipele S.S.E. I. (C. Nicu- 
lescu, coresp.).

5-5 (!), 
conducă 
sfîrșitul 
și apoi 
minutul

Sportivi romini la campionatele mondiale
» la 2 februarie 

• Pîrtia de bob a fost substanțial îmbunătățită • Sportivii 
așteaptâ cu nerăbdare începerea concursurilor

• Activitatea competițională internă începe

Palmaresul obligă...

ta- 
c«

pe care echipa R. P. 11 va
treprinde rărind in Bordul Europei, 
•cea st â ocazie sportivii romîni vor 
Ulii sdecțioutcie Deneaorcei (de doal 

(de dool eei), Norvegiei 
și RF. Gtrmnf. Siapla enaaerare a 
partidelor din acest turneu ne permite 
•1 trarrw conejiizia el bandbaliștii To
nta! se află ta fața celei mai 
confruntări de la data de când 
venit campioni ai lumii.

Pentru acest motiv, credem 
perioada de timp care a mai 
eomponentii lotului reprezentativ 
tona să-și tazecească eforturile 
derea lichidării unor lipsuri 
ieșit ta evidență cu 
jocuri internaționale. Ne referim în mod 
deosebit la îmbunătățirea jocului pe 
extreme și la realizarea unei mai ac
tive colaborări între jucătorii de la 9 m 
fi cei de pe semicerc. De asemenea, 
este necesar ca echipa noastră să ca
pete deprinderea de a intra în ritm 
chiar din primele minute și de a men
ține o circulație rapidă de-a lungul în
tregului meci. După cum se poate ob
serva, stat lipsuri care afectează mai 
mult jocul în atac. Deci, este necesar 
ca în viitor, echipa noastră să evolueze 
în ofensivă la fel de bine ca ta apă
rare. Ceea ce ni se pare firesc pentru 
campionii lumii...

Astăzi și mîine au loc la Igls (lingă 
Innsbruck) campionatele mondiale de 
bob de două persoane, urmind ca bo
burile de patru persoane să-și desfă
șoare coboririle in cadrul campionatu
lui mondial in zilele de 2 și 3 fe
bruarie. La aceste importante între
ceri la care și-au anunțat participarea 
sportivi din Italia, Austria, Elveția, 
kP. Polonă, Belgia, Suedia, S.U.A., 
Canada, Norvegia șa. vor lua startul 
și boberii romini. Este vorba de 
H Ene—A. Pașovschi și I. Panțlru 
—Gh. Mafiei Oa bob de 2 persoane). 
Aceștia, constituiți intr-un singur 
echipaj vor participa apoi la între
cerile de bob de 4 persoane.

★

dificile 
au de-

că !T1 
rămas, 
au da
ta vc-

care au 
ocazia recentelor
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Gerul și în special zăpada abunden
tă care a căzut pretutindeni in țară și 
cu deosebire la munte, au permis înce
perea amenajării și înghețării pirtiei 
de bob de la Poiana Brașov. în cu- 
rind pîrtia va fi complet gata, per- 
mițind sportivilor să se avinte in 
primele coboriri de antrenament. De 
altfel, deschiderea oficială a activită
ții competiționale va avea loc în 
curînd (2 februarie) printr-un concurs 
dotat cu „Cupa UCECOM". După 
această competiție inaugurală sportivii 
fruntași vor lua startul, la 6 februa
rie, în Cupa Poiana, iar numai după 
trei zile (9 februarie) în cadrul co- 
boririlor pentru campionatul republi
can și concursul republican de săniuș. 
Cu aceasta, activitatea boberilor noștri 
pe pîrtia de la Poiana Brașov nu va 
lua sfîrșit. Clubul sportiv Steagul 
roșu Brașov organizează la 11 februa
rie „Cupa Postăvarul11, iar F.R.S.B. 
anunță pentru zilele de 13—14 fe
bruarie întrecerile tradiționalei com
petiții „Cupa R.P.R.”,

tie simțitor îmbunătățită. Pentru a 
mări viteza de alunecare a boburilor, 
F.R.S.B. a întreprins încă din toam
na anului trecut o serie de lucrări 
de reprofilare a părții finale a pîrtiei. 
Printre acestea, menționăm desființa
rea virajelor 15, 16 și 17 și înlocuirea 
lor cu un labirint și un nou viraj 15 
cu mult maj rapid.

Desigur că sportivii noștri sint ne
răbdători să verifice randamentul pe 
care-1 va da pîrtia în condițiile pre
zentării la startul competițiilor și a 
unor boburi construite recent după 
modelul celor mai perfecționate ti
puri. Astfel se explică de ce mulți 
dintre participanții la apropiatele 
competiții s-au și prezentat la Poia
na așteptind ca organizatorii să a- 
nunțe deschiderea oficială a pirtiei.

★

Este interesant de știut că întrece
rile de bob din acest an de la Poia
na Brașov se vor desfășura pe o pir-

P£ MARGINEA JOCURILOR DISPUTATE DE SELECȚIONATA ROMlNĂ 
IN AUSTRIA ȘI ITALIA

spre deosebire de edițiile trecute, re-t 
prezentativa R, P. Romîne, promo
vată recent în grupa B, va avea de 
înfruntat echipe cu o pregătire su
perioară, mai ales, în ceea 
vește tehnica și tactica.

Dar nu peste tot lucrurile 
trecut așa. La Innsbruck, 
xemplu, s-a jucat mai în 
gazdele au folosit bine ezitările 
chipei noastre din prima parte a 
tîlnirii. Cu prilejul 
Innsbruck a ieșit în 
că hocheiștii noștri 
pede atunci cînd sînt 
această cauză, nu 
precis și eficace. Așa se explică de 
ce, în ultima repriză, cînd selecțio
nata romînă a dominat copios, au 
fost ratate o serie de ocazii favora
bile. Ferenczi, Andrei, frații Szabo, 
Ionescu puteau în această parte a 
jocului nu numai să egaleze, ci chiar 
să asigure victoria selecționatei ro
mîne. Să fie de vină numai obosea
la ? Se pare că nu. Și în această 
direcție, maestrul sportului Mihai 
Flamaropol, antrenorul echipei, mai 
are încă de lucrat.

Ca o concluzie se poate spune că 
acest turneu a folosit nu numai pen
tru că a dat posibilitatea să se con
tinue pregătirile efectuate pînă în 
prezent, ci și pentru că, prin com
portarea 
austriece T_ _______ ______ ,__ __
mîni au făcut o bună propagandă 
sportului 
se ale specialiștilor care au urmărit 
în acest turneu echipa romînă — 
printre care o veche cunoștință, an-- 
trenorul cehoslovac Barton, care se 
ocupă de pregătirea echipei S. G. 
Cortina Rex — trebuie să constituie 
un imbold pentru hocheiștii noștri. 
Mai multă muncă, mai multă con
știinciozitate, deoarece primele jocuri 
din cadrul campionatului mondial.^ 
bat la ușă 1

'Amatorii de hochei din țara noas
tră au urmărit cu interes evoluția 
hocheiștilor fruntași în recentul tur
neu întreprins de reprezentativa țării 
noastre 
zat cu 
gătirile 
asigura, 
zare a 
nizare a liniilor de atac și de fun
dași, turneul a constituit un exa
men dificil pentru sportivii romîni.

Așa după cum ne-a declarat 
VASILE MILITARU, secretarul 
neral al F.R.H.P., care a însoțit 
legația, organizatorii turneului 
opus echipei noastre formații puter
nice, întărite cu jucători profesio
niști canadieni, programînd întîlniriie 
la intervale de timp foarte scurte și 
la distanțe lungi, care au cerut ho
cheiștilor noștri eforturi fizice de
osebite.

în ciuda acestor condiții dificile, 
jucătorii romîni s-au impus, fiind 
apreciați peste tot pentru calitatea 
jocului prestat. Discutînd însă cu tov. 
Vasile Militaru am aflat și alte a- 
mănunte interesante legate 
turneu.

în primul rînd, trebuie 
faptul că cele trei echipe 
cu care a jucat selecționata noastră 
sint fruntașe în campionatul țării, 
practicînd un hochei rapid, cu un de
osebit accent pe tehnică. Din acest 
punct de vedere întîlniriie disputate 
de hocheiștii romîni au fost extrem 
de folositoare, deoarece au pus se
lecționata noastră în fața unor ad
versari bine pregătiți, cu un patinaj 
excelent și cu o foarte bună mînuire 
a crosei. La Viena și la Klagenfurt 
echipa romînă și-a impus superiori
tatea în condițiile unor jocuri de 
un ridicat nivel tehnic și tactic, fapt 
pe care îl considerăm deosebit de 
important. Spunem acest lucru gîn- 
dindu-ne la apropiatele partide din 
cadrul campionatului mondial,

în Austria și Italia. Organi- 
scopul de a desăvîrși pre- 

Iotului republican și de a se 
în același timp, o omogeni- 
diferitelor formule de orga-

ce - pri-

s-au pe-
e- 
și 
e- 

în-
la

spre 
forță

tov. 
ge- 
de- 
au

de acest

subliniat 
austriece

unde.

Turneul final al
(Urmare din pag. 1)

partidei de 
evidență faptul 
se „pierd" re- 
conduși și, din 

mai acționează

lor — subliniată de ziarele 
și italiene — hocheiștii ro-

nostiru. Aprecierile elogioa-

campionatului republican

prin SpireT, C. Antal și I. Hollo, rea- 
lizînd astfel o surprinzătoare victorie !

VOINȚA M. CIUC — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 5—1 (3—0, 1—1, 1—0). 
Succesul echipei din Miercurea Ciuc a 
fost decis în prima repriză. Acționînd 
în viteză, cu multă forță, hocheiștii de 
la Voința și-au surprins adversarii, 
realizînd o diferență de goluri hotă
rî t oare în obținerea victoriei. în repri
zele următoare jocul a fost egal, am
bele formații ratmd ocazii mari. Au 
înscris: C. Hollo (2), Szabo II, Takacs 
II și Fr. balint pentru Voința și Niță 
pentru Știința București.

Partidele disputate ieri, în cadrul 
etapei a IlI-a a turneului final al cam
pionatului republican, s-au înWieiat cu 
rezultate normale. Și în această etapă 
echipele au luptat cu multă dîrzenie 
pentru vietoric, fumizîod partide dina
mice, disputate 
rezultatele :

VOINȚA M. 
ROȘU BRAȘOV 
2—0). Meci fără 
s-a străduit să 
în timp ce hocheiștii din Brașov, obo
siți după eforturile depuse cu o zi 
înainte în meciul cu Știința Cluj, au 
dat o replică mai slabă. Au înscris : 
D. Varga (3), Szabo II (3), C. Hollo, 
Csiszer și Takacs II.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — AVÎN- 
TUL GHEORGHIENI 5—4 (2—0,
2—3, 1—1). In prima repriza Știința

condusă Ia un moment 
după ce condusese în 

2—0. în ultimy fc-epriză 
domină dar "ratează

într-un ritm viu. Iată

CIUC — STEAGUL 
9_0 (3—0, 4—0, 

istoric ta care Voința 
înscrie cît mai mult.

a jucat frumos, a dominat autori
tar și putea marca mai mult. în re
priza a doua s-a jucat încîlcit, u- 
neori dur; în această parte Știința 
a jucat slab în apărare ceea ce a 
făcut să fie 
dat cu 3—2, 
repriza I cu 
bucureștenii
mult. Au marcat: L. Vakar, T. Va- 
kar, Ferenczi, Fogoroș, Niță (Șt.) și 
Balla, Vereș, Benedek, 
vîntul).

STEAUA 
(4-1, 4-0,

Studenții
Iszlai dar 
stăpînire pe joc. S-a remarcat 
special linia de înaintare Ionescu — 
Calamar — Szabo I care a înscris 
toate golurile: Ionescu (4), Calamar 
(3), Szabo I (1). Steaua a jucat mai 
slab în apărare.

Mîine seară 
campionatului: 
Programul de 
în pag. a Vl-a 
gem".

Elekeș

CLUJ- ȘTIINȚA 
0-0).
au deschis 

apoi bucureștenii au
scorul

(A-

8-1

prin 
pus 

în

se dispută derbiul 
Steaua — Voința, 

azi și mîine îl găsiți 
la rubrica „Unde mer-

(g. st.)

lloberii clubului sportiv Voința bucurești se pregătesc să-și rxpeulieze boburile 
la Poiana brașov, în vederea apropiatelor concursuri.

In „Cupa de iarnă”
In competiția de tenis „Cupa de 

iarnă", au continuat partidele din 
cadrul turneului de 8 jucători: Țiriac, 
Mărmureanu, Bosch, D. Viziru, C. 
Năstase, Serester, Bardan și Rakosi. 
Bardan a reușit o surpriză. El a cîș- 
tigat la C. 
6—4, inițiind

Năstase 
acțiuni

cu 3—6, 6—2, 
ofensive la fi-

pe Serester cuîntrecut
7—5, atacînd tot timpul, 

mereu 
din față.

Țiriac l-a
—3, 12—14, 

exersînd 
mai

Alte rezultate: Țiriac—Rakosi 6—4, 
6—3, Bosch

La fete, s-a ajuns în turneul fi. 
nai de 4 unde s-au clasat Julieta Na- 
miăn (cu Burcea 6—2, 6—2), Mariana 
Ciogolea (cu Bunea 0—6, 6—2, 8—6), 
Eleonora Roșianu (cu M. Rusu 2—6, 
6—1, 6—2) și... Dan Irimescu (cu
Ecaterina Horșa 3—6, 6—2, 6—1). 
După cum se vede, în competiția fe
minină au fost invitați și cîțiva ju
niori talentați.

Astăzi și mîine concursul continuă 
tot în sala Steaua (cal. Plevnei 114) 
cu începere de la ora 15.

executarea voleului

Rakosi 6—2, 7—5.



Constatări la antrenamentele echipelor
Pe ruta Bacău— Pașcani—Iași®®.

Timp de două săptămâni, antre
norul federal I. Bălănescu a fă
cut un control asupra modului 
cum se desfășoară antrenamen
tele la Bacău, Pașcani și Iași. 
In rindurile de mai jos consem
năm citeva din constatările sale 
la echipele Dinamo Bacău, C.F.R 
Pașcani și C.S.M.S. Iași.

BUNE Șl RELE LA C.S.M.S.

Din experiența specialiștilor străini

BUNĂ DISPOZIȚIE Șl OPTIMISM 
LA BACĂU

La Dinamo Bacău m-a întîmpinat 
> atmosferă nouă, de bună dispoziție 
ii speranțe în îmbunătățirea poziției 
n clasament a echipei în sezonul de 
îrimăvară. Situația echipei, așa cum 
:-a prezentat ea la sfîrșitul turului, 
i făcut obiectul unei foarte serioase 
malize din partea conducerii clubu- 
ui. Aceasta a luat o serie de măsuri, 
îrintre care angajarea antrenorului 
7. Mărdărescu și asigurarea unor con- 
lițiuni cit mai bune pentru desfășurarea 
pregătirilor în vederea returului 
completarea echipamentului, amena- 
area și înzestrarea vestiarelor de la 
stadion etc.).

In această atmosferă și-a început 
îchipa antrenamentele, după un prea- 
abil control medical. Lotul a fost 
:ompletat și îmbunătățit prin intro
ducerea lui Eftimie, Pașcanu și Harșani. 
In total, lotul cuprinde 28 de fotba- 
iști (pentru echipa A și formația de 
ineret). Prezența la antrenamente este 
iută la sută. De altfel, una din urmă- 
■ile bune ale măsurilor luate de con- 
lucerea clubului a fost întărirea dis- 
ăplinei, mai ales în viața particulară 
i jucătorilor.

Antrenamentele au loc zilnic, cu 
lonținut, durată și intensitate cores- 
>unzătoare primei etape a perioadei 
pregătitoare. Uneori au loc cite două 
mtrenamente pe zi : unul în aer li- 
>er, altul în sala școlii medii nr. 2. 
’roblema sălii însă, nu-i încă rezol
vată, deoarece clubul nu poate dispu
te cu regularitate de sala actuală, 
le asemenea, clubul nu a soluționat 
ncă problema medicului echipei, ast
ei că antrenorul este lipsit de o cola
borare absolut necesară în antrena
ment.

Ultimul popas a fost la Iași- Aici, 
începutul — după informațiile primi
te — a fost .greu, deoarece jucătorii 
se află în perioadă de examene, astfel 
că la nici un antrenament lotul (com
pus din 24 de jucători) nu s-a putut 
prezenta în întregime. La un antre
nament s-a înregistrat prezența a 
21 de jucători ; în rest, au luat parte 
între 12 și 14, Participarea la pregă
tire a acestora din urmă a fost însă 
bună. Toți au lucrat intens. Antre
namentele pînă la 18 ianuarie —

cătorilor de polo, Zilahi i-a cerut aju
torul. Astfel, antrenorul de fotbal, ală
turi de cel de natație, au aplicat crea
tor, la specificul fotbalului, experiența 
acumulată în alt domeniu. . Ar fi bine 
dacă experiența celor doi antrenori s-ar 
generaliza.

In cadrul pregătirilor pentru noul 
sezon, ia Crișul se manifestă o serioasă 
preocupare pentru îmbunătățirea jocului 
ofensiv. Aceasta, deoarece în trecut 
echipa, jucind în așezarea 1—4—2—4, a 
comis greșeala de a pune accentul pe 
apărare. Practic, prin retragerea mijlo
cașilor, Crișul a acționat după așezarea... 
1—6—4..., ceea ce ă cerut atacanților un 
efort prea mare.

Seriozitatea cu care se muncește însă 
în cadrul acestei secții de fotbal, mă 
face să cred că la Crișul va fi rezol
vată și problema jocului ofensiv.

ȘTEFAN COVACI 
antrenor federal

Fotbaliștii echipei A.S.A. Crișul Oradea, liderul seriei a treia din categoria B, 
se pregătesc pentru retur. Instantaneul a fost luat la unul din aceste antrena
mente, în plin viscol. în această clipă ei execută genuflexiuni doi cite din.

A LIPSIT DOAR... ANTRENORUL!

în drum spre Iași m-am oprit la 
“așcani, pentru a asista la pregătirile 
chipei locale C.F.R., din categoria B. 
lici însă, nu am avut prea mult de 
jcru. La data sosirii mele în locali- 
ate (16 ianuarie), fotbaliștii echipei 
l.F.R. nu începuseră încă antrena- 
rentele. Unul din motive — cel mal 
nportant de fapt — a fost acela că 
ntrenorul Marin Alexandru se afla 
lecat în delegație... Am recomandat 
onducerii secției să recheme antre- 
orul, pentru ca pregătirile să în- 
eapă fără altă întîrziere. (N. R. — 
•are secția de fotbal C.F.R. Pașcani 
u este îngrijorată de situația in 
lasament a echipei ? Ocupă locul 9 
u 12 puncte, la foarte mică distanță 
- 2 puncte — de penultima cla- 
ită...).

s-au desfășurat în sală, unde au fost 
folosite din plin apăratele. De vineri, 
pregătirile au avut loc în aer liber. 
Jucătorii au participat la alergări va
riate prin zăpadă. Duminică, din cau
za frigului prea mare (aproape —24°) 
s-a jucat la două porți timp de 60 de 
minute.

în munca lor, antrenorii Tr. Ior- 
dache și Constantin Laurențiu sint 
ajutați în primul rînd de medicul 
echipei, Igor Dumitrescu, și de secre
tarul tehnic al clubului, Popescu. 
Sprijinul metodistului regional a fost 
mai puțin simțit. De altfel, așa mi-am 
explicat de ce în redactarea docu
mentelor de planificare s-au strecurat 
unele 
tivele, 
lat la 
aceste

Șj mai slab a fost sprijinul condu
cerii secției. De fapt, nici n-am re
marcat în timpul șederii mele ca 
vreun membru al biroului secției să 
se intereseze de pregătirile echipei, 
de modul și condițiunile în care se des
fășoară ele. Se pare că biroul secției 
ignorează una din sarcinile sale, a- 
ceea de a sprijini și 
ca antrenorului în 
foarte importantă.

confuzii în ce privește obiec- 
sarciniie și mijloacele. Contra
timp, antrenorul ar fi evitat 
confuzii.

a controla mun- 
această perioadă

BĂLĂNESCUI.
antrenor federal

Printre fotbaliștii orădeni
Publicăm in continuare însem

nările antrenorului federal Ștefan 
Covaci, de la antrenamentele 
echipelor Crișana Oradea ?i Crișul 
Oradea.

LA CRIȘANA SE MUNCEȘTE 
CU AMBIȚIE

După analiza comportării echipei in 
irul campionatului, la Crișana s-a 
uns la concluzia că sint necesare o 
■rie de măsuri, dintre care cele mai 
iportante sini: — îmbunătățirea pro
s'll ui inslTUCti v-educati'' pentru atin- 
rrea unei forme sportive ridicate și 
sușirea unei idei tactice proprii; re- 
zuirea lotului de jucători și reîmpros- 
itarea lui.
Avînd in față un plan de muncă bine 
cătuit, antrenorul Woronkovschi și 
■ofesontl i. Buda au pornit la treabă, 
n primul moment, cei doi antrenori 
l manifestat o exigență sporită față 
> comportarea jucătorilor in munca de 
egătire și în viața socială. Chiar și 
iii jucători ca Szekely, Kdszeghi etc., 
re in trecut au muncit superficial, la 
a actuală lucrează cu multă tragere 
i inimă. Jucătorii manifestă in general 
uită disciplină la antrenamente, par- 
■ipind în mod conștient la pregătiri, 
tată conținutul unei lecții de pregă- 
■e a echipei (ziua de 14 ianuarie). Sar- 
îa antrenamentului: dezvoltarea forței 
a rezistenței în regim de viteză. In 

ima parte a lecției, după o încălzire 
mpletă, au urmat exerciții de gim- 
stică, exerciții cu haltere de 3—1 kg 

ambele mîini din mers și din aler
te, urcări și coboriri pe treptele tri- 
inei. Antrenamentul a continuat cu

un joc dinamic, alergări repetate din 
lansări, pe distanța de 40—50 m. In 
partea finală s-a jucat rugbi (15 min.) 
și fotbal-școală (20 min.). Toate acestea 
s-au desfășurat pe un frig de minus 20 
grade și pe un strat de zăpadă de cca 
15 cm.

Am amintit la început că antrenorii 
caută să imprime echipei o idee tac
tică corespunzătoare calităților jucăto
rilor. Totuși, în planul etapei I a pre
gătirilor nu au prevăzut un număr su
ficient de ședințe tehnice teoretice. Le
gat de această problemă, trebuie să 
arăt că în viitor la jo-ourile-școală vor 
trebui precizate sarcinile urmărite, de
oarece am observat că fotbaliștii nu 
sint preocupați de organizarea jocului.

O INIȚIATIVĂ BUNĂ LA CRIȘUL

seriei a in-a 
cu asiduitate 

L. Zilahi este 
unor metode

a categoriei B 
pregătirile. An- 

preocupat de 
și mijloace cit

Liderul 
continuă 
trenorul 
aplicarea
mai variate în vederea rezolvării sar
cinilor perioadei actuale. Iată un exem
plu din care reiese strădania antreno
rului Crișului de a promova noul «

Avînd în vedere că majoritatea jucă
torilor din lot sint deficitari la capitolul 
forță, antrenorul echipei a planificat 
citeva ședințe de pregătire pentru 
minarea acestei lacune. Este vorba 
antrenamente efectuate în „sala 
forță". Am asistat la un asemenea
trenament și am rămas plăcut impresio
nat de felul cum s-a muncit. Avînd în 
vedere că antrenorul de natație E. 
Freund folosește de ani de zile o meto
dică modernă In dezvoltarea forței ju-

eli
de 
de 

an-

CONFERINȚA
FEDERAȚIEI ROMINE

DE FOTBAL

participat mem- 
General UCFS, 
F.R.F., vicepre- 

regionale UCFS, 
cu echipe în

consiliilor 
cluburilor 
A, antrenorii echipelor de 
A și B, președinții comi- 

responsa-

In ziua de 24 ianuarie a.c. a avut 
loc conferința Federației Romîne de 
Fotbal, la care au 
bri ai Consiliului 
membri ai Biroului 
ședinți ai 
secretarii 
categoria 
categorie
siilor regionale de fotbal, 
bilii secțiilor de fotbal cu echipe în 
categoria A, medici, jucători fruntași.

In conferință a fost analizată acti
vitatea fotbalistică pe anul 1962 și 
au fost adoptate o serie de măsuri 
menite să contribuie la ridicarea 
Litativă a fotbalului nostru» in 
derea unei bune reprezentări 
plan internațional.

Conferința a ales noul Birou
deral și pe președinții colegiilor și 

Po-

ca-
ve-
pe

fe-

comisiilor centrale. Tov. Gh. 
pescu, vicepreședinte al UCFS, a 
ales președinte al federației.

fost

JOCUL ȘI FORȚA
de I. Palfai

I. Palfai este autorul cărții „An
trenamentul fotbalistului". El este 
colaborator al Institutului de cerce
tări științifice pentru cultură fizică 
din Budapesta și președinte al Con
siliului Științifico-Metodic al Fede
rației maghiare de fotbal.

Care este tendința principală în dez
voltarea fotbalului’ contemporan ? Teh
nica înaltă, tactica nouă și excelenta 
pregătire fizică. Fără aceste calități nu 
se poate miza pe succes în marile întîl
niri internaționale. Fotbalul modem a 
devenit mai rapid ca orieînd. Funcțiile 
defensive și ofensive ale fotbaliștilor se 
schimbă repede și pe neașteptate. Acest 
lucru impune. firește, fotbaliștilor o 
mare rezistență în regim de viteză, iu
țeală și forță. Din acest punct de ve
dere pregătirea selecționatei maghiare, 
în comparație cu cele mai bune echipe 
din lume, este slabă.

Scopul noii metode de antrenament 
este în* primul rînd asigurarea unei bune 
pregătiri fizice și psihice.

Despre experiența folosirii așa zisei 
metode cu intervale am vorbit pe larg 
în noua mea carte ,,Metode moderne 
în antrenamentul fotbaliștilor", apărută 
recent la Budapesta. La baza cărții se 
găsește experiența cercetărilor multila
terale efectuate de-a lungul a trei ani, 
de către cei mai buni antrenori și mp- 
dici sportivi din Ungaria.

Care este fondul noii metode ?
Se știe că în timpul jocurilor momen

tele de efort și de odihnă ale fotbaliști
lor se schimbă în permanență. Antre
norii unguri au ținut mereu seama de 
acest lucru în pregătirea echipelor sl 
au căutat să apropie de situațiile de 
joc exercițiile tehnice, tactice și fizice 
din antrenament. Dar ei nu au cunoscut 
dozarea precisă a eforturilor și nu au 
știut ce interval trebuie fixat intre 
exerciții. Proporția efortului și odihnei 
a fost stabilită ,,din ochi", ca urmare 
a intuiției antrenorului.

In ultimii ani, în multe ramuri de 
sport a început să fie folosită metoda 
antrenamentului cu intervale, creată pe 
baza cercetărilor fiziologice. Trecînd la 
studierea acestei metode, am încercat 
posibilitatea folosirii ei în fotbal. îm
preună cu antrenorii A. Magyar, I. Ri- 
ber. K. Lacat, L. Fenyvessy, G. Polyak. 
S. Kapocsi și E. Stal, la începutul anu
lui i960 am efectuat primele cercetări. 
In munca noastră am pornit de la da
tele experiențelor fiziologice acumulate 
la înot, atletism, și, bineînțeles, la 
fotbal.

Statistica meciurilor a arătat că în 
fiecare minut de joc înaintașii activi

execută in medie cite două alergări în 
forță. Există minute în care ei sint ne- 
voiți să alerge și mai mult. Curuscuții 
fotbaliști Di Stefano, J. Charles, Garrin- 
oha. Didi, V. Ivanov, M. Meshi, Sivori 
Și alții execută, în medie, in cursul 
unul meci, aproximativ 140 ele alergări 
rapide, cu sau fără minge.

In meciul MTK (Ungaria) — Juventus 
(Italia), care a avut loc la Budapesta 
în anul .1961, Sivori a avut o dată 12, iar 
a doua oară 17 minute de joc neîntre
rupt, în care a executat, în decursul 
fiecărui minut, cite două alergări rapide. 
In afară de aceasta, au existat 8 mi
nute in care el a executat cite trei aler
gări și 2 minute cu cite patru alergări. 
Deci, în decurs de 39 de minute de joc, 
acest înaintaș a executat 90 de sprinturi 
în tempo rapid. Aceasta reprezintă a- 
proape tot atit cit au efectuat (în medie) 
cei mai buni fotbaliști maghiari în cursul 
întregului meci.

Urmărindu-1 pe jucătorii naționalei 
maghiare, am stabilit că pînă și aceștia 
sint mult mai prejos față de fotbaliștii 
mai sus citați, in ceea ce privește re
zistența în regim de viteză. Fotbaliștii 
maghiari nu rezistă pînă la capăt unui 
tempo de joc ridicat.

Prin metoda de antrenament cu inter
vale, intenționăm să-1 ajutăm pe fot
baliștii noștri — într-un timp relativ scurt 
— să lichideze rămînerea în urmă exis
tentă în pregătirea lor fizică.

Am experimentat peste 100 de exer
ciții complexe, ștafete și jocuri, dar am 
ajuns la concluzia că cea mai mare în
semnătate o are alergarea. Să vedem 
rezultatele experiențelor: ce influență 
exercită seriile de alergări și diferitele 
exerciții de alergare asupra organismu
lui fotbaliștilor în antrenament ? Datele 
pe care le prezentăm mai jos sint re
zultatele medii obținute în urma unor 
experiențe repetate cu 34 de fotbaliști.

Inițial, intre alergările de cite 10 metri 
efectuate de cite 5 ori am stabilit un 
interval de 20 de secunde. Pentru fot
baliștii dezvoltați din punct de vedeie 
fizic și bine antrenați, acest interval s-a 
dovedit a fi prea mare. Am redus trep
tat intervalul șl, in cele din urmă, am 
ajuns la 10 secunde. Ulterior au fost 
stabilite pauzele între seriile de alergări 
de 5 ori cite 10 metri. Intervalul de 
40—50 secunde s-a dovedit a fi sufi
cient.

Printr-o metodă analoagă au fost sta
bilite și pauzele între seriile de alergare 
rapidă de 5 ori cite 20 de metri, aler
gare lansată de 5 ori cite 16 metri, de 
5 ori cite 20 de metri, șl de 5 ori cite 
30 de metri. Rezultatele sint date în 
tabelul alăturat.

Exercițiile
Durata pauzelor întră

exerciții serii
Alergare lansată 5V10 metri 10—12 secunde 40—45 secunde

.. .. 5$>16 25—30 75—80
„ 5'X'20 „ 14-15 45—50

Alergare rapidă 5y20 metri 18—20 50—55 ,,
.. .. 5V30 „ 24—25 „ 65—70

pot efectua 
procedeelor 

principal al 
este dezvol-

O serie de alergări se 
îmbinîndu-le cu executarea 
tehnice și tactice. Scopul 
acestor exerciții complexe 
tarea rezistenței speciale.

Bineînțeles că folosirea lor este utilă 
în cazul în care fotbaliștii și-au însușit 
temeinic elementele tehnice. Acest fapt 
le dă posibilitatea să-șl concentreze a- 
tenția asupra executării rapide a func
țiilor de joc. O calitate deosebită a e- 
xercițiilor complexe și a jocurilor este 
și aceea că ele se execută cu interes, 
impunind totodată concentrarea ,,ima
ginației creatoare1*.

In alergarea cu lovirea puternică a 
mingii sau cu modificări de direcție 
(alergare și conducerea mingii între 
obstacole), nivelul eforturilor crește în 
mod firesc. In acest caz este necesar ca 
Intervalele de odihnă să fie prelungite 
cu 20—30%. Dacă în exercițiu intră șl 
2—3 fente, durata odihnei trebuie pre
lungită cu 40—50*/#.

Experimentele au fost efectuate șl cu 
echipe de tineri de 17—18 ani. Ele au 
arătat că după eforturile maxime tinerii 
au nevoie de o odihnă cu 50% mai mare 
decît seniorii.

Citeva cuvinte despre devierile indi
viduale ale indicilor. Ele depind de sta
rea fizică a fotbaliștilor, de gradul lor 
de antrenament. In mod obișnuit aceste 
devieri au fost observate jnult mai frec
vent la juniori decît la seniori.

Au fost experimentate șl intervalele 
mari. După 2—3 serii de exerciții s-a 
făcut o întrerupere mai mare, așa-ziaul 
„interval-mare“. Acest interval poate 
ajunge pînă la 40 de minute- Dar, acest 
timp se recomandă să fie folosit pen
tru executarea procedeelor tehnice și

tactice speciale pentru apărători, mij
locași, înaintași, portari. Aceste exer
ciții trebuie să fie suficient de dinamice, 
pentru ca frecvența pulsului fotbaliști
lor să nu scadă sub valorile necesare 
(120—130 de bătăi pe minut).

In intervalul mare pot fi recomandate 
exerciții tehnice individuale sau colec
tive, de pildă jongleriile cu mingea, di
feritele variante ale șutului la poartă,’ 
jocurile cu deplasări reduse.

In procesul experiențelor s-a ridicat o 
problemă nouă. Intr-adevăr, în cursul 
unui meci, alergările rapide și lansate 
pot fi mai frecvente decît în seriile de 
antrenament, iar pauzele între ele nu( 
corespund întotdeauna celor prevăzute, I 
Aceste eforturi ,,anarhice" le-am numiți 
„faze neregulate". Cum trebuie făcută ț 
adaptarea ? In urma experiențelor spe-ț 
ciale efectuate s-a constatat că nu e j 
nevoie să se folosească eforturi seriale i 
cu „faze neregulate", dat fiind că toate 
meciurile de antrenament și numeroasele 
exerciții tactice cuprind destule faze de 
acest fel și contribuie la ridicarea rezis
tenței fotbaliștilor.

Metoda antrenamentului cu intervale 
trebuie folosită cu prudență și abilitate. 
Dacă fotbaliștii execută serii de exer
ciții cu efort mare, fără o gradare su
ficientă, dacă antrenorul nu ține seama 
de starea fizică și nervoasă a jucăto
rilor, dacă unii fotbaliști nu respectă 
regimul sau nu sînt absolut sănătoși 
(necomunicind acest lucru antrenorului),- 
atunci poate interveni pericolul supra- 
antrenamentului. Dar, un antrenor ex- , 
perimentat, care îi cunoaște bine pe 
fotbaliști, va observa simptomele de o- 
bosealâ și va Interveni la timp pentru ! 
a lichida acest pericol.

J

ȘTIRI... ȘTIRI.
LOTUL DE JUNIORI ȘI PETROLUL 
JOACA AZI IN R.P. BULGARIA

LIBANȘI

După cum am
romînești susțin 
hotare. Este vorba de Lotul de ju
niori U.E.F.A. și Petrolul

Lotul nostru de juniori 
azi, în localitatea Haskov, 
tativa de juniori a R.P.

anunțat, două echipe 
astăzi meciuri peste

Ploiești, 
întîlnește 
reprezen- 
Bulgaria,

care se află în pregătire în vederea 
partidei preliminare cu Iugoslavia. 

[ Petrolul joacă la Beirut, urmînd ca 
mîine să susțină al doilea meci.

In continuare, Petrolul va susține 
două întîlniri în Irak, între 1 și 6 
februarie, 
trolul va 
țat — în 
februarie.

Iată loturile care au făcut 
sarea :

JUNIORI : Suciu, Haidu, Grăjdeanu, 
Andrei, C. Coe, Kiss, Nunweiller VI, 
Mihăilescu, Mihăilă, Danileț, Pes-

După aceste meciuri, Pe- 
evolua — cum am

Grecia, la 13, 15
anun-
șl 19

depla-

ȘTIRI
caru, Sorin, Pavlovici, Sfîrlogea, Mu- 
reșan, Codreanu, Donciu, David.

PETROLUL : Sfetcu, Ionescu, Pa- 
honțu, Fronea, Florea, D. Niculae, 
D. Munteanu, Ivan, M. Marcel, Za- 
haria, A. Munteanu, Stănoaie, Ta- 
barcea, Dumitrescu, Dridea I și II, 
Badea.

Varga, Rednie, Dinteanu, Grizea Și | 
Ardeleanu. (I. Plăvițu, coresp).

DIN PREGĂTIRILE ECHIPELOR 
DE B

• Lotul echipei C.S.M. Reșița și-a 
reluat activitatea. La antrenamentele 
efectuate în sală și în aer liber au 
participat toți jucătorii. La începu
tul lunii februarie, C.S.M. va sus
ține primele întîlniri de verificare în 
compania unor formații din locali
tate și din regiune. Mai tîrziu, va 
juca în compania unor echipe de ca
tegorie B și A. Antrenorul I. Rein
hardt are la dispoziție următorul lot : 
Rusu, Boceanu, Apro I, Apro II, 
Bratu, Foaie, Comisar, Scînteie, Pă- 
trașcu, Sporea, Spâlățelu, Georgevici,

® Fotbaliștii de la A.S. Cugir au 
început pregătirile pentru noul sezon 
sub conducerea antrenorului N. Vîl- 
cov. Iată lotul echipei : Tîrnăveanu, 
Dinea, Șadi, Bulbucan, Mihai, Nițu, 
Munteanu, Burtea, Boroș, Șuteu, 
Turcu, Dănilă, Niculescu, Toth, Po- 
povici, Kiss și Dumitru. (M. Vil- 
ceanu, coresp.).

® La primul antrenament al echi
pei Chimia Făgăraș nu s-a înregis
trat nici o absență nemotivată. Sub 
conducerea antrenorului Iosif Len- 
gheriu, fotbaliștii de la Chimia vor 
continua pregătirile în sală și în 
aer liber. O dată pe săptămînă ei vor 
lucra la aparate în sala de gimnas
tică a Școlii medii nr. 1 din loca
litate. (Bucur Stoiciu, coresp.). •
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Retrospectivă 1962

După cum am mai anunțat, sîmbă
tă și duminică se va desfășura la 
Poiana Brașov tradiționala competiție 
de schi „Cupa Dinamo“. întrecerile 
au ca scop verificarea stadiului de 
pregătire a schiorilor fruntași în pro
bele alpine și de fond. Participă 
sportivi de Ia Dinamo, Casa Ofițeri
lor, Luceafărul, Steagul roșu și Voin
ța Brașov, și Carpați Sinaia, Voința 
Sinaia, Caraimanul Bușteni, Voința 
Sibiu ș.a. Iată programul concursului: 
srmbătă : probele de fond 15 km se
niori. 15 km tineret, 10 km juniori 
cafi- I, 5 km juniori cat. a II-a, 10 km 
senioare, 5 km junioare cat. I, 3 km 
junioare cat. a II-a ; proba de sla-

lom uriaș la seniori, juniori, senioare 
și junioare. Duminică : probele de 
fond 3x10 km seniori, 3x5 km senioa
re. 4x5 juniori, 3x3 junioare.

Clasamentul se va face pe echipe 
combinate (alpine + fond) și individual 
pe fiecare probă.

Primii 10 la procedeul tehnic spate (IV)

★
La sfîrșitul acestei săptămîni se 

desfășoară intîlnirea revanșă dintre 
biatloniștii fruntași din R.D. Germană 
și R.P. Romînă. Selecționata țării noas
tre este alcătuită din schiorii C. Ca- 
rabelea. Gh. Cimpoia, Al. Zangor, N. 
Bărbășescu și D. Zangor. Concursul 
are loc în R.D. Germană.

listă
100

locurile 
m doar

care ocupă pe 
au realizat la 
respectiv, 1:18,4.

totuși posibilități
junioarelor aflate între pri- 
să se ridice viitoarele per-

ca din

Țincoca, 
1 și 2, 
1:18,2 și,

Există 
rîndurile 
mele 10 
formere.

în aceste zile, cu ajutorul reputatu
lui tehnician maghiar Bela Rajki, an
trenorii noștri au 
făcut în acest scop, 
și sprijinul elevilor 
să-și aducă aportul 
tației noastre, la 
tehnice.

aflat ce trebuie 
Avînd bineînțeles 
lor, ei vor putea 
la redresarea na- 
toate procedeele

G. NICOLAESCU

Iată listele primilor 10 la procedeul 
tehnic spate :

Finala micilor
MASCULIN

Cei mai tineri sportivi din Bucu
rești, Brașov și Cluj se vor întilni — 
azi $i miine - in finala pe țară a 
concursului republican de patinaj ar
tistic, rezervat copiilor. întrecerile au 
loc pe patinoarul natural Olimpia din 
Brașov. își disputa întîietatea aproape 
50 de concurenți. In program figu
rează probe pentru următoarele cate
gorii de virstă: 7—8 ani, 9-10 ani, 
11—12 ani și perechi la 
categorii.

Astăzi concurenții vor 
gurile impuse iar miine
liști își vor prezenta repertoriul exer- 
cițiilor liber alese.

m - Andrei Okoș. Toți aparțin aso
ciației sportive Voința Brașov.

C. GRUIA coresp. reg.

VLTEZIȘTII NOȘTRI PESTE 
HOTARE

toate aceste

executa fi- 
micii fina-

Un grup de patinatori de viteză 
condus de antrenorul Florin Gămu- 
lea a plecat in U.R.S.S. Sportivii 
noștri, printre care se află Eva Far- 
kaș, Emilian Papuc, Victor Sotirescu 
ș. a., vor participa la concursul inter
național care începe azi la Alma Ata.

D. Caminschi.
Foto: Gh. Amuza

100 m (recordul lumii 1:00,9 Tom Stock
- S.U.A. — 1962) ; (recordul Europei

1:02,1 Barbier — U.R.S.S. — 1960) ; (re
cord R.P.R. 1:06,5 D. Caminschi — -----1963).

i

FAZA REGIONALA A CAMPIONA
TULUI R.P.R.

Pe pista, amenajată pe lacul Ciu- 
caș din Tușnad s^au desfășurat în
trecerile fazei regionale a campiona
tului republican de patinaj viteză. 
S-au întrecut sportivii din regiunea 
Brașov. Iată câștigătorii : fete 14 ani 
— Anelise Stepani ; senioare — 
Christa Dradier; băieți 15—16 ani — 
Cornel Baicu; 17—18 ani — C. Con- 
țea ; seniori: 500 m Ernest Urlich ; 
1500 m — Atila Tordș; 5000 și 10000

INFORMAȚIE
in sala
23 șe- 
cicliste

Luni la ora 18 va avea Ioc 
„Ecranul" din bd. Magheru 
dința de analiză a activității 
pe anul 1962 a comisiei orășenești
București. La ședință sînt invitați 
antrenorii, arbitrii și alergătorii din 
cluburile și asociațiile sportive din 
Capitală.

D

V

sl

1X2X1X21
în le-• O cit mai bună documentare 

gătură cu meciurile cuprinse în progra
mul concursului Pronosport, la care se 
adaugă, bineînțeles, și puțină inspirație, 
vă poate pune în situația de a îi po
sesorul unui buletin cîștigător.

Iată, mai jos, cîteva date în legătură 
cu meciurile de categoria A cuprinse în 
programul concursului Pronosport de 
miine (nr. 4 din 27 ianuarie) :

Atalanta — acasă : A învins pe Roma 
(3—1) și Palermo (1—0). A făcut meci 
egal cu Sampdoria, Venezia, Mantova, 
Torino și Genoa. A pierdut un singur 
meci cu Bologna (1—3).

Juventus — în deplasare r A învins pe 
Spal (2—0). Catania (5—1), Lanerossi 
(3—1) și Torino (1—0). A terminat la 
egalitate cu Genoa, Roma și Palermo. 
A pierdut cu Fiorentina (0—1) și 
(0—1).

Bologna — acasă : A învins pe 
rossi (2—1), Palermo (4—0), Modena 
Spal (4—1), Torino (1—0), Catania 
și Napoli (4—2). A terminat egal . cu 
Genoa (1—1) și a pierdut cu Inter (0—4).

Venezia — în deplasare : A terminat 
egal cu Milan, Atalanta, Lanerossi și 
Roma. A pierdut cu Genoa (0—2), Ca
tania (2—3), Torino (0—1), Inter (0—2), 
Juventus (1—2).

Fiorentina — acasă : A învins pe Ju
ventus (1—0), Atalanta (2—0), Palermo 
(3—1), Genoa (5—0), Bologna (3—1) și 
Catania (3—0). A terminat egal cu Inter 
și a pierdut cu Modena (1—2).

Sampdoria — în deplasare : A termi
nat egal cu Atalanta și Palermo.

Genoa — acasă : A învins pe Venezia 
(2—0), Sampdoria (2—1), Torino (1—0), 
Palermo (5—0). A terminat egal cu Ju
ventus (0—0), Roma (2—2) și Spal (0—0). 
A pierdut cu Inter (1—3) și Milan (0—1).

Modena — în deplasare : In afara vic
toriei asupra Florentinei (2—1) și me
ciului egal cu Palermo s-a comportat 
foarte slab.

Lanerossi — acasă : A învins pe Samp
doria (2—0), Palermo (1—0), Catania

Inter
Lane- 
(7—1).
(5—0)

Nici rezultatele procedeului tehnic 
craul pe spate, cu care încheiem re
trospectiva noastră, nu sînt în mă
sură să mulțumească. In fruntea lis
telor, la băieți, se află ca și în anii 
trecuți, Dumitru Caminschi, dar timpu
rile obținute de el sînt lipsite de 
semnificație și de perspective. Pro
gresul aproape infim (9/10 sec.) reușit 
pe 100 m nu se reflectă deloc in 
proba de 200 m ; dimpotrivă, pe a-

in 
se 
a-

?i 
Și 
cu
urma

1. D. Caminschi (Știința Buc.)
2. L. Darotzi (Știința Cluj)
3. M. Potoceanu (Olimpia Reșița)
4. Alex. Bota (C.S.S. Buc.)
5. L. Berea (Dinamo)
6. C. Georgescu (Știința Buc.)
— T. Șerban (Progresul)
3. Șt. Varfalvi (C.S.S. Cluj)
9. Gh. Trohanl (Ct. sp. sc.

10. Gh. Albert (C.S.S. Cluj)
Buc.)

ACTIVITATEA LA ZI
• In cadrul competiției „Cupa ora

șului București“, organizată de comi
sia orășenească de baschet s-au înre
gistrat pînă acum următoarele rezul
tate: Unirea—Voința (f) 44—36 (26-19); 
Dinamo—Rapid (m) 81—63 (32—36) ;
Steaua—Progresul 87—46 (50—18).

Jocurile următoare se vor desfășura 
duminică după-amiază, în sala Giulești, 
după următorul program : de la ora 
16 : Progresul—Voința (f) ; Rapid— 
Unirea (f) ; Rapid—Progresul (m), Di
namo—Steaua (m).

• întrecerile campionatelor școlare 
ale Capitalei au intrat în faza fina
lă. Rezultate tehnice: Feminin: S.M. 
5—S. M. 1 41—26; S. M. 
23—21 ; S. M. 36— S.M. 
S.M. 29— S.M. 20 36—26; 
S.M. 26 47—27 ; S. M. 3

11—S. M. 3 
26 20—0 ;
S. M. 5— 

— S.M. 29
25—20 ; S.M. 36— S. M. 1 20—15 ; S.M. 
20 — S. M. 11 28—24 ; Masculin : S.M. 
7 — S.M. 1 51—47 ; S. M. 12— S.M. 3 
75—43 ; S.M. 22— S. M. 17 55—42 ; S.M.

S. M. 22 — S.M.
S. M. 20 65—41 ;

S.M. 17—

20 — S.M. 13 44—43 ; 
1 65—40 ; S.M. 12 — 
S.M. 13— S.M. 3 87—27; 
S.M. 7 50—44.

Competiția 
nată clar de 
S.M. 22, care 
locurile 1—2. 
pută a fost mult mai echilibrată, fi
nalistele fiind cunoscute abia după 
ultima etapă. Jocurile finale vor avea 
loc duminică în sălile de la S. M. 11, 
S.M. 12 și sala Floreasca, după urmă
torul program : Masculin — locurile 
1—2 : S. M. 12 — S.M. 22; locurile 
3—4 : S.M. 7 — S.M. 20 ; locurile 5—6: 
S. M. 13—S. M. 1 ;
S. M. 3 — S. M. 17;

1—2.
3—4 :
5—6 : 
7—8 :

fost domi-
M. 12 și

masculină a 
formațiile S. 
de altfel își vor disputa 
La fete, în schimb, dis-

ceastă distanță, devenită olimpică, 
Caminschi a mai dat înapoi, deși 
„europenele" de la Leipzig puteau 
să-1 stimuleze puțin.

Clujeanul L. Darotzi ocupă 
1962 locul 2 în ambele probe 
simte — se pare — satisfăcut 
ceastă poziție de secundant. în
lor s-au grupat pe listă o serie de 
tinere elemente, dintre care doar Alex. 
Bota a realizat un salt calitativ. Din 
rîndul celorlalți mai promit clujenii 
Gavril Morar și Ștefan Varfalvi. In 
ceea ce-1 privește pe Mibai Potoceanu, 
deși bine clasat, trebuie să spunem 
că din partea lui ne 
mult. Dar poate anul

★
Valoros la timpul 

în momentul de față de cele mal 
bune performanțe mondiale, recordul 
probei feminine la 100 m spate stă 
neclintit de patru ani și mai bine, 
ca o acuzare la adresa spatisțelor 
noastre fruntașe. Fosta recordmană a 
țării, Maria Both s-a apropiat mereu 
în ultimii ani de cifra record și ne- 
mai reușindu-i nimic, a spus în 1962 
adio activității competiționale.

In lipsa înotătoarei din Tg. Mureș, 
media primelor 5 a scăzut simțitor, 
întrucît Anca Trohani și Henriette

așteptam la mai 
acesta...

lui, dar departe

I

locurile 
locurile 
locurile 
locurile

locurile 7—8: 
Feminin 
- S. M.S.M. 5

S. M. 3 — S. M.
S. M. 29 — S. M.

ii; 
36;

1 ;
S. M. 26 — S.M. 20.

CRISTIAN POPESCU—coresp.

PRONOEXPRES
(2—0) și Fio- 
egal cu Ata- 
A pierdut cu

(3—1), Genoa (1—0), Milan 
rentina (1—0)- A terminat 
lanta, Venezia și Bologna. 
Juventus (1—3).

Intemazionale — în deplasare : A în
vins pe Genoa (3—1) și Bologna (4—0). 
A terminat egal cu Mantova, Palermo, 
Fiorentina, Modena și Torino. A pierdut 
cu Catania (0—1).

Milan — acasă :.A 
(3—1), Torino (2—1) 
A terminat egal cu 
Fiorentina, Mantova

Napoli — în deplasare : 
meci egal cu Venezia (1—1).

Roma — acasă : A învins pe Napoli 
(3—0), Modena (2—0), Bologna (3—1) și 
Sampdoria (2—0). A terminat egal cu 
Juventus. Fiorentina, Venezia. A pier- 
ddt cu Lanerossi (0—1) și Milan (0—1).

Mantova — în deplasare : A făcut 
meci egal cu Modena, Atalanta, Milan, 
Catania și Sampdoria. A pierdut La 
Inter (0—1).

Torino — acasă : A învins pe Mantova 
(1—0), Spal (2—1) și Venezia (1—0).

Palermo — în deplasare : A ciștigat 
doar la Venezia (1—0).

Catania — acasă : A învins pe Inter 
(1—0), Venezia (3—2), Genoa (3—1), Mo
dena (3—2), Atalanta (2—0) și Torino 
(3—0). A terminat egal eu Roma și Man
tova. A pierdut cu Juventus (1—5).

Spal — în deplasare : A învins pe 
Palermo (1—0). Sampdoria (1—0), Man
tova (1—0) $i Venezia (1—0).

Cr Iată acum programul concursului 
de săntămîna viitoare (nr. 5 din 3 -fe
bruarie) :

1. Juventus—Florentina
2. Atalanta—Milan
3. Internazionaîe— Catania
4. Mantova—Torino
5. Modena—Roma
6. Napoli—Spal
7. Sampdoria—Lanerossi
8. Venezia—Genoa
9. Catanzaro—Bari

10. Lucchese—Brescia

11. Messina—Cagliari
12. Padova—Parma 
Sp. Palermo—Bologna

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOSPORT Nr. 3
din 20 ianuarie 1963

special 11,6 variante a cite 4.310

SlMBĂTA
HOCHEI. Patinoarul „23 August", ora 

10 : Voința M. Cluc—Știința Cluj ; ora 
17 : Avîntul ~ •
Brașov ; ora 
rești.

HANDBAL 
la ora 15 : 
popular" : 
nr. 2 — 2 ' __ .
întîlniri în cadrul 
Vestitorul—Progresul (f)*, 
(m), Știința—Rafinăria Teleajen (m),
Metalul „23 August"—Dinamo București 
(m), Steaua—Dinamo Bacău (m).

VOLEI. Sala Giulești, de la ora 16,15 : 
Aurora—IPROMET (f), Sănătatea— 
Olimpia (f), Electronica—C.S.A. III (m), 
Oțelul—Grivița Roșie (m), IPROMET— 
Sănătatea (m).

Gheorghieni—Steagul roșu
19 : Steaua—Știința Bucu-

IN 7. Sala Floreasca, de 
jocuri în „Cupa Sportul 

C.S.S.—Rapid (f) și S.S.E. 
S.S.E. nr. 1 (f) ; în continuare 

„Cupei de iarnă” : 
C.S.S.—Rapid 

Teleajen

A apărut

Revista de șah
învins pe Bologna 
și Palermo (2—0). 
Venezia, Atalanta, 
și Catania.

Un singur

Pr.
lei; Categoria I 49 variante a cite 3.082 
lei; Categoria a II-a 793,3 variante a 
cite 85 lei; Categoria a IH-a 4874,3 va
riante a cite 20 lei.

Celor 11,6 variante cîștigătoare ale 
premiului special le revine cite ' '*
(premiul special + premiul de 
ria I).

Nr. 1/1963
DIN SUMAR :

7.392 lei 
catego-

LOTO-CENTRAL
La tragerea Loto-central din

25 ianuarie 1963, au fost extrase din. urnă 
următoarele numere :

43 31 89 81 75 88 87 40 61 45
Premiul special A : 40 61 31
Premiul special B : 87 45 43
Premiul special C : 75 89 81
Fond de premii : 731.374 lei.
Tragerea următoare va avea loc vineri 

februarie 1963, în București, str.

fața
va- 
cai.

ziua de

1 ___
șelari nr. 8, la orele 19.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

— Un an rodnic...
— Botvinic țși apără titlul în 

lui Petrosian.
— Privire teoretică asupra unei 

riante din apărarea celor doi
— A XV-a ediție a campionatului 

R.P.R. de șah.
— Finaluri instructive.
— Activitatea șahistă în țară : 

printre șahiștii ieșeni.
— Șah Magazin : O carte rară de șah 

in Biblioteca Academiei R.P.R.
— Șahul prin corespondență,
— Studii și probleme : Varia^iuni pe 

o temă modernă.
— Combinații, partide scurte.

oOOOOOCXX)OOOOOOOOCC>OOOOOOOOOOOOOC

De Sa I. E. B. S.
— Patinoarul natural de la Centrul de 

antrenament nr. 2 (Doherty) din 
Plevnei este deschis pentru public 
nic între orele “ ' "
chiriază ghete

9—13 și 15 —21. Se 
cu patine.

★
tocurilor de hochei

R.P.R. i

cal. 
zil- 
în-

pe 
care 

artificial

— Din cauza _____  _
gheață din cadrul camp, 
au loc zilnic pe patinoarul 
din parcul „23 August", patinajul pen-

tru public se suspendă pentru zilele de 
sîmbătă 26 și duminică 27.1.1963.

★
— Biletele pentru jocurile de hochei 

pe gheață se 
patinoarului.

găsesc de vînzare la casa

★
de astăzi s-a deschis un 
natural, care va funcție-

— începînd
nou patinoar , ___ . _ _ - -
na zilnic la complexul sportiv Floreas- 
ca între orele 9~13 și 15—21. —

Stock200 m (recordul lumii 2:19,9 T.
(recordul Europei 

1962) ; (re' 
1961).

— S.U.A. — 1962) ;
2:15,0 Kuppers — R.F.G. 
cord R.P.R. 2:26,5 D. Caminschi

1. D. Caminschi
2. L. Darotzi
3. M. Potoceanu
4. Al. Bora
5. G. Morar (C.S.M. Cluj)
6. L. Berea
7. M. Cerchez (Steaua)
8. T. Șerban
9. Gh. Trohani

10. Gh. Albert

FEMININ

2:27,6 
2:29,8 
2:33,2 
2:37,1 
2:38,0 
2:10,1 
2:40,1 
2:4»,8
2:41,8 
2:42,3

100 m (recordul lumii 1:09,0 Lyrm Burke
— S.U.A. — 1969) ; (recordul Europei 
1:10,1 R. Van Velsen — Olanda — 1967) :
(record R.P.R. 1:15,0 Eva Banfi — 1958).

1. A. Trohani (C.S.S. Buc.) 1:18,2
2. H. Țincoca (Rapid) 1:18,4
3. C. Balaban (Dinamo) 1:20,2
4. N. Gordin (Rapid) 1:22,0
5. E. Botezata (Progresul) 1:22,4
6. M. Dimescu (C.S.S. Buc.) 1:22.5
7. E. Totan (C.S.S. Buc.) 1:23,2
8. D. Tomov (Steaua) 1:25,0
9. M. Muscă (OlimDia Reșița) 1:27,6

10. E. Rety (C.S.S. Cluj) 1:28,0

DUMINICA

HOCHEI. Patinoarul „23 August”, ora 
10 : Știința Cluj—Avîntul Gheorghieni ; 
ora 17 : Știința București—Steagul roșu 
Brașov ; ora 19 : Steaua—Voința Miercu
rea Ciuc.

VOLEI. Sala Giulești, de la ora 8,30 : 
Vulcan—Aurora (m), M.T.Tc.—ICECHIM 
(m), Voința—IPROFIL -------
Tehnometal 
ția (m).

BASCHET.
16 : meciuri 
rești” :

(m), C.S.P.—
(m), Dinamo I — Confec-

Sala Giulești, de la ora 
în „Cupa orașului Bucu- 

Progresul—Voința (f), Rapid— 
Unirea (f), Rapid—Progresul (m), Di
namo—Steaua (m).

SCRIMA. Sala de la stadionul Repu
blicii, de la ora 10 : „Cupa orașului 
București", etapa a IlI-a (ultima).

GIMNASTICA. Sala Floreasca, de la 
ora 9 : finala „Cupei orașului Bucu
rești".

A apărut Nr. 1
ianuarie 1963

al revistei

SPORT Șl TEHNICA
In acest număr veți putea citi ar

ticole interesante din următoarele 
activități tehnico-aplicative : aviație, 
alpinism, radioamatorism, mo'to- 
ciclism, turism, tir, cosmonautică, 
electronică etc.

VA PREZENTAM DIN SUMAR
e Două expediții în Pamlr 

Alo, nava cosmică ? Aici Pă- 
mlntul :
Aerosania — vehiculul zăpezilor 
O sută de avioane într-o... cameră 
Aripi — de la pasăre la avionul 
supersonic
Noi automobile sovietice 
Telecomanda și aplicațiile ei 
Radioamatorismul in -----
Prescurtări folosite de 
Motociclete de curse 
Sfatul specialistului 
ee bujie folosim 
Știri, noutăți, reportaje
Magazin (Elixirul scufundătorilor, 
Jatva 1963, Cu motocicleta po 
vîrftil Omul, Kartingul se afirmă, 
Cuvinte încrucișate, Știați că... 
etc.).

Revista poate fi procurată de Ia 
toate chioșcurile de difuzare a presei 
din întreaga țară.

O

e
o

1962
radioamatori
moto ciclist :



Capitalei
Campioana

PINZE

iL
mândrească

trebuie să-i

pasiune 1 
sezon întreg 
apele lașului

în patru rinduri

Să facem.., prezentările: Cristina 
Oană (Dinamo), in etate de 9 ani, 
care a cucerit duminică titlul de cam- 
pioană a Capitalei la patinaj artistic, 
categoria 9—10 ani. Și aceasta pare 
să fie doar începutul, fiindcă mica 
patinatoare de la Dinamo are pers
pective de a face o figură tot atit 
de bună și la finala concursului re
publican rezervat copiilor.

Firește, „tăticul", Ilie Oană, antre
norul echipei de fotbal Petrolul, are 
toate motivele să fie mulțumit. Dar

șl Cristina dorește să se 
cu tatăl ei. Și Ilie Oană 
ofere, cit mai des, asemenea ocazii.
Prima ar fi turneul din Liban...

In nici o întreprindere din Tîmă- 
veni nu se practică gimnastica in 
producție

Pricepi 
Șt cere este 
Gimnastica-n
A început cu... pauza !

dificultate
cauza.
localitate

V. D. POPA

Geta Pitică stăpînește bine pro
cedeele tehnice, dar dovedește o 
condiție fizică scăzută.

Vâzind-o minuind paleta, 
Poți să conchizi la o adică : 
Prin joc o recunoști pe Geta 
Da-n rezistență e.., Pitică !

C. MAZILU

SEEEEEăEE
FLORIN OVIDIU, BUCU

REȘTI. — 1) Hochcistul
Anton Biro joacă acum 
la Steaua. El n-a luat 
parte insă la meciurile 
disputate pînă acum în 
cadiiil turneului final al 
campionatului republican 
de hochei pe gheață, din 
cauză că este accidentat. 
— 2) Portarul echipei de 
fotbal Știința Cluj, Si- 
mion Mog-uț, împlinește în 
aprilie 30 de ani. Este o- 
riginar din comuna Zlatna, 
regiunea Hunedoara. Alte 
echipe la care 
jucat : Recolta Tg. 
Știința... Timisoara 
dicina-iași.

a mai 
Mureș, 
și Me-

UN GRUP DE 
DIN IAȘI. — Unii 
dv. au afirmat că 
Gram, de la Dinamo Ba
cău, are 25 de ani,

ELEVI 
dintre 
Matei

SANIE CU
Pasiunea 

După ce un 
au străbătut 
sub razele dogoritoare ale 
soarelui, trei iubitori ai 
iahtingului — Gh. Florea. 
Gabriel Calețeanu și irig 
P. Dobrovolschi — și-au 
făcut apariția, în plină iar
nă, pe Si ut-ghiol cu o ori 
ginală ambarcațiune. Sa 
nia cu pânze pe care o ve 
deți în fotografie a fost 
concepută de ing. P. l)o- 
brovolschi,

‘arborada și i 
iole olimpice, 
xate pe 
spri jină 
garanță 
desigur 
la ^votan" — o 
mai favorabil 
^juupului.

utilizîndu-se 
velatura untA 

Patinele, fi- 
o traversă care 
saruloliiM, dau „săniei" 

deplină și — ceea ce sporește 
jiirnicoul ceasurilor petrecute 

pe care nici cel 
nu o poale da

vi lesă 
vini

E. P ETRE-coresp.

UN ADEVĂRAT FONOIST
presă a anun- 
Izaz a încetat

Un arbitru precaut

Hecent. o teleeraniă de 
țat că in orășelul sirian 
din viață Mahmud Vardan, in etate de 
163 de ani. O dată cu anunțarea morțli 
lui Mahmud Vardan, se făcea presupu
nerea că acesta ar fl fost cel mai bătrin 
om din lume.

Se pare insă ci această presupunere 
nu este întemeiată. Intr-adevăr, In presa 
sportivă din Franța a apărut știrea că. 
in Iran, trăiește și este cunoscut ca un 
bun... mărșăluitor, bătrinul Sayed Aii, 
al cărui act de naștere datează din... 
1770 ! El are deci 193 de ani și așteaptă, 
ca orice om, să i se spună........ mulți
înainte !“

Un amănunt : și copiii ii merg pe 
urme. Cel mai in virstă are... 120 de ani.

rioada 1952—1954, cind nu 
mai era chiar atît de 
tmâr. — 2) Ne întrebați
dacă Ia tenis de masă se 
schimbă paletele după fie
care set. Nu ! Poți juca 
și o viață întreagă cu a- 
ceeași paletă. Și-apoi, cre
deți că dacă Radu Negu- 
lescu mi-ar da paleta lui, 
i-aș lua locul in Lotul na
țional ? Eu unul mă în
doiesc î

trei ori consecutiv) și tot 
de a ti tea ori și Cupa 
R.P.R. (de patru ori 
consecutiv) — 2) Cele 7 
ediții de pînă acum ale 
campionatului mondial de 
fotbal au avut loc : în
1330, în Uruguay, în 1S34, 
în Italia. în 1938, în Fran
ța, în 1950, în Brazilia, 
în 1954, în Elveția, în 
1958, în Suedia, în 1962, 
în Chile. — 3) ,Cuth se 
procedează la invnînavea

Un arbitru italian, Enninio Concia- 
torri. in viața de toate zilele funcțio
nar la poștă, a ajuns la concluzia că 
printre ustensilele perfectului arbitru 
trebuie să se găsească pe lingă fluier 
și cronometru, și un... revolver. Așa 
a venit „echipat" la meciul de divizia 
a IV-a dintre Virtus—Pamezia și Os
tenise—Roma.

La un moment dat, Conciatorri s-a 
văzut în situația de a trebui să-1 eli
mine de pe teren pe unul din jucă
torii echipei gazdă. Apoi, cum spiri
tele se... Infierbîntaseră, el a găsit 
că e mai bine să fluiere sfîrșitul me
ciului cu 5 minute mai devreme, ui
ți nd că dezavantajează astfel echipa 
locală.

Jucătorul eliminat din joc a intrat 
atunci pe teren și a cerut socoteală 
arbitrului. In loc de orice răspuns, a- 
cesta a scos un revolver și a tras un 
foc în aer. punînd pe goană atît pe 
jucători cît și pe spectatori, dar ajun- 
gînd apoi, cum e și firesc, in fața 
justiției.

Pe fața lui Andrei Căliman stăruia un zîmbet stînjenit. 
Nu știa nici el de ce. De ani de zile se obișnuise cu tumultul 
mulțimilor adunate dea lungul șoselelor, cu vuietul veio 
dramului, și astăzi in sala de festivități a liceului era totuși 
sfios, altfel ca de obicei. Obișnuit să se prezinte în fața piib’î- 
culu; in tricoul purpuriu al clubului „Elanul", îl stinghereau 
poate hainele elegante, cravata cu nodul artistic. Sau cine 
poare spune precis, la revederea cu sala de festivități pe care 
o părăsise m urmă cu 12 ani, in sufletul său se redeșteptaseră 
amintirile și simțea acta undă de respect care-1 cuprindea 
de fiecare dală cind trecea prin fața zidurilor liceului

Ascultă puțin distrat pe antevorbitorii săi, sportivi de 
asemenea cu renume care-și povesteau drumul parcurs 
de ei si presărat eu nenumărate victorii și titluri de mare 
prestigiu. Zimbi in timp ce-și netezea șuvița de păr rebel 
care-i cădea pe frunte. încă de pe vremea cind era elevul 
acestui liceu, de la șuviță îi rămăsese porecla de „Ciufulici*. 
Tot așa ii spuseseră și acum unii profesori, iar Dan Stama- 
tescu, venerabilul dascăl de limbă franceză, îl interogase jumă
tate in glumă jumătate in serios, chiar din clipa revederii :

— Măi Călimane, fac prinsoare că nici acum nu cunoști 
regula iui ,.si condițional* ? oii, mai știi, ai fost pe Ia Paris

ți-or fi explicat-o franțuzii, că eu n-am putut să ți-o vîr 
cap.
De fapt Andrei Căliman se gîndea Ia toate acestea fiindcă 

avea puține emoții. Ce să le spună elevilor ? Să le povestească 
cursele sale, victoriile sau poate ceva despre cele văzute 
peste hotare. Le cunoșteau desigur și știa că n-are stofă de 
povestitor. Și iată că veni momentul cind trebui să vorbească.

— „Dragi prieteni, sincer să fiu, nu știu ce ati dori să 
afiați de la mine. Poate aveți vreo preferință, vă rog să 
spuneți. Aștept sugestiile voastre*.

După o clipă de rumoare se ridică un băiețandru înalt, 
cu ochelari. Sigur o să mă întrebe dacă am fost elev bun, 
disciplinat, ce premiu am luat, in ce clasă. La ideea aceasta 
privi îngrijorat spre rindul I unde erau profesorii.

— „Tovarășe Căliman. aș vrea să ne spuneți care a fost 
cea mai frumoasă cursă din viața dv., cea mai aprigă poate, 
cursa de care i ă aduceți aminte cu cea mai mare plăcere*.

In primai moment Andrei Căliman râmase descumpănit, 
apoi un gind năstrușnic se înfiripă in mintea lui. Tuși ușor 
și adresindu-sr interlocutorului său care-i devenise dintr-o dâtă 
deosebit de simpatic, ca și întregn săli, începu.

— ..Cu plăcere. Teamă mi-e insă că vă voi dezamăgi. Nu 
am să vă relatez nici o cursă internațională, nici vreun cam
pionat mondial. Cele ce urmează s-au petrecut în urmă cu 
vreo 10 ani. pe cind eram student și ciclist începător.

Era o zi de sfirsit de august cind dogoarea soarelui se 
mai domolește, frunzele prind culori ruginii, oamenii se pre
gătesc de cuJesv! viilor, iar elevii... de școală. Mai precis, 
era spre sfîrșitul vacanțeL

Locuiam in sat ni unde ro-am născut, împreună cu ai mei, 
bucurindu-mă de fiecare zi însorită și așteptind o scrisoare. 
Ban uiți des^ur^. de la o fală.

Nu știu de ce ne certasem, dar eu eram destul de supărat. 
Mai ales eă așteptarea se prelungea. Cum august își revărsa 
cu dărnicie bogăția de culori iar soarele ne lumina din zori 
pină-n asfințit îmi răcoream năduful in iazul de lingă șosea. 
Iar antrenament făceam zilnic pe sosea. Xu era, desigur, o 
so^ea națională, dar druiru-î bine întreținut mă îmbia, 
mai ales că după ce făceam vreo 9—16 km ajungeam 
la gară, unde cercetam posta așteptind desigur scrisoarea.

Iată insă că- intr-o zi. ajuns acasă, găsesc pe meseioara 
din camera mea un plic. M-am aruncat asupra lui dar scrisul 
străin, necunoscut, mă descurajă atit de tare incit am azvîrlit 
scrisoarea in fundul unui sertar. Abia după masă, căutând, 
nu știu ce. am dat peste plic.

Intr-o doară deschid scrisoarea și ce credeți ? îmi scria 
o prietenă a Mioarei. Vrind, se vede, să ne împace, mă anunța 
că deși ea — adică Mioara — nu spune nimic, regretă cele 
in timpi ate. Și dacă vreau s-o văd. echipa lor de handbal 
pleacă astăzi, adică ziua in care eram, in Cehoslovacia ; iar 
trenul kw trece pi in gara noastră la 15,37. Am sărit ca ars, 
dar ceasul arăta 15,28. Am inurziat doar pentru a smulge, 

boschet din fața casei o 
zvirlît asupra bicicletei. In 
privire spre cadranul cea-

Varietăti
3

bal, 
<»teva

P. ROTARU, ONEȘTI. — 
In partida cu echipa bra
ziliană Gremio, disputată 
în aprilie 1961, Petrolul a 
fost condus ia pauză cu 
1—0 și apoi cu 2—0. «lu
cind apoi excepțional, pe
troliștii au înscris 4 go
luri la rind. ba am putea 
spune cinci, referindu-ne 
și la... autogolul înscris 
de FZorea în ultimele mi
nute de joc. Scor final, 
deci: 4—3 pentru Petrolul. 
A fost un meci, cum se 
spune, de „zile mari“.
' ROMULUS BATRINA. 
ARAD. — 1) Voleibalista
Doina Ivănescu este soția 
fotbalistului Ivănescu, de 
ia Steaua și sora volei
balistului Gh. Corbeanu, 
de Ia Dinamo. — 2) știința 
Ciuj n-a cîștigat niciodată 
campionatul țării la fot
bal, dar s-a clasat de 

ori pe locuri frun-

DRAGOI, BUCU
REȘTI. — S-a mai arătat 
acest lucru : la executarea 
uniți aut de poartă, min
gea nu este în joc dec*t 
după ce a depășit careul 
de 16 metri.

alții au spus că este 
etate de 29 de a<ni. Are... 
28 de ani. Dacă știam, 
făceam și eu pariu ! Iată 
și celelalte date cerute : 
este născut în comuna
Poiana, regiunea Cluj.

CONSTANTIN SAIDA C, 
LUPENI. —- i) Tudor 
raschiva a jucat 
6 ori în echipa 
ționaJă de fotbal, în

SIMION BUDA, 
MUNA PINCOTA. - 
mai midte jocuri în echipa 
națională de fotbal le-a 
avut Bod&la: 48. In „cla
sament “ urmează Gheotr- 
ghe Albu și Ștefan Dobai 
eu cîte 41

co- 
Ceie

de meciuri .
Fa
de 

na- 
pe-

JANIN 
CRAIOVA, 
cîștigat de 
natul tării

CONDEESCU, 
— 1) Steaua a 
6 ori campio- 
la fotbal (de

„Cupei 
atunci 
multe 
diferență de goluri ?*. In 
acest caz cîștigă echipa 
cu cei mai tineri jucă
tori. Dar măcar de-ar fi 
multe echipe cu un mare 
număr de goluri marcate 
și cu puține primite. Ne 
facem forte să intervenim 
la „Loto-Pronosport” să 
acorde mai multe ...cupe ț

N. ȘTEFANESCU, BUCU
REȘTI. — Brazilia, Italia 
și Uruguay au cîștigat 
de cite două ori campio
natul mondial de fotbal. 
Dacă viitorul campionat 
mondial din 1966 se încheie 
cu victoria uneia din 
«ceste trei țări, 
Rimet* intră 
posesia ei.

Lot o-Pronosport* 
cind două sau mai 
echipe au aceeași

a*
cupa Jules 
definitiv în

ION POȘTAȘU

Nu se poate spune că baschetba
listul francez Muller. din echipa 
Sarrebourg, n-a fost in «zi de coș“ 
în meciul pe care formația sa l-a 
susținut, nu de mult, 
împotriva echipei 
Neuves Moisons. Par
tida a fost foarte 
spectaculoasă și 
încheiat cu victoria 
primei echipe: 99-69. 
Nu mai puțin de... 
72 de puncte reușite 

învingători, 
realizate de 

jucător.

spre disperarea mamei, dintr-un 
mină de trandafiri, apoi m-am 
ultimul moment am aruncat o 
sul ui ; îs,”

Fără să țin seama de nimic, 
disperare.

La început picioarele păreau 
ritm îndrăcit, dar cu rind începui să 

• ineetinez viteza. Așteptam să aud din 
autocamion. " 
daiirii puși intre maiou și cămașă mă 
dar încetasem să mai sinx durerea. 
„ contra cronometru ", a vind de data 
acele care se mișcă neiertător pe_____ , __ __  ____
metal îaaintind spre o țintă comună cu a mea, gara. Minu
tele se scurgeau, dar o dată cu ele zburau și kilometri sub 
roțile bicicletei. Nu îndrăzneam să mă uit la ceas, din două 
motive : întîi nu puteam parcă descleșta mîinile de pe ghi
donul bicicletei și mi-era teamă totodată să nu mă descurajez 
văzind cîte minute s-au scurs. Un șuierat de locomotivă a 
trecut o clipă prin inima mea, iar picioarele parcă mi-au 
înțepenit. Apoi am început să gonesc iarăși. După un pilc 
de copaci știam că începe să se vadă acoperișul cu olane 
roșit De aci mai e un kilometru. Ritmul picioarelor «
leră parcă la comanda unui glas nevăzut care 
repede... mai repede... mai repede...

Cind mi-a apărut în fața ochilor împăienjeniți de 
și sudoare peronul și panglica șerpuitoare a unui 
drum argintiu, de undeva, de la o cotitură a căii ferate, 
făcu apariția locomotiva. Sosisem la timp.

întors acasă, am refăcut mintal drumul parcurs, fă ei nd un 
mic calcul matematic. Nouă kilometri și ceva de șosea in mai 
puțin de 15 minute. Aproape 40 de kilometri pe oră. O cifră 
la care nici măcar nu visasem pe vremea aceea.

Atunci am ințeles eă sint sau mai bine zis că pot deveni 
un bun ciciist. A fost cursa cea mai indirjită din viața mea...“.

— „Iar fata... se auzi un glas din fundul sălii, v-ați mai 
văzut cu ea ?"

— „De multe ori. mai ales că ea este acum... soția mea, 
sfîrși Andrei Căliman povestirea, în aplauzele furtunoase ale 
întregii săli.

ani
că

s-;

început să pedalez cu

se Împotrivesc acestui 
trec hopurile fără să 

spate clacsonul vreunui 
rămînea pustie. Tran-dar ca un făcut soseau 

înțepau la fiecare pedală, 
Goneam ta intr-o cursă 
aceasta ca adversar nu 

eauran, ci un colos de

se acc©- 
sacada :

obosea! ă 
nesfîrșit 

își

singur 
Muller.

Cel 
bunic 
sportului 
îndoială, 
ciclist 
Van 
Multiplul 
mondial 
bunic ia 
38 de anii

★
mai 

din

au 
un 
de

tînăr 
istoria 

este, fără 
cunoscutul 

belgian Rik 
Steenbergen. 

I campion 
devenita

vîrsta de...

Un—da—sân

al celei care 
recunoaștem 
motivele să

ION CO5MIN

încerce

(TASS)

Familia
Brumei

cind a sărit peste ștacheta 
„atletul 

Valeri Brumei n-a fost atit de emoționat

Poate că nici atunci 
ridicată la înălțime a-record de 2,26 m, 
cosmic1 _____ __ . _____ , _ _____ ___ _
ca in momentul cind, in fața ofițerului de stare 
civilă, a rostit tradiționalul „da“, consfințind 
rința sa de a lua in căsătorie pe gimnasta 
rin-a Larionova.

Privind chipul fermecător 
venit tovarășă de viață, să 
cordmanul lumii avea toate 
o emoție puternică.

Foto:



Mime, la Istanbul, 1 Un grup de atleți sovietici’ Doi antrenori sovietici despre echipa de hochei

Voleibaliștii de la♦

debutează in
Rapid București

C. €. I. 1963
a plecat în S. U. A pe gheață a U.R.S.S și campionatele mondiale

au plecat în S.U.A.

Principala competiție de volei con
tinentală deschisă echipelor de dub 
are programate pentru miine opti
mile de finală ale ediției 1963, cea 
de a IV-a a Cupei campionilor eu
ropeni.

Campioana masculină a țării, Ra- 
p.d București, reprezentanta noastră 
in întrecerile din „C.C.E.**, concu
rează in grupa B, intilnind, după 
cum se știe, la Istanbul, pe cam
pioana Turciei, Galatasaray. Returul 
intilnirii se va desfășura in ziua de 
10 februarie, la București. Echipa 
care va totaliza un setaveraj supe
rior în meciurile de la Istanbul și 
București urmează a primi peste o

de finală, replica 
optimea în care 
și la 10 februa-

lună, în sferturile 
învingătoarei din 
se intilnesc (mîine 
rie) campioanele Franței și Belgiei.

Cit privește partida de mîine, cu 
prilejul căreia echipele Rapid Bucu
rești și Galatasaray Istanbul se gă
sesc pentru prima oară față în față, 
bineînțeles că in mod normal cam
pioana noastră nu poate pierde. Cu
lorile feroviarilor, conduși de an
trenorul Ștefan Roman, vor fi apă
rate în disputa de duminică de ur
mătorii zece jucători: Nicolau, Plo
con, Ardelea, Grigorovici, Mincev, 
Dragon, Chezan, Săndulescu, Bă- 
răscu și Gheorghiță.

La 24 ianuarie 
cunoscuții atleți sovietici Valeri Bru
mei, Igor Ter-Ovanesian și Valori Bu- 
lîșev. Cei trei atleți sovietici vor par
ticipa la campionatele de sală ale 
S.U.A. care vor avea loc la Madison 
Square Garden din New York, 
vor participa, de asemenea, Ia 
cursuri în orașul Los Angeles.

turneul din Canada și me- 
intemaționale susținute de

In vederea Turneului U. E.F.A.

MECIURILE PRELIMINARII DINTRE ECHIPELE
AUSTRIEI SI R. F. GERMANE

Ei
con-

susține un meci cu selecționata olim
pică a Cehoslovaciei, iar la 2S fe
bruarie mm 
unde vom juca 
campionatelor cu 
club".

Vorbind despre
ni, Cemîșev a subliniat faptul

Concursul de schi
de la Saalbach (Austria)

— In statiu-

După cum se știe, pentru califica
rea in turneul final U.E.F.A. rezer
vat juniorilor vor avea loc mai multe 
meciuri preliminarii. Printre acestea 
este programat și jocul dintre echi
pele Austriei și R.F. Germane. Pri
mul meci va avea loc in Austria la 
24 februarie iar revanșa la 10 mar
tie in R.F.G. In vederea acestor 
partide lotul vest-german, care cu
prinde 21 de jucători, și-a început 
pregătirile. Din lot nu face parte 
nici unul din jucătorii care au evo
luat anul trecut in Turneul U.E.F.A. 
Iată numele jucătorilor: Lower, El- 
ting; Side ns pinner, Pyrczek, Kauf
mann; Bemer, Weilbăcher, Heitkamp, 
Kleine, Rumor, Muller; Sandmann, 
Neizer, Glaser, Diirrschnabel, Krallert, 
Pfeifer, Lindner, Zaczyk, Vogt și 
Bach.

(F.C.mans (Anderlecht), Van Vijue 
Bruges), Segers (White Star).

mijlocași: Taelemans (Anderlecht), 
Ondin (F.C. Liege), Marmenout (F.C. 
Bruges).

înaintași: Beurlet (Standard), Van 
Hees (Beerschot), Hermans 
schot), De Vrindt (Overpelt 
Crombez (R.C. Tournai), Khun 
se), Lambert (F.C. Bruges),
(Standard), Vanderoy (Anderlecht), 
Cacalier (Jambes), Marcel Jaussens 
(Antwerpen).

(Beer- 
V.V.), 
(Lier- 
Notte

JUNIORII BELGIENI SE PREGĂTESC DE ȘAH DE

VIENA 25 (Agcrpres).
nea de sporturi de iarnă Saalbach (Aus
tria) au început competițiile de schi 
pentru cupa ..Toni Mark**. Proba fe
minină de coborire desfășurată pe o 
plrtîe de 2 800 ni a fost câștigată de 
austriaca Edda Kainz cu timpul de 
2:33,76. Ea a fost urmată de Sieglinde 
Brauer (Austria) — 2:34,29 și Fwer- 
binger (R. F. Germană) — 2:35,77. 
llona Midoș (R.P.R.) s-a clasat pe 
locul 13 în 2:43.85.

Proba masculină a revenit lui Wolf
gang Bartels (R.F.G.) ou timpul de 
2:55,63 (pîrtia a măsurat 3800 m).

După 
ciurile 
echipa de hochei pe gheață a U.R.S.S., 
antrenorii lotului, Arkadi Cernîșev 
și Anatoli Tarasov, au făcut citeva 
declarații în ce privește pregătirea 
hocheiștilor sovietici înaintea campio
natelor mondiale, despre elementele 
cele mai talentate din lotul U.R.S.S., echipa Smoke Eaters, care va repre- 
despre hocheiștii canadieni precum și 
despre favoriții „mondialelor** din 
acest an.

Arkadi Cemîșev a spus, 
altele, că echipa 
cat în Canada și 
hoslovacia și R. 
medie de vîrstă 
este deci — a spus în continuare an
trenorul sovietic 
jumătate de an decit cea de 
trecut. Nu știm 
propiat echipa 
maxim, dar sperăm că Pină 
viitor, la Jocurile Olimpice 
Innsbruck, ea Va obține o 
maximă. Nu este exclus să 
la serviciile experimentalilor '■ 
și Aleksandrov, dar intenționăm tot
odată ca tinerii din echipă să cîștige 
cit mai multă experiență și prin ur
mare să-i folosim cit mai des. In ce 
privește programul nostru de pregă
tire, amintim că in februarie vom

printre 
U.R.S.S. care a ju- 
în partidele cu Ce- 
D. Germană are o 
de 23 de ani. „Ea

mat tinără cu 
anul 

dacă in viitorul a- 
va da randamentul 

: anul
de la 

formă 
apelăm 

Pucikov

Campionatele de patinaj artistic ale R. S. Cehoslovace
Au luat sfînșit recent campiona

tele de patinaj artistic ale R. S. Ce
hoslovace. La feminin, primele locuri 
au fost ocupate de Mrazkowa, Groza- 
jova, Simonova, Zaleska, Maskova; 
la dublu titlul de campioni a revenit 
perechii Kubikova — Votruba, urmați 
de Wlachowska — Bartosziewicz și

LA BEVERWIJK

Renisova — Komarek; la 
cel mai bun s-a dovedit 
Divin, urmat de Kotek, 
și Turna. Frații Eva și 
nov au cîștigat titlul 
dans, urmați pe locul doi de perechea 
Babicka — Holan. In urma acestei 
întreceri a fost desemnat lotul care 
va reprezenta R. S. Cehoslovacă la 
apropiatele campionate europene de 
patinaj artistic. Iată componența de
legației : Mrazkova, Maskova (femi
nin), Divin, Kotek, File (masculin), 
Kubikova — Votruba și Wlachowska 
— Bartosiewicz (dublu) și Eva și Pa
vel Romanov, Babicka — Holan 
(dans).

pleca la Stockholm. 
pină la începerea 
echipe suedeze de

hocheiștii canadie- 
că

Canada la campionatele mon- 
va fi întărită cu numeroși ju- 
din alte echipe. „Trebuie să 
atenția că jocul canadienilor 

„tare" decit cel

zenta 
diale 
cători 
atrag
este cu mult mai 
practicat in mod obișnuit de forma
țiile europene. Contra cehilor este cu 
mult mai ușor să joci decit împo
triva canadienilor; nu numai pentru 
că ne cunoaștem reciproc mult mai 
bine, ci pentru că ei joacă un hochei 
„curat".

In continuare, antrenorul Tarasov 
a relevat faptul că, deși echipa 
U.R.S.S. nu a jucat cu Smoke Eaters, 
et ?l-a făcut o imagine clară asupra 
valorii echipelor amatoare din Ca
nada. „Echipele pe care le-am întilnit 
— a spus Tarasov — joacă simplu, 
foarte „tare" și cu o țintă precisă: 
să tragă cit mai mult la 
ferența dintre hocheiștii 
profesioniști și amatori 
mare, superioritatea netă
voarea primilor. Echipele amatoare 
canadiene sint mai slabe decit cele 
din Cehoslovacia sau Suedia. In ce 
privește echipa favorită pentru cam
pionatele mondiale, aș putea spune 
că ea ar fi Suedia, dar, așa cum se 
intimplă de cele mai multe ori, sur-, 
prizele nu sint excluse in asemenea 
ocazii. De multe ori, favoriții 
pierdut, ceea ce nu este exclus 
la acest campionat mondial".

Vorbind despre jucătorii cei mai 
talentați, cei doi antrenori sovietici 
au desemnat drept cel mai autentic 
talent al echipei U.R.S.S. pe tînărul 
Firsov. Dar există și alte elemente 
tinere și valoroase în echipa 
a U.R.S.S. — au declarat ei.
de jucători tineri se afirmă în clu- 

pot fi folosiți în curînd

poartă. Di- 
canadieni 

este foarte 
fiind in fa-

masculin 
a fi din nou 
File, Nepela 

Pavel Roma- 
la proba de

au 
nici

actuală 
O serie

După cum anunță ziarul „Les 
•ports" — Bruxelles, fotbaliștii ju
niori din Belgia au început pregă
tirile în vederea Turneului U.E.F.A., 
care va avea loc în Anglia. Antre
norul Louis Verboven a selecționat 
mai întii un lot alcătuit din 23 de 
sportivi, urmind ca la începutul lunii 
aprilie, in cazul obținerii calificării 
în urma meciurilor preliminarii cu 
Luxemburgul, să desemneze lotul de 
16 fotbaliști care va face deplasarea 
în Anglia. Iată cei 23 de tineri ju
cători asupra cărora s-a oprit an
trenorul belgian :

portari: Fraussen (Turnhout), Huy- 
brechts (Standard), Radar (F.C. Lie
ge). Paquet (Daring).

fundași : Granje (S.K. Lierse), Ver- 
leysen (Union St. Gilloise), Berch-

Amsterdam, 25 (Agerpres). — Con- 
tinuînd seria succeselor în turneul fe
minin de șah de la Beverwijk, re
prezentanta R.P. Romîne, Alexandra 
Nicolau, a învins în runda a 7-a pe 
olandeza Van Veringen și a cîștigat 
partida întreruptă cu iugoslava Ljiljak, 
din runda a 6-a, precum și întrerupta 
cu Gombasz (R. P. Ungară). Șahista 
noastră a totalizat astfel 6 puncte 
din 7 
2-3 la 
novici, 
pioana
(U.R.S.S.) singura participantă neîn
vinsă pînă acum. Ea are 6 puncte și 
o partidă întreruptă. Gaprindașvili a 
cîștigat partida întreruptă cu Jova- 
novici, iar în runda a 7-a a învins-o 
pe Bacici.

Marele maestru olandez Donner a 
trecut în fruntea turneului interna
țional masculin de 
wijk, după runda 
învins cu negrele 
nezia). Bronstein
O’Kelly, Van Scheltinga 
S-au dat remize partidele 
viei 
Parma, Pirc — Vandenberg. în runda
13-a, Parma a fost învins de argen
tinianul Pilnik.

șah de la Bever-
14-a,
pe
a

în care l-a 
Than (Indo- 
cîștigat la 

la Langeveg. 
Matano-

Averbach, Trifunovici —

buri, și ei
în echipele reprezentative.

O nouă victorie a lui Victor Ciociltca

posibile, situindu-se pe locul 
egalitate cu iugoslava Jova- 
Lidera turneului este cam- 
lumii Nona Gaprindașvili

in turneul de la Dad Liebenstein
Runda a zecea a turneului de 

de la Bad Liebenstein i-a prilejuit un 
nou succes reprezentantului nostru, 
Victor Ciociltea. El l-a învins cu ne
grele pe șahistul polonez Balcerowski. 
în celelalte partide ale rundei s-au

șah

; t'.C
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fotbal din R.D.G. care 
joace anul trecut cu o

Federația britanică de șah se pronunță

în numărul 18 al Buletinului Olim
pic Romin a apărut articolul intitulat 
„Cui folosește embargoul in sport ?", 
luindu-se atitudine împotriva politicii 
de discriminare dusă de o serie de 
țări din Europa occidentală, care 
refuză in mod sistematic vize de in
trare sportivilor din Republica Demo
crată Germană și din alte țări socia
liste. Se știe cit 
de mult rău aduce 
mișcării sportive 
și colaborării inter
naționale pe tă- 
rimul sportului a- 
ceastă politică a 
adepților „războiu
lui rece". O serie de 
diale și europene au trebuit să fie 
aminate sau chiar anulate, altele s-au 
desfășurat fără participarea celor 
mai reprezentativi sportivi, pierzin- 
du-și astfel semnificația.

Ideile exprimate în materialul 
apărut în Buletinul Olimpic Romin 
au fost călduros îmbrățișate de Fede
rația de șah a Marii Britanii, al 
cărei secretar, dl. A.F.Stammwitz, a 
adresat redacției următoarea scrisoare:

„Vă mulțumim pentru exemplarele 
trimise nouă din Buletinul dv. pe care 
il apreciem in mod deosebit. Vă scriu 
in legătură cu articolul din Nr. 13 
■„Cui ii folosește embargo-ul in sport". 
In țara noastră sintem foarte des puși 
în dificultate din cauză că vizele de 
intrare sint refuzate echipelor din 

R.D.Germană. Astfel, a fost cazul unei

echipe de 
trebuia să 
echipă irlandeză in „Cupa campionilor 
europeni", precum și al echipelor de 
boxeri și șahiști care n-au putut ob
ține vize pentru Anglia. In ceea ce 
ne privește am obținut aprobarea din 
partea F.I.D.E. pentru a organiza anul 
trecut la Londra campionatul mondial 

studențesc, dar am 
aflat — din feri
cire la timp și am 

fi) stabilit un alt loc 
desfășurare — 
echipa R. D. G.
poate

vizele de i
Diferite organizații sportive 
țara noastră s-au 
acest „embargo", 
gleză de inot s-a 
invite o echipă 
pentru un meci 
noastră, la Cardiff, la sfirșitul acestei 
veri. Rămine de văzut dacă aceste 
eforturi vor primi investiture 
oficială, dar este clar că autori
tățile din Berlinul de Vest continuă 
să împiedice organizarea de campio
nate mondiale și această atitudine 
este stupidă și dăunătoare. Avem im
presia că se fac eforturi hotărite pen
tru a schimba in viitor această stare 
a lucrurilor. Poate cunoașteți faptul 
că in țara noastră este greu de obținut 
sprijin financiar pentru organizarea 
campionatelor mondiale dar, chiar 
cînd acest sprijin există, apare ridicol 
faptul că ele nu pot avea totuși loc

campionate mon-

obține 
intrare. 

> din 
străduit să înlăture 
iar Federația en- 
incumetat chiar să 
a R. D. Germane 
cu reprezentativa
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din cauza lipsei de vize pentru echi
pele din R.D.G. Noi sintem dispuși 
să primim orice echipe reprezentative 
și considerăm că deosebirile .politice 
nu trebuie luate in considerație cînd 
este vorba despre activitate sportivă. 
Pentru aceste motive am fost deosebit 
de interesat citind articolul dv. In 
același timp sper că am precizat in 
această scrisoare că „embargo“-ul

aplicat echipelor R.D, Germane 
are nimic de-a face cu noi înșine și 
cu alte organizații sportive care și-au 
exprimat in repetate rinduri dorința 
de a invita echipele din R.D.G. 
diferite competiții'1.

Al dv.
A. F. STAMMWITZ 

secretarul Federației britanice de

la

șah

înregistrat rezultatele: Fuchs — Da- 
mianovici 0—1, Baumbach — Minev 
1—0. Szily — Polugaevski 0—1, Lie- 
berth — Jansa 1—0, Pitsch — Szilaghy 
1—0, Malich — Gipslis și Karaklaici 
— Uhlman remize.

După zece runde în clasament con
tinuă să conducă Polugaevski cu 7’/2 
p. Urmează : Damianovici 7 p., Karak- 
laiei 6% p., CIOCILTEA, Gipslis, 
Pitsch, Lieberth 6 p., Malich 5‘/2 p., 
Minev 5 p., Fuchs 4>/2 p. etc.

• Disputat Ia Santiago meciul in
ternațional de fotbal dintre echipa 
chiliana „Colo Colo“ și renumita for
mație braziliană Santos s-a încheiat 
cu scorul de 2—1 (2—0) în favoarea 
jucătorilor brazilieni.

• Reprezentanții comitetelor olim
pice din R.P.D. Coreeană și Coreea de 
sud, întruniți la Lausanne, au căzut 
de acord să formeze o echipă unită 
pentru cea de-a 18-a ediție a Jocu
rilor Olimpice de vară de Ia Tokio.

• Jucătorii japonezi de tenis de 
masă și-au început pregătirile în ve
derea campionatelor mondiale, care 
vor avea loc în cursul lunii aprilie 
la Praga. Echipa masculină este al
cătuită din fostul campion mondial 
lehiko Ogimura, 
campion 
Konaka, 
țării din 
nină are 
fostă campioană mondială. Din echipă 
mai fac parte K. Ito, M. Seki și K. 
Yamanaka.

K. Miki, actualul 
al țării, O. Kimura și K. 
finalist al campionatului 
1962. Reprezentativa femi- 

în frunte pe K. Matsuzaki.

• Suedezul Erik Carlsson a cîștigat 
pentru a doua oară consecutiv cursa 
automobilistică raliul Monte Carlo. 
Desfășurată în condiții neprielnice 
(zăpadă, ger, polei) întrecerea a fost 
dominată anul acesta de automobi- 
liștii țărilor scandinave. Pe locul doi 
și trei s-au clasat două echipaje fin
landeze. La cea de-a 32-a ediție a 
raliului automobilistic Monte Carlo 
s-au înregistrat cele mai multe aban
donuri din istoria probei. Din 296 echi
paje numai 109 au terminat între
cerea. Nici un concurent plecat din 
Atena și Lisabona nu a reușit să 
ajungă la Monte Carlo.
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