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Spartachiada de iarnă 
retului, competiție de 
care cuprinde in aceste 
pasionante întreceri, sute
mii de tineri și tinere se bu
cură de 
în satele 
lectiviștii 
birlădene 
sportului 
zentat în
tul întrecerilor Spartachiadei. 
De acest lucru ne-am putut 
convinge zilele trecute, cind
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Turneul final al campionatului de hochei

inia Miercurea Ciuc a făcut un pas important spre titlu

*

hochei — 
mare seară 
turneul fi- 
republican.

ampionatul din acest an a 
schis în hocheiul nostru 
ea întrecere dintre echipele 
ua și Voința Miercurea 

:, ceea ce a mărit intere- 
amatorilor de 
nți in număr 
ară — pentru

1 campionatului
-adevăr, după ce anul tre- 
Steaua a câștigat titlul 
csmra-candidat, iată că 

cele două formații sînt 
librate ca potențial și acest 
libru și-a găsit exprimarea 
mai plastică în meciul 

de duminică seara, cîști- 
de Voința cu o diferență 

Acest rezultat

Irei conduce pucul sub privirile lui Clsaka. (Fază din jocul 
Steaua 2—1). Foto: T. Roibua

hipajul romin de bob Panțuru - Maftei 
ucerit „Cupa mondială a tineretului“ 
pista de la Igls a luat sfîrșlt 
nică campionatul mondial 
ob 2 persoane, cu victoria 
lui italian Monti-Sciorpaes, 
a realizat în cele patru co- 

timpul de 4:27,04 stabilind 
elași timp și recordul pîrtiei 
OS,46. Pe locurile următoare 
clasat Italia n și Anglia I. 
rumoasă comportare a avut 
ijui romin Panțuru — Maf- 
ire, ooupînd locul 10, a cu- 
„Cupa mondială a tinerc-

P R
Duminică diminuata, pe pis- 

i acoperită Floreasca, a ve
il o fată de 13 ani, și-a în
ălțat cu destulă greutate 
antofii cu cuie (era primul 
i concurs de atletism), u 
rut un moment de tresa
re ciad l-a auzit pe arbitrul 
PÎ grav și autoritar striglnd 
sare Ciobotnru Adriana”, a 
ornit cu pași timizi, s-a gin
it o clipă să se întoarcă, 
'ar a întîlnit privirea anlre- 
orului său Alexandru Stoe- 
eseci și s-a trezit în groapa 
e nisip, acoperită cu aplauze 
arise 1,41...
Apoi au urmat o serie de 

urprize. Ci leva fete i-au 
trins mina, clțiva băieți au 
ălut-o „bărbătește* pe umăr, 
punîndu-i că australianul 
'orter — medaliat olimpic la 
felbourne — purta și el oche
ai. Așa că... In sfirșit, ciad 
văzut că alți âțiva tovarăși 

acordă Voinței prima șansă la 
cucerirea titlului (în retur, 
această echipă poate ieși cam
pioană chiar cu un meci nul 
în meciul decisiv) dar lupta 
rămîne deschisă pentru că o 
victorie a bucureștenilor la 
două goluri diferență ar face 
ca titlul să rămină în Capitală.

Importanța pe care cele două 
echipe au acordat-o meciului 
de duminică s-a văzut din mă
surile de precauție pe care 
le-au luat. Atît Voința cît și 
Steaua au jucat numai cu cîte 
două linii 
una nici 
arunce în
In apărare, Steaua a jucat tot

tulul” atribuită în fiecare an 
echipajului de tineret care rea
lizează cel mai bun rezultat. Per
formanța sportivilor romtni este 
cu atît mai meritorie cu cit et 
»u întrecut echipaje renumite ca 
tde ale R. F. Germane (I), de
ținător al titlului mondial, Elve
ției, Suediei, Franței, Canadei, 
ș.a. Cel de al doilea echipaj ro- 
min, alcătuit din Ene și Pa- 
șovskl, s-a clasat pe locui 15.

I M A
umblă prin catastife ca să 
vadă cît a sărit Ioli in 1949, 
a căzut pe gloduri. La urmă 
de lat am venit și noi, cu 
aparatul de fotografiat, așa 
că biata Adriana mai, mai 
să se piardă cu firea...

★
1.4] la ]3 ani. după citeva 

luni de lucru, și In primul

timpul cu doi fundași (Czaka 
și Raduch) iar Voința cu trei 
(Varga tot timpul, iar Balint 
I și Cazimir Hollo au schimbat 
între ei). Steaua a pus accen
tul pe apărare (unul din ata- 
canți s-a retras mereu ca al 
treilea fundaș) iar în atac s-a 
bazat pe contraatacuri deru
tante, cu atît mai periculoase 
cu cît Voința se situa mereu 
pe poziții ofensive, avansate.

Și acum, cîteva scurte consi
derații asupra comportării echi
pelor participante 
final, in ordinea 
lui :

1. Voința
(Antrenor

A dominat
forța sa de joc, prin omogeni
tatea valorică a lotului. Jocul

Campioana 
handbal în 
București, a 
că, în capitala R.P.F. Iugosla
via, o nouă partidă internațio
nală. De data asta, ferovia
rele noastre au întîlnit puter
nica selecționată a Belgradu
lui, în care au evoluat nu mai 
puțin de 6 jucătoare din e- 
chipa reprezentativă, în frunte 
cu Radmila Radunovici, Mira 
Jasici și Ruzica Miladinovlci.

într-o convorbire telefonică 
avută cu prof. Gabriel Zugră- 
vescu, antrenorul campioane
lor noastre, am aflat și unele 
amănunte despre acest 
Prima repriză a fost echili
brată. Jasici a 
în min. 11, iar 
șit să egaleze în 
din nou gazdele 
ducerea (2—1 în 

joc.

deschis scorul 
Boțan a reu- 
min. 13. Apoi, 
au avut con- 
min. 14), pen-

M O Ț I E
concurs, e In fond o perfor
mantă de valoare. Cert e că 
In atletismul nostru trebuie 
intensificată campania pentru 
descoperirea altor multor ta
lente care abia așteaptă, să 
iasă la lumină.

In carul Adrianei Ciobo- 
taru meritul e al antrenorului 

un succes deosebit și 
raionului Birlad. Co

de pe meleagurile 
— prieteni noi ai 

de mase — s-au pre
număr mare la star-

acțio- 
viteză, 

lor 
Astfel, 

(min

tru ca un minut mai tîrziu. 
Constanța Dumitrescu să res
tabilească egalitatea, transfor- 
mînd o lovitură de la 7 metri: 
2—2. scor cu care s-a ter
minat repriza.

După pauză, echipa noastră 
a jucat excelent. Feroviarele 
au imprimat meciului un ritm 
mult mai susținut, au 
nat variat și în mare 
folosind adesea „arma” 
preferată, contraatacul. 
Maria Constant inesen
22, 24 și 26) și Elena Hedeșlu 
(min. 23) au finalizat cu suc
ces asemenea acțiuni, făcînd 
ca echipa noastră să conducă 
la un moment dat cu 6—2. 
In tot acest timp, publicul r 
aplaudat cu căldură frumoasa 
demonstrație a jucătoarelor

(Continuare in pag. a 4-a)

Alexandru Sloenescu 
trecind prin dreptul unei școli 
din Lugoj și văzlnd-o pe A- 
driana sărind, s-a apropiat și 
a continuat s-o privească. Și-a 
dat seama că 
curtea școlii are 
care probează pe 
campioană. Astăzi, 
t’a luni, Sloenescu 
nu s-a înșelat.

★

Ce zici, tovarășe Stoc- 
ncscu, să scriu ceva 
un foc de paie ?

— Scrie liniștit. 
ar.e . calități fizice 
e serioasă, fruntașă 
lă și, 
odată 

.atleta* din 
o detentă 

viitoarea 
după cile- 
afirmă că

Adriana 
deosebite, 

la 
uită

școa-
mai ales, nu 
nimic.
Iii ne. Să știi 

cronicarul. Și nu te 
Cin’te-a pus ?

MOAN CHIRII,A

am vizitat comuna Fălciu, 
tuată la extremitatea estică a 
raionului Birlad.

Gerul a mai slăbit ceva. Pe 
pantele line ale dealurilor se 
revarsă un furnicar de oameni. 
Săniuțele zvicnesc ca niște să
geți pe zăpada geruită, dueîn- 
du-i pe concurenți spre linia 
6osirii. Minutele și secundele 
șint marcate pe fișele de con
curs. Fiecare rezultat este în
soțit de aprinse comentarii.

— Ai văzut ? Mihai l-a între
cut pe Petrică !

— Sigur că da. Ieri Mihai a 
făcut, mai bine de două ore 
antrenament...

Se pun. deci, probleme noi 
in sportul de mase sătesc. A 
apărut, firească, necesitatea 
pregătirii.

Dar nu numai aici este ani
mație. Pe oglinda de gheață a 
patinoarului amenajat prin 
muncă voluntară se întrec nu
meroși concurenți în probe de 
viteză; la căminul cultural se 
desfășoară pasionante partide 
de șah și tenis de masă; pe 
salteaua de lupte, flăcăii se în
trec la trîntă...

„Secretul” acestei bogate par
ticipări l-am aflat într-o

gradinaru
H. NAUM

dis-
V.

(Continuare In pag- a 2-a)

Sârbă toarea gi mnasticii
12.000 de participanți la „Capa orașului București”

Moment emoționant: echipa de băieți a școlii de 8 aru nr. l'.D a.'» 
raionul 16 Februarie primește .Cupa orașului Bucure-t.

(Citiți în pag. a 3-a comentarii după marea competiție a midia 
gisauști).

lată-ne în plin sezon de 
iarnă. Mercurul termometrelor 
so menține la multe grade 
sub zero. Gerul, însăt —“ 
sperie pe excursioniști, 
o săptămînă rodnică de 
că sau de învățătură fiecare 
se gîndește să petreacă cit 
mai plăcut o zi de odihnă. 
Și iată bilanțul doar al unei 
singure, zile: 3 garnituri de 
trenuri și 5 autocare au luat 
drumul munților. Excursioniș
tii din asociațiile Planificarea, 
Meteorul, Electronica și-au dat 
întilnire la probele de schi și 
săniuș din cadrul S par lac hi a- 
dei de iarnă a tineretului.

lală o imagine de pe piftia 
Clăbucet sosire.

luni 4 
de di-

Federația ronună dc natație și 
întreprinderea de exploatare a 
bazelor sportive organizează ou 
centru de inițiere la înot pentru 
copii între 5—10 ani la bazinul 
acoperit Floreasca.

Acest centru va funcționa, sub 
conducerea unui antrenor dc spe
cialitate ,cu începere de 
februarie 1963 în grupe 
inineață și după amiază.

Informații și înscrieri, 
la bazinul .acoperit Floreasca în
tre orele 9—13 și 16—20. Tele
fon 11.64.06.

zilnic.



in activitatea sportivă de mase
Spartachiada de iarnă a tineretului Constructorul Brăila — SĂRBĂTOARE SPORTIVĂ LA S. M. T. RECEA
]*M DE ȘCOLARI S-AU ÎNTRECUT 

LA SANIUJE

Zăpada care a căzut din abundență 
ți la Constanța a permis — după 15 
ani — organizarea unui concurs de 
săniuțe in acest oraș.

Participarea numeroasă, buna or
ganizare, condițiile naturale favora
bile, au făcut ca acest concurs să se 
bucure de succes. La startul întrece
rilor au fost prezenți TOOO de elevi 
din 20 de școli constănțene. Pe locuri 
fruntașe s-au clasat elevii Nicolae 
Bivolaru. Mircea Calamatchi, Nicolae 
Roșu, Mihai Anghel, Petre Voiculescu 
și alții.

L. BRUCKNER — coresp.

ELENII CLUJENI SE ÎNTREC 
CU ÎNSUFLEȚIRE

Elevii clujeni participă cu mare in
teres Ia intrecerile Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. Recent a avut loc 
un concurs de schi, săniuș și patinaj 
la care au luat parte 200 de con
curenți. Pentru mobilizarea făcută 
merită evidențiați profesorii de edu
cație fizică de la școlile medii nr. 10, 
14 și 15 și de la școlile de 8 ani nr. 
3, 4, 6 și 8. Iată pe cei mai bine cla
sați dintre concurenți: schi-băieți : 
loan Lazăr (Șc. medie nr. 14); fete: 
Viola Osz (Șc. nr. 4); săniuș: băieți: 
Mircea Bolboacă (Șc. m. 14); fete : 
Lucreția Moldovan (Șc. m. 14) ; pa
tinaj — băieți : Mircea Cenau (Șc.

O REUȘITA DUMINICA SPORTIVA 
LA SCHI

Inițiativa consiliului orășenesc 
UCFS, sprijinită de comitetul orășe
nesc U.T.M. Sinaia, de a organiza 
o „duminică sportivă" în cadrul Spar
tachiadei de iarnă a tineretului s-a 
bucurat de un frumos succes. Peste 
100 de tineri din Sinaia și din Buș
teni s-au întrecut cu mult entuziasm 
în probele de schi și de săniuș or
ganizate pe pîrtiile din jurul schi- 
liftului din Sinaia. Iată ocupanții 
primelor locuri: slalom uriaș fete 
8—10 ani: Rodica Cherciu (S.S.E. Si
naia); băieți 8—10 ani: Cristian Ni- 
țoi (S.S.E.); fete 10—12 ani: Rodica 
Megianis (S.S.E.); băieți 10—14 ani : 
Bogdan Ion (S.S.E.); băieți 14—18 
ani: I. Juncu (S.S.E.); fond 1 km 
băieți pînă la 10 ani: A. Tilinca 
(S.S.E.); 3 km băieți peste 10 ani : 
Gh. Crăciun (Carpați Sinaia); săniuțe: 
Avram Marin (S.S.E.).

MIHAI BOTA 
corespondent

★
Am mai primit scrisori despre în

trecerile Spartachiadei de iarnă a 
tineretului de la corespondenții noș
tri : B. Balazs (Odorhei). Gh. Manafu 
(Tr. Severin), E. Teirău (Bacău), I. 
Fețeanu (C. Muscel), M. Cruceanu 
(Babadag), V. Cacoveanu (Cluj), I. 
Plâvițu (Reșița). I. Hasașiu (Timă- 
veni), AL Jilău (Oradea). I. Leș (Lu
goj), N. Cirstocea (Filiași), N. Pirvu 
(Caransebeș) ș.a.

o asociație tinără 

cu rezultate frumoase
Asociația sportivă Constructorul, 

înființată pe lingă întreprinderea de 
șantiere a Combinatului de prelucrare 
a stufului este una dintre cele mai 
tinere din orașul Brăila.

Deși de la constituirea ei au trecut 
doar cîteva luni, despre ea se pot spu
ne lucruri frumoase. In ultima lună 
numărul membrilor UCFS a crescut 
cu încă 1600, în registrul de evidență 
figurînd acum peste 3 600 de tineri 
și tinere. In prezent, in cadrul aso
ciației există 7 secții Pe ramură de 
sport.

Secțiile de volei, tenis de masă 
și bbx și-au început deja activitatea 
sub conducerea unor cadre bine ca
lificate. Tinerii care muncesc aici ca 
și o parte dintre vîrstnici au luat 
inițiativa de a construi prin muncă 
voluntară o serie de baze sportive 
simple, necesare desfășurării în bun® 
condițiuni a activității la disciplinele 
sportive îndrăgite.

N. COSTIN — coresp.

Drumul spre Recea era înzăpezit. 
In primele ore ale dimineții numai 
cu tractorul puteai să răzbați printre 
troiene. Nimeni nu mai credea că 
oaspeții, sportivii de la G.A.S. Curti- 
șoara, vor veni în vizită la Recea. 
La ora 11 a adus cineva vestea la 
sediul stațiunii: „sosesc cei de la 
Curtișoara". Tractoriștii oaspeți au 
învins nămeții, astfel că tradiționala 
întîlnire sportivă dintre tinerii de 
la S.M.T. Recea și Curtișoara s-a 
desfășurat și de data aceasta.

întrecerile sportive ce au al 
loc, au atras în sala de festivii 
a stațiunii, cu tot timpul neăriell 
mulți spectatori care au ^claul 
reușitele concursuri de tenis de ma 
trîntă, șah și demonstrația box) 
lor slătineni.

In fotografii: La mesele de a 
față în față tractoriștii din Kq 
și Curtișoara; pe scena sălii de I 
tivități își măsoară forțele la tri 
doi tineri tractoriști.

GH. AMUZA

m. 16); fete : Eva Molnar (Șc. m. 6).

PETRE NAGY — coresp.

CONCURSURI
IN ORAȘUL BRĂILA

Reportaj
in comuna
Fălciu

(Urmare din pag. 1)

care a căzut în 
de temperatura 

scăzută, clubul 
organizat duml-

în 36 de asociații sportive, din to
talul de 53, cu contribuția activului 
voluntar, au fost angrenați în între
ceri peste 10 000 de participanți. In 
•ceasta direcție merită evidențieri 
asociațiile Școala medie nr. 4, Șc. m. 
N. Bălcescu, Laminorul, Progresul, 
F. C. Brăila, Voința etc.

Desfășurarea concursurilor primei 
etape se află într-un stadiu avansat. 
Profitind de zăpada 
ultima perioadă și 
care s-a menținut 
sportiv orășenesc a
nică întreceri de săniuțe și schi. La 
aceste întreceri au participat peste 
1000 de concurenți, elevi ai școlilor 
profesionale, elementare și medii.

Sînt însă și asociații sporiive care, 
deși au avut asigurate toate condi
țiile, nu au acordat importanța cu
venită acestei competiții de mase. în 
acest sens, pot fi citate asociațiile 
sportive Dunărea (președinte M. Pă- 
trașcu), Constructorul (președinte Gh 
Stroie și Celuloza (președinte Emil 
Sobolevschi). E timpul ca și aceste 
asociații să treacă la treabă.

250 de partici- 
mai mulți decit 
UCFS care acti- 
noastră sportivă.

pe

Colectivul de corespondenți 
din Brăila

cuție cu președintele asociației spor
tive Progresul Fălciu, tov. Constan
tin Apostolache.

— Comitetul de partid ne-a îndru
mat și sprijinit permanent. Astfel 
am ajuns ca, în colaborare cu orga
nizația de bază U.T.M., să mobilizăm 
la concursuri peste 
panți, de două ori 
numărul membrilor 
vează în asociația
Am folosit din plin și ajutorul 
care ni l-au oferit învățătorii lancu 
Grama și Radu Nuțu, ing. zooteh- 
nistă Maria Budeanu și medicul Ma
ria Radu. Pînă acum am organizat 
întreceri la 7 ramuri sportive, ur- 
mind ca în zilele viitoare să se des
fășoare și alte sporturi.

Numărul cel mai mare de partici- 
panți l-au înregistrat concursurile de 
săniuș (80), șah (60), tenis de masă 
(40), tir (35) și gimnastică (32). Popu
larizarea competițiilor s-a făcut cu 
multă vreme înainte de începerea

concurenților 
sala căminu- 
concursurilor 
și trîntă. In- 
muncii noas-

întrecerilor. Regulamentul concursului 
a fost prelucrat în organizația de 
bază U.T.M., în detașamentele pio
nierești și la căminul cultural. Tre
buie să vă spun de altfel că la ob
ținerea acestor rezultate am primit 
un prețios sprijin din partea condu
cerii căminului cultural „Dimitrie 
Cantemir" (director Constantin Peni- 
șoară). In afara faptului că a contri
buit efectiv la popularizarea compe
tiției și la mobilizarea 
ne-a pus la dispoziție 
lui pentru desfășurarea 
de șah, tenis de masă 
drumarea permanentă a
tre de către comitetul de partid, co
laborarea cu organizația de bază 
U.T.M., căminul cultural și conduce
rea G.A.C.-ului, sprijinul primit din 
partea inginerilor, învățătorilor și 
medicilor din comună — aceștia sînt 
factorii care ne-au dat posibilitatea 
să mobilizăm la startul ediției dîn 
acest an a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului — cel mai mare număr 
de concurenți din scurta istorie spor
tivă a comunei noastre.

Cele relatate de către tov. C. Apos
tolache, președintele asociației Pro
gresul din comuna Fălciu, nu mai 
necesită comentarii. Ar trebui, în fi
nal, să adăugăm doar lista campio
nilor Pe asociație, la ramurile spor
tive care și-au încheiat întrecerile 
Spartachiadei : tenis de masă — băie
ți, Radu Nuțu, fete — Lucia Sofra
ză, șah — băieți, Mihai Grancea, fete, 
— Jana Săvuca. Trîntă: Ion Nicolae, 
Dumitru Țicău, Sandu Cireș, Vasile 
Lapteș. Gimnastică: echipa G.A.C. 
„Steagul roșU“, săniuș — Dionisie Do- 
nose și Gh. Sîrghie, tir — Constantin 
Anatolie.

Numeroase asociații sportive au organizat duminică, la centrele ame
najate in Capitală' întreceri de schi, patinaj și săniuțe. Concursurile s-au 
bucurat de o largă participare și to bună organizare. Merită evidențiate aso
ciația sportivă Grivița Roșie pentru concursurile de schi și săniuțe organizate 
la Străulești, și asociația Eleclromet, pentru întrecerile desfășurate la sta
dionul Giulești, la care au participat aproape 200 concurenți.

lată un aspect de la întrecerile de schi-fond, desfășurate la Străulești.

Foto: Aurel Crișan

Zilele trecute, consiliul asociației 
sportive Progresul-Tîrgoviște a or
ganizat în cadrul campionatului a- 
sociației, un reușit concurs de schi 
și săniuș. La schi s-au disputat două 
probe, slalom și fond, la care au 
participat numeroși amatori de spor
turi de iarnă și un număr mare 
de spectatori. La buna reușită a 
întrecerii au contribuit și arbitrii de-.

DIN EXPERIENȚA ASOCIAȚIILOR SPORT

Vom organiza mai multe competiții de ma
ca anul trecut

Tinerii colectiviști din Perșinari, 
raionul Tîrgoviște, practică cu pa
siune fotbalul, voleiul, handbalul, șa
hul, tenisul de masă și atletismul. în 
anul care a trecut asociația sportivă 
Voința-Perșinari a fost reprezentată 
în „Cupa Agriculturii" de nu mai 
puțin de 230 tineri, iar la crosul 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie" au 
luat startul 70 de sportivi. Asociația 
sportivă Voința Perșinari a organi
zat 3 duminici sportive foarte reu
șite. Numărul membrilor UCFS a a- 
juns la sfîrșitul anului 1962 la 141, 
toți cu cotizația achitată la zi. Aso
ciația noastră dispune de o frumoasă 
bază materială: terenuri de fotbal și vo
lei, pistă de atletism, garnituri de 
șah și tenis de masă. Din fondurile 
proprii am cumpărat două rînduri 
de echipament.

Cu sprijinul organizației U.T.M., 
consiliul asociației a înființat anul 
trecut două echipe de volei, băieți 
și fete. Tinerii voleibaliști, fiii har
nicilor colectiviști, se pregătesc sub 
conducerea instructorului voluntar 
Dumitru Dumitrache.

La început ne-a fost greu. Sub 
influența unor mentalități învechite,

legați la concurs de comisia 
cală de schi.

Cei mai buni la probele de 
S-au dovedit C. Păun și O. Marinescu,
iar la săniuș T. Eftimie și N. Petre.

Pentru concursurile viitoare s-a 
înscris un număr mare de membri 
ai

10-

schi

fetele se sfiau să apară pe terel 
de joc în costume de sport. 1 
acum, după ce au prins dragoste 1 
sport, rîd ele însele de concepția I 
care au avut-c . I

Și iată că, la scurt timp după I 
ființarea celor două echipe, fail 
jucătorilor de volei din Perșinari 
trecut de hotarele comunei. Aci 
voleibaliștii noștri sînt cunoscuți I 
tot raionul.

Anul 1963 l-au început tinerii spl 
tivi colectiviști din Perșinari cu s| 
cese și mai frumoase. La întrece» 
fazei pe asociație a Spartachiadei I 
iarnă a tineretului s-au întrecut I 
de tineri și tinere, cu peste 40 rl 
mult decît în ediția trecută. Pe p| 
be situația se prezintă astfel : la I 
niuțe peste 100 de participanți I 
mai bunii C. Tobosaru, M. Dano» 
cu, Roveica Popa, Maria Popesc! 
la șah 12, locul I I. Danolescu ;1 
gimnastică 2 echipe fete și băieți, | 
care s-au remarcat Maria Popea 
Maria Petrișor, Maria Preda ; la tq 
de masă 6, locul I G. Andronache J 
cros 30, locul I Maria Buzescu.

încă din primele zile ale ani] 
am pus un accent deosebit pe mul 
de atragere a noi membrii în al 
ciația noastră și astfel număl 
membrilor UCFS s-a mărit de I 
141 cîți erau la 31 decembl 
la 162. In planul de muncă 
anul în curs am prevăzut, printre) 
tele, organizarea unui număr mai m 
de competiții sportive ca anul tred 
participarea echipei de volei bă 
în campionatul raional, iar iubit) 
drumeției vor lua parte la dife! 
excursii și vor forma o echipă mi| 
de orientare turistică.

asociației Progresul-Tîrgoviște.

M. AVANU — coresp.

MARIA ILIE
președintele consiliului asociaț 

sportive Voința—Perșinari



HOCHEI^

Voința Miercurea Ciuca făcut
La panoul notelor mari „Asemenea concursuri am dori să vedem cit mai des...“ t un pas important spre titlu

PAULA ȘTEFAN

Vioaie, mereu cu zimbetul pe buze, 
fiCmiera Paula Ștefan a cules dumi- 
lica trecută aplauze la scenă des- 
hisă. Echipa Școlii medii nr. 7 „I.L. 
laragiale" din care face parte, a ocu- 
'■a.1 locul II in finala „Cupei orașului 
Sucurești".

Cu o seară înainte de ctmcurs vor- 
>ise la telefon despre acest eveniment

u tatăl ei, Nicolae Ștefan, inginer 
•onstructor. Paula este hotărită să se 
acă arhitectă, să construiască ca și 
Măi ei...

MIRCEA CIOBANU

...Cuvintele aparțin tovarășei prof. Maria Ionescu, antrenor federal, 
la gimnastică. Fusese profund Impresionată (13 fel ca și ceilalți specia
liști preaenți) de tot ce a văzui duminică în sala Floreasca: de la micii 
gimnaști care au evoluai la sol sau la 
tateri, ca și de animația care a existat

aparate, de sala plină de spec- 
in iot timpul concursului.

Este elev in clasa a Vl-a b a școlii 
ie 8 ani nr. 163 din raionul „16 Fe- 
vuarie". In clasamentul general in- 
lividual al „Cupei orașului București1' 
t ocupat locul II. Inimos, perseverent, 
nereu in fruntea diferitelor acțiuni, 
rionierul Mircea Ciobanu și-a ciștigat 
mina și respectul colegilor. Cei care 
-au propus căpitanul echipei repre
zentative de gimnastică a școlii au 
făcut un lucru bun. Duminică, la 
Floreasca, formația de gimnastică a

O INIȚIATIVĂ CARE MERITĂ TOATĂ 
PREȚUIREA

I Răspunzînd unei necesități firești 
— realizarea unui reviriment în 
gimnastică — competiția a constituit 
un bun început în această direcție, 
în dorința de a asigura un cadru 
cit mai corespunzător, inițiatorii ei, 
Secțiunea de învățămînt a Capita
lei, comitetul orășenesc U.T.M., con- 
siliul orășenesc UCFS și ziarul „In
formația Bucureștiului" n-au pier
dut din vedere nici un amănunt, de 
ordin organizatoric mai ales. Numai 
așa s-a putut ajunge la o cifră im
presionantă de participanți (12 000!). 
în acțiune au fost mobilizați cei mai 
mulți dintre profesorii de educație 
fizică (indiferent de specializare), di
rectori de școli, organizații U.T.M., 
consilii ale asociațiilor sportive șco
lărești.

CIND ÎMEINI ENTUZIASMUL 
CU PRICEPEREA...

...nu poți să nu reușești. Astfel 
și-au explicat mulți dintre cei pre- 
-enți la finală succesul obținut de 
micile gimnaste de la Școala nr 111 
(raionul N. Bălcescu): locul I și 
campioană a Capitalei. întîmolarea 
face să fi cunoscut unele amănunte 
din „biografia" acestei echipe... Cu 
trei luni în urmă, prof. Maria Stă- 
pînoiu 
cescu, 
meatul 
vărat,
•paterilor, 
Totuși, nu 
concurs cu elevi pregătiți... 
cumstanță. în acest sens, profesoara
Stăpsnoiu a fost nevoită să facă o 
selecție riguroasă, prin concursuri 
organizate săptămînal. Muncă desfă
șurată pe parcursul multor ore pes
te program. Fiindcă aceeași profe
soară trebuia să pregătească și fe
tele și băieții. In schimb, cu ce re
zultate: locul I pe raion și la fete 
și la băieți !... Apoi a venit finala. 
Costinela Amărinței, Veronica Ba
zan, Rodica Stănescu, Eugenia Lu- 
pea, Sanda Duțu și Eugenia Negrea 
au exprimat în evoluțiile lor. 
entuziasmul și toată priceperea 
nerei antrenoare...

Dar, de entuziasm și pricepere 
poate vorbi și in cazul praf, I 
Diaconu, care a adus pe locul I, in 
finală, echipa de băieți de 
profesoarei Ștefania Găină, 
pa de gimnaști de la „175“ 
de sutimi a despărțit-o de 
campioană !) ca și al majorității pro- 
fesoriior-antrenori pentru care con
cursul a 
rificare 
faptului 
lizati în

ne 
te 
singur concurs ! Mă gîndesc de pe 
acum cum va trebui să le îndrumăm. 
Calea cea mai bună, cred, ar fi un 
centru de inițiere

La această soluție s-au gîndit din 
timp și inițiatorii acțiunii. In acest 
sens trebuie arătat că va lua ființă 
un centru special în care vor fi cu
prinși o bună parte din elevii evi- 
dențiați. Acolo, sub îndrumarea unor 
specialiști, micii sportivi vor desluși 
literă cu literă, alfabetul complicat 
al gimnasticii. Calea către perfor
manță își are începutul aici, la o

la un moment dat: „Cite elemen- 
valoroase sînt prezente intr-un

vîrstă fragedă (calculul metodîștilor g 
arată că la 11—12 ani ar fi „punctul 5 
de plecare..."). Este un fapt nou j 
pentru noî (ne obișnuisem să vedem s 
elevi îndrumați către performanță | 
abia la vîrsta de 16—17 ani !). Dar* 
frecvent în cazul altor țări (atletis
mul sovietic, patinajul 
fotbalul maghiar, natația 
etc. sint atîtea exemple 
sens). Alți copii vor fi 
școlile sportive de elevi și clubul 
sportiv școlar (profesorii de speciali
tate de la instituțiile respective 
și luat duminică, după concurs, 
prim contact cu viitorii membri 
secțiilor lor).

Prin urmare, începutul a fost 
cut. Și a fost făcut bine. Copiii 
arătat că pot face mult pentru gim
nastica noastră de performanță. Acum 
este rîndul antrenorilor.

(Urmare din pag. 1)

cehoslovac, 
australiană 

în acest 
cuprinși în

îndeajuns
jocuri (cu

In
acțiunile

e însă 
această 
concre- 

î.n
Știința

și-a putut 
superioritatea
Steaua, 
atac sînt folosite 

individuale

de ansamblu al echipei nu 
suficient pus la punct și din 
cauză Voința nu 
tiza 
unele
București), 

j prea mult
fiind neglijate combinațiile cu scop 
tactic. Voința are o apărare foarte 
solidă (a primit doar 4 
jocuri) care constituie 
al echipei și în ceea 
ofensiva. Un amănunt 
trei fundași, D. Varga, 
și Fr. Balint au înscris aproape jumă
tate din golurile echipei. Golgeterul 
formației este fundașul Varga (10 

au ' goluri) în timp ce înaintași ca Tacaci
I și Andrei, titulari ai 
nale. n-au înscris nici 
campionatul!

at> 
un 
ai

fă-î

goluri în cinci 
punctul forte 
ce privește... 
elocvent: cei 

Cazimir Hollo

echipei națio- 
un gol în tot

și colega ei, Aurelia Stoi- 
răsfoiau îngrijorate regula- 
competiției. Este foarte ade- 

întrecerea s-a adresat înce- 
sportivilor neclasificați, 
te poți prezenta la un 

de cir-

tot 
V-

• se 
Gh.

Ia „169", 
cu echi- 
(doar 40 
formația

însemnat o foarte bună ve- 
a capacității lor în ciuda 
că foarte puțini sînt specia- 
gimnastică.

CU GfNDUL LA PERSPECTIVE...■coli de 8 ani nr. 169 condusă de el 
ti antrenată de prof. Gheorghe Dia- 
'onu a cucerit primul loc in finala 
,Cupei orașului București".

Prof. Cains Jianu, antrenor al lo
tului feminin de gimnastică, ne spu-

VICTORIA CANIGHER

Urmează clasa a VI-a la școala de 
8 ani Nr. 56 și învață foarte bine: 
are 14 medii de 10! Primii pași in 
gimnastică i-a făcut sub îndrumarea 
zrrof. Mihaela Modrogan. Este foarte 
conștiincioasă și disciplinată. Colegele 
a apreciază și au ales-o președinta 
grupei de pionieri.

A îndrăgit mult gimnastica și vrea 
să se înscrie la Școala sportivă de 
elevi nr.2.

TH5ERTU STAMA

Strădaniile tinerelor gimnaste de la Școala de 8 ani 
cescu) au fost încununate de succes: locul I tn

nr. 111 (raionul N. Băl- 
„Cupa orașului București". 

Foto: V. Bageac

Cîteva puncte de vedere...
ATANASIU, 
Gimnastică:

• PROF. CLAUDIU 
secretar general al F.R. 
„Concursul a fost binevenit. El a con
stituit un fel de preludiu la concursul 
republican pentru copii organizat de 
federație. Inițiativa insă nu trebuie 
să se oprească aici. Așteptăm, așadar, 
eu nerăbdare, ediția a doua a -Cupei 
orașului București»..."

• LECTOR UNIVERSITAR RO
BERT PODLAHA, de la catedra de 
gimnastică a I.C.F. : „A fost o foarte 
reușită propagandă pentru gimnastică-

a corespuns partieularită-

2. Steaua 5
(Antrenor Eugen

4 0 1 48: 8 8
Raduch)

pregătită în 
plăcut prin

S-a prezentat bine 
acest campionat. Ne-a 
jocul său bine organizat în apărare, 
prin claritatea acțiunilor de atac. 
Prin introducerea lui Ionescu în atac, 
alături de Calamar și Szabo I s-a 
realizat o linie excelentă, poate cea 
mai bună a campionatului. De altfel, 
această linie a marcat 26 de goluri, 
Ionescu fiind și golgeterul turului, cu 
13 goluri marcate. El este singurul 
jucător care a marcat în toate meciu
rile suriinute! In apărare, Czaka a 
jucat foarte bine, fiind aproape de 
cea mai bună formă a sa, de acum 
cițiva ani. Important aportul lui Ra
duch, mai ales in conducerea echipei. 
Nu înțelegem in>să de ce Steaua a fo
losit atit de puțin elementele tinere 
și valoroase pe care le are în lot 
(Bianu. Petrescu. Tarcsi). O notă 
foarte bună portarului Crișan

3. Știința București 5 3 0 2 31:18 R
(Antrenor Constantin Țico)

la această formație 
7 jucători lotului re- 
avut comportări ine- 
Avintul și 15—0 cu

In general, a marcat un progres 
față de anul trecut. Totuși se aștepta 
mai mult de 
tînără. care dă 
prezentativ. A 
gale: 5—4 cu
Steagul roșu, joc bun cu Voința și 
sub orice așteptări cu Steaua! Echipai 
i-ar trebui mai multă coeziune tehnică 
și mai ales morală. Certurile între 
jucătom se reflectă negativ în com
portarea pe teren.

4. Steagul roșu 5 113 11:14 3
(Antrenor I. Măzgăreanu)

MARIAN COSTACHE MIHAELA GHEORGHIU

Concursul
ților de virstă ale copiilor, exercițiile 
fiind alcătuite după criteriul atracti- 
vității și aeeesibilității. Ca nivel va
loric — surprinzător de bine. Dovadă 
că s-a 
guință. Ca probleme de viitor... Ar 
fi bine dacă la edițiile următoare, 
accentul va fi pas într-o mai mare 
măsură ne dinamism șl expresivitate".

• PROF.
GHIU, asistent la I.C.F., 
lotului republican masculin : 
făcut totul pentru 
capete tradiție. In 
să fie extinsă, cei 
principalelor orașe 
▼irsta de 11—12 ani, 
fost bine alcătuite corespunzind cali
tăților fiziologice. Cred insă că se 
poate trece la exerciții mai complexe 
care să-i atragă pe copii către -acro
batică»".

HiHneii pretutindeni eu sîr-

COSTACHE GHEOR- 
antrenor al 

.Trebuie 
ca competiția să 
al doilea rînd — 
puțin la nivelul 
ale țării. Pentru 

exercițiile au

• PROF. TRAIAN PREDEȚEANU. 
directorul concursului : „Tot ce s-a 
petrecut la Floreasca a îneîntat. a 
entuziasmat — și ca participare și ca 
organizare. Să ne gindim insă, cu se
riozitate, la viitor. Un mic calcul 
arată că dacă 10 la sută din acești 
copii vor rămine credincioși gimnasti
cii, problema schimbului de miine este 
rezolvată. De aici, concluzia se -des
prinde singură»..."

Ocupă un loc nesperat de bun. A 
fost revelația turneului, deși s-a pre
zentat cu 
lot redus, 
luptă dar 
echipa cu
8 minute în tot campionatul! In două 
meciuri n-a avut nici un eliminat, 
lucru rar întîlnit la hochei

o pregătire sumară și un 
A dovedit mare putere de 
și multă sportivitate, fiind 
cele mai puține eliminări:

5. Știința Cluj 5 10 4 19:42 2
(Antrenor Anton Dibernardo)

Sub nivelul tuturor comportărilor 
anterioare, din cauza lotului redus 

.și a pregătirii sumare. Sufletul echi
pei a fost Cazan I, cel mai tehnic 
jucător al formației, posesor al unei 
capacități de orientare pe teren cu 
totul remarcabilă. El a marcat 10 go-' 
luri.

6. Avîntul 5 9 1 4 16:44 1
(Atrenor Zoltan Tounor)

A făcut față onorabil 
final, pierzînd două jocuri 
(4—5 și 8—9) cu Știința Buc. 
Cluj și terminînd egal cu 
roșu. Lot numeros dar 
diocră.

în 
dus 
s-au 
lor»

turneului 
la limită 
și Știința 

Steagul
de valoare me-

care au con- 
acestui turneu

general, arbitrii 
jocuri in cadrul 
achitat satisfăcător de sarcina

Concursul atlefilor de la Viitorul
Pină alaltăieri era doar un elev 

bun la învățătură (avea notele cele 
mai mari, era membru in cercul de 
geografie al școlii, solist în cor etc.). 
Duminică a confirmat că este și un 
gimnast bun. Un element de bază în 
echipa reprezentativă a școlii de 8 ani 
nr. 56, care la finala „Cupei orașului 
București" a ocupat locul V în cla
samentul general.

Este elevă în clasa a Vl-a b la 
școala de 8 ani nr. 128 din raionul 
V.I. Lenin. Președinta detașamentului 
de pionieri, fruntașă pe clasă la în
vățătură și una dintre cele mai bune 
gimnaste ale școlii.

La concursul de duminică eleva 
Mihaela Gheorghiu a impresionat prin 
siguranța mișcărilor și suplețe. Profe
soarele care o antrenează — Ana Ni- 
chița și Florentina Niculescu — ne-au 
spus că iși pun mari speranțe in ea.

Duminică, în sala Floreasca II s-a 
desfășurat concursul de atletism al 
școlii sportive Viitorul 23 August. Au 
participat 142 de sportivi (78 de băieți 
și 64 fete). In acest prim concurs de 
sală antrenorii au avut prilejul să 
verifice rezultatele muncii desfășu
rate în tabără, la munte. Au fost 
obținute cîteva rezultate promițătoare, 
dintre care enumerăm : copii — fete : 
Elena Stănescu (1949) — 7,2 sec la 
50 m și 4,12 m la lungime; Dumitra

Radu (1949) — 1,32 la înălțime. Băieți: 
Dumitru Bolohan (1949) — 1,45 la înăl
țime și 4,85 m la lungime ; Mihai 
dlteanu (1949) — 6,6 sec. la 50 m și 
4,80 m la lungime. Juniori II — fete : 
Vasilica Alecu (1948) — 7,0 sec. la 
50 m ; băieți: Matei Moscovici (1947) 
- 6,4 sec. la 50 m; Ștefan Martin 
(1947) — 5,34 m la lungime ; Rene 
Cristescu (1947) - 1,50 la înălțime. 
Juniori I — băieți: Virgil Porojan 
(1945) 6,2 sec. la 50 m.



A fost întocmit programul etapei 
„Cupei Sportul popular"intercentre a

Ca în fiecare an, ediția a Vi-a a 
«CUPEI SPORTUL POPULAR- se des- 
fășoară în mijlocul unui viu interes, 
alît din partea juniorilor și junioarelor, 

. cît și din partea 
care au prilejul 
disputate, de un 
bil. Și asemenea 
mărate în cursul 
lițici, faza pe centre.

Curînd va începe a doua etapă — 
penultima — a acestei tradiționale com
petiții a celor mai tineri handbalișli. 
Este vorba de faza intercentre, ale că
rei partide trebuie disputate între 3 
și 10 februarie. Programul a fost în- 
toomit de federație și comunicat comi
siilor de handbal interesate. Jocurile se 
vor disputa astfel (între echipele cîști- 
gătoare în faza pe centre sau regiuni) :

amatorilor de handbal, 
să asiste la întilnin 
nivel tehnic remarca- 
partide au fost nenu- 
pritnei faze a compe-

Spartak Sokolovo Praga,

concursul republican rezervat copiii*

eliminată din „C. 0. E“!
Duminică s-au desfășurat la Praga 

alte două meciuri importante din ca
drul sferturilor de finală ale „Cupei 
campionilor europeni* la handbal în 7. 
Intr-una din aceste partide s-au întîlnit 
Spartak Sokolovo, cîștigătoarea ediției 
trecute a acestei importante competiții 
și Trud Moscova, campioana Uniunii 
Sovietice. In primul joc, la Moscova, 
handbalistele sovietice câștigaseră cu 
scorul de 8—7 și, după cum ne rela
tase arbitrul nostru Pândele Cîrligeanu, 
care a condus această întîlnire, gazdele 
puteau învinge chiar la un scor mai 
mare. Și de data aceasta, spre surprin
derea spectatorilor pragliezi, victoria a 
revenit tot echipei Trud Moscova, care 
a reușit astfel excelenta performanță 
ca la* prima sa evoluție ki „C.C.E.W să 
elimine pe deținătoarea trofeului. Cam
pioanele sovietice au cîștigat duminică 
cu scorul de 9—8, după ce la pauză 
tot ele conduceau cu 5—4.

în urma acestei victorii, Trud Mosco
va s-a calificat pentru semifinalele com
petiției, unde urmează să se întîlnească 
cu campioana R.D. Germane, Fortschritt 
JPeissenfels. Echipa germană a eliminat 
din competiție pe cealaltă reprezentantă 
a R.S. Cehoslovace, C.K.D. Praga. După 
ctum am mai anunțat, a doua semifinală 
va opune campioanei țării noastre, RA
PID BUCUREȘTI, echipa daneză Fre- 
driksberg Copenhaga.

• Cu multă nerăbdare a fost aștep
tată și întilnirea-retur dintre forma
țiile masculine Dubla Praga și D.H.f.K. 
Leipzig. Cu patru zile înainte. în primul 
lor meci desfășurat în 6ala Institutului 
de Cultură Fizică din Leipzig, hand
baliștii germani obținuseră victoria cu 
scorul de 14—9. Duminică însă, echipa 
cehoslovacă și-a luat o strălucită re
vanșă. După 11 minute de joc, praghezii 
conduceau cu 6—1 (!),
narea reprizei, scorul le era favorabil 
cu 13—4. Partea a doua a meciului a 
fost mai echilibrată. Jucătorii din 
Leipzig au făcut multe eforturi pentru a 
mai reduce din handicap, dar jocul 
foarte bun al lui Vicha, Rada. Mareș 
și llavlik, a permis Dublei să-și mai 
mărească avantajul cu 1 gol. Scor final: 
21—11 (13—4) pentru Dukla Praga. 
Au marcat: Rada 6. Mareș 4, llavlik 
4, Rajek 2, Trojan 2, Svitak 1, Duda 
Kunstranek 1 pentru învingători 
Randt 5, Schmidt 2, Tiedemann

r Hălke 1 și Farm 1 pentru învinși.
felul acesta, campioana R.S. Cehoslovace 
s-a calificat în semifinale unde va fi 
opusă cîștigătoarei disputei dintre Fri 
schauff Goppingen și Atletico Madrid.

• Dinamo București, care are dc ase
menea mari șanse de a juca în semifi
nale (deține un avantaj de 14 goluri), 
va susține meciul retur cu H.C. Zagreb 
în ziua de 2 februarie, la Belgrad. 
Affbitrul întîlnirii este H. lîaulowitz 
(Austria).

JUNIORI
3 februarie
A. — ~ ’

dea.
B. —
C. — 

Mureș,la
D. — 

stanța, la București.
10 februarie
S.S.E. Timișoara — cîștigătoarea me- 

ci ului A, la Timișoara.
Cîștigătoarea meciului B — câștigă

toarea jocului C (localitatea va fi sta
bilită ulterior dc federație).

Cîștigătoarea partidei D — Ploiești, 
la București.

Echipele învingătoare în partidele de 
la 10 februarie vor lua iparte ia turneul 
final, alături de C.S.S. București, cali
ficată din oficiu, conform regulamen
tului.

JUNIOARE
3 februarie
A. — Baia Mare — Oradea, la Baia 

Mare.
B. —. Tg. Mureș 

Mureș.
C. — S.S.E. nr. 2 București — Con

stanța, la București.
10 februarie
1. C.S.S. Banatul Timișoara — cîști

gătoarea jocului A, la Timișoara.
2. Cîștigătoarea jocului C — Ploiești, 

la București.
Echipele învingătoare în meciurile din 

10 februarie, împreună cu cîștigătoarea 
întîlnirii B (din 3 februarie) și repre
zentanta regiunii Brașov se vor califica 
pentru turneul final de la București.

Etapa intercentre se va desfășura sis-

Oradea — Baia Mare. la Ora

la Cluj.Cluj — C.S.M. Reșița,
Camp. reg. — Brașov — Tg. 
Brașov.
S.S.E. nr. 2 București — Con-

tem eliminatoriu, eu jocuri simple. In 
caz de egalitate, se vor acorda prelun
girile regulamentare;
se menține, atunci se 
mai tmără (vîrsta se 
luni și zile). z

Etapa finală se va
de 22, 23 și 24 februarie, în sala Fio» 
reasca din București. Sistemul de dis
putare va fi turneu, numai tur. Pro
gramul jocurilor urmează să fie întocmit 
de federație. Arbitrii — atît în faza 
intercentre, cît și în cea finală — vor 
fi delegați de federație. în etapa jnter- 
ccntre, meciurile vor fi conduse de 
singur arbitru, la centru, ajutat de 
scorer și un cronometror (aceștia 
urmă vor fi delegați de comisiile 
handbal -din orașele în care au loc 
tîlnirile).

dacă egalitatea 
va califica echipa 
va cataula pe ani.

desfășura în zilei?

iar la ternii-

1. 
și 
2. 
In

Cluj, la Tg.

„Mi-a plăcut

Patinoarul din Brașov a găzduit 
sîmbătă și duminică finala pe țară a 
primului concurs republican de pati
naj artistic, rezervat copiilor, Iătâ 
cîteva constatări. simte o acută lipsă de băieți. Cons

la iveală și unele probleme care a 
teaotă răsDuns. De pildă •

• Au concurat doar 11 băieți. D 
altfel în patinajul nostru artistic 1

★
• I-a Cluj, cele două serii la juniori 

au fost câștigate de C.S.S. I și II, care 
vor disputa finala. In seria a doua s-au 
înregistrat rezultatele : S.S.E. I — 
Șc. medie nr. 11 38—23 și C.S.S. I 
— S.S.E. I 17—15. Ixi junioare, Jinala 
va
și S.S.E. Ultima echipă a învins recent
pe
11 cu 13—3. (P. Radvanyi, coresp.).

• în etapa a lV-a a competiției, la 
Tg. Muros s-au înregistrat rezultatele;

JUNIORI : Bolyai profil. — S.S.E. 
II 11—2, Harghita — S.S.E. I 8—6 
și Bolyai profil — S.S.E. III 11—6. 
In clasament conduce Harghita.

JUNIOARE: Voința Odorhei —
S.S.E. II 19—0, Harghita — S.S.E. I 
28—1 și Voința Odorhei — Mureșul 
12—2. Voința Odorhei este pe primul 
loc. (I. Păuș, coresp.).

avea loc între Știința Babeș-Bolyai

C.S.S. II cu 8—3 și Șc. medie nr.

echipa dv.“
— Interviu cu Jon Tresse, antrenorul echipei Norvegiei—

După terminarea întîlnirii masculine 
internaționale de handbal 
nă—Norvegia, am stat de 
Tresse, antrenorul echipei 
i-am cerut părerea despre 
două formații.

Iată ce ne-a declarat antrenorul Jon 
Tresse :

„Și cea de a doua întîlnire dintre 
echipele Romini ei și Norvegiei a fost 
ci ști gata de reprezentativa țării dv. 
Prima întîlnire eu nu am văzut-o, insă 
după spusele colegilor mei a fost de 
o calitate mai slabă decît cea de azi. 
Atunci, echipa Ronu ni ei a jucat într-un 
ritm mai lent. Astăzi, ritmul jocului a 
fost mai accelerat, iar tehnica mult 
îmbunătățită. Mi-a plăcut cum a jucat 
echipa dv. O noutate pentru noi: am 
fost surprinși de aruncările din săritură 
efectuate de jucătorii romini. Am mai 
remarcat buna organizare a jocului și 
felul cum s-a apărat echipa dv. în 
repriza a doua. A fost o apărare de 
net re cut.

y»e-a mai plăcut jocul cu pase scurte 
Aceasta s-a în timpi al mai ales în ulti
mul sfert de oră. ci nd publicul a 
aplaudat de altfel la „scenă deschisă*, 
în această parte a meciului s-a jucat 
mai rapid, cretndu-se unele faze specta
culoase. Jucătorii romini posedă multe 
procedee tehnice, pe care de altfel le-au 
și folosit. îmi permit să spun însă cu 
tutele „artificii* întrebuințate în ultimele 
nuntite, deși plac unor spectatori, nu 
ajută cu nimic jocului, după părerea 
mea.

îmi pare rău că echipa mea n-a 
„mers*, Jăcînd un joc mai slab față 
de ultimele sale evoluții. (N.R. după 
cum se știe, echipa Norvegiei a învins 
reprezentativele Danemarcei, R. F. Ger
mane, Franței). Jucătorii noștri au 
aruncat puțin la poartă, în special în 
repriza a doua, și de ritul te ori impre
cis. în apărare, repet, am fost surprinși 
de forța aruncărilor, de varietatea pro
cedeelor folosite de handbaliștii romini. 
Nu vreau să fiu înțeles greșit. Nu pun 
problema învingătorului, pentru că nu

R. P. Romî- 
vorbă cu Jon 
oaspe, căruia 
evoluția celor

Handbalistele de ia Rapid București 
au făcut un joc bun

(Urmare din pag. 1)
■Rapidului. Pînă la sfîrșitul partide^ 

go
din 

Ana 
(7-41

gazdele au mai marcat două 
luri (ultimul prin Radunovici 
7 metri) și Rapidul unul prin 
Boțan. Diferența de 3 goluri 
exprimă numai în parte superio
ritatea bucureștencelor în repriza 
secundă. Rapid a folosit în acest
meci următoarea formație: Hector — 
Constanținescu, Boțan, Hedeșiu, Oțe- 
lea, C. Dumitrescu, Coșug, Andone, 
Roth, Alexe. o comportare foarte 
bună au avut Irina Hector, Maria

$i An» Boțan,

Echipa romînă este 
se întoarcă în Capitală 
lei de marți.

• Tot duminică, la 
avut loc meciul internațional dintre 
selecționatele masculine ale R.P.F. 
Iugoslavia și Norvegiei. Handbaliștii 
norvegieni au avut o comportare 
bună, reușind să obțină un excelent 
rezultat de egalitate: 20—20 (11—7). 
De remarcat că norvegienii au con
dus tot timpul meciului, gazdele 
reușind să egaleze de-<ibia în ultimul 
minut de joc,

• La patinoarul amenajat sub derăm că asemenea elemente exiși

puteam avea asemenea pretenții în aceas
tă întîlnire, ci numai a scorului, consi- 
derînd că un joc mai bun al echipei 
noastre ar fi făcut ca diferența de goluri 
să fie mai mică.

în încheiere, aș vrea să spun cîteva 
cuvinte despre practicarea handbalului 
în Norvegia. Acest sport se bucură la 
noi de multă popularitate, atrăgînd mii 
de spectatori. El este practicat, mai 
ales, în sudul țării, atît iarna — în 
săli — cît și vara — în aer liber. Și 
la noi handbalul este foarte îndrăgit 
de elevi, care au echipe bune.

Sper că viitoarea întîlnire, care 
va desfășura în curînd, t_ 
nivel calitativ și mai înalt*.

Interviu luat de V. POMPILIU

se
va fi de un

Constanța Ionescu (Dinamo) confirmă. La Brașov, ea s-a dovedit din no 
cea mai bună „desenatoare* a figurilor impuse. Iat-o exersînd, în așteptar\ 

evoluției în fața arbitrilor
Foto: Tr. Ioanițescu

dar antrenorii noștri nu se îngrijel 
«suficient să recruteze în egală m; 
sură, în secțiile lor, fete și băieți.

sîrguința lor la 
concretizată în 

primit. Beatrice 
Cristina Oană,

Tîmpa au evoluat 31 de fete și băieți 
din București, Cluj și Brașov. Micii 
sportivi din cele trei orașe se întîl— 
neau pentru prima oară într-un con
curs de amploare și erau animați de 
dorința de a arăta tot ceea ce au în
vățat pînă acum. Și 
antrenamente a fost 
notele pe care le-au 
Huștiu, Paul Grecu,
Eugen Tăujan, Aurica Ion și Sandu 
Dragoș au reușit, prin grația și sigu
ranța lor în mișcări, să obțină cele 
mai mari note, ocupînd primele locuri 
în probele respective. Pe tabloul 
celor evidențiați în mod deosebit me
rită să fie trecuți și Adriana Preda, 
Călin Tulpan, Florin David, Cristina 
Sladomeanu, Adina Caimacan, Dan 
Săveanu, Lucian Gheorgheci, Romu
lus Gruia, Anca Schreiber, Constanța 
Ionescu și Dana Gheorghiu. Aceștia 
s-au numărat printre principalii pre- 
tendenți la primele locuri. Dar, am 
greși dacă nu am menționa că și 
restul concurenților sînt autentice spe
ranțe. Finala pe țară a demonstrat 
că s-a muncit serios cu viitorii pati
natori fruntași dar, totodată, a» ieșit

• Unde sînt elevii cunoscutului ai 
trenor și fost campion al țării, Ri 
man ■ 
torii 
nale 
torii 
dorit 
de un număr mai mare de concurent] 
Antrenorul Roman Turușanco a mot 
vat această absență spunînd că n 
a avut suficient timp să-și pregăteai 
că temeinic elevii. Trebuie să-i spi| 
nem însă că dacă elevii săi nu a 
clasau pe locuri fruntașe, in schim 
ar fi avut de cîștigat experienț 
concursurilor 
tivilor tineri.

• Din nou 
fost omogen. 
Lupea, restul 
galj în acordarea notelor, creind unei 
nemulțumiri în rîndurile micilor spo 
tivi și mai ales a... părinților lor.

Turușanco ? se întrebau specta 
prezenți la întrecerile fazei f 
a concursului republican. Iub 
patinajului din localitate ar 
ca orașul lor să fie reprezenta

de cîștigat
atît de necesară spoi

corpul de arbitri Ruj 
Cu excepția lui Angle 
arbitrilor au fost ini

TR. IOANIȚESCU

„Cupa orașului București*

Scurte însemnări pe murginen celei de n doun ediții...
Prima competiție internă de scrimă 
anului — „Cupa orașului București" 

(la a doua ediție) a marcat, în gene
ral, o preocupare atentă din partea 
unor echipe participant© ca și o sen
sibilă creștere valorică a multor trăr 
gători. Aceasta nu înseamnă că 
trăgătorii care au evoluat în compe
tiție nu maj au nimic de făcut. Dim
potrivă. O scurtă trecere în revistă 
a comportării fiecărei echipe ne poa
te edifica mai bine.

a
C.S.S. (antrenor C. Paneecu) s-Cîștigătoarea cupei, echipa S.P.C.

s-a prezentat la înălțime doar la fio- comportat inegal de la etapă la et; 
retă (băieți și fete). In schimb, sub pă. Cauza
așteptări — specialiștii în sabie și, echipă au intervenit dese indisponib 
ca și inexistenți, spadasinii. Antreno- lități. în general însă și în rîndul : 
ruj I. Istrate n-a înțeles necesitatea cestei echipe spadasinii s-au prezei 
de a pregăti în egală măsură tragă- tat sub așteptări. Prin urmare, gri; 
tort pentru toate probele. Este o 
slăbiciune care se face simțită de 
multă vreme. Ne întrebăm : cum se 
face că un antrenor priceput, expe
rimentat, folosește jumătăți de mă
sură ?...

își are explicații :

așteptată 
în cursul

Belgrad,

Un aspect din ultima etapă a „Cupei orașului București" : pe planșă — fio- 
retișli de la Steaua și C.S.Ș.

* Fota: Fr. Templer

antrenorului trebuie îndreptată j 
mod special către această probă.

Inegală a fost și evoluția echipi 
Steaua (antrenor H. Bădescu) : sui 
prinzător de bine la floretă fe| 
(Mariana Stavri le-a întrecut pe cej 
mai bune 
Alexandra 
drescu și 
nescu, în 
slab la sabie (ceea ce a determin, 
și cele două înfrîngeri din ultirt 
etapă). Dacă P. Dumitrescu are c 
de cit unele afinități cu această prob 
în schimb prezentarea lui Gh. Cert 
a constituit o improvizație.

Progresul (antrenor N. Marines^ 
s-a bazat mai mult pe floretiste. Da 
din păcate, și Doina Alexandrei 
și Adriana Mureșan n-au tras to 
deauna la valoarea lor...

Singura echipă omogenă, cu tr; 
gători de valoaie corespunzătoare 
fost Știința (participantă în afa! 
concursului). Note maxime penti 

spadasinul D. Popescu care n-a pie 
dut nici un asalt, Manuela Chira m 
curajoasă și mai bine orientată tact 
și Al. Paușescu, în ascendență < 
formă.

„Cupa orașului București“ a înser 
nat o foarte utilă verificare a echip 
lor participante în vederea campi 
Datelor republicane de juniori ca 
vor fi inaugurate la sfîrșitul acest 
sâDtămîni.

trăgătoare ale concursult 
Tudorache și Doina Alexai 

. la fel Mihaela Constant 
vădit progres) însă foar

T. bradețeanu



DISCUȚII Din antrenamentele
Sînteți împotriva driblingului? eu antrenamentele echipelor

Driblingul este unul din procedeele tehnice importante, care nu 
trebuie să lipsească din „arsenalul" unui fotbalist. Executat corect și la 
timpul oportun, el permite depășirea unuia sau a mai multor adversari, 
străpungerea unui sistem defensiv. In schimb, driblingul 
cînd nu trebuie, in mod inutil, frinează jocul echipei, 
adversarilor să respingă mai ușor tin atac. s

Meciurile din campionatul nostru au arătat că sint,

exagerat, făcut 
dă posibilitate

cu conținut 
mult să dri-

întrebarea

pe de o parte, 
jucători care nu stăpinesc suficient acest procedeu tehnic 
tactic, iar pe de altă parte fotbaliști cărora le place foarte 
bleze, chiar cînd nu-i in interesul echipei.

Pe această temă ne-am adresat cîtorVa antrenori cu
Sînteți împotriva driblingului ? Cînd și cum trebuie folosit ? Găsim in
teresantă această discuție cu atit mai mult cu cit ne aflăm in preajma 
începerii etapei de pregătire specifică a echipelor, in care accentul va 
cădea și pe îmbunătățirea tehnicii individuale a jucătorilor.

Iată răspunsul primit din partea antrenorului S. Ploeșteanu.

în loc s-o 
trecut de 

ființă cel 
driblingul,

lovească, a 
adversarul 

mai subtil 
adică con-

scurt, lung, la distanță mare, la dis
tanță mică, întrebuințează dribling 
cu fente etc.). Iată de ce jucătorul 
in atac trebuie să fie posesorul unei 
game cit mai variate de driblinguri 
și fente, iar procedeele de execuție 
ale acestora să fie cit mai variate și 
să aibă caracteristici noi, de surpriză.

Am arătat că driblingurile

1. Atunci cînd situația jocului o
cere, adică atunci cînd partenerii ju
cătorului în posesia mingii, sînt măr
eați. , .

2. In spațiul de finalizare, cînd nu 
există altă soluție.

3. In spațiul de organizare — cînd 
jocul pretinde —, în 
superiorității numerice 
atac.

Driblingurile cu sau 
fi și trebuie folosite de toți compo- 
nenții echipelor (nu ca scop, ci ca 
mijloc, în funcție de cele arătate mai 
sus), în afara jucătorului aflat în po
ziție de ultim apărător care — după 
părerea mea — nu are voie să le 
folosească.

Aș vrea să mai adaug că folosirea 
sau nefolosirea driblingului face 
parte dintr-un capitol mai mare, care 
privește orientarea de joc în funcție 
de etapa actuală de dezvoltare, în 
care se găsește fotbalul în general 
și al nostru în special.

Fotbalul face pași repezi înainte, 
dar nu și-a epuizat posibilitățile nici 
Pe plan tehnic, nici pe plan tactic, 
nici pe plan național și mondial. 
Creșterea pe viitor a fotbalului nos-

scopul creării 
în acțiunile de

fără fentă pot

per- 
încît, 
orice 

cel

La începuturile jocului de fotbal, 
jucătorii — așezați față în față — își 
disputau o minge pe care o loveau 
și alergau după ea. In momentul cînd 
unul dintre ei 
condus-o și a 
direct a luat 
mijloc tehnic;
ducerea mingii. Driblingul este o ac
țiune ofensivă de tactică individuală 

jpîj jucătorilor, acțiune care are ca
«feop depășirea adversarului direct șl 
crearea superiorității numerice, in
atac. El se rezolvă tehnic prin lovirea 
succesivă și repetată a mingii.

Driblingul, cu atributul lui, fenta, 
ca acțiune personală de depășire a 
unui adversar, trebuie să-și găsească 
loc în „arsenalul" fiecărui fotbalist.

Dar sintem adesea martori la si
tuația cind atacantul, gâsindu-se sin
gur cu mingea în apropierea porții 
adverse, în loc să depășească funda
șul advers prin dribling, cu sau fără 
fentă, și să termine el însuși trasul 
la poartă, caută să scape cit mai re
pede de minge, pasînd-o la partene
rii, care între timp s-au... automar- 
cat, de unde luptă corp la corp 
ș.a. m.d. Dar, sigur că se mai intim- 
plă, și asta foarte des, ca driblingul 
să fie dăunător, dacă jucătorul il fo
losește in scopuț de a produce „im
presie". Părerea mea este că majori
tatea atacanților noștri driblează mult 
pentru că nu știu să... dribleze.

Din păcate, adversarii jocului 
.sonal au mers atît de departe 
din cauza lor, a avut de suferit 
fel de jos individual (chiar și
util). Se întîmplă deseori ca un ju
cător tinăr, bun din punct de vedere 
ai calităților personale, ajungind in
tr-o echipă de performanță, nu nu
mai că se oprește din creșterea sa 
tehnică-tactică, dar sub presiunea 
antrenorului (care ii pretinde joc co
lectiv, „numai in pase") își pierde 
propria sa calitate de joc, joacă „ca 
toți ceilalți". De altfel, împotriva jo
cului individual se înverșunează cel 
mai adesea acei antrenori care în 
timpul cit au fost fotbaliști, n-au sțăr 
pinit deprinderile jocului individual 
și au jucat ei înșiși „direct". O atare 
atitudine a unor antrenori față de 
jocul individual nu putea să nu se 
reflecte negativ atît asupra măiestriei 
unor fotbaliști, cît și asupra carac
terului și conținutului jocului însuși. 
Este neplăcut să vezi cu cită ușurin
ță ghicește fundașul intențiile atacan
tului și, fără mare dificultate, il de
posedează de minge. Aceasta' se în
tîmplă din cauză că majoritatea ata
canților stăpinesc, în cel mai fericit 
caz, doar două-trei variante ale dri
blingului sau fentei.

Lupta permanentă între mijloacele 
întrebuințate de echipa în apărare 
contra mijloacelor întrebuințate de 
echipa în atac are și aspecte indivi
duale. Jucătorul din apărare știe 
dinainte sau observă de la începutul 
jocului calitățile înaintașilor adverși 
și-și ia măsurile necesare în funcție 
de particularitățile acestuia (driblează

și fen-

îndivi-tele sînt acțiuni personale, 
duale. Sînt de părere că și pregătirea 
și perfecționarea lor trebuie făcute 
tot personal și individual. Ele trebuie 
învățate Și perfecționate în afara an
trenamentelor comune, acolo unde 
este posibil dimineața, cu sau fără 
antrenor. Antrenorul are posibilita
tea. după cunoașterea directă pe care 
o are asupra artei fotbalului, să-1 în
curajeze, să modifice sau să corec
teze creațiile personale ale jucători
lor. Aceste creații personale și indi
viduale cer multă răbdare și perse
verență pentru că învățarea sau per
fecționarea unui dribling sau a unei 
fente noi, solicită adesea luni întregi 
de exersare și repetare.

Din punct de vedere tehnic, drib
lingul — cu sau fără fentă — tre
buie executat la distanță „convena
bilă" de adversar,' în funcție de vi
teza specifică a jucătorului care-l 
execută. Jucătorul cu viteză de de
plasare va lovi mingea sau vâ exe- 
euta fenta cu care-și propune să de
pășească adversarul direct, la distan
ță mare de acesta (trei-patru me
tri); jucătorul cu viteză de reacție 
la distanță mică, Va folosi în același 
timp și protejarea mingii. Antrenorul 
trebuie să stabilească cu jucătorul 
tocmai aceste particularități: distanța 
de execuție și momentul prinderii 
„adversarului" pe picior greșit.

Cînd, unde și în ce moment al jo
cului se poate întrebuința driblingul?

este indisolubil legată de crește- 
tehnicii individuale și a capacită

ții creatoare a jucătorilor, de educa
rea priceperii de a rezolva in mod 
independent și conștient problemele 
tactice care survin în cursul jocului.

SILVIU PLOEȘTEANU
antrenor

Din campionatele regionale
REGIUNEA SUCEAVA dovița), Hojbotă (Moldova G. Humo

rului), R. Chirilă (Metalul Rădăuți), 
campionatul de seniori al re- Fr> Halbedel (Victoria Dorohoi) și

Thurotzy (Unirea Botoșani).
La 

giunii 
prima 
eficace și mai tehnică echipă s-a do
vedit a fi Chimia-Dinamo Suceava, 
care chiar după primele trei etape 
s-a instalat în fruntea clasamentului, 
avînd la terminarea turului 7 puncte 
avans asupra celei de a doua clasate. 
Alături de această echipă au mai avut 
o comportare bună Unirea Botoșani, 
Energia Moldovița și Feroviarul Cîm- 
puTung. Față de anii trecuți, acum 
echipele din prima parte a clasamen
tului sînt de valoare apropiată. Pe 
parcursul turului s-au evidențiat ur
mătorii jucători: Sidac, Găinaru (Chi
mia — Dinamo), Waiss (Energia Mol-

Suceava, participă 16 echipe. In 
parte a campionatului, cea mai Iată clasamentul 

turului:
la terminarea

1. Chimia-Dinajno Sv. 15 14 1 0 57:13 29
2. Unirea Botoșani 15 9 4 2 48:15 22
3. Energia Moldovița 15 8 2 5 53:25 18
4. Feroviarul C-lung 15 6 5 4 26:23 17
5. Avîntul Frasin 15 7 3 5 37:40 17
6. Filatura Fălticeni 15 8 0 7 45:26 16
7. Unirea Șiret 15 7 2 6 30:23 16

8. Mol. Gura Humor. 15 6 4 5 28:24 16
9. Minerul V. Dornei 15 6 2 7 28:33 14

10. Confecția Botoșani 15 4 4 7 24:31 12
11. Victoria Dorohoi 15 5 2 8 26:40 12
12. Metalul Rădăuți 15 4 4 7 29:49 10
13. Bradul Vama 15. 5 2 8 24:48 12
14. Sănătatea Săveni 15 4 1 10 21:37 9
15. C.F.R. Suceava 15 2 4 9 23:41 8
16. Forestierul Falcău 15 1 6 8 16:53 8

C. ALEXA--coresp.

PanUd
de categoria A, în perioada aceasta 
au loe și pregătirile formațiilor din 
categoria B. In rindurile acestora se 
constată mult interes față de antre
namente, jucătorii fiind animați de 
dorința de a se pregăti cit mai bine 
pentru o bună comportare în returul 
campionatului. In rindurile care ur
mează vom reda — după relatările 
corespondenților noștri — citeva as
pecte din pregătirile citorva echipe 
de

LA
SE

B.

PITEȘTI ANTRENAMENTE INTEN- 
Șl LA SENIORI Șl LA JUNIORI

La Dinamo Pitești, antrenamentele 
au început la 7 ianuarie, sub condu
cerea antrenorului Ștefan Vasile. Ele 
se desfășoară potrivit îndrumărilor 
metodice date de federație. în prima 
etapă accentul este pus pe pregă
tirea fizică multilaterală și pe îmbu
nătățirea tehnicii individuale. Cu tot 
timpul nefavorabil, dinamoviștii pot 
fi văzuți lucrînd și în aer liber, la 
patinaj, schi, cros etc. In etapa a 
doua, atenția antrenorului se va în
drepta spre pregătirea specifică și 
spre omogenizarea echipei prin 
jocuri-șccală și amicale. Sînt prevă
zute meciuri cu Unirea Rm. Vîlcea, 
Metalul Tîrgoviște. Rapid București, 
Minerul Lupeni, Dinamo Obor Bucu
rești, Metalul București, Jiul Petro- 
șeni.

Lotul cuprinde pe următorii ju
cători : MsUache. Varga, Vakan, Vul- 
peanu, Dumitrescu, Corneanu, Radu, 
Florescu, Constanlinescu. Cîrciumă- 
rescu, Lovin, Ionescu, Burcea, pre
cum și doi juniori foarte talentați, 
Dobin și Zdrenghea.

Jucătorii dinamoviști sînt hotărîți 
ca în returul categoriei B să se pre
zinte la un nivel superior din toate 
punctele de vedere și să facă o ade
vărată surpriză entuziaștilor lor sus
ținători, comportindu-se la 
cerințelor lor.

Pe lingă echipa de seniori 
trenează intens și lotul de
sub supravegherea antrenorului Leon- 
te Ianovschi. Din modul cum se des
fășoară antrenamentele tinerilor fot
baliști se pot constata la aceștia pro
grese, ceea ce dovedește că atunci 
cind se acordă atenția cuvenită ju
niorilor munca de instruire dă și re
zultate pozitive și creează posibilita. 
tea descoperirii unor elemente valo
roase pentru lotul primei echipe.

nivelul

se an- 
juniori,

ILIE FEȚEANU, Coresp.

NOU ANTRENOR LA METALUL
BUCUREȘTI...

Pe terenul II din Parcul „23 Au
gust" din București domnește zilnic 
animație. Aici se antrenează jucătorii 
echipei Metalul, sub conducerea nou-

Eugen lordache. 
discuție avută, acesta ne-a 

„IMi-am început activitatea la 
Metalul incă de Ia începutul 

In această etapă am planificat 
antrenamente pe săptămină și

lui său antrendr, 
Intr-o
spus : 
echipa 
lunii.
cite 6 
urmăresc obținerea unei bune pregă
tiri fizice multilaterale. Pariiciparea 
Jucătorilor este bună. In etapa ur
mătoare îmi voi îndrepta atenția spre 
pregătirea tehnică și omogenizarea 
formației. Am la dispoziție 24 de ju
cători și, în afara tor, o serie de ti
neri eare promit să progreseze și să 
asigure o reîmprospătare a lotului. 
Pe baza pregătirilor ce le vom face, 
sper că echipa va avea o comportare 
bună în retur".

...Șl LA RECOLTA CĂREI

a început 
sub condu- 
C. Schertz, 

precară

Echipa Recolta Cărei 
pregătirile pentru retur 
cerea unui nou antrenor: 
Avînd in vedere situația 
în clasament a formației din Cărei 
(Recolta se află pe ultimul loc al 
clasamentului seriei a IlI-a), sarcina 
noului antrenor este destul de. difi
cilă. C. Schertz este, însă, optimist. 
Iată ce ne-a spus în legătură cu 
pregătirile:

„Nu e ușor să pornești Ia treabă 
eu o echipă care in turul campiona
tului a acumulat doar 9 puncte. 
Eu cred insă că echipa are posibili
tăți mai mari. S-a constatat că după 
citeva meciuri slabe, jucătorii Recol
tei s-au demoralizat și nu au mai 
avut încredere in propriile lor posi
bilități. Prima mea sarcină este, deci, 
de a ridica moralul componenților 
eehipei, de a le reda încrederea. 
In lotul echipei sint cîțiva jucători 
valoroși, ca de exemplu Fischer.
I. Haulier, Koch, Boeer etc., care 
alături de ceilalți fotbaliști pot da 
un randament superior. Pentru acea
sta insă, trebuie să existe în sinul 
echipei un spirit colectiv, ceea ce a 
lipsit în trecut. în munca mea contez 
pe ajutorul membrilor consiliului a- 
sociației sportive, care sint hotăriți 
să sprijine efectiv secția de fotbal.

In toamnă, echipa a primit 30 de 
goluri și a înscris doar 19. Sînt 
cifre care arată că Recolta e defici
tară atit in apărare cit și in atac. 
Pentru acest motiv, in pregătiri pun 
un
rea ambelor compartimente. Vom că
uta să aplicăm o tactică corespunză
toare cerințelor actuale ale fotba
lului și, bineînțeles, adoptată la cali
tățile și posibilitățile jucătorilor.

■Iată Iota]-actual al echipei: Haul
ier, Erdelyi, Szabo I, Szabo II, 

Szikszai, Koch, Fischer, Petz I, Petz
II, Bocor, Papp, Horila, Danka, Nagy, 
Schefler. Acest lot va fi completat 
cu cîțiva juniori

accent deosebit pe imbunătăți-

PRONOEXPRES1X2X1X21
• CONCURSUL „X“-URI1.OK

Cu toate că In perioada de iarnă 
sintem obișnuiți cu etape pline de 
surprize, concursul de duminica tre
cută se ridică mult deasupra celor
lalte, din acest punct de vedere. Un 
concurs în care Milan, jucînd acasă, 
pierde meciul cu Napoli, iar Fioren
tina, de asemenea pe teren propriu, 
cedează un punct penultimei clasate. 
Sampdoriă, este de la bun început un 
concurs cu mari surprize.

însuși faptul că la cele treisprezece 
meciuri din program au apărut, opt 
„X“-uri, trei „2“-uri și numai doi de 
„1“ confirmă adevărul celor spuse 
mai sus.

Intr-un cuvînt, concursul de dumi
nica trecută poate fi considerat, pe 
bună dreptate, unul dintre cele mai 
„tari" din ultimii ani. Acest fapt se 
va reflecta 
omologării : 
premiile să 
și atractive.

In sfîrșit, participanților la Pro
nosport este bine să le amintim că 
„Programul Loto-Prondsport“, cu toate 
aceste surprize, a reușit să indice 9 
rezultate exacte, plus pronostic exact 
(„x“ solo) la meciul special, greșind 
pronosticul la meciurile III — (Fio
rentina — Sampdoriă) și VI (Milan 
— Napoli), „soliști" ai concursului și 
la meciul IX (Foggla — Messina) 
unde a indicat „1, 2“ și a apărut „x"

Și acum să facem cunoștință cu 
programul concursului din această

desigur și în rezultatele 
este de așteptat ca și 
fie la fel de interesante

de altfel, 
De data

săptămină, eare a apărut, 
în numărul de simbătă. 
aceasta, vă redăm cele treisprezece 
meciuri (12 Sp.) însoțite de prono
sticurile „Programului Loto-Prono- 
sport" nr. 5:

Juventus — Fiorentina 
Atalanta — Milan 
Internazionale — Catania 
Mantova — Torino 
Modena — Roma 
Napoli — Spăl 
Sampdoria — Lanerossi 
Venezia — Genoa 
Catanzaro — Bari 
Lucchese — Brescia 
Messina — Cagliari 
Padova — Parma 
Palermo — Bologna

• AZI ULTIMA ZI 
LA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11.
12. 
Sp.

1
1.
1
1
1,
1,
1, 
x, 
x,
x,
1,
1
X

x 
x 
X
1
2
2 
X

Noi vă reamintim, deci, că numai 
astăzi mai puteți juca la concursul 
Pronoexpres de mîine, a cărei tragere 
va avea loc la ora 19, în București* 
str. Doamnei 2.

Totodată, vă atragem atenția că 
mai aveți numai cîteva «zile la dispo
ziție pentru procurarea buletinelor 
abonament Pronoexpres și biletelor 
abonament Loto pe luna februarie.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES Nr. 4

din 23 ianuarie 1963

toate
PRONOEXPRES!
că între două concursuri 

participanții au timp o
Cu

sau trageri
săptămină întreagă să-și depună bu
letinele, de cele mai multe ori ei fac 
acest lucru în ultimul moment. Ba, 
uneori își aduc aminte de-abia după 
închiderea concursului. Unii în această 
situație, nici nu mai au curajul să 
consulte rezultatele tragerii sau con
cursului respectiv, de frică să nu con
state că au ieșit tocmai numerele pe 
care, din neglijență, nu le-au jucat.

Poate că și dintre dumneavoastră 
sînt mulți care nu și-au depus bule
tinele pentru concursul Pronoexpres 
de mîine, lăsind această treabă, con
form obișnuinței, pe ultima zi.

Categoria
6.801 lei

Categoria
1.105 lei

Categoria
362 lei

Categoria
63 lei

Categoria
40 lei

a variante

a

a

a

a

Ii-a : 8

III-a : 53 variante

IV-a : 208 variante

V-a : 1.185 variante

Vl-a : 3.851 variante

a

a

a

Rubrică redactată 
sport.

de Loto-Prono-

Nr. «78
SPORTUL POPULAR
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DIN TURUL CAMPIONATELOR REPUBLICANE
La sfîrșitul acestei săptămîni se 

reia întrecerea celor mai bune echi
pe de baschet din țara noastră. Cam
pionatele republicane continuă, ast
fel, cu meciurile din etapa a Vl-a a 
turului.
Vor juca partidele i Dinamo Bucu
rești — Farul Constanța, Dinamo O- 
radea — Steaua, Știința Timișoara
— A.S. Roman, Steagul roșu Brașov
— Rapid București și C.S.O. Galați
— Știința Tg. Mureș. Celelalte me
ciuri sînt aminate: Progresul Bucu
rești — Știința Cluj (9 februarie), 
Voința Iași — Știința București (5 
februarie) și C.S.O. 'Craiova — Po
litehnica Cluj (12 -februarie).

Șase din medîUrîle ultimCÎ etape 
a turului (a VH-â) vor avea loc, 
conform programării lor, joi 7 fe
bruarie. Celelalte doua partide se 
dispută astfel: A.S. Roman — Știința 
Tg. Mureș (6 februarie) și Știința 
Timișoara — Steagul roșu Brașov (8 
februarie).

tot 6 partide: Unirea București 
Știința București, C.S.O. Crișana 
radea — Voința Brașov, Voința 
Mureș — I.C.F. București, Voința 
rad ea

O- 
Tg. 
O- 

Olimpia București, Mureșul 
în competiția masculină se Tg. Mureș — C.S.M.S. Iași și Șiința 

Cluj — Voința București. Meciul 
Progresul București — Știința Timi
șoara se va disputa la 6 februarie.

întilniTile din cadrul etapei a VII-a 
sînt programate pentru ziua de 7 
febtuarie, cu excepția jocurilor Uni
rea București — Știința Timișoara 
și Progresul București — Voința 
Brașov care se vor disputa ia 8 fe
bruarie.

Vă reamintim că Steaua și Știința 
Cluj (neînvinse) conduc în seria I a 
campionatului masculin, iar în cea
laltă serie, în frunte se află trei e- 
chipe la egalitate de puncte (8) Ști
ința Timișoara, Dinamo București și 
Rapid București. în campionatul fe
minin, Rapid București este lide
rul seriei I, iar Mureșul Tg. Mureș 
conduce, neînvinsă, în seria a Il-a.

• în etapa a Vl-a a campionatu
lui feminin vor avea loc duminică

CAMPIONATELE ȘCOLARE ALE CAPITALEI
Duminică dimineața în sala Flo- 

reasca, într-o atmosferă plină de 
entuziasm, s-a desfășurat partida fi
nală a campionatului școlar masculin 
de baschet al Capitalei. Susținute 
cu frenezie de cei peste 2000 de 
elevi prezenți în tribune, cele două 
finaliste S.M. 22 „Gh.
S.M. 12 „Spiru Haret" 
multă ardoare pentru 
decisă în acțiunile de 
in D. Ivanov (29) și S. 
buni realizatori, echipa S.M. 
cîștigat cu scorul de 64-55 (31-29). 
De la învinși
G. Verona (14) și I.
Pentru locurile
Șincai" a întrecut pe Ș.M. 7 
Caragiale" cu scorul de 76-45 (48-23).

In finala întrecerii feminine s-au 
întîlnit Ș.M. 5 „M. Sadoveanu" și 
Ș.M.. 11 „D. Cantemir". Beneficiind 
de aportul jucătoarelor E. Tanou (20) 
și D. Cosma (18), echipa Ș.M. 5 a 
învins cu scorul de 42-35 (12-18).
Pentru locurile 3-4: Ș.M. 36-Ș.M. 3

Lazăr" și 
au luptat cu 
victorie. Mai 
atac și avind 
Molin (18) doi 

22 a

am

3-4,

remarcat pe 
Seiciu (14). 

Ș.M. 20 „Gh. 
„I. L.

LA UN ANTRENAMENT AL SIBIENCELOR
f Asistînd la unul din antrenamen
tele echipei feminine sibiene C.S.M., 

Gheorghe 
seama că 

aceasta la 
a doua a

conduse de profesorul 
Bodescu, mi-am putut da 
locul bun (II) ocupat de 
încheierea turului în seria
campionatului categoriei A se da- 
■țorește pregătirii sirguincioase, efor-

lor
momentele

turilor pe care le depun jucătoarele 
pentru desăvîrșirea măiestriei 
sportive. Cîteva din 
antrenamentului, le-am surprins pe
■peliculă, iar unul vi-1 prezint aici. 
După încălzire, făcută individual de 
jucătoare, acestea au trecut la exer
cițiile de dezvoltare a preciziei in

I

pas, executata întii static și apoi în 
mișen-o. După aceasta, antrenorul 
Bodescu le prezintă elevelor sale un 
tablou al terenului, ăvînd pe el 
piese cu numele fiecărei jucătoare 
(în fotografie, de la stingă. Spre 
dreapta: Irina Welther, Erna Stoica. 
Livia Pavel, Silvia Nălbitoru, Elena 
Roman, Mioara Fenechiu, prof. Gh. 
Bodescu, Grete Kiss, Viorica Mirion). 
In felul acesta, antrenorul îi expune 
fiecărei voleibaliste în parte sarcina 
pe care o are în jocul pe care îl va 
cuprinde antrenamentul din acea zi 
și în care partenera formației feml- 
nine C.S.M. va fi echipa masculină 
P.T.T.R. In acest timp, băieții își 
fac încălzirea ia fileu. Și îndată 
începe meciul de antrenament, 
foarte viu disputat, ca o veritabilă 
partidă de campionat. El a consti
tuit încă o dovadă 
care sa pregătesc 
la C.S.M, Sibiu.

a seriozității cu 
voleibalistele de

MIRCEA LUrUȚIU-coresp

37-1? 
două 
(locurile 
a. Ș.M. 
feminin 
7. ș.M.

cele(15-7). Iată curn arată
clasamente finale in continuare 

inascnltrin — 5. Ș.M.13; 
Ș.M. 17; 8. Ș.M. 3; 
Ș.M. 1; 6. Ș.M. 29; 
Ș.M. 26.

Campionatele regiunii Brașov Cupa orașului Bucureștii
5-8): 

1; 7. 
— 5. 

20; 8.

după amiază. sala• Duminică
Giulești a găzduit noi întreceri in 
cadrul „Cupei orașului București", 
competiție in care sint angajate for
mațiile fruntașe ale Capitalei. în 
turneul feminin, Voința a întrecut 
Progresul cu 46-35 (8-15). iar Rapid 
a învins Unirea cu 5,5-34 (24-18).

In competiția masculină, cel mai 
important meci a opus formațiile 
Steaua și Dinamo. Cu Gh. Valeriu 
în formă bună (31 puncte), Steaua a 
întrecut pe Dinamo (lipsită de apor
tul lui Spiridon și Negoiță) cu sco
rul de 72-țȘ (40-41). In partida
Rapid-Profft^ul, prima a ciștigat cu 
72-45 (42-23).

Actuala ediție a campionatelor re
giunii Brașov a întrunit la start 12 
echipe masculine și 10 feminine. Aces
tea și-au disputat pînă în prezent 
întîietatea de-a lungul primei părți 
a campionatelor, prilejuind în general 
partide atractive și de nivel tehnic 
corespunzător. In întrecerea 
țiilor masculine, s-au distins 
Brașov, Tractorul II Brașov. 
Copșa Mică. A.S.A. Sibiu și

Brașov, ca urmare a 
mai bune sub toate as-

torul Cristian 
unei pregătiri 
pectele.

La ■sfirșitul
natului regional masculin, 
tul se prezintă astfel :

CRISTIAN POPESCU-coresp.

forma-
Stiința 

Metalul 
Munci-

primei părți a campio- 
clasamen-

1. Știința Brașov
2. Tractorul II Brașov
3. Metalul Copșa Mică

11 11 0 33: 8 22
11 9 2 30: 8 20
11 9 2 29:12 20

SPORIM FRUNTAȘI DE LA STEAUA IN MIJLOCUL ELEVILOR
A intrat în tradiția clubului spor

tiv Steaua de a organiza intîlniri cu 
tineri muncitori din fabrici și uzine, 
din gospodării agricole colective și 
de stat, din școli. Anul trecut, nu
meroși sportivi fruntași ai acestui 
club au făcut popas printre construc
torii de locuințe din Calea Griviței, 
muncitorii de la G.A.C. 30 Decembrie, 
elevii școlii medii „N. Bălcescu".

Vineri după-amiază, sportivii mili
tari au fost oaspeții elevilor de la 
școala medie „Tudor Vladimirescu".

...Ora 18,15. în frumoasa sală de 
festivități a școlii, aproape 500 de 
elevi au întîmpinat cu aplauze apa
riția a doi dintre cei mai îndrăgiți 
sportivi din țara noastă — fotbalistul 
Alexandru Apolzan și 
Andrei Folbert.

Atmosferă caldă, 
Maestrul sportul Al. Apolzan le-a 
vorbit elevilor despre începuturile 
sale în sport, despre activitatea des
fășurată timp de 12 ani în cadrul clu
bului sportiv militar. O deosebită în
suflețire a cuprins sala, atunci cînd

rețineți, spunea 
obținute de c- 

ca și pesle ho- 
datorită condi-

străinătate că, de pildă, cel din Anglia. 
„Un lucru ăș vrea să 
Apolzan, că victoriile 
chipa Steaua in țară 
tare au fost posibile
țiilor minunate de pregătire ce ne-au 
fost create ca și muncii perseverente 
depuse de jucători. Fără muncă en
tuziastă, fără o pregătire temeinică, 
serioasă și continuă nu se pot realiza 
rezultate bune, performanțe de va
loare".

Cu mult interes a fost urmărită 
și expunerea maestrului emerit al 
sportului Andrei Folbert : „Am debu
tat în baschet la virsta pc care o au 
cei mai mulți dintre participanții la 
această întîinire : 15 ani... N-am lăsat 
o impresie prea puternică. Fiindcă 
nu aveam nici măcar avantajul de a fi 
un tinăr de statură înaltă.econdiție 
esențială în acest sport. Iubeam însă 
baschetul cu pasiune, lui îi dăruisem 
multe din orele mele libere/^De la 
început am căutat să invăț’liit mai 
mult de la antrenori ca și de la spor- 

. . - ___ — ___  tivii mai în vîrstă, cu mai multă ex-
Apolzan a amîrdft citeva din succesele periență. Rezultatul? După numai 
echipei din ffie i făcut parte : de ‘ un an, la 16 ani făceam parte din 

reprezentativ. De atunci și

nale, am participat la o ediție a jocu
rilor olimpice •— Helsinki 1952, la 4 
campionate europene".

Manifestîndu-și bucuria pentru ini
țiativa organizării acestei intîlniri, 
Andrei Folbert a invitat pe iubitorii 
baschetului din școală să se înscrie 
în secția de juniori a clubului. In
vitația a fost primită cu multă în
suflețire.

Apoi, Apolzan și 
nat insigne elevilor 
țătură și sport. In 
meri și halterofili
dintre ei membri ai lotului olimpic au 
făcut o foarte frumoasă demonstrație.

Intilnirea dintre sportivii clubului 
Steaua și elevii școlii medii „Tudor 
Vladimirescu" a constituit o frumoasă 
acțiune de popularizare a sportului, 
un moment de neuitat pentru toți 
participanții.

Folbert au 
distinși la 
continuare, 
fruntași,

înmî- 
învă- 
scri- 

mulți

baschetbalistul

prietenească.

6 ori cîștigătoare a Cupei R.P.R. și - lotul
tot de atîtea ori campioană a țării, pînă acum — la 30 de ani — am sus 
turnee renjarcabile întreprinse în ținut pesle 200 de meciuri internațio-

De la I E. B S.
1963 
str. 
din 
ur-

ti-

Incepînd de joi 31 ianuarie 
«e pun în vînzare la casele din 
Ion Vidu și Agenția Pronosport 
cal. Victoriei nr. 2, bilete pentru 
mătoarele manifestații sportive;

HOCHEI PE GHEATĂ: R.P.R.
neret — R.S.C. tineret care va avea 
loc sîmbătă 2 februarie ora 18.30, 
Cerna Svezda Belgrad — Știința Buc. 
și R.P.R. seniori — R.S.C. tineret 
care vor avea loc duminică 3 fe
bruarie 1963 de la ora 17 la pati
noarul artificial din parcul „23 Au
gust".

BOX : turneul de selecționare a 
boxerilor fruntași pentru meciurile 
din Cupa Europei, care va avea loc

sîmbătă 2 februarie de Ia ora 19,30 
și duminică 3 februarie 1963 
ora 10 în sala Floreasca.

HANDBAL: cupa de iarnă 
de duminică 3 februarie 1963 
ora 15.

TENIS DE MASĂ: finala
R.P.R.. care va avea loc de
—3.II.1963 la sala Dlnamo.

• Patinoarul artificial 
„23 August" va fi deschis 
olic joi 31 ianuarie 1963 
17-19.

de la

F.R.H. 
de la

' camp, 
la 30.1.

parculdin 
pentru pu- 
între orele

de la cen-
2 (Doherty)

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 4178

• Patinoarele naturale 
trui de antrenament nr. 
din cal. Plevnei și de la complexul 
sportiv Floreasca sînt deschise zil
nic pentru public între orele 9—13 
și 15—21.

puțta din cauza neprezentării in intUni- 
rea cu Steagul roșu Brașov.

4. A.S.A. Sibiu 11 8 3 26:15 19
5. Muncitorul Cristian Br. 11 8 3 27:16 19
6. Creația Brașov 11 5 6 21:19 15
7. Utilajul Făgăraș 11 4 7 19:27 15
8. Steagul roșu Brașov 11 4 7 16:23 15
9. Metalurgica Sibiu 11 4 7 15:25 15

10. Textila Sf. Gheorghe 11 2 9 11:29 13
11. A.C.F.R Brașov 11 2 9 9:29 13
12. Textila Sighișoara 11 0 11 8:33 11

Creația Brașov are un punct mai

Cit privește întrecerea formațiilor 
feminine, cel mai bine s-au prezentat 
în prima parte a campionatului echi
pele Luceafărul Brașov, Drapelul roșu 
Sibiu, Poiana Brașov, Voința Brașov 
și K.S.E. Tg. Secuiesc, care de altfel 
se află în plutonul fruntaș al clasa
mentului. Clasamentul acestei com
petiții nu a putut fi încă încheiat, 
fiind în curs de rezolvare citeva con
testații.

XA

în jurul ringului
intre echipele re-

P. Romine și
■3 Prima întîlnlre 

prezentative; ale R. 
R. P. Polone din cadrul „Cupei Eu- 
ropei-Emile Gremaux" va avea loc la 
București, la data de 3 martie.

• La Galați activează 5 antrenori, 
unii dintre ei eu o bogată experiență. 
Aceștia trebuiau să înscrie în între
cerile campionatului republican indi
vidual de juniori 40 de pugiliști. Do 
altfel, indicațiile federației de specia
litate au fost ca fiecare antrenor să 
înscrie în această competiție impor
tantă cite 8 boxeri. Antrenorii gălă- 
țeni, motivind insă diferite cauze, 
s-au prezentat la întreceri cu... 13 ju
niori ! Ce au de spus in această pri
vință antrenorii Mihai Pinzaru, Ni- 
colae Dobre și I. Gasparoti, 
mai cu 
cațiilor 
înscrie 
petiție.

seamă ei, n-au dat curs 
forului de specialitate 

cit mai mulți tineri în

căci, 
indi ■ 
de a 
eoni

C. GRUIA — coresp. regional

apărut Nr. 2/1963

DIN SUMAR :

(jt)

Olimpia — Să- 
MVSCULIN : Electronica 
3—0 ; Grivița Roșie — 

Sănătatea — IPROMET 
— Vulcan 3—0; ICE- 

Confecția —
I 3—0; Voința — IPROFIL 

Tehnomctal — C.S.P. 3—2

Un jpublic numeros a urmărit și a 
aplaudat jocurile de bună calitate ale 
etapei de sîmbătă și duminică din 
Cupa orașului București, desfășurată 
în sala Ciulești și terminată cu urmă
toarele rezultate: FEMININ: IPRO- 
MET — Aurora 3—2 ; 
nătatea 3—1.
— C.S.A. III 
Otelul 3—0 ;
3—I ; Aurora
CHIM — M.T.Tc. 3—1;
Dinamo
3—0;
Foarte frumos a fost în special ulti
mul imeci, in care s-an remarcat tinerii 
Bălăci și Sitter de la învingători și 
Popcsen de la învinși. în urma rezul
tatelor înregistrate în meciurile de sîm
bătă și duminică, în clasamente conduc 
echipa feminină Olimpia șl cele mascu
line Confecția (seria I) și Electronica 
(seria a Il-a).

al revistei ilustrate

.1

a

concurs pe viscol, 
în semifinalele

Zoltan Vamoș pen- -

primite de

La ordinea zilei. Poiana Brașov 
în zilele de
Handbaiiștii
C.C.E.
Planurile lui 
tru Tokio

Ultimele aplauze
Mircea Dobrescu.
FOTBAL — Povestesc foștii in
ternaționali : in acest număr 
Rudolf Wetzer.

— A.S.A.' Crișul Oradea, un un
sprezece cu multe atu-uri

— Nu tirziu, ci timpuriu 
vață șutul la poartă

— Interviul nostru cu 
Ionescu, antrenor al 
U.E.F.A,

se în-

Traian 
iotului

ță specială din Anglia, de la 
Desmond Buckle.

— Din albumul de peste hotare 
și Varietăți.

• Elevii sportivi din Constanța se 
pregătesc intens și iarna !

• Vă prezentăm pe jucătorul cu
numărul 3 din reprezentativa 
de handbal în 7 a țării.

• MAGAZIN SPORTIV : (Cei mai 
buni din lume. Reuniunea frun
tașilor, Medalia jocurilor albe, 
Ultimele titluri, Un talent din 
Ghana, Amintiri din arbitraj, 
Caricaturi).

• HOCHEI ȘI PATINAJ : O veste 
îmbucurătoare; Debit bogat,; 
Super !

Citiți revista ilustrată SPORT, 
care se găsește la toate chioșcurile 
de difuzare a presei din întreaga 
țară

t

-»■*
4-♦*

i
♦

— Tinerii fotbaliști englezi își 
string rindurile, coresponden-

A apărut nr. 1—ianuarie —1963 al revistei

SPORI SI TEHNICA
în acest număr veți putea citi 

articole interesante din următoa
rele sporturi tehnico-aplicative : a- 
viație, alpinism, radioamatorism, 
motociclism, turism, tir, precum 
și materiale despre cosmonau
tică, electronică ete.

Vă prezentăm din sumar :
• Două expediții în Pamir.

Alo, nava cosmică ? Aici 
m intui !
Aerosania — vehiculul zăpezilor. 
O sută de avioane într-o... ca
meră.
Aripi — de la pasăre la avio
nul supersonic.
Noi automobile sovietice.

pă-

Telecomanda și aplicațiile ei.
Radioamatorismul în 1962.
Prescurtări folosite de radio
amatori.
Motociclete de curse.
Sfatul specialistului motociclist: 
ce bujie folosim.
Știri, noutăți, reportaje.
Magazin (Elixirul scufundători
lor, Jawa 1963, Cu motocicleta 
pe virful Omul, Cartingul se 
afirmă, Cuvinte încrucișate, 
Știați că... etc.).

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

3
?)
3 
?)

3
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de schi a clubului sportiv 
Brașov se pregătește pentru

Secția 
Dinamo 
a face față concursurilor cu caracter 
republican, la un nivel superior față 
de anul trecut. Clasamentele primei 
etape a „Cupei R.P.R.“ sint elocven
te în această privință. Schiorii di- 
namoviști au ocupat locuri fruntașe 
la toate probele alpine și de fond și 
dețin șefia în cele două clasamente 
generale.

Remarcabilă este și comportarea 
schiorilor de la Caraimanul Bușteni. 
Pe lîngă schiori experimentați (Ion 
Secui, Miroea Enache) asociația 
sportivă Caraimanul a fost bine re
prezentată și de cîțiva talentati ju
niori, dintre care amintim pe Doru 
Mureșan. Nicolae Moldoveana, Victo
ria Ciupală și Mariana Bălan. Dato
rită faptului că a prezentat un lot 
complet și bine pregătit, Caraimanul 
ocupă un meritat loc II în clasa
mentul probelor alpine.

Dintre 
ciațiilor 
complete 
tim de

^Mați Sinaia (probe alpine). Tractorul 
^^•așov. Casa Ofițerilor

lecționata Gheorghieni 
nordice).

Ce se întîmplă însă
secții? Au ele echipe complete? Se 
preocupă de depistarea și creșterea 
elementelor tinere? Tot clasamentul 
„Cupei R.P.R." ne arată că unele 
secții cu o puternică tradiție în schi 
au neglijat acest important aspect 
al muncii lor. Cel mai elocvent exem
plu ne 
Brașov 
lot de 
juniori 
cauză C.O.B. a pierdut 
pe care-l. deținea anul 
ficientă preocupare pentru juniori și 
junioare a fost constatată și la Vo
ința Sinaia, precum și la selecțio
natele orașelor Cluj, Sibiu și Reșița. 
Lucrurile sint regretabile, dar ele 
pot fi îndreptate, 
iarnă a tineretului, 
de elevi, centrele de 
trenament, iată numai 
pinierele secțiilor de 
burilor și asociațiilor

In încheiere, publicăm 
tele primei etape a 
PROBE ALPINE : 1. Dinamo Brașov 
131 p, 2. Caraimanul Bușteni 171 p, 
3 Steagul roșu Brașov 189 p, 4. Car- 
pați Sinaia 192 p, 5. Combinata Lu
ceafărul — Casa Ofițerilor Brașov 
252 p, 6. Voința Sinaia 265 p, 7. Se
lecționata Petroșeni 294 p, 8. Selec
ționata Sibiu 298 p, 9. Casa Ofițeri
lor Brașov 328 p, 10. Selecționata 
Cluj 352 p; PROBE NORDICE: 1. 
Dinamo Brașov 59 p, 2. Tractorul 
Brașov 70 p, 3. Casa Ofițerilor Bra
șov 127 p, 4. Selecționata Gheor
ghieni 136 p, 5. Voința Sinaia 148 
p, 6. Steagul roșu Brașov 157 p, 7.

160 p, 8. Selec- 
234 p, 9. Selec- 
10. Selecționata

secțiile 
care au 
de seniori și juniori amin- 

Steagul roșu Brașov, Car-

cluburilor și aso- 
prezentat echipe

Brașov, se
da probele

cu celelalte

este oferit de Casa Ofițerilor 
la probele alpine. Valorosul 

seniori nu este 
și junioare și

completat de 
din această 
locul secund 
trecut. Insu-

Spartachiada de 
școlile sportive 
inițiere și an- 
cîteva din pe- 
schi ale clu- 
sportive. 

clasamen- 
„Cupei R.P.R.".

Caraimanul Bușteni 
ționata Vatra Dornei 
ționata Reșița 241 p, 
Rîșnov 300 p.

INTERVIU CU HARRY GLASS
Locul al IlI-lea la Jocurile Olim

pice de la Cortina d’Ampezzo, al 
lV-lea la campionatele mondiale de 

\ la Lahti, de patru ori campion al 
: R. D. Germane, învingător in nume- 
| roase concursuri internaționale, deți- 
\ nătorul unei performanțe de 129 m 
: pe trambulina de la Kiihl, acesta 
- este, pe scurt, palmaresul lui Harry 
j Glass, schiorul considerat, pe bună 
dreptate, cel mai tehnic săritor de la 
trambulină dhn lume. Cele trei note 
de 20 și două de 19,50 obținute pen- 

' tru « săritură efectuată pe trambu
lina de la Feldberg constituie de alt
fel un record mondial, bineînțeles 

| neoficial, pentru stilul unei sărituri. 
i Numele lui Harry Glass a stat mulți 

ani pe buzele amatorilor de schi, in- 
\ truchipind perfecțiunea tehnică in 
; domeniul spectaculoaselor sărituri de 

la trambulină. Un accident a pus 
capăt carierei de concurent a mare
lui săritor. După o convalescență în
delungată, Harry Glass a revenit pe 
pirtiile de schi. Nu insă ca săritor, 

I ci ca antrenor și profesor. In această 
calitate 
cută la 
duce u n 

\ norii și 
noastră.
un prilej atit de bun de a afla citeva 
păreri competente despre săriturile 

' de la trambulină 
' citeva întrebări, i
situația actuală 

, săriturilor de 
mondial. Iată 
Glass.

— Săriturile 
ceresc tot mai 
atit la concurenți, cît și la public 
care asistă în număr foarte mare la 
întreceri. Este și 
deoarece săriturile 
te spectaculoasă, 
tineret. In plus.
mai ridicat, desăvirșirea continuă a 
măiestriei. contribuie la sporirea 
frumuseții zborului. Un important 
rol in ridicarea calității săriturilor îl 
joacă trambulinele din material plas
tic, care prelungesc sezonul cu cite
va luni.

Deoarece am fost întrebat de mai 
multe ori despre cele două stiluri de 
sărituri, cu miinile in spate și cu 

. miinile în față, vreau să răspund 
i șl pe această cale că 95 la sută din 
i săritori zboară cu miinile în spate. 
• Dintre fruntașii schiului mondial, doar 
Recknagel și Bolkart

IN ÎNTRECERILE

l-am intilnit săptămina tre- 
Poiana Brașov, unde con
curs la care participă antre- 
săritorii fruntași din țara 
Firește, nu am putut pierde

la 
fi

i și i-am adresat 
Prima s-a referit la 
și la perspectivele 
trambulină pe plan 
răspu nsul lui Harry

de la trambulină cu- 
mulți adepți. Mă refer

normal, de altfel, 
sint o probă foar- 
atrăgătoare pentru 
nivelul tehnic tot

sar cu miinile

în față. Deci excepții. Experiențele 
de laborator au dovedit că poziția cu 
miini.'e în spate este mai favorabilă 
și în consecință este utilizată de ma
joritatea săritorilor de la trambulină.

L-am rugat apoi pe Harry Glass 
să ne spună citeva cuvinte despre 
școala de sărituri din R. D. Ger
mană.

truite din material plastic. Cei mai ti
neri săritori și începătorii se pregă
tesc pe alte trambuline, mai mici. 
Vreau să precizez că cele mai multe 
trambuline nu au schilifturi, deoarece 
noi considerăm urcușul drept un mij
loc de încălzire înaintea săriturii. 
Și trebuie să spun că urcatul pe jos 
nu împiedică săritorul să execute 
chiar 24 de zboruri intr-o zi de an
trenament. Cînd eram în cea mai 
bună formă am atins această cifră 
pe trambuline de 70 m.

— Ce urmăriți să realizați in cursul 
pe care-l conduceți la Poiana Brașov?

amănunt toate 
ale săriturilor, 

lor să-i poată 
Antrenorii tre-

PENTRU „CUPA DE IARNĂ

— La noi există două regiuni, Tu- 
ringia și Saxonia, unde sint școli 
speciale pentru sporturile de iarnă. 
Aci, după terminarea cursurilor, ele
vii fac antrenamente conduse de pro
fesori de educație fizică având spe
cializarea schi și de antrenori califi
cați. După o anumită perioadă, ele
vii sint repartizați pe specialități, in 
funcție de aptitudinile dovedite. 
După examenul de maturitate, elevii 
sint primiți in cadrul cluburilor spor
tive, unde iși continuă pregătirea. 
Numărul celor care se Îndreaptă 
spre sărituri este tot mai mare și da
torită acestui fapt s-a ajuns de mult 
ca participarea la campionatul țării 
să fie limitată la 60 de concurenți. 
Aceștia se califică luind parte la 
concursurile premergătoare campiona
tului republican. Pregătirea pentru un 
sezon nu încetează nici un moment, 
îmbunătățirea pregătirii fizice, fac
tor de mare importanță pentru să
ritori, stă în permanență in atenția 
sportivilor noștri. Lucrul la tram
bulină începe din luna octombrie pe 
trambulinele de 70 m și 50 m cons-

— Doresc ca antrenorii romini, prin
tre care se află și săritorii dv. frun
tași, să cunoască în 
așa-zisele secrete 
pentru ca la rindul 
învăța pe elevii lor.
buie să colaboreze mult între ei, să 
fie prieteni, să-și împărtășească unul 
altuia învățămintele, să se sprijine 
reciproc pentru a atinge un țel co
mun : atragerea cit mai multor ti
neri spre practicarea săriturilor.

Pentru stadiul 
lor din țara dv. 
tenie nu este 
tică, ci masa de

Și ieri au avut loc meciuri în 
cadrul competiției „Cupa de iarnă". 
Julieta Namian a dispus de Dan 
Irimescu cu 6—4, 6—2. Ea a fost 
mai sigură pe loviturile din stînga 
și pe servicii, pe lovitura din dreap
ta de sus. In schimb, este încă de
ficitară pe voleul și lovitura din 
dreapta de jos. Irimescu a luptat cu 
dîrzenie, mai ales în primul set, dar 
lipsa de experiență și-a spus pînă 
la wrmă cuvîntul.

Eleonora Roșianu a obținut cea de 
a doua victorie în cadrul grupei a 
Il-a, de data aceasta în dauna Ma
rianei Ciogolea: 8—6, 6—0. Cîstigă- 
toarea a inițiat acțiuni repetate la 
fileu, unde a reușit multe voleuri 
în cros. De asemenea, ea a avut 
regularitate și în loviturile de pe 
linia de fund a terenului. Deși a in
sistat în acțiunile la fileu, Mariana 
Ciogolea nu a putut să-și valorifice 
toate posibilitățile din cauza nesigu
ranței pe lovituri și a nervozității 
de care a dat dovadă.

în prima 
mureanu a 
în fața lui 
impresionat
foarte puternice din serviciu ale în
vingătorului. în ghemul opt, la sco
rul de 4—3 în setul I pentru Măr- 
mureanu, la o minge dubioasă dată 
de arbitru în favoarea lui Bardan, 
au avut loc discuții pe marginea jus
teței deciziei arbitrului. Deși, deci
zia a fost menținută, deci Bardan 
a ciștigat punctul respectiv, curios, 
acesta n-a mai jucat apoi cu toată 
hotărîrea, pierzînd ghem după ghem. 
Fără îndoială că asemenea compor
tări nesportive trebuie revizuite.

Concursul continuă marți de 
ora 16 și miercuri de la ora 
Intîlnirile au loc în sala Steaua 
calea Plevnei 114.

grupă, a băieților, Măr- 
realizat un nou succes, 
Bardan: 6—3, 6—0. Au 
în special loviturile

Buletinul zăpezii
de 28 ianuarie 

zona de 
grosimi : 
cm, Si- 
Omu 29 

Neamț

In dimineața zilei 
1963 stratul de zăpadă din 
munte avea următoarele 
Cimpina 33 cm. Predeal 36 
naia (Cota 1500) 27 cm, Vf. 
cm, Fundata 25 cm. Piatra
20 cm, Ceahlău 38 cm, Rarău 53 cm, 
Băișoara 39 cm, Semenic 100 cm, Pa
ring 35 cm, Păltiniș 16 cm, Brașov
21 cm, Cluj 19 cm, Toplița 31 cm, 
Gheorghieni 23 cm.

In zilele următoare vremea se va 
menține rece, devenind din ce in ce 
mai umedă. Va continua să 
moderat în toate masivele, dar 
ales în Carpații Meridionali. Pe 
touri și pe creste va viscoli în 
mele trei zile. Vintul va domina 
sectorul nordic. Temperatura in scă
dere. Zapada 
și va fi bună 
de iarnă.

ningă 
mai 
pla- 
pri- 
din

va crește in grosime 
pentru toate sporturile

VESTI DE PE PÎRTII..
CAMPIONII ORAȘULUI TG. MUREȘ 

LA PROBE ALPINE

Probele alpine desfășurate pe dea
lul Czenege, în cadrul campionatului 
de schi al orașului Tg. Mureș, s-au 
bucurat de o bună organizare și de 
o largă participare. Iată clasamentele 
primilor trei : SLALOM URIAȘ SE
NIORI : 1. I. Gal (Sanitarul), 2. Z. 
Ambruș (Sanitarul), 3. W. George 
(Rapid) ; SENIOARE : 1. Iren Maier 
(Rapid), 2. Sofia Kapdebo (Sanitarul), 
3. Eva Kapdebo (Sanitarul) ; JUNI
ORI : 1. W. Gabor (Rapid), 2. M.
Vass (Bolyai), 3. O. Szabo (Rapid) ; 
COBORÎRE SENIORI : 1. Zs. Kele- 
men (Sanitarul), 2. I. Gergely (Rapid), 
3. B. Szekely (Sanitarul); SENIOA
RE : 1. Iren Maier, 2. Sofia Kapdebo, 
3. Eva Kapdebo ; JUNIORI : 1. 
Vass, 2. W. Gabor, 3. N. Bartha.

IOAN PĂUȘ-coresp.

s-au clasat : FOND 5 KM BĂIEȚI : 
1. Gh. Siminiuc (Șc. prof. Oțelul 
Roșu), 2. D. Cabariu, X N. Calpescu 
(Șc. prof, forestieră Caransebeș) ; 
ȘTAFETA 3 X 5 KM BĂIEȚI : 1. Șe. 
prof. Oțelul Roșu, 2. Șc. medie nr. 2 
Caransebeș, 3. Șc. medie nr. 1 Ca
ransebeș ;
Petcovici 
Olaru, 3. 
SPECIAL
Gh. Serengău, 3. I. Petcovici (Școala 
medie nr. 1).

NICOLAE PIRVU și 
MIHAI MUTAȘCU

coresp.

COBORÎRE BĂIEȚI : 1. I. 
(Șc. medie nr. 1), 2. Doru 
Gh. Serengău ; SLALOM 
BĂIEȚI: 1. Șt. Todea, 2.

CONCURSUL DIN PARCUL COZLA- 
PIATRA NEAMȚ

M.

ÎNTRECERILE elevilor 
DIN RAIONUL CARANSEBEȘ

La întrecerile desfășurate pe pan
tele din Teiuș au participat numeroși 
elevi ai școlilor medii și profesionale 
din raionul Caransebeș, printre care 
și fruntași la învățătură ca Doru 
Ola.ru și Dragoș Cabariu de la Școa
la medie nr. 2 Caransebeș, Mircea 
Motrescu și Ștefan Todea de la Școala 
profesională Oțelul Roșu, Gheorghe 
Serengău și Lucian Terme de la 
Școala medie nr. 1 Caransebeș, Avram 
Boța de la Școala medie Oțelul Roșu 
ș.a. Pe primele locuri ale concursului

Pîrtia de schi amenajată în Parcul 
Cozla din Piatra Neamț a găzduit un 
frumos concurs, la care au luat star
tul 170 de tineri din oraș și din raion. 
Probele au fost cîștigate de următorii 
concurenți : Dan Hacu — Ș.S.E. Pia
tra Neamț (slalom special juniori), 
A. I’antazescu — Cimentul Bicaz 
(slalom special seniori), loan Cotor — 
Ș.S.E. P. Neamț (coborîre juniori), 
C. Tăbăcaru — Viitorul Bicaz (cobo
rîre seniori), P. Brinzei — Șc. medie 
nr. 1 P. Neamț (fond 3 km juniori), 
Gh. Ghineț — Viitorul Bicaz (fond 
km seniori).

CORNEL NEMȚEANU-eoresp.

GRIJA FAȚA DE CONCURENȚI
Un ceai fierbinte este oricînd bine

venit, dar mai ales după o cursă de

actual al sărituri- 
problema de căpe- 

trambulina plas- 
tineret. Iar acești

tineri pot fi atrași și antrenați pe 
trambuline naturale de 20—40 m, a 
căror construcție este simplă. De alt
fel, am auzit șl apreciez inițiativa 
iubitorilor de schi din Gheorghieni 
și din Miercurea Ciuc, care au ame
najat astfel de trambuline.

D. STANCULESCU

la
14. 

din

Și acum, finalele!

5 km pe schiuri. Tinărul Moise Stoian 
de la Tractorul Brașov (component 
al ștafetei 3X5 km, clasată pe primul 
loc în „Cupa R.P.R."), ciștigător al 
cursei de 5 km disputată in cadrul 
aceleiași competiții se grăbește să-și 
ia cuvenita porție de ceai.

Foto : A. Bănuță — „Drum Nou' 
Brașov

Fruntașii tenisului de masă de la 
noi încep mîîne in Capitală întrecerile 
decisive pentru desemnarea campio
nilor republicani la cele șapte probe: 
echipe bărbați, echipe femei, simplu 
bărbați, simplu femei, dublu bărbați, 
dublu femei și dublu mixt.

Timp de cinci zile — competiția se 
termină duminică — iubitorii bucu- 
reșteni ai sportului cu paleta vor ur
mări în fața meselor de tenis tot ce 
are mai bun la ora actuală acest 
sport din țara noastră. Vor evolua 
campioanele mondiale Maria Alexan
dru și Geta Pitică, jucătoare și jucă
tori cunoscuți ca Radu Negulescu, 
Ella Constantinescu, Dorin Giurgiucă, 
Catrinel Folea, Adalbert Rethi, Gheor
ghe Cobirzan, Virgil Sindeanu, Tibe- 
riu 
pa, 
nu
pectivă ca Eleonora Mihalca, Iudith 
Krezsek, surorile Mariana și Victoria 
Jandrescu, Sentivani, Hidveghi etc.

Lupta se anunță deosebit de inte
resantă mai ales la probele pe echipe, 
de dublu femei și dublu mixt, Cît 
privește probele de simplu femei și 
simplu bărbați, Maria Alexandru și

Covaci, Otto Bottner, Marta Tom- 
Nicolae Angelescu. De la „start" 
vor lipsi nici elemente de pers-

Radu Negulescu nu mai pot pierde 
titlurile, întrucît au acumulat din 
concursurile anterioare numărul sufi
cient de puncte pentru a fi la adăpost 
de orice surpriză, indiferent de rezul
tatele din acest ultim concurs. In 
schimb, aici, întrecerile vor fi intere
sante pentru ocuparea următoarelor 
locuri, unde concurează cu bune po
sibilități Ella Constantinescu (18 p.), 
Catrinel Folea (12 p.), Krezsek (9 p.). 
G. Pitică (7 p.), M. Tompa, Biro și 
M. Jandrescu (6 p.) la fete și Cobîr- 
zan (12 p.), Rethi, Gantner, Giurgiucă 
(10 p.), Sentivani, Angelescu. Sîndea- 
nu (7 p.).

In probele pe echipe, cele mai mari 
șanse le au C.S.M. Cluj — la băieți
— și Voința sau una din formațiile 
Progresul din București — la fete.

La dublu femei, întrecerea princi
pală se va da între cuplurile Maria 
Alexandru — Geta Pitică (32 p.) și 
Ella Constantinescu — Marta Tompa 
(28 p.), iar la dublu mixt concurează 
pentru primul loc, Maria Alexandru
— Cobirzan (30 p.) și Ella Constan
tinescu — Bottner (26 p.).

După cum se știe, intîlnirile din 
probele individuale contează și pentru 
Cupa F.R.T.M., unde după trei con
cursuri conduce C.S.M. Cluj (218 p.), 
urmat de Voința București (125 p.).

Dar, în afară de desemnarea cam
pionilor R.P.R., acest al patrulea con
curs al etapei finale a campionatului 
republican va avea darul să demon
streze și stadiul actual de pregătire a 
fruntașilor noștri, cu două luni înain
tea campionatelor mondiale de la 
Praga. De aceea este de dorit ca 
participanții să nu precupețească nici 
un efort pentru o comportare cît mai 
bună. De 
judicioasă 
tru Praga, 
lective de 
semnări și 
respective

Miercuri, 
se dispută 
echipe bărbați și femei. Campionatele 
se desfășoară în sala Dinamo. Mîîne, 
programul începe de la ora 8 șl ora 
16,30.

altfel, pentru o urmărire 
a tuturor celor vizați pen
au fost alcătuite citeva co- 
tehnicieni care
apoi vor face

vor Jua în- 
observațiile

în prima zi a 
meciurile din

competiției, 
probele pe
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Gnslov Schur, selecționat din nou
în echipa R. D. Germane pentru „Cursa Păcii"

GUiT>IK SCHUR

această seleețio- 
drept o măsură 
Intr-adevăr, pre- 
lui Schur în lot

echipa 
pentru 
urmare 
personale

Anul trecut, cînd du
blul campion mondial de 
ciclism Gustav 
Schur nu a fost 
ționat în 
Germane 
Păcii”, ca 
dorințe 
urma să-și termine stu
diile), mulți au afirmat 
că Sehur ar fi deja prea 
„bătrin” pentru ciclism. 
La sfîrșitul anului 1962 
însă, la 32 de ani, Sehur 
a reapărut printre se
lecționații în lotul: pen
tru cea de a XVI-a edi
ție a „Cursei Păcii*» An
trenorii din R.D.G. con
sideră 
nare 
justă, 
zența 
dă multă încredere co
echipierilor săi, lucru 
verificat de fiecare dată, 
cînd el a participat la 
„Cursa Păcii”.

Cîștigător de două ori 
al „Cursei Păcii”, el con
tinuă să manifeste o 
formă bună, ca urmare 
a atenției pe care o 
acordă pregătirii sale. Și, deși la o 
vîrstă destul de înaintată pentru 
ciclismul de performanță, se pare că 
A. Sehur va fi din nou (pentru a 
11-a oară) un pretendent serios în 
lupta pentru primele locuri în

Adolf 
seJec- 
R. D. 
„Cursa 
a unei 

(el

„Cursa Păcii”. Experiența sa este un 
factor determinant, care trebuie 
luat în considerație. In ciclismul din 
R.D.G. și în marile competiții inter
naționale, Schur a jucat mai întot
deauna un rol important La cea de

ETAPĂ

FOTBAL PE GLOB
COMPLETĂ IN CAMPIONA

TUL R. D. GERMANE

ce timp de mai multe săp- 
campionatul R. D. Germane 
întrerupt din cauza timpului 

întrecerea a

șitul partidei). In clasament 
ce Juventus cu 29 p. urmată 
ternazionale 28 p.. Bologna 25

condu- 
de In. 
O. etc.

SEDAN LA A NOUA VICTORIE 
CONSECUTIVĂ

Echipa de hochei a R. S. Cehoslovace (tineret) 
joacă simbătă și duminică la București

După 
tămînl 
a fost 
nefavorabil, duminică
fost reluată prin desfășurarea etapei 
a 15-a. Cea mai mare surpriză a 
furnizat-o echipa Chemie Halle, care 
a dispus în deplasare, la Berlin, de 
formația Dynamo cu 2—1, în timp ce 
fruntașa clasamentului, Empor ~ 
tock, nu a reușit decît meci 
(1—1) cu Vorwărts Berlin. A 
clasată, Motor Jena, a cîștigat 
tida cu Motor Karl Marx Stadt cu 
2—1 menținîndu-se în cursa pentru 
primul loc. Formațiile din Leipzig nu 
au acumulât decît două puncte. Lo
komotive a dispus la scor de Motor 

dar Rotation a 
de Aufbau Magde- 
Alte rezultate : Wis-

Stadt

Ros- 
nul 

doua 
par-

După etapa de cupă desfășurată 
săptămîna trecută, campionatul Fran
ței a fost reluat duminică. Prin vic
toria obținută (3—1 cu Grenoble), Se
dan fla al nouălea succes consecutiv), 
și-a consolidat poziția de lider al 
clasamentului. Cea mai mare sur
priză s-a înregistrat la Strasbourg 
unde echipa locală 
mația Nice: 7—0 I 
gorică a obținut și 
Marseille), în timp
lorlalte partide au fost strînse: Lens
- Toulouse 2—1, Rouen — St. Fran- 
țais 3-1, Valenciennes — Nancy 2—fl, 
Montpellier — Rennes 1—1, Monaco
— Lyon 1—0, Bordeaux — Nîmes 
0—0 și Reims — Angers 1—fl. In 
clasament, Sedan 36 p., Bordeaux 
31 P-, 
Reims

a surclasat for- 
O victorie cate- 
Racing (3—0 cu 
ce scorurile ce-

Zwikau (4—0),
fost întrecută 
burg cu 4—1. 
mut Karl Marx Stadt — Dynamo 
Dresda 2—0 și AkUvist Senftenberg 
—- Turbine Erfurt 0—0. In clasa
ment conduce Empor Rostock cu 24 
p. urmată de 
mie Hal ie 17

Motor Jena 23 p., Che- 
p, etc.

Monaco 31 p., Lyon 30 
29 p.. Racing 29 p. etc.

P-

REAL MADRID BARCELONA 5-1 1

Șl INTERN AZIONALEJUVENTUS
CONTINUĂ CURSA PFNTRU PRIMUL 

LOC

In etapa de duminică a campio
natului italian cele două fruntașe ale 
clasamentului au obținut noi victo
rii, menținindu-se în continuare în 
lupta pentru primul loc. Juventus 
a cîștigat cu un scor neobișnuit la 
Bergamo în fața echipei Atalanta : 
6—3 ! La realizarea acestui succes o 
contribuție deosebită a avut Sivori, 
care a marcat 3 goluri. Internazio- 
nale a obținut de asemenea un re
zultat valoros în deplasare: 2-1 cu 
Lanerossi. Scorul a fost deschis de 
gazde, dar „Inter” a marcat în con
tinuare prin Mazzola și Di Giacomo. 
Un scor record s-a înregistrat Ia 
Roma, unde echipa locală cu același 
nume a cîștigat cu 7—1 în fața echi
pei Mantova, grație unui atac în 
care au excelat Orlando, Manfredini 
și Angelillo. De remarcat că Roma 
a înscris 4 goluri în ultimele 15 mi
nute, cînd, datorită accidentării lui 
Geiger, Mantova a jucat în 10 oa
meni. Torino a cîștigat cu 3—0 me
ciul cu Palermo, prin punctele mar
cate de Hitchens, de două ori, din 
penalti, și Danova. Cea mai mare 
surpriză s-a înregistrat la Milano, 
unde Milan a fost învinsă cu 1—0 
de Napoli (unicul gol a fost înscris 
de Corelli în min. 24). Celelalte patru 
partide s-au terminat la egalitate : 
Bologna — Venezia 0—0, Catania — 
Spăl 0—0, Genoa — Modena 1—1, și 
Fiorentina — Sampdoria 1—1. (Flo
rentinii au condus din min. 39 prin 
golul înscris de Hamrin, dar oaspeții 
au egalat cu 3 min. înainte de sfîr-

Cel 
de 
niol 
tea 
din 
soldat cu o victorie netă a gazde
lor : c__ '
Oviedo nu a 
teren propriu cu Osasuna 
Real și-a mărit avansul la 
Celelalte rezultate: Malaga 
1—1, Elche — Atletico Bilbao 1—1, 
Valladolid — Malorca 2—1, Cordoba 
— Valencia 1—0, Sevilla — Saragosa 
3—1 și Atletico Madrid — Coruna 
3—1. Clasament : Real Madrid 28 p., 
Oviedo 25 p., Valladolid 24 p., Atle
tico Madrid 22 p., Valencia 20 p.,
Saragosa 19 p., Barcelona și Cordo
ba cîte 18 p. etc.

mai important joc din etapa 
duminică a campionatului spa- 
a avut loc la Madrid. Rivalita- 
dintre Real și F. C. Barcelona 
returul acestui campionat s-a

I

campionii au cîștigat cu 5—1.
-__ a reușit decît 1-1*1 pe

și astfel
3 puncte. 
— Betts

■

BEIRUT 28 (prin telefon). — Amî- 
nat din cauza unei ploi torențiale, 
care a făcut impracticabil terenul, 
primul meci al echipei Petrolul a 
avut loc duminică, în compania se
lecționatei Libanului. întîlnirea s-a 
încheiat cu victoria formației gazdă, 
la scorul de 3—1 (2—1). Primul gol 
l-a înscris Petrolul, prin Dridea I, 
care a marcat în min. 7. După un 
minut, portarul Sfetcu 
tat și a fost înlocuit cu 
dele au egalat în min. 
Petrolul ratează două
Zaharia (min. 21) și A.

s-a acciden- 
Ionescu. Gaz- 
16, după care 
ocazii prin 

Munteanu

a XV-a ediție a competiției, atunci 
cînd tînăra echipă reprezentativă a 
R.D.G. a fost nevoită să se descurce 
fără vechiul său căpitan, fără acest 
conducător atent 
R.D. Germane 
slab. De altfel, 
în anul 1962 de 
pier, Eckstein, 
mann, Kelerman și Hohne 
dus, fără îndoială, o oarecare dezi
luzie în rindurile iubitorilor sportu
lui cu pedale din R.D.G.

In afara lui Schur, din lotul R. D. 
Germane pentru „Cursa Păcii” fac 
parte Klaus Ampler, Bernhard Eck
stein, Gunter Lbrke, Gunter Lux (cu 
toții din echipa Institutului superior 
de Cultură Fizică din Leipzig), Die
ter Wiedemann, Manfred Weissleder, 
Immo Rittmeyer (de la clubul Wis- 
mut Karl Marx Stadt), Lothar Ap- 

Hans

și prevăzător, echipa 
s-a comportat 
rezultatele 
unii cicliști
Scheibner,

mai 
obținute 
ca Am- 
Wiede- 

au pro-

pre- 
aco-

pier, Manfred Briining și 
Scheibner (Dynamo Berlin).

In centrul atenției se află în 
zent pregătirea pe velodromul
perit din Berlin. Cei 11 selecționați 
efectuează alergări pe pista acope
rită, punînd accent pe antrenamente 
de forță, pe sprintul final, pe va
riante tactice și pe rapiditatea luării 
startului. Intre 9 februarie — 23 mar
tie 1963 vor fi organizate mal multe 
concursuri în sala Werner — Seelen- 
binder din Berlin. Desigur că o dată 
cu venirea primăverii, cu reluarea 
curselor în aer liber, pe prim plan 
se vor afla pregătirile de șosea.

Planul prevede mulți kilometri de 
rulaj. Cîți ? Totul va depinde de sta
rea timpului.

LOTHAR BRANZKE
redactor la ziarul 

Deutsches Sport Echo“-Berlin

Schiorii romîni participă la concursul 
preolimpic de la Seefeld

Ieri dimineața au plecat în Austrii 
schiorii Dinu Petre, Gh. Bădescu și 
Stelian Drăguț. Ei vor participa Intre 
30 ianuarie — 3 februarie la concursul 
preolimpic de fond de la Seefeld.

O dată încheiat turul turneului fi
nal al campionatului republican de 
hochei pe gheață, hocheiștii noștri 
fruntași își continuă activitatea inter
națională.

La sfîrșitul acestei săptămîni, ca
pitala noastră va primi vizita a două 
puternice echipe de peste hotare : 
selecționata de tineret a R. S. Ceho
slovace și Cervena Zvezda Belgrad.

Redutabila echipă de tineret a R. S. 
Cehoslovace va evolua simbătă, de

la ora 19, pe patinoarul „23 August”* 
în compania selecționatei de tineret 
a R. P. Romîne.

Duminică, de la ora 18, hocheiștii 
cehoslovaci vor întîlni reprezentativa 
A a țării noastre. In deschidere la 
acest joc, de la ora 16, se întîlnesc 
Știința București și Cervena Zvezda 
Belgrad. Este probabil ca echipa iu
goslavă să mai susțină și o altă în- 
tîlnire la București.

Nona fîaprindașvili, strălucită învingătoare la Beverwijk:
9 puncte din 9 posibile!

ALEXANDRA NICOLAU - PE LOCUL TREI
AMSTERDAM, 28 (Agerpres). - 

Campioana mondială Nona Gaprin- 
dașvili a obținut o strălucită victo
rie în turneul internațional feminin 
de la Beverwijk (Olanda), Șahista 
sovietică a cîștigat toate cele 9 
partide susținute, realizînd un pro
centaj de sută la sută, poate unic 
în istoria marilor turnee internațio
nale de șah. De altfel specialiștii 
prezenți la Beverwijk au afirmat 
că Nona Gaprindașvili putea să joace

ȘTIRI DIN ATLETISM
NEW YORK 28 (Agerpres). — La 

Boston și Portland s-au desfășurat 
două concursuri atletice pe teren aco
perit. In proba de săritură cu prăjina 
din concursul de la Boston, John 
Belitza a reușit să cîștige cu 4,87 
m. Proba de săritură în înălțime a 
fost cîștigată de John Thomas cu 
2,05 m. In schimb, în concursul de 
la Portland, atletul C. K. Jang, stu
dent la Universitatea din California, 
a obținut 4,95 m la săritura cu 
prăjina, întrecînd cu 2 cm recordul 
neoficial pe teren acoperit al Iui 
Dave Tork.

Pe pista stadionului acoperit din 
orașul Winnipeg, atleta canadiană 
Abigail Hoffman a reușit să parcurgă 
889 yarzi în 2:15,9, cea mai bună 
performanță mondială de sală. Re
cordul mondial în aer liber apar
ține australiencei Dixie Willis cu 
2 :02,0.

cu șanse de a ocupa un loc bun 
chiar în turneul masculin. Pe locul 
doi s-a clasat tînăra maestră Iugo
slavă Jovanovici. Reprezentanta R.P. 
Romîne, Alexandra Nicolau, a ocu
pat locul trei, ceea ce constitue un 
rezultat meritoriu. Ea a cîștigat 6 
partide, a pierdut două, la Gaprin
dașvili și Jovanovici, și a remizat 
una, cu olandeza Vreken p

Ă ț
Tot duminică s-a terminat și tu. 

neul masculin de la Beverwijk. A 
cîștigat olandezul Donner cu 12 
puncte, urmat de Bronstein (U.R.S.S.) 
11,5 
kov 
cîte 
via)

puncte, Parma (Iugoslavia), Iv- 
(lugoslavia), Pilnic (Argentina) 
11 puncte, Matanovici (lugosla- 
10 puncte, Averbach (U.R.S.S.), 

Stahlberg (Suedia) 9 p. 
rundă, Pilnic a cîștigat 
la Ivkov, Averbach l-a 
Gereben, Bronstein pe 
Berg.

în ultima 
cu negrele 
învins pe 

Van den

A
Galatasaray Istanbul

Rapid București
Din cauza timpului nefavorabil, me

ciul de volei dintre echipele 
line Galatasaray Istanbul
București, care urma să 
șoare duminică seara 
„C.C.E.”, a fost aminat cu

mascu-
Rapid 
desfă- 
cadrul

Și
se

în
câteva zile.

DIN SPORTURILE DE IARNA
EVGHENII GRIȘIN A STABILIT UN 
NOU RECORD MONDIAL: 39,5 sec. 

PE 500 M !

zile, patinatorul so- 
Grișin a doborît re
ia proba de 500 m. 
el a realizat timpul

oră. în proba rezervată bărbaților, 
pe primul loc s-a clasat Fr. Nach
man (R.F.G.). Viteză medie — 75 
km pe oră. Proba de dublu a fost 
cîștigată de perechea Padrak — Ku- 
zian (R.P.
trecut.

Polonă), campioni și anul
Pentru a doua oară consecutiv, în 

decurs de două 
vi etic Evghenii 
cordul mondial 
De data aceasta
de 39,5 sec., corectînd astfel cu o 
zecime de secundă recordul stabilit 
duminică și cu 3 zecimi recordul lu
mii oficial care-i aparține.

Proba de 1500 
cîștigată 
(U.R.S.S.) 
mînă Eva 
tat bun, 
2:53,3.

m femei a fost 
de Svetlana Nicenova 
cu 2:42,0. Concurenta ro- 
Farkaș a obținut un rezul- 
clasîndu-se pe locul 4 cu

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE SĂNIUȚE

In localitatea Ims (Austria) s-au 
desfășurat campionatele mondiale de 
săniuțe. La întreceri au luat startul 
sportivi 
viduală 
mul loc 
(R.D.G.), 
tru a doua oară consecutiv campi
oană mondială. Viteza medie reali
zată de Geissler a fost de 60 km pe

din 16 țări. In proba indi- 
rezervată femeilor, pe prl- 
s-a clasat lise Ceissler 
care a devenit astfel pen-

(min. 29). Scorul reprizei a fost sta
bilit de localnici în min. 37. Patru 
minute mai tîrziu, Dridea I a tras 
în bară. La reluare, echipa Petrolul 
manifestă o cădere fizică. Totuși, își 
creează cîteva situații bune (min. 80, 
84 și 85), pe care însă 
Selecționata Libanului a 
timul gol în min. 82.

Al doilea
miercuri. Petrolul 
vanșă selecționata 
cătorii romîni vor 
Bagdad, unde vor 
duminică.

„MARELE PREMIU” DE SCHI DE LA 
MEGEVE

premiu” de la Megeve a

le ratează, 
marcat ul-

meci va
va întîlni în 
Libanului. Joî, ju- 
pleca în Irak, la 
evolua vineri și

avea loc 
re

„Marele
reunit sîmbătă și duminică 0 serie 
de schiori renumiți în probele alpi
ne. După ce sîmbătă austriacul Egon

Zimmermann a repurtat o victorie 
categorică la coborîre, proba de sla
lom special a fost cîștigată de fran
cezul Guy Perillat. El a fost urmat 
de Pepi Stiegler, Bonlieu, A. Leit
ner, K. Schrantz, Mathis și Zimmer
mann. Proba de combinată alpină a 
fost cîștigată de EgOn Zimmermann. 
Locurile următoare au revenit lui 
Stiegler, Schrantz, Bonlieu, A. Leit
ner și Perillat. Austriacul Zimmer
mann, în vîrstă de 23 de ani, mani
festă o formă excepțională cîștigînd 
în acest sezon al patrulea concurs 
internațional de mare amploare.

MAURICE RICHARD: Intre hocheiul canadian
Și european

Revista canadiană „ÎCE HOCKEY 
CANADA” publică în ultimul număr 
un amplu articol al renumitului jucă
tor profesionist de bocitei pe gheată 
Maurice Richard. Autorul articolului 
se ocupă de situația internațională din 
hocheiul pe gheață și de viitoarele 
campionate mondiale din Suedia, criti
când în același timp cu vehemență ati
tudinea de dezinteres și lipsa de spri
jin manifestate de federația canadiană 
față de hocheiul pe gheață. 
Richard scrie, printre altele:

„A trecut de mult timpul 
chei știi canadieni se deplasau 
in Enrapa bine dispuți, siguri de vic
torie. Am văzut cu propriii mei ochi 
Jelui tn care s-au pregătit cehoslovacii 
pentru campionatele mondiale din 1959 
și am rămas surprins de modul con
știincios și complex în care ei și-au 
efectuat antrenamentele. Pot să afirm 
că acei canadieni care pleacă în Eu
ropa cu gîndul la un voia] de plăcere 
și victorii nu au nici o șiuisă în ob
ținerea unor performante valoroase. 
Dimpotrivă, ei trebuie să știe că fn 
Europa pot învăța multe lucruri folo
sitoare. Multe echipe europene au atins 
valoarea celor mai bune echipe ama
toare canadiene. Poate există un mic 
avantaj de partea canadienilor în ce

Maurice

cind ha
la turnee

privește frecvența șuturilor la poartă, 
în schimb europenii folosesc mai mult 
jocul colectiv, căutînd să ajungă fn 
poziții favorabile tn nrma unor ‘com
binații de cele, mai multe ori reușite, 

între pregătirea echipelor noastre și a 
celor europene există o diferență apre
ciabilă. Spre, deosebire de canadieni, care 
nu se antrenează cu atita conștiincio
zitate, europenii se antrenează temeinic, 
în tot timpul anului*. In continuare M. 
Richard scrie : „Este de neînțeles modul 
în care federația de specialitate din 
Canada a tras învățăminte de pe urma 
numeroaselor înfrângeri suferite din 
partea echipelor europene. Dacă nu ne 
trezim la timp la realitate, și dacă 
guvernul nu ne acordă sprijinul mate
rial cuvenit, atunci trebuie să ne obiș
nuim cu gîndul că succesele din trecut 
nu vor mai fi reeditate. După părerea 
mea, aceasta este o chestiune de pres
tigiu pentru hocheiul canadian. Obiec
tivul ,pe care îl avem la campionatele 
mondiale — o cit mai bună comportare 
in fața celor mai puternice reprezen
tative ale lumii — nu va putea fi rea
lizat decît în cazul în care antrenorii 
noștri vor forma cea mai bună echipă 
amatoare posibilă, iar jucătorii, avmd 
la dispoziție sprijinul federației, se 
vor pregăti cu o atenție deosebită*.
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