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S. M. CLUJ Șl VOINȚA BUCUREȘTI ȘI-AU PASTRAT TITLURILE 
DE CAMPIOANE LA TENIS DE MASĂ

AZI Șl MÎINE, 
LA HOCHEI

V

berile turneelor fina- 
| campionatului re- 
li pe echipe au fost 
e cu un deosebit 
de spectatorii pre- 

înă la miezul nopții 
Dinamo. Victoriile 

nit formațiilor CSM 
(Radu N egiilesou, 

ne Cobîrzan, Adal- 
Kethi — antrenor 
l'\^ Paneth ), la b ă- 
^Voinței București 

ponstantinescu, Mar- 
(ipa — antrenor I. 
^la fete. Cele două 

în 
de

cinci formații de bărbați, 
în special, partidele dintre 
jucătorii echipelor clujene 
au avut o notă de mare 
spectaculozitate, cu o bo

F își păstrează 
acesta titlurile 
ane ale țării, 
nirile masculine 
rizat printr-o < 
superioritate 

de reprezentanții 
tluj care, de altfel, 
upat primele două 

îsi tiLineiul celor

s-au 
cate- 

mani-

RADU NEGULESCU

la volei masculin
RAPID

TASARAY 3-0
ANBUL (Agerpres). 
^tanbuL în cadrul 
î campionilor eu- 
“ la volei masculin, 
București a învins 

i-O (15—9, 16—14,
b echipa Galatasa- 
eampioana Turciei, 
arul se va disputa 
februarie la Bucu-

găție de procedee tehnice 
întrebuințate,
cele ofensive au fost a- 
preciate cel
Toți cei șase sportivi : Ne- 
gulcscu, Cobîrzan, Rethi 
din prima echipă și Giur
giucă (nu a pierdut nici 
un meci). Sentivani și 

Ilidveghi din cea secundă, 
au demonstrat o bună valoa
re tehnică, s-au arătat a 
fi posesorii unei game va
riate de lovituri, inclusiv 
topspinul și mijloacele de 
neutralizare a acestui pro
cedeu. Păcat că jucătorii 
clujeni nu au fost în con
tinuare aproape de loc so
lidități, deoarece întâlni-

dintre care

mai mult.

rile ou Voința București, 
Voința Arad și Unirea 
București n-u au constituit 
decît o formalitate pentru 
câștigători. în superioritate 
evidentă, după cum o in
dică și scorurile înregis
trate.

Dintre componenții celor
lalte echipe, cu toată bună
voința ne este greu să 
menționăm pe vreunul.

Iată rezultatele tehnice: 
CSM I Cluj — CSM II 
Cluj 5—4 : Cobîrzan — 
Giurgiucă 0—2, Negulescu
— 11 id veghi 2—0, Rethi
— Scuti vani 2—0, Negu-
lescu — Giurgiucă 0—2, 
Cobîrzan — Sentivani 
2—0, Rethi — Hid veghi 
2—1, Negulescu — Sen
tivani 1 — 2, Rethi—Giur
giucă 0—2, Cobîrzan — 
ILidveghii 2—0 ; Voința 

București (Bottner 2 v.,
Ionescu Soare 2 v., Ange- 
lescu 1 v.) — Voința Arad
(Covaci 3 v., Demian,

Simandean) 5—3, CSM I 
Cluj (Negulescu 2 v., Co-

(Continuare in pag. a S~a)

EVOLUEAZĂ SELECȚIONATA

Azi și mâine,

chiorii se intrec
tra „Cupa Poiana“

V-a ediție a „Concursului international
P. Romine" se dispută la 23-24 februarie

una februarie, actî- 
ii schiorilor va fi 
(it de bogată. Săp- 
i de săptămînă ei 
întrece în concursuri 

pacter republican, în 
campionatelor repu- 

p și ne vor repre- 
țara la a V-a ediție 
icuirsului intemațio-

punctelor obținute la fie
care probă, trofeul fiind 
cucerit de echipa care va 
acumula cel mai mic nu
măr de puncte.

Peste o săptămână, adică 
în zilele de 9 și 10 fe
bruarie, pârtiile din Bu-- 
cegi vor găzdui „Cupa ora
șului Sinaia* la probe al
pine, iar cele din Predeal

DE TINERET A R. S. CEHOSLOVACE 
Șl ECHIPA IUGOSLAVĂ STEAUA ROȘIE

(Continuare in pag. a 6-a)

contours 
la care 
schiori

Azi și mîine, patinoarul 
artificial din parcul spor
tiv ,,23 August* găzduieș
te trei importante partide 
internaționale de hochei. 
In cadrul unui atractiv 
program evoluează forma
țiile : selecționata de ti
neret a R. S. Cehoslovace, 
echipa iugoslavă Steaua 
roșie Belgrad (Crvena 
L Nd. da ), eclii pa reprezen
tativă și selecționata noas
tră de tineret, precum și 
formația Știința București.

Partidele se vor desfă
șura astfel : AZI, eu în
cepere de la ora 19 : R. P. 
Romînă (tineret)—R. S. Ce
hoslovacă (tineret) ; MÎI
NE, ora 16: Știința Bucu
rești—-Steaua roșie Belgrad, 
ora 18 : R. P. Română— 
R. S. Cehoslovacă (tineret).

Jocurile sînt deosebit de 
importante pentru echipele 
noastre. Lotul nostru re
prezentativ, care se pregă
tește în vederea campioni-

telor mondiale de la Stock
holm. reapare în fața pu
blicului bucureștean după 
o absență destul de înde
lungată. Lotul este, în an
samblu, același care a ju
cat împotriva echipei R.D.G. 
Lipsesc însă portarul So- 
lian (accidentat) și ata
cantul Biro (care nu poate 
juca din cauza unei fi
suri a peroneului, suferită 
în timpul turneului în 
Austria). In lot au mai 
fost introduși doi jucători 
tineri, portarul Crișan și 
atacantul Stefanov, care 
au avut bune comportări în 
campionat. Jocul de mîine 
seară cu redutabila forma
ție de tineiret cehoslovacă 
(recentă învingătoare a re
prezentativei Finlandei cu 
5—3 și a echipei canadie
ne „Saskatoon Quakers* 
cu 5—4) va constitui pen
tru jucătorii romîni un 
bun prilej de verificare a

stadiului lor de pre
gătire.

Echipa noastră de tine
ret are azi un bun prilej

(Continuare in pag. a 8-a)

URMĂRIND ANTRENAMENTELE ECHIPELOR
BUCUREȘTENE DE FOTBAL STEAUA ȘI DINAMO
• MULTĂ CONȘTIINCIOZITATE DIN PARTEA FOTBALIȘTILOR MILITARI 

• INDIVIDUALIZAREA ANTRENAMENTELOR LA DINAMO

De la stingă; Crișan 

(reprezentativa tineret), 
loanwid (reprezenta

tiva A) fi 

zenlativa

Niță (repre- 
tineret).

Văzuți de
Neagu Rădulescu

Azi, la Belgrad,

Meciul retur dintre Dinamo București
și H.C. Zagreb în „C.C.E.“ la handbal
în drum spre semifina

lele „Cupei campionilor 
europeni*, Dinamo Bucii’ 
rești va face astăzi o... 
haltă, la Belgrad. Hand- 
baliștii buouireșteni vor în- 
tîlni în cadrul meciului- 
retur pe II.C. Zagreb, cam
pioana R.P.F. Iugoslavia. 
Partida se dispută însă la 
Belgrad, deoarece sala din 
Zagreb este 
rea menaja re.

După cum se 
prima partidă 
la 16 ianuarie la Bucu
rești, Dinamo a învins cu

în curs de

știe, în 
desfășurată

categoricul scor de 22—8 
(8-5).

în echipa bucureștean ă 
vor juca astăzi : Redl 
(Bagolea) — Ivănescu, 
Moser, Covaci, M. Costa- 
che I, M. Costache II, 
Hnat, Bâdulescu, Coman, 
L. Popescu și I. lonescu. 
Formației H.C. Zagreb i se 
va adăuga de data aceasta 
și internaționalul Vicari, 
care nu a evoluat la Bucu
rești. Partida va fi con
dusă de arbitrul austriac 
Ilans Hawlowitz.

Sfîrșit de ianuarie. Nin
ge, ninge mereu. Cît a tre
cut de Ia ultimele jocuri ? 
Nelipsiții stadioanelor, oa
meni care nu se simt în 
largul lor fără fotbal au 
și început să dea semne 
de nerăbdare. Mai ales că 
și obișnuitele lor vizite 
ipnin „Giulești*, ‘„Ștcifan 
cel Marc* sau „Ghencea* 
S-au dovedit inutile. Nici 
urmă de fotbaliști de la 
Rapid, Dinamo sau Steaua...

Iată de ce am consi
derat necesar să ne depla
săm la Poiana Brașov, fru
moasa noastră stațiune de 
iarnă, unde știam 
vom găsi pentru 
zile pe fotbaliștii i 
Steauta 
aflăm

i că-i 
cîteva 
de 
Și

la 
săși Dinamo 

amănunte.
★

jucătorii
i-am întîlnit încă 

din primele ceasuri ale so
sirii noastre în frumoasa 
stațiune de iarnă. Urcau 
ușor, în grup, pe drumul

Pe 
Steaua

echipei

care duce la hotelul spor
tivilor.

Puțin după ora 20, doar 
antrenorii 
deranjați 
întrebări 
Cum vă 
ce stadiu 
pregătirea echipei ? 
etc. Și încetul cu încetul 
carnetul se umple cu da
tele furnizate de antreno
rii Șt. Onisie și prof. Șt. 
Lupu. Aflăm întîi lotul 
care este — momentan — 
alcătuit din 16 jucători : 
Voinescu, Eremia, Zavoda 
II, Cojocarii, Staicu, l va
ne seu, Hălmageanu, Jenei, 
Crăci un, Cri șan, Cac ovea- 
tiu, Tomeș, V oi nea, Raksi, 
Tătaru și Creiniceanu. 
Lipsesc doar Constantin 
— operat de apendicitei, 
și Mateianu — reținut în 
București pentru examene. 
Antrenamentele se desfă
șoară conform indicațiilor 
date de F.R.F., cu sarci-

mai puteau fi 
cu obișnuitele 

ipnofesionale : 
simțiți aici ? în 

ați ajuns cu 
etc..

nile și mijloacele specifice 
perioadei pregătitoare, în 
care accentul cade pe pre
gătirea fizică multilatera
lă. „Fapt îmbucurător — 
ține să sublinieze antre
norul Onisie — jucătorii 
dau dovadă de conștiin
ciozitate în tot ceea ce 
fac. Și aceasta în pofida 
celor 20 de grade sub 
zero. Cu toți doresc ca 
s f înș it ui c am pi ona t ul u i
să-i găsească pe locul care 
le-a încununat 
de atîtea ori 
ani*.

„Referitor la 
fizică, intervine 
de educație fizică Șt. 
Lupu, fiecare insistă asu
pra deficiențelor în scopul 
de a le elimina. Așa. d« 
pildă, JVoinescu, Tomeș, 
Tătaru, Hălmăgeanu, Caco-

eforturile 
în ultimii

pregătirea 
profesorul

G. NICOLAESCU

(Continuare in pag. a 5-a)

Spartachiada de iarnă a tineretului

Participare numeroasă
în regiunea Oltenia

Spartachiadei 
tineretului se

ia competiție din 
i luna se va des- 

azi și mîine la 
Brașov în organiza- 

misiei de schi a re-
Brașov. Este vorba
adiționalul 

L Poiana", 
lua startul
și din Sinaia, Buș-
Sibiu, Gheocrghieni, 

v, Piredeal, Htuic-
Suceava. Odotrhei și, 

Ițeles, din Brașov, 
kșst prilej se va dis- Z întrecerile
i prima coboTÎre din I Ale iarnă a 

an pe pîrtia Lupului, X .află în plină desfășurare 
pare constituie, fără | în satele și orașele re- 
ă, un punct de a- / giunii Oltenia.
pentru public. Iată Pfoă în prezent, la star-

tfel probele „Cupei C tul concursurilor s-au pre- 
1" : slalom uriaș, și S zentat peste 135000 de 
re (seniori, semoa- C tineri și tinere, reprezen- 
bniori și junioare), I tind 605 asociații spor
ii km seniori, 10 km C tive.

L 5 km senioare fi Pentru buna organizare 
Ikm junioare, ștafe- \ ca și pentru marele nu- 
xlO km seniori, 3x5 fi ma.r je sportivi angrenați 
miori și 3x5 km fete \ v • j• i • I in întreceri pot il eviden-hioare și 1 senioară). / . ...
nentul pe echipe va \ țiate comisiile raionale 
țituit prin totalizarea c Caracal (14955 concu-

renți), Băilești (13867), 
Corabia (12066) și Tg.Jiu 
(8296). ~ '
marcabile
a-s’odi alții le /spor t i ve 

Vechi

Rezultate re- 
au obținut și 

din 
Piscu Vechi (Calafat), 
Bîrca (Segarcea), Vertișani 
(Tg. Jiu), Stoinesti și Ce- 
larii (Caracal).

Pe probe, oele mai fru
moase succese s-au obți
nut la gimnastică (19320 
concurenți), săniuțe 
(32317), schi (20914) și 
cros (21923).

A, PAVEMU-coresg,

Boberii în pragul 
unei intense activități

ce pe pîrtia 
. la Igls, lingă

Innsbruck, boberii 
ENE PAȘOVSCHI, 
ȚURU și MAFTEI 

ne reprezenta țara : 
pionatul mondial 
bob de 4 persoane 
manșe se dispută 
mîine), în țara 
practicanții acestui 
dinamic nu au stat nici 
ei degeaba. Pregătirea fi
zică, antrenamente de star
turi, lecții teoretice, iată 
numai cîteva din preocu
pările boberilor care vor 
lua startul în concursurile 
ce se vor desfășura în 
acest sezon la Poiana 
Brașov.

De la Început trebuie să 
precizăm că temperatura 
scăzută din ultimele săp
tămâni a facilitat mult lu
crările de amenajare a 
pirtiei. înghețarea ei, întă
rirea parapetului și modi
ficarea unor viraje au 
durat destul de puțin și 
datorită acestui fapt bo
berii au putut efectua 
primele antrenamente pe 
pîrtie chiar zilele trecute. 
Bineînțeles, nu pe tot 
parcursul, ci treptat, pe

In vreme 
olimpică de

romîni 
PAN- 

t___  s-au
pregătit’ intens pentru a 

----- la cam-
pentru 
(cele 4 
azi și 

noastră 
sport

Slurtt intr-un concurs de săniufg desfășurat în Parcul poporului din Craiova

măsură ce s-a amenajat 
un viraj (înghețarea pir- 
tiei a început de jos în 
sus). Primele antrenamente 
oficiale se vor desfășura 
mîine, luni și marți, iar 
miercuri vor avea loc pri
mele coborîri în cadrul 
competiției inaugurate, 
„Cupa UCECOM“.
CUM SE VOR DESFĂȘURĂ 

CONCURSURILE ?
După un an de întreru

pere (în 1962 temperatura 
ridicată nu a permis ame
najarea pirtiei), activita
tea competițională a bobe
rilor va cunoaște un pro
gram bogat. După „Cupa 
UCECOM* (6—7 februarie), 
boberii vor avea Ia dis
poziție două zile de an
trenament după care vor 
participa la campionatul 
republican (10—11 * "
rie). in 
avea loc și 
publican de 
leton. In 
vor disputa . 
varul* (13 februarie), 
pa Poiana'' ‘ "
și „Cupa R.P.R.' 
februarie), 
tarea acestor ___
F.R.S.B. va alcătui un lot 
de 10 boberi care se vor 
pregăti în continuare în 
vederea Jocurilor Olimpice 
de la Innsbruck.

Majoritatea concursurilor 
se vor desfășura pe trei 
categorii de concurenți: 
avansați, tineret (aci vor 
participa cei care au făcut 
parte în 1961 din categoria 
începători) și începători. 
Din cluburile și asociațiile 
participante la concursu
rile de bob, Prahova Plo
iești a anunțat că va pre
zenta numai echipaje de 
avansați, Autobuzul și 
Triumful București de în
cepători și avansați, iar 
Steagul roșu Brașov, Vo
ința București, Voința Si
naia, Carpați Sinaia, 
Casa Ofițerilor Brașov și 
I. M. Roman se vor pre
zenta la start cu boberi 
din toate cele trei cate
gorii.

In primele concursuri, 
clasamentele vor fi alcă
tuite astfel: la avansați 
prin adiționarea timpilor 
realizați în manșe; la tine
ret și începători prin 
timpii cît mai apropiați de 
un barem fixat de o co
misie tehnică. Apoi, echi
pajele de tineret vor 
concura și ele „la liber*.

d. st.

februa- 
aceleași zile va 

concursul re- 
sanie și sche- 
continuare se 
„Cupa Postă- 

„Cu- 
(14 februarie) 
' ~ “ (16 și 17 
După dispu- 

competiții.



Se dezvoltă activitatea sportivă 
din raionul Satu-Mare

colective sportive, astăzi ac-
74 de
peste

asociații 
32.000

sportive care 
de membri

din raionul 
stadion cu o 

circa 8000 de locuri.

sportive 
de un

Tn ultimii ani activitatea sportivă 
din orașul și raionul Satu-Mare s-a 
dezvoltat simțitor. Astfel, dacă în 
anul 1947 existau în oraș și raion 
doar 11 
tivează 
cuprind 
UCFS.

Asociațiile 
nostru dispun 
capacitate de 
32 de terenuri de fotbal, 6 terenuri 
de baschet (dintre care unul asfal
tat), 4 arene de popice cu 2 piste 
(în oraș), 23 arene de popice, dintre 
care 8 betonate (in raion), 25 de te
renuri de volei, 14 piste cu obsta
cole pentru Complexul sportiv, o 
bază sportivă (Voința) cu teren de 
baschet-volei. arenă de popice cu 
postă dublă, sală de tenis de masă. 
Bală de șah, 4 terenuri de tenis de 
câmp, două săli pentru antrenamente 
la scrimă și lupte, dotate cu mate
rialele necesare, numeroase gropi de 
sărituri construite în curțile școlilor 
medii, profesionale și elementare din 
oraș și raion, porticuri 
tică ș.a.

Creșterea numărului 
sportive, a numărului 
UCFS, ca și amenajarea de noi și 
noi baze sportive au făcut posibilă 
dezvoltarea continuă a activității 
sportive de masă și de performanță.

An de an a sporit numărul parti-

de

de 
de

gimnas-

asociații
membri

cipanților la marile competiții spor
tive de mase. Spartachiadele tine
retului, concursurile cultural-sporti
ve, Cupa Agriculturii etc. au mobili- 

pestezat la startul întrecerilor 
30.000 de tineri și tinere.

O formă de activitate 
maselor largi de oameni 
o constituie gimnastica în 
La această formă a educației fizice 
participă peste 7200 de muncitori și 
muncitoare din 12 întreprinderi și 
instituții.

In majoritatea asociațiilor sportive 
se organizează in permanență cam
pionatul asociației la diferite ramuri 
sportive, 
este de _____„—________
UCFS o activitate competițională. In 
același timp ele duc la depistarea 
elementelor talentate, care urmează 
să fie îndrumate spre secțiile de 
performanță. Astfel au fost promo
vați în secțiile diferitelor asociații 
sportivi talentați ca : Iosif Pautovic:, 
Vasile Grebur (lupte). Susana Tassi, 
Lcaterina lencsik (scrimă), care au 
obținut rezultate remarcabile, unii 
dintre ei fiind selecționați mai tirziu 
ta loturile republicane.

Ca urmare a
comisiile
prezent 
raionale 
aceste campionate organizate la atle-

accesibilă 
ai muncii 
producție.

Rostul acestor competiții 
a asigura masei membrilor

muncii depuse ăe 
raionale de specialitate ta 
se desfășoară campionate 
la 10 ramuri sportive. La

caldă prin intermediul 
ac, uniformizează

pÂJifiQA* Jhit/rj/jr

PffrMt, jacul Jfjrec**/ 3

tism, popice, tenis de masă, volei, 
baschet, handbal, fotbal și șah iau 
parte numeroase echipe din oraș și 
din comunele raionului.

Printre sportivii raionului nostru 
care în ultimii ani au obținut rezul
tate remarcabile se numără canotorii 
și baschetbaliștii de la Școala spor
tivă de elevi (în campionatul de bas
chet al școlilor sportive de elevi 
ediția 1961—1962 băieții au 
locul I iar fetele locul II).

Clubul de radio-amatori 
lingă consiliul raional UCFS 
elemente de valoare lotului
De pildă, sportivul Iosif Cuibuș a 
devenit campion național și a re
prezentat țara noastră la concursul 
internațional de radio-amatori „Vî- 
nătoare de vulpi" care s-a desfășu
rat anul acesta in Republica Socia
listă Cehoslovacă, clasindu-se pe 
cui 6 din 24 de participant!.

Numărul mare de competiții ce 
organizează in raionul nostru an
an, dă posibilitate sportivilor să ob
țină o clasificare sportivă superi oa
ră. In comparație cu anul 1948. cind 
existau doar 87 de sportivi 
tegoria a HT-a. astăzi avem 3 1 
ai sportului (Elena Ferenczi ■ 
mă, Iuliu Szabo — șah, loan 
— canotaj), 52 de sportivi la 
goria I, 182 ța categoria a 
886 la categoria a IlI-a și 559 
tivi la categor.a juniori.

SOSITE LA REDACT!
CONDIȚII BUNE PENTRU

TATEA SPORTIVA LA
ACTIVI-
SATE

ȘAHIȘTII DIN TlRNĂVENI 
ÎN ÎNTRECERF

cucerit

de pe 
a dat 
R.P.R.

lo

se 
de

de ca- 
maeștri 
— scri- 

i Todor 
cate- 
Il-a, 

spor-

Asociația sportivă Voința 
ionul Istria, acordă toată atenția bu
nei organizări și desfășurări a Spar
tachiadei de iarnă a tineretului. In 
aoest scop, cu sprijinul Sfatului 
popular comunal, s-a renovat clubul 
sportiv din comună. Clubul, dotat cu 
mese de șah și de tenis, atrage sea
ră de seară tot mai mulți tineri și 
vîrstnici, care vin aici să-și petreacă 
cîteva ore în mod plăcut și educativ.

Și în comuna Rîmnicu de Jos, a- 
■iociația sportivă a gospodăriei agri
cole colective „Ogorul" a amenajat 
recent un frumos club. Din fondu
rile asociației s-au cumpărat jocuri 
de șah, o masă de tenis etc. în ca
drul asociației se dispută concursu
rile Spartachiadei de iarnă a tine
retului. Cu mult interes stat ur
mărite întrecerile la tenis de masă, 
Care se practică pentru prima oară 
în comună. S-au remarcat tinerii Du
mitru Țone, Constantin Bălan și alții. 
Concursul de popice a fost cîștigat 
de Ion Crețu.

Baia, ra- Șahul este mult îndrăgit la I 
veni și în special printre cei I 
A, S. Chimica. Sala de șah a I 
lui Combinatului chimic s-a c| 
neîncăpătoare cu prilejul întrel 
din cadrul Spartachiadei. B 
partidă a fost viu disputată, ie] 
mai bune rezultate 
trate de muncitorul 
maistru C. Fazakaș 
Gesticone.

au fost î| 
loan Ștef, 
și de dr, ■

loan Hasașiu-cn:

GIMNASTICA ÎN PRODUC
SE MAI PRACTICĂ DOAR îl 

SINGURĂ SECȚIE

în urmă cu câtva timp, gimJ 
în producție era practicată în 
toate secțiile uzinei Unirea dini 
Acum însă o mai practică doai 
50 de persoane de Ia serviciul 
nologic. în rest, s-a uitat de al 
activitate sportivă binefăcătoarl 
fi timpul ca consiliul asociației] 
tive de la uzina Unirea să .iei 
cupe de reintroducerea gimrJ 
în producție în secțiile uzinei]

GH. LUPESCU
președintele consiliului raional

Satu-Mare

C. Dolniceanu, coresp. Guțu Octavian-co?

UCFS

Gimnastica in producție

și de înviorare la Rm. Sărat
Asociația 

de pe lingă 
„1 Mai- 
timp o 
nastica 
preocupării 
(președinte tov. 
fiecare dimineață 
platoul din curtea 
torii și muncitoarele 
secții se aliniază 
conducerea unor 
tori voluntari fac 
de 10 minute.

O altă asociație 
unde se practică gimnastica în pro
ducție este Voința Solidaritatea. 
Peste 80 de muncitori cooperatori 
din secțiile cizmărie, croitorie și 
cojocărie iau parte zilnic la pauza 
de gimnastică. Printre instructorii 
voluntari care conduc cu pricepere 
și conștiinciozitate exercițiile 
nasticii în producție 
Vasile Buleandra, de 
mărie.

I

SALĂ DE SPORT?

sportivă Steaua roșie 
Fabrica de confecții 

a desfășurat în ultimul 
frumoasă activitate. Gim- 

in producție stă în centrul 
consiliului asociației 

Lascu Antohi). în 
la ora 10, pe 

fabricii, 
din 

frumos 
pricepuți 

gimnastică timp

10,
, munci- 

diferite 
și sub 
instruc-

din localitate,

gim-
se numără și 
la secția ciz-

pu-

ln rindurile care urmează am sportive respective. Dar, VOij
să descriu o sală de sport. Dar. aia: planurile trec, găurile
parcă vă aud: min.

— Teribil de... interesant! — Sint chiar așa de greu de
— Dați-mi voie ! co ne rit ?
— Nimic! Toată lumea Știe — Aș, cu două scinduri te)

sport... O 
pe albul ima~

Patinoarele naturale se pot ame
naja pe terenurile de sport din 
zgură (baschet, volei, fotbal, piste 

atletism), pe terenuri gazonate 
■au înierbate natural. De asemenea, 
lacurile și riurile înghețate se pre
tează la amenajarea pe porțiuni li
mitate din suprafața lor, a unor pa
tinoare naturale cu respectarea unor 
măsuri de siguranță.

Se presupune că suprafața pe 
care se amenajează patinoarul este 
plană și orizontală și că în apropie
re se găsește o sursă pentru ali
mentarea cu apă (hidranți de gră
dină, de incendiu, izvor, pîriu etc.). 
Perimetrul platformei se delimitea
ză cu ajutorul unor borduri din ză
padă a căror înălțime va depăși ni
velul gheții cu 10—15 cm. Se înde
părtează zăpada în exces, lăsindu-se 
pe platformă un strat de zăpadă de 
cca 15—20 cm care se bătătorește. 
Cu un furtun racordat la sursa de 
apă se stropește sub formă de ploaie 
platforma pină ce zăpada și cu apa 
Be transformă intr-un fel de mortar 
de apă și zăpadă. De reținut faptul 
că această operație trebuie făcută 
seara, eînd temperatura e în scă
dere. Simultan cu stropirea se nive
lează suprafața cu lopata sau cu 
roluri din lemn, spre a se elimina 
gronțurile.

In următoarele .2—3 seri, 
mineața 
rîtă, se 
pînă ce 
obține o 
grosime

Pentru obținerea unei suprafețe 
drepte se utilizează un utilaj foarte 
simplu de confecționat și anume un 
butoi metalic, umplut cu apă caldă, 
montat pe o sanie, avînd o țeavă 
găurită prin care apa caldă curge 
pe o pînză de sac legată de sanie.

sau di- 
dacă temperatura e cobo- 
continuă stropitul cu apă 
prin înghețări succesive se 
peliculă de gheață a cărei 

poate varia intre 3—5 cm. 
unei suprafețe

SPORTUL POPULAR
Pag. a 2-a Nr. «80

pmzei 
suprafața 

gheții indepărtind prin topire micile 
asperități.

Dimensiunile platformei pot varia 
în funcție de suprafețele disponi
bile și destinația patinoarului. Pen
tru agrement dimensiunile de 30x40 
m sint minime. Pentru hochei pe 
gheață trebuie respectate condițiile 
de amenajare și marcare prevăzute 
de regulamentul acestei ramuri de 
sport. în acest caz dimensiunea 
platformei este obligatorie de 30x61 
m. Pentru patinatorii de viteză sau 
fond sint indicate pistele de atletism 
de 400 m.

Cu privire la patinoarele naturale 
amenajate pe lacuri sau riuri, după 
îndepărtarea zăpezii și delimitarea 
perimetrului cu ajutorul bordurilor 
de zăpadă, ss vor efectua operațiu
nile de netezire a suprafeței utili- 
zindu-se rolurile și buto'ul cu apă 
caldă, 
se va 
licule 
gheață 
rîului sau a lacului. Ținem să atra
gem atenția că grosimea gheții su
port va trebui permanent verificată 
spre a evita accidente produse de 
o eventuală rupere a gheții.

Și acum cîteva cuvinte despre ex
ploatarea patinoarelor
După desfășurarea unui număr de 
antrenament sau ore de patinaj se 
va îndepărta zăpada provenită fie 
din ninsori, fie din gheața tăiată de 
patine. Este recomandabil ca în lipsa 
unor vestiare apropiate să se dis
pună în jurul platformei de gheață 
un număr de bănci necesare echi
pării sau odihnei patinatorilor.

Din indicațiile de mai sus credem 
că rezultă că amenajarea unui pa; 
tinoar natural in actualul anotimp 
este o operație simplă la îndemîna 
oricărei asociații sportive.

★

La asociația sportivă Gloria de pe 
lingă Școala medie nr. 2 din Rm. 
Sărat s-a introdus în urmă cu cîteva 
luni gimnastica de înviorare. în fie
care dimineață peste 70 de elevi din 
internatul școlii, sub îndrumarea 
atentă a instructorilor, execută cu 

• multă plăcere exercițiile gimnasticii 
de înviorare.

cum arată o sală de 
tem descrie și noi: 
culat al pereților stau fixate spa
lierele...

— Să avem iertare !
— Mă rog... Pe maroul luciu al 

pereților stau f ixa
te spalierele...

— Nici așa nu-i 
bine.

~ De ce, omule 2
— Spalierele nu stau fixate
— Dar cum stau 2
— In cazul de față stau unele 

peste altele, in vestiar. Adică, in 
fostul vestiar, fiindcă sportivii 
nu~l mai pot folosi din cauza 
terialelor depozitate aid

— Interesant.
— V-am spus eu ?
— Și cum fac sport i
— Imbrăoați.
— Cam incomod.
— Da și nu. Bocancii, 

ii ajută foarte mult in 
tenis de masă.

— E ceva nou ?
— Nu, e ceva vechi, 

deaua are unele... lipsuri, 
suri pe care le-a trecut in planul 

muncă și consiliul asociației

pus capac la toate!... Acum, 
vă descriu sala... Mesele de te\ 
sint...

— Verzi.
— Nu, albe. De culoarea... pra. 

lui care le acoperă.

Foileton
dar <

celeb

ma~

de pildă, 
jocul de

— Bine. 
tea se pot

— Parcă
te aparate d

sală nu se pot șterge ? Ce, J 
n-ou aceeași... culoare 2 Așa ar p 
tea fi strinse și hirtiile fi mucuzd 
de tipări din sală...

— Și membrii asociației spor 
ve stau cu miinile in sin ?

— Nu, fac sport.
— In condițiile astea neigienici 

Ei nu știu că sănătatea...
— Știu. Și încă foarte bina.
— Atunci ?
— E greu de spus.
— De ce, omule 2
— Fiindcă e și mai greu d 

crezut.
— Totuși ?
— Ei bine, sala de sport opal 

ține Școlii tehnice sanitare- di 
Capitală !...

Dacă necesitatea o impune 
proceda la formarea unei pe- 
suplimentare de 3—4 cm de 
peste suprafața înghețată a

naturale.

ing. S. JUGA

■ ■

ȘTEFAN CONSTANTIN 
corespondent

Știți, po-
Lip-

- t A4

TOFAN

de schi a Clăbucetului din Predeal un grup de turiștie pirita încearcă



ir-a a turului.decembrie, din etapa a

Foto :

în Capitală Derbiul seriei a
in

record de particîpanțiConstanța, număr

De la I.E. B.S.

3 
1 
0
1
0

o
1
3
1
2

Elena Schiteanu 
Păunescu, Angliei 
(C.F.R.), Soviani

6
3
3
2
1

program, 
întîlriirea
Electronica

îndeosebi unui 
Și anume, este 
dintre echipele 
și Semănătoa-

de apro- 
titlul de 

avea loc 
vineri —

Timișoara (mas-
maxi-

M. Stânescu etc. 
vor fi urmate 
de candidați la 
volei și vor 

l — miercuri și

de bi- 
Prono- 

bilete 
R.P.R.

ȘI MIINE, sala Giulești 
meciurile din cadrul celei

de legitimații eliberate de 
General UCFS: roșii și maro 
albastre în dermatin, gri în 
cu ștampila „BOX“, gri în 
ale maeștrilor și antrenorilor

P. Romoșan

ouă scoală de arbitri

Pe marginea primei părți a campionatului

entru creșterea calitativă a jocurilor din retur
vom ocupa în rindurile de 

aspectele pozitive ale turului 
telor republicane de categoria 
ea au fost trecute în revistă în 
„Notații cu plus de-a lungul 
apărut cu puțin timp in urmă 
nostru. Este totuși necesar a 

o dată în plus că, începînd cu 
ediție a campionatului, se con- 
grijă sporită a antrenorilor pen- 
terea și introducerea în echipe 
tinere elemente de perspectivă,

Traian Căldare, Eugen Scarlat, Mircea 
Tabacii. De asemenea, s-a observat un 
salt calitativ în privința nivelului 
jocurilor, comparativ cu prima jumătate 
a campionatului precedent.

Au persistat cu toate acestea în pre
gătire o serie de lipsuri, care pot în- 
greuia ridicarea valorii voleiului nostru 
de performanță la cerințele jocurilor pe 
plan internațional. Ast-fel, se constată 
că echipe ca Progresul București (mas
culin și feminin), Olimpia București,

ușit de Pavel (Steaua) împotriva foștilor săi coechipieri de la Rapid, 
tori cu 3—0 în meciul de la 16

Aurel Ardelea, Doru
Codru Muteescu, Dorin Poroj- 

iorel Ozum, Constantin Vasiliut 
Ștefănescu, Mariana Du mitres- 

tina Ciuc, Viorica Goia, Magda- 
mg rad, Ana Zota, Ileana Encu- 
c. în munca de creștere a aces- 
e elemente, s-au evidențiat, prin- 

i, antrenorii : Dumitru Medianu.

UNA INIȚIATIVA, aparținînd 
Jui orășenesc UCFS București 
rin comisia sa de specialitate, 
ază o nouă școală de arbitri 
i. Ideea va fi tradusă in fapt 
citeva zile, mai precis: la 
uarie, ora 18. cînd. în sala 
tea din str. Buzești, vor în- 
urs urile.
d menirea de a forma o pro- 
proaspătă de „cavaleri ai fluie- 
capabili să contribuie în mod 
țial la ridicarea calității me- 

și, în general, a voleiului 
școala se va desfășura cu 

ul unor valoroși lectori aleși 
specialiștii de frunte ai aces- 
rt, antrenori și arbitri, ca de 
profesorii N. Murafa, N. Târ- 

Șt. Stroe și M. Oancea, C. Ar- 
u și 
urile
v 80 < 

de
minai
dura 4 luni.

valoare destul de ridicată, iată 
acterizează ediția 1962—1963 a 
natului regional Dobrogea, faza 
ș Constanța. Cele 20 de echipe 

a seu line și 8 feminine) angrenate 
petiție cuprind un număr de 214

ri și jucătoare. Desfășurarea cam- 
ilui a prilejuit afirmarea multor 
te tinere cu frumoase perspective 
greș. Amintim dintre acestea pe:
Maximovici (13 ani), Mariana 

î, Virginia Dăneț (toate de la 
il), Cornelia Ioniță, Cornelia Re

pus în vînzare la casele 
str. Ion Vidu și agenția 

din cal. Victoriei nr. 2, 
: HOCHEI PE GHEAȚA:

— R. S. C. tineret de sîmbătă 2
rvena Zvezda Belgrad — Știința 
i R.P.R. seniori — R.S.C. tin. de 
ică 3 II- de la patinoarul artifi- 
in parcul „23 August44.
: turneul de selecționare pentru 
Europei de sîmbătă 2 II și dumi-

II de la sala Floreasca.
DBAL : cupa de iarnă F.R.H. de 
ică 3 II d.a. de la sala Floreasca. 
IS DE MASA : finala câmp. R.P.R.

desfășoară azi și miine la sala 
o.
ilele competițiilor, biletele se gă- 

casele bazelor respective.

UN NOU CINTEC SPORTIV
Cu cîtva timp în urmă. într-un inter

viu acordat ziarului nostru, compozito
rul Temistocle Popa a promis două 
cîntece sportive în anul 1963.

Simplă... promisiune? Nicidecum! Zi
lele trecute, autorul „Lalelelor4* ne_a vi
zitat la redacție și ne-a prezentat par
titura „Pentru cei mai buni sportivi4*,

spunîndu_ne că..„- jumătate din angaja» 
mentul său a fost îndeplinit.

Nu ne îndoim că va fi îndeplinită qtf 
cealaltă jumătate, prilej pentru tinere
tul sportiv de a învăța noi cîntece fru
moase. iar pentru ceilalți compozitori 
să-și aducă aminte de stadioane nu nu
mai în zilele marilor meciuri de fotbal...

Știința Galați, Știința 
culin) etc., nu efectuează decît... 
mum două antrenamente săptămînal, deși 
federația a dat indicația de a se lucra de 
patru ori pc săptămînă. în același timp, 
marea ma joritate a antrenorilor nu au în
tocmit programe individuale de antre
nament pentru toți sportivii. Apoi, în 
ceea ce privește concepția de joc, se 
poate afirma că insuficienta cantitate 
de lucru, care face să nu se obțină un 
progres substanțial în execuțiile tehnice, 
este cauza situațiilor în care echipele

își mai axează jocul pe acțiuni foarte 
simple, din trei lovituri, fără nici o 
combinație tactică în măsură să creeze 
elementul surpriză. Echipele noastre 
fruntașe încă utilizează prea mult atacul 
exclusiv în forță, efectuat aproape nu
mai de către „trăgători44, fără să fie 
dezvoltată 
viduală și 
jucătorilor, 
pe egal în

Ținînd cont de lipsurile reieșite cu 
ocazia desfășurării turului, de sarcinile 
deosebite care stau în fața voleiului 
nostru de performanță, trebuie luate 
următoarele măsuri :

— efectuarea în 
către toate echipele 
patru antrenamente

— elaborarea de

destul gîndirea tactică indi- 
să se ceară aportul tuturor 
care e de dorit să fie aproa- 
atac și în apărare.

obligatoriu dc 
categoria A a

mod 
din 

săptămînal :
către colegiul cen

tral de antrenori a unor sarcini concrete 
pentru fiecare echipă în parte;

— orientarea serviciului și a primirii 
lui către practicarea unui joc variat în 
atac ;

— îndrumarea procesului de antre
nament spre efectuarea complexelor de 
exerciții în vederea creării unor condiții 
cît mai apropiate de cele ale meciurilor;

— introducerea în planurile de antre
nament a orelor de pregătire teoretică, 
reprezentînd un mijloc de dezvoltare a 
gîndirii tactice a fiecărui sportiv ;

— accentuarea atenției acordate jocu
lui în apărare, renunțîndu-se la „scheme 
fixe44, indiferent de situațiile create în 
timpul jocului ;

— continuarea cu sporită seriozitate 
a pregătirii și a folosirii cu curaj 
elementelor tinere ;

— dezvoltarea —■ print r-un accent
deosebit în cadrul pregătirii fizice 
a vitezei, a îndemînării. precum și 
forței trenului inferior.

Timpul este extrem de scurt pînă 
începerea returului. De aceea, este ne
cesar a trece de îndată la punerea în 
practica a sarcinilor enunțate mai sus, 
pentru realizarea cărora și organele lo
cale UCFS trebuie să acorde secțiilor 
de volei un sprijin efectiv, în vederea 
asigurării condițiilor de lucru ale echi
pelor noastre fruntașe.

PENTRU CEI
— Marș Sporii

MAI BUNI !
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doua masculine
„Cupa orașului București"

ASTAZI 
găzduiește 
de a cincea etape a „Cupei orașului 
București44, care se vor desfășura 
după programul publicat la rubrica 
„Unde mergem?44. Spectatorii vor asis
ta, fără îndoială» la partide intere
sante, ca și în etapele precedente, 
atenția lor fiind însă sporită de aceas
tă dată, mulțumită 
punct din 
vorba de 
masculine 
rea.

Iată cum arată clasamentele „Cupei 
orașului București** înaintea jocurilor 
de astăzi și de mîine.

COMPETIȚIA
1. Olimpia
2. Sănătatea
3. Aurora
4. IPROMET
5. Voința

FEMININA
3 :
2 1
3 (
2 :
2 I

ferentaru (Voința), 
(Știința Basarabi), 
(Marina), Brătuianu 
(Dinamo), Martin (Portul).

După șapte etape, liderii seriilor mas
culine sînt C.F.R. (antrenor Petre Biru) 
și Portul (antrenor Anton Crișan), iar 
la fete conduc Voința (antrenor prof. 
Ion Cristian) și Petrolul (antrenor Is
pas Cleteșteanu).

COSTEL COMAN
cores p.

* Pentru galele de box din zilele de 
2, 3 și 5 II, sînt valabile următoarele 
categorii ’ -------
Consiliul 
în piele, 
dermatin 
dermatin __  ___ ,_____
emeriți ai sportului, precum și legiti
mațiile verzi în dermatin însoțite de 
delegații, în limita locurilor rezervate 
fiecărui ziar la masa presei.masa presei.

★
naturale de la centrul 
nr. 2 din cal. Plevnei

♦ Patinoarele 
de antrenament __  .. ___
și de la complexul sportiv Floreasca, 
sînt deschise zilnic pentru public între 
orele 9—13 și 15—21.

Patinoarul artificial este deschis pen
tru public azi între orele 15—17 și mîine 
între orele 10—13.

COMPETIȚIA MASCULINA

Seria I

j* /a, ta, ta,
7,27hr/WFINEG

cam-pi- noș-tri te mîn - drești' Pen-tru- vii

Refren :

1. Confecția
2. Aurora
3. Tehnometal
4. C.S.P.
5. Gri vița Roșie
6. Dinamo I
7. Oțelul
8. Globus + Frigul
9. ” 'Vulcan

Seria a n-a
1.
2.

Electronica
Voința

3. Semănătoarea
4. Sănătatea
5. IPROMET
6. IPROFIL
7. ICECHIM
8. M.T.Tc.
9. C.S.A. III

4
4
4
3
3
4
4
3
3

4 
4
3
2
2
1
0
0
0

4
4
3
4
3
4
4
3
3

4
3
3
2
2
1
1
0
0

0 
1 
o
2
1
3
3
3
3

Cărți noi apărute
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Pentru cei mai
Să strigăm
Bravo lor I
Pentru cei mai
Să etalăm
Voi oși in cor !

buni

buni

sportivi

sportivi

Ca o rîndnnea 
Zboară sulița.
Pe albastrul lac
Vite un caiac
Iar pe munți în zori 
Tineri zîmbitori. 
Alintați se-ntrec 
Schiori !...

Pentru cei mai buni sportivi 
Să strigăm

ai noștri

ai noștri

ai noștri

lor !
nou record
succes al lor

nostru-al tuturor I...

Vers :

An de an
Trofee cuceresc
Medalii noi pe pieptul lor sclipesc
Ce elan !
Ce glasuri tinerești
Iți cîntă inima
Ciad ii privești !
La, la, la, la
Im, la, Ia, la
Cu bravii campioni ai noștri
Te mindrești !...

Apoi refren :

Biblioteca sportivului

REFACEREA CAPACITĂȚII 
DE MUNCĂ ÎN ACTIVITATEA 

SPORTIVĂ

Lucrarea 
antrenorilor 
fizică. Ea 
bilă tuturor, 
ia legătură

vine în ajutorul sportivilor, 
și profesorilor de educație 

expune într-o formă accesi- 
o serie de date științifice 
cu starea funcțională a

organismului sportivului 
de instrui re-antrenament i 
cursuri.

Este clar că pentru a 
pe loc în antrenament și 
gura dezvoltarea continuă

nu bate pasul 
pentru a asi- 

i a posibilită
ților funcționale ale organismului spor
tivului, trebuie să se respecte anumite 
condiții. Despre aceste condiții și despre 
procesele de refacere, autorul vorbește 
pe larg, arătînd că respectarea lor im
pune o corelație strictă între volumul 
intensității efortului și durata odihnei.

tată expunere asupra naturii mișcării , 
omului, asupra principiilor metodul 
privind însușirea tehnicii sportive și 
perfecționarea ei.

lotr-un cuvînt, cartea ajută antreno
rii și sportivii care nu au o pregătire 
specială în domeniul culturii fizice, 
se orienteze în problemele generale 
tehnicii sportive.

ale

:î
1

TEHNICA SPORTIVĂ

Desigur, un sportiv slab pregătit dn 
punct de vedere tehnic, oricît ar fi de 
puternic, nu poate spera într-o victorie 
importantă. Dar, însușirea tehnicii spor
tive nu este de Ioc ușoară. Se întîmplă 
uneori ca săptămîni de-a rîndul să mun
cești intens și totuși să nu avansezi cu 
nimic. Alteori însă, pe neașteptate și 
într-un timp scurt, obții rezultatele 
scontate. Despre legile care se găsesc 
în spatele acestor fapte î?i propune să 
vorbească broșura de față.

La început, lucrarea 
tehnica sportivă, locul ei 
antrenamentului sportiv 
care-1 are în obținerea rezultatelor spor
tive. Ea face o interesantă și documcu-

arată ce este 
în cadrul 

și rolul pe

i 
L
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Rugbiștii au terminat „vacanța"
Cu toate că au încheiat foarte tîrziu 

sezonul competițional din anul trecut, 
jucătorii de rugbi s-au grăbit să reia 
cu intensitate antrenamentele în vederea 
apropiatelor jocuri din acest an. Așa
dar, balonul oval reintră mai devreme 
ca oricind în actualitatea noastră spor
tivă. Deocamdată, pe primul plan se

haltere mici punînd accentul pe cît mai 
dese repetări. De asemenea, se lucrează 
intens cu mingi medicinale pentru dez
voltarea forței brațelor. O minge de 
rugbi mult îngreuiată este folosită pen
tru exersări de deschideri în pregătirea 
mijlocașilor. Este îmbucurător faptul că 
în acest an jucătorii se prezintă cu mai

Cu lot stratul gros de zăpadă care acoperă terenul, rugbiștii de la Pro
gresul se antrenează de zor. în fotografie, o frumoasă „deschi

dere* a balonului...
Foto: T. Chioreanu

situează pregătirile pe care, de altfel, 
ne-am propus să le urmărim in acest 
raid-anchetă la care — pentru astăzi 
— am... invitat cîteva din echipele bucu- 
restene.

GRIVIȚA ROȘIE : DUMINICĂ DiMI- 
NEAȚA, PE STADION Șl IN... CABINĂ !

Inutil să mal Îndemni pe cineva să 
iacă „încălzirea-. E ger zdravăn 
și rugbiștii de la Grivița au Șl 

țișnit spre buturi. Dar. numai cîteva 
minute. Totul trebuie făcut organizat, 
pe baza sarcinilor antrenamentul’.:!. 
Pentru astăzi, program tare. Obiectiv 
principal: pregătirea fizică, cu accent 
deosebit pe rezistență (un argument 
pentru a demonstra că lipsurile din ul
tima parte a campionatului trecut n-au 
fost uitate). Pe stadionul din Parcul 
Copilului, grupul destul de numeros al 
rugbiștilor nu pare de loc stinjenit de 
zăpada mare. Se fac sprinturi repetate, 
alergări de relaxare, din nou sprinturi... 
La ultimul antrenament in aer liber sta
dionul s-a dovedit prea mic și .XV"-le 
Griviței Roșii s-a antrenat făcind încon
jurul întregului parc. Deci, multă preo
cupare pentru pregătirea fizică.

Am crezut că după cele 30 de minute 
gerul îi va goni in cabine. Aveam să 
fim însă spectatori încă o oră la antre
namentul rugbiștilor de la Grivița. Au 
urmat exerciții de tehnică individuală- 
pase în alergare și apoi o „miuta ‘ de 
aproape o repriză. Un joc veritabil, cu 
acțiuni ofensive cu șarje și cu puncte’ 

înainte de a continua raidul nostru 
în... cabina jucătorilor am notat un 
lucru care ni se pare semnificativ: an
trenamentul a avut loc duminică dimi
neața cind există desigur cele mai bune 
condiții de pregătire. Un fapt destul de 
nou pentru echipele noastre de rugbi. 
Și pentru altele.

★
Maestrul emerit al sportului Viorel 

Moraru ne recapitulează pe scurt pe
rioada care s-a scurs de la primul an
trenament (14 ianuarie):

„In afară de antrenamentele in aer 
liber pe care pun*m un accent deose
bit, ne pregătim intens si la sală. In 
general, ne-am orientat către antrena
mente de durată și intensitate mare, 
apreciind că jucătorii au resurse sufi
ciente pentru a răspunde acestor ce
rințe. La sală lucrăm foarte mult cu

multă regularitate la antrenamente, do
vedind multă conștiinciozitate-.

Ne-am notat, cum era și firesc, lotul 
rugbiștilor de la Grivița Roșie: șerban, 
Th. Rădulescu, Dinu, Moldoveanu. Iatan, 
Manole. Stanciu, Stoenescu, Boibu. Pos- 
moșanu. Dan Stoian. Mircea Rusu, De- 
mian. Iliescu. Moraru, C. Stănescu. O. 
Rădulescu. Mihai. Climovschi. Oblemen- 
co, Wusek, Teodorcscu. Baican. Tran- 
dafirescu. Bostan, Constantineseu. Țibu- 
leac, Buda.

In cabină, bună dispoziție și prospe
țime. Se fac aprecieri și. bineînțeles, 
discuții despre echipă, despre jucători. 
Unii sint noi in echipă, cîteva probleme 
nu sint încă rezolvate (Wusek e singu
rul „centru- din acest kH numeros), se 
apropie primele jocuri... Am părăsit 
stadionul Parcul Copilului cu convinge
rea că Viorel Moraru împreună cu toți 
jucătorii muncesc pentru îndeplinirea în 
întregime a sarcinilor de pregătire. 
Poate numai cu evidența planurilor de 
antrenament se lucrează pe... treisfer- 
turi!

UNIREA : PREGĂTIRI 
CONȘTIINCIOASE

După lecții teoretice și de mișcare 
ușoară, începute încă la 8 ianua
rie, echipa a trecut treptat Ia 

pregătiri intense. Ni s-a părut demn de 
remarcat următorul fapt: la începutul 
pregătirilor echipa nu avea la dispozi
ție. așa cum au alte cluburi, o sală co
respunzătoare. dar nimeni dintre jucă
tori nu a stat cu mîinile încrucișate, 
așteptînd ca lucrurile să se rezolve de 
la sine. In frunte cu Al. Teofilovici, 
valorosul jucător al naționalei noastre, 
ei au alergat, s-au zbătut și în fiecare 
săptămir.ă jucătorii de la Unirea își 
desfășoară acum antrenamentele la sală 
(bineînțeles, și în aer liber), pregătindu-se 
temeinic pentru viitorul campionat. Așa
dar, se pot rezolva asemenea probleme 
atunci cind se muncește cu pasiune, 
cind nu aștepți să ți se ofere totul 
de-a gata. Conștiinciozitatea caracteri
zează pregătirile rugbiștilor de la Uni
rea, care participă la antrenamente în 
procentaj mulțumitor față de posibili
tățile jucătorilor, destul de mulți stu- 
denți.

Lotul echipei Unirea cuprinde jucători 
care vor putea face cu siguranță o fi
gură cît mai frumoasă în campionat:

Ion Țiriac și Julieta Namian, 
învingători în „Cupa de iamă“ 

MlIME ÎNCEPE O NOUA COMPETIȚIE

Prima competiție de tenis a anulai. 
*Cupa de iarnă- a luat sfîrșit eu vic
toriile campionilor republicani loo Ti
riac «i Julieta Namian. ei ~ ligă teri tai 
g rupele respect i re.

în ultima sa partidă. Țiriac Ta în
cins pe Bosch cu 1—6. 6—0, 6—2. 
Bosch a început foarte curajos, eu »- 
tacuri repetate la fileu și reușise la w 
moment dat să-l scoată din ritm pe 
Tiriac. Dar, după primul set. Tiriac «i-a 
revenit, a folosit servicii puternice și 
a încheiat cu voleuri sigure la fileu ma
joritatea mingilor.

Un meci „fulger" a fost cel dintre 
Mărmureanu și Bosch. în care primul 
a atacat de la prima la ultima minge, 
dominîndu-și categoric adversarul și 
obținînd o victorie la scor : 6—0. 6—2. 
Bosch, surprins de ritmul susținut im
pus de Mărmureanu. nu a putut face 
față nici un moment avalanșei de 
atacuri ale acestuia.

O întllnire de mare luptă, cu multe 
schimburi interesante de mingi, a ofe
rit-o disputa C. Năstase — D. Viziru 
3—6. 6—0, 8—6.

” SPORTUL POPULAR
a 4-a Nr. 4180

La fete, în partida decisivă pentru 
ocuparea locului miu. Julieta Namian — 
kloonora Rorianu 2—6. 6—3. 6—1,
au fost initiate acțiuni ofensive din 
a«nb«le P*Hi. dar Julieta Namian a 
câștigat datorita unui plus de hotărîre 
Și 'Qăpinire de sine.

lată alte rezultate tehnice și dasa- 
■entele finale: grupa 1: .Mărmureanu 
— Serester 6—4. 6—2, C. Năstase — 
SeTCSter .—5. 6—3. D. X iziru — Bar- 
dan 6—2. 7—5: cia^un^nl : 1. Țiriac. 
2. Mărmureanu, 3. Bosch. 4. D. Viziru. 
5. C. Năstase, 6. Bardan. 7. Serester. 
ILak<xi imbed năviudu-se. a abandonat.

Grupa a Il-a: Dan Irimcscu — Ma
riana Gogoiea 6—2. 2—6, 6—1 ; Cla- 
same/U : 1. Julieta Namian, 2. Eleonora 
Roșianu, 3. Dan Irimescu, 4. Mariana 
Ciogolca.

★

Duminică, tot în sala Steaua va în
cepe o nouă competiție. Este vorba 
de un concurs cu participarea membri
lor lotului republican masculin. La a- 
ceste întreceri vor concura : Ion Țiriac. 
Petre Mărmureanu, G. Bosch. Dumitru 
Viziru, Constantin Năstase, Alexandru 
Bardan și Vasile Serester.

Mîine, jocurile încep la ora 16.

Marica, Horșa, Grigorescu, Cristescu, 
N. Ionescu, Teofilovici, Goga, I. Tutu- 
ianu, Th. Stoian, E. Ionescu, Jabin, 
Ghica, Mathies, V. Nistor, Boiangian, 
Cochia, Dobrin, Leați, Lăzărescu, Bă- 
răscu, Sava, Oprescu, Nedelcu.

GLORIA : MUNCĂ ÎNSUFLEȚITĂ

Rugbiștii de la Gloria (fostă Me
talul) se pregătesc, de trei ori 
pe săptămînă (Juni — miercuri 

— vineri), pe stadionul uzinelor „Re- 
publica“. Antrenorul Toma Moldoveanu 
a făcut prima... ieșire din acest an. la 
18 ianuarie. De atunci și pînă acum, 
procesul de pregătire și ’ antrenament a 
fost îndreptat într-o singură direcție: 
către îmbunătățirea pregătirii fizice ge
nerale și speciale.

Aceasta s-a realizat în primul rînd 
prin efectuarea unei game largi de 
exerciții de gimnastică. Dintre sportu
rile ajutătoare, atletismul și handbalul 
se practică cel mai mult. De asemenea, 
lucrul cu greutăți, coarde, extensoare, 
mingi medicinale, trecerea prin săritură 
peste garduri (și pe sub ele) sînt exer
ciții prezente frecvent în planul tema
tic de pregătire.

Varietatea acestor exerciții determină 
— așa cum ne-am putut convinge — și 
atmosfera antrenantă, de bună dispo
ziție.

După antrenamentul la care am par
ticipat am aflat — eercetînd planificarea 
antrenorului— că, la început, s-a lucrat 
numai 30 de minute. Apoi 45, 60, 75 de 
minute. Prin urmare în regimul de efort 
rațional, progresiv.

— Și contactul cu... balonul? l-am în
trebat pe antrenor.

— Incepînd din săptămînă viitoare și 
pînă în ajunul întâlnirilor din cadrul 
„Cupei primăverii-. Lucrul cu mingea 
constituie cea de a doua parte a pre
gătirilor. în care accentul îl vom pune 
pe perfecționarea tehnicii individuale, 
pe probleme de tactică și bineînțeles 
pe omogenizarea lotului.

Cu privire la lot, trebuie arătat că 
antrenorul Toma Moldoveanu benefi
ciază de aportul unor jucători cu o bo
gată experiență (care au mai evoluat în 
prima categorie a campionatului repu
blican) cum ar fi Anastase Toma, Ma
nele, Mușat, Cernat, Mihalcea, Iancu, 
Grun, Crisan, Scarlat, Chirvase. Blum, 
C. Marinescu, dar și de o serie’ de alți 
jucători foarte talentat! ca Badea, Mi- 
hăilă, Cîrciog. Chendi, Dragomirescu, 
Stolnicu, Iliescu și alții.

De remarcat, în încheierea acestor rîn- 
duri, un fapt pe care am dori să-l con
semnăm cit mai des: grija cu care bi
roul secției de rugbi (președinte, tov. 
D. Radu) urmărește procesul de pre
gătire...

PROGRESUL : PROMISIUNI PENTRU 
UN JOC OFENSIV

Pe baza din dr. Staicovici. aceeași 
preocupare pentru a da ’antrena
mentelor un conținut cît mai 

bogat. In după-amiaza cind am petrecut 
aproape două ceasuri in mijlocul rugbiș
tilor de la Progresul ne-am convins că 
și aici se muncește cu tragere de inimă, 
cu deosebit elan pentru ca lipsurile ma
nifestate în sezonul trecut să nu mai 
însoțească evoluția echipei In viitorul 
campionat. Este vorba despre schimba
rea concepției de joc și orientarea spre 
un joc ofensiv, care insă trebuie pre
gătit cu multă minuțiozitate încă de 
pe acum. Aceasta nu în dauna spectacu
lozității, așa cum s-a întimplat în unele 
partide anul trecut.

In planul pregătirilor au fost trecute 
cum era și firesc destule ore de lucru 
la sala de forță dar în mod deosebit 
se pune accentul pe pregătirea în aer 
liber, rugbiștii Progresului fiind — se 
pare — cel mai avansați în ceea ce 
privește durata și intensitatea antrena
mentelor în aer liber. Să nu uităm 
însă că la antrenamentul de luni nu 
s-au prezentat decît 10—12 jucători.

De pregătirile formației Progresul se 
ocupă în acest sezon antrenorii T. Dia- 
mandi și E. Denischi, care dovedesc nu 
numai conștiinciozitate ci și multă exi
gență. in prezent participă la antrena
mentele Progresului următorii jucători: 
Vicol, Labo, Cristescu, Bărbulescu, Dra
gomirescu, Anastasiu, Doruțiu, Făgără- 
șanu. Marinache, Dumitrescu, Niculescu, 
Ionescu, Voicu, Iacoto. Dobre, Ghiuzelea, 
Georgescu, Buzoianu, Bălan, Gudov, 
Cristăchescu, Dogaru, Alexandrescu 
și alții

★
Cele cîteva vizite făcute împreună cu 

membri ai colegiului de antrenori (D. 
Manoileanu, A. Carnabel) precum și 
controlul secretarului general al federa
ției (Romulus Popescu) prilejuiesc obser
vații pozitive cu privire Ia stadiul pre
gătirilor efectuate de formațiile bucu- 
reștene de rugbi din categoria A. Se 
poate vorbi acum, mai mult decît în 
anul trecut, de preocuparea pentru asi
gurarea unei pregătiri fizice multilate
rale corespunzătoare, despre ridicarea 
conținutului antrenamentelor la un nivel 
superior, despre dorința tuturor jucă
torilor de rugbi de a folosi această pe
rioadă pentru o cît mai temeinică pre
gătire.

Noi recorduri ale R. P. R.
Comisia de specialitate a regiunii 

M ure ș-Autonomă Maghiară a organizat 
faza regională a campionatului de pa
tinaj viteză pe gheața lacului Ciucaș din 
T-ușnad. în cadrul acestor întreceri ju
nioara Maria Mothe (cat. 17—18 ani), 
de la clubul sportiv Murdșul Tg. Mureș, 
a stabilit un nou record republican la 
proba de 3 000 m.cu timpul de 6:21,5 
(v.r. 6:28,7). Colega ei mai mică (cat. 
15—16 ani), Eleonora Laurențiu, a co
rectat — în cadrul unei tentative — ve
chiul record (59.1 sec.) la proba de 
500 m, înregistrind 58,6 sec.

Și acum, iată cîștigătorii în celelalte 
probe : SENIORI : 5 000 și 10 000 m:

L. Gali (Mureșul) ; 500 și 1 
L. Csiki (Mureșul); JIJNIOAR 
17—18 ani: 500, 1 000 și 1 
Maria Matlie (Mureșul) ; cat. 
ani : 300, 500, 1 000 ' și 1 500 n 
nora Laurențiu (Mureșul), cat. 
ani: 100 și 200 m: Maria ' 
(Voința Ghcorghicni) ; JL'NIOl 
17—18 ani: 500, 1500, 3 000 
m: St. T*ap. (Mureșul); cat. 
ani: 500, 1000, 1500. și 3 ( 
Alex. Spitzer (Mureșul) ; ca 
14 ani: 300 m: V. Lofler (M. 
500 m: L. Micloș (M. Ciuc).

I. PĂUȘ și V. F 
coresponden
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La reluarea campionatelor repub

Luptă pentru calitate!
Din nou la baschet ! După o pauză 

de două săptămîni, întrecerile din 
' ediția actuală a campionatelor repu
blicane vor fi reluate mîine. Ultimele 

1 două etape din tur programează mai 
multe jocuri decisive și, desigur, fie
care echipă va depune toate străduin
țele pentru a începe returul pe un 
loc (in clasament) cît mai bun.

Jocurile desfășurate pînă în pre
zent, atit în competiția masculină cît 

i și în cea feminină, ne-au arătat unele 
I lucruri bune. In primul rînd, a cres
cut valoarea echipelor provinciale și 
astfel, în momentul de față două 
dintre ele (Știința Timișoara și Ști
ința Cluj la băieți) participă cu reale 
șanse la cucerirea titlului republi
can, iar formația feminină Mureșul 
Tg. Mureș conduce detașat în seria 
a II-a. Aceasta a contribuit în mod 
considerabil la creșterea interesului 
față de competiție, la faptul că pen
tru ocuparea unuia din locurile frun
tașe din clasament se dă o luptă 
mai echilibrată ca în anii trecuți.

Din păcate, mulți dintre jucătorii 
și jucătoarele care evoluează în pri
ma categorie, împreună cu antrenorii 
lor, au înțeles participarea în cam
pionatele republicane în mod unilate-

neral spectacole modeste. In 
timp însă, trebuie să arătăm 
eficacitatea jocului unor echiț 
mult de dorit (Progresul Bu 
Știința Timișoara, C.S.M.S. Iași, 
Tg. Mureș, Olimpia București, 
Oradea la fete, C.S.O. Galați, 
Tg. Mureș, A.S. Roman, C.S.C 
iova, Progresul București la 
Cauzele care mențin această 
ție sînt cunoscute și noi am at 
mai multe ori atenția asupS.

— conducerile secțiilor res 
nu se preocupă în suficientă t 
de a asigura echipelor respectit 
mai bune condiții de pregătiri

— echipele acordă încă un 
de ore insuficient pregătirii lo

— intensitatea lucrului la at 
menț lasă — în unele cazuri 
dorit;

— la antrenamente se insiste 
puțin asupra pregătirii tehnice 
pra însușirii unui număr cît 
mare de procedee tehnico-tactic

— antrenorii promovează în 
mele echipe jucători care nu j 
încă o pregătire fizică și tehni 
respunzătoare valorii partidelor 
campionat republican.

Am citat numai cîteva din

Florin Dudescu (dreapta) de la Dinamo București este unul din I 
baschetbaliști care s-au remarcat in ultima vreme. 11 veți putea vedea evi 

mîinet cind echipa sa va intîlni pe Farul Constanța.

ral : lupta pentru puncte în clasa
ment. Și aceasta, în cea mai mare 
măsură, în detrimentul calității. 
Multe din jocurile desfășurate pină 
în prezent și în special cele din în
trecerea feminină nu au atins un 
nivel calitativ ridicat, oferind in ge

nele existente și din care cauz 
putem aprecia prea mult ev< 
baschetbaliștilor noștri și din i 
de vedere calitativ. Fără ind 
spectatorii sînt plăcut impresi 
de echilibrul valoric al unei pa 
în care ambele formații luptă

- ------- ---- ......-

„SIMPLE" GREȘELI?
Tînăra jucătoare, Ioana Gotha rd t ne-a 

produs satisfacție multă vreme prin com
portarea ei. Acum cîțiva ani, pe cînd 
era încă necunoscută, muncea cu serio
zitate și a reușit în scurt timp să urce 
treptele consacrării. A fost selecționată 
în lotul republican și pregătindu-se cu 
multă conștiinciozitate ne-a reprezentat 
cu cinste în cîteva întîlniri internațio
nale.

Dar. de la un timp. Ioana Gothardt 
nu mai este fata modestă și sîrguincioa- 
să de acum cîțiva ani. își subestimează 
colegele de echipă spunînd că au un 
nivel prea scăzut pentru a juca alături 
de ea, lipsește de la antrenamente. Ati
tudinea ei de vedetism a culminat prin 
neprezent area la meciul din cadrul cam
pionatului Capitalei ou echipa lndvinal.

Absența ei este cu atît mai gravă cn 
cît știa bine că e cea de a doua jucă
toare tînără pe care, conform regula
mentului, formația Unirea trebuia să 
o prezinte pe arenă și că echipa nu avea 
o altă înlocuitoare. în această situație. 
Unirea a concurat doar cu cinci sportive 
picrzind partida la scor. Cînd a fost 
întrebată de ce a lipsit, a ridicat din 
umeri.

Sînt acestea „simple" greșeli ? După 
părerea noastră nu. Ioana Gothardt, 
înconjurată pînă acum de o simpatie și 
atenție exagerată, s-a îngîmfat, a deve
nit „vedetă". Este de datoria colecti
vului s-o ajute ca să redevină fata mo
destă și sîrguincioasă dinainte.

TR. IOAN1ȚESCU

în ultimul minut pentru vie 
Dar, în același timp, iubitorii ac 
sport au devenit tot mai exigen1 
așteaptă de la echipele lor fav 
jocuri la un nivel cît maj rh 
Așadar, să îndreptăm toate fc 
spre CALITATE...

Steaua și Rapid invingăte 
în „Cupa orașului Bucureș

S-au încheiat întrecerile de ba 
din cadrul „Cupei orașului Bucur 
Iată ultimele rezultate : Rapid—t 
ța (f) 71—45 (28—16); Unirea—Pre 
sul (f) 56—42 (28—26); Steaua—F 
(m) 82—74 (27—34); Dinamo—Pr< 
sul (m) 76—54 (38—26). Clasam
MASCULIN — 1. Steaua, 2. Din 

I 3. Rapid, 4. Progresul; FEMINI1 
j 1. Rapid, 2. Unirea, 3. Voința,.
Progresul. (Cr. Popescu-coresp.)..



Sînteti contra9

Cind și cam
In arsenalul pregătirii unui fot

balist, și cu precădere în cel al 
înaintașilor, driblingul nu este mai 
prejos decît pasa, șutul, preluarea, 
dar nici înaintea lor. Un adevărat 
fotbalist trebuie să poată executa 
bine toate procedeele tehnice. Drib
lingul reprezintă un element im
portant, în primul rînd pentru rea
lizarea unui joc complet, în al 
doilea pentru crearea unor satis
facții pe care le-aș numi adevărate 
clipe de emoție artistică pentru 
spectator. Și cu acestea răspund 
din capul locului întrebării din 
fruntea articolului : da, sint pentru 
dribling cu condiția ca el să fie 
folosit în mod creator, în interesul 
echipei șî al jocului și nu pentru 
evidențierea personală.

Filmul, literatura de specialitate, 
comentariile ziarelor sportive, ne 
prezintă o serie de jucători cunos- 
cuți care au ajuns la o înaltă per
fecțiune în arta driblingului. Bra
zilienii Garrincha, Pele, Didi, 
sovieticul Meshi, argentinienii Si- 
vori, Di Stefano, iugoslavul Seku- 
laraț, francezul Kopa, cehoslovacul 
Kucera etc. sint apreciați pentru 
deplina stăpînire a acestui element 
de tehnică. Cei mai mulți dintre 
aceștia au urmărit să se perfecți
oneze, folosesc driblingul în mod 
creator, îmbinîndu-1 cu toate cele
lalte elemente tehnice în ansamblul 
jocului.

Bine însușit și aplicat numai in 
scopuri tactice, driblingul este o 
exprimare a talentului, a fanteziei 
și a măiestriei jucătorului și poate 
fi folosit ca o armă eficace in folo
sul echipei.

Mulți dintre fotbaliștii noștrii, în 
special tinerii — dar nu numai ei — 
sint tentați insă să-1 folosească ca 
scop in sine. Procedind în felul 
acesta, ei nu numai că nu vor adu
ce nici un folos echipei tor ci — 
dimpotrivă — îi vor aduce preju
dicii, frînînd-o din acțiune sau 
punînd-o chiar in situația ca ba
lonul să ajungă în posesia echipei 
adverse.

în ultimii ani. în fotbalul nostru 
driblingul nu s-a bucurat in proce
sul de instruire de importanța cu
venită. Ceva mai mult, adeseori 
era socotit dăunător în realizarea 
unui joc complet. Dacă sint cu to
tul de acord ca antrenorii să inter
vină pentru oprirea folosirii lui în 
mod abuziv, cind există evidenta 
intenție ca eî să fie efectuat numai 
de dragul unor efecte spectaculare, 
ieftine, în nici un caz nu pot să 
fiu alături de cei care it negli
jează, pentru că în felul acesta 
jucătorul — deci și echipa — e 
lipsit de un element tehnic de mare 
valoare și eficacitate in ansam
blul jocului.

în tînăra noastră generație de 
jucători sint o serie de elemente că
rora nu le este străină arta drib
lingului. Numai că puțini ii între
buințează în scop constructiv și 
creator. Din categoria celor care 
utilizează driblingul în mod rațio
nal, variat și în folosul echipei aș 
numi pe Ene II (Dinamo București), 
FI. Voinea (Steaua București), R. 
Lazăr (Știința Timișoara) ș.a.

La fel de bine, ba aș putea spu
ne chiar și mai bine, cunosc driblin
gul Pîrcălab, Varga (Dinamo Bucu
rești), A. Munteanu (Petrolul Plo
iești), Hașoti (Steagul roșu Brașov). 
Aceștia nu-1 utilizează — de regulă 
— în spiritul constructiv al jocu
lui, ci o fac în scopul de a ieși ei 
în evidență. Procedind astfel, ajung 
la un rezultat contrar : reducerea 
randamentului lor în joc.

Aș vrea să spun ceva și despre 
centrul atacant Ion Ionescu (Ra
pid București), un bun cunoscător 
al driblingului. Mulți afirmă că a- 
cest jucător folosește abuziv driblin
gul, ca manifestare a individua

lismului in joc. Impresia mea insă este 
că acest individualism al lui este ac
ceptat de echipa sa, fiind folosit ca 
un' mijloc pentru dobîndirea victo
riei. Ion Ionescu folosește driblingul 
lui în luptă cu apărările adverse a- 
glomerate. Din duelurile ce le duce, 
multe se soldează cu goluri, dovadă 
fiind și poziția lui în clasamentul 
golgheterilor. Iată deci, pentru o si
tuație specială și anume a unei linii 
de atac în formare (avînd mulți ju
cători tineri), driblingul individualist 
folosit tactic pentru echipă. Păcat

driblingului?
trebue făcut ?
însă că Ionescu driblează și acolo 
unde nu se recomandă : în mijlocul 
terenului.

Și acum să trecem la a doua în
trebare din titlul articolului : cînd 
și cum trebuie făcut driblingul ?

Mai întii : cînd ?
Există numeroase faze cînd drib

lingul se recomandă ca unica re
zolvare a situației dificile în care se 
află jucătorul cu balonul. De exem
plu : în faza de finalizare, cînd 
înaintașul are în față pe ultimul 
apărător, iar în jurul Iui nu există 
nici un partener. în asemenea faze 
trebuie să cauți să-ți depășești ad
versarul din față, ca să poți șuta în 
condiții cît mai bune. Toate avan
tajele sint de partea celui care va 
executa driblingul mai ales cind 
apărătorul va ști (ceea ce el va pu- I 
tea afla chiar din desfășurarea jo- I 
cului) că are în față un jucător ce 
stăpînește bine această artă.

Este recomandabil ca driblingul să | 
fie executat mai mult în marginile ‘ 
terenului pentru a descongestiona | 
mijlocul de apărători și a crea spații 
de acțiune pentru coechiperi.

Există și alte momente ale par- I 
tidei in care driblingul poate aduce I
avantaje substanțiale: schimbarea di
recției jocului sau pentru temperarea 
lui, în momente cind se cere o cal
mare a jocului prin reținerea balonu
lui, spre a da posibilitatea coechipie
rilor fie să-și regăsească stâpînirea de 
sine, fie ca un jucător să ajungă la 
înălțimea partenerului care are min
gea. In efectuarea driblingului jucăto
rul trebuie să utilizeze schimbările de 
ritm.

Și acum, cind nu trebuie driblat, 
în multe situații, din care voi alege 
spre exemplificare una singură : 
niciodată să nu driblezi cind ai un 
singur adversar în față și al alături 
un partener demarcat, în aceste si
tuații vei folosi totdeauna pasa.

Cum trebuie utilizat driblingul ? 
Cit mai variat, cit mai rapid, cît mai
sigur și folosindu-te de fentă. Aș 
merge pină acolo să afirm că fenta 
și driblingul se confundă aproape. 
De aceea fotbaliștii noștri trebuie să 
cunoască cît mai multe procedee 
dribling spre a fi o „permanentă 
cunoscută” pentru adversari.

Ca regulă generală, driblingul
pasă dată la timp sau de 
precisă pe poartă este cu 
prețios decit o suită de 
efectuate spectaculos, dar

de
ne-

ur-
mat de o 
o lovitură 
mult mai 
driblinguri
de cele mai multe ori inutil. Aceasta 
este însăși esența folosirii driblingu
lui.

PETRE STEINBACH 
antrenor

In parcul studenților clujeni au început jocurile-școală. Pe tovorul gros de pluș alb, „ornamentat" doar de cuiele 
crampoanelor fotbaliștii Științei pregătesc jocul primei duminici a returului, aștepttnd ca firele gazonului să 
absorbă zăpada și apa.

In fotografie, mijlocașul Popescu (in negru) încearcă *să iasă" prin ușa celor 'doi apărători. Să notăm cu 
„bine" faptul că Popescu, valoros șuter cu capul, a renunțat la boneta de schior, pentru a nu scăpa ocazia de 
a-și răcori fruntea cu mingea de gheață.

Foto: Iond David — Cluj

Din pregătirile echipelor de categorie B
ACCENT PE ELIMINAREA LIPSU
RILOR DIN TUR LA GAZ METAN 

MEDIAȘ

Continuindu-și pregătirile pentru 
; noul sezon, formația de categorie B, 
: Gaz Metan Mediaș, se antrenează de 
patru ori pe săptâmînă. La ședințele 

I de antrenament se urmărește dezvol- 
. tarea calităților fizice de bază și spe- 
i eifîce. In același timp, se pune un 

accent deosebit pe eliminarea unor 
deficiențe semnalate în turul cam
pionatului.

La pregătiri participă următorul 
lot de jucători: Bles, Cerneanu, Sza
bo, Olteenu, Oancea, Rezdi, Iuhasz, 
Mosoiu. Matei. Noian, Ziegler, Feur- 
dean, Deac. (Dan Vintilă, cores?.).

niza o consfătuire la care vor par
ticipa conducătorii secției de fotbal, 
jucătorii și membrii susținători. Cu 
această ocazie se vor discuta măsu
rile cele mai eficiente care pot asi
gura îndreptarea situației în ceea ce 
privește disciplina pe teren și în... 
tribune.

Iată acum lotul echipei A.S.M.D. 
care se pregătește sub conducerea 
antrenorului Alexandru Pop: Erdei, 
Papp (portari), Biro, Petean, Luban 
(fundași), Savaniu, Borbely, Dull (mij
locași), Horvai, Kuki, Ferenczi, Tiron 
și Milea (înaintași). Acest lot va mai 
fi completat cu tinerii Pali, Marian 
Szilagyi și Gero. (Aug. .Verba, 
coresp.).

Primele meciuri
de verificare în Capitală
Duminică dimineața, fotbaliștii de 

la Progresul vor susține primele 
jocuri de verificare din acest sezon. 
La ora 10, formația de tineret a Pro
gresului va întîlni echipa Abatorul 
din campionatul orășenesc. La ora 
11,30 echipa întii a Progresului va 
juca cu formația Voința (campionatul 
orășenesc).

★

Pregătindu-se pentru turneul din 
R.P. Ungară, fotbaliștii de la Rapid 
vor întîlni mîine la ora 11, intr-un 
meci .de verificare, echipa de cate
gorie B, Metalul București.

Rapid va evolua la Salgotarian,- 
Ozd și Debrețin.

PENTRU
PLINEI

ÎMBUNĂTĂȚIREA DISCI- 
LA ASMD SATU MARE

cu reluarea pregătirilorO dată 
pentru returul campionatului, consi
liul asociației sportive A.S.M.D. Satu 
Mare a analizat temeinic activitatea 
desfășurată în cadrul secției de fot
bal în anul 1962 și a luat atitudine 
față de Lipsurile înregistrate, mai 
ales în munca de educație. Se știe 
că anul trecut, la Satu Mare, s-au 
comis unele acte condamnabile atît 
din partea unor fotbaliști cît și din 
partea unor spectatori, atitudini dez
aprobate de opinia publică sportivă 
din localitate. Pentru ca în viitor 
să nu se mai repete asemenea cazuri, 
s-au luat o serie de măsuri pentru 
întărirea disciplinei. Printre altele. Ia 
sfîrșitul lunii februarie, se va orga-

URMĂRIND ANTRENAMENTELE ECHIPELOR
BUCUREȘTENE STEAUA ȘI DINAMO

(Urmare din pag. 1) 

și Eremia lucrează pentru îm-veanu 
bunătățirea forței, Ivănescu și Cojocaru 
pentru dezvoltarea mobilității”.

★
A doua zi dimineața ne aflam ta 

mijlocul dinamovițtilor. Antrenorii An
gelo Niculescu și Dumitru Nicolae con
vocaseră pe toți jucătorii la o ședință 
de lncru pentru completarea fișelor in
dividuale. Cunoașterea perfectă a po
sibilităților fiecărui jucător a permis 
antrenorilor să treacă Ia individualizarea

120296 lei report la concursul PRONOSPORT
concurs SPECIAL Pronoexprcs 
se organizează la 6 februarie 
acest concurs special, spre 
de cele organizate pină acnm, 
în total 20 numere.

Primul 
al anului 
a .c. La 
deosebire 
se extrag 
de 16.

Se fac
a) o 

pentru
b) o 

pentru 
tare în

c) o
49, pentru atribuirea de 
mentare ta OBIECTE și 
6 categorii.

Se atribuie numeroase 
mentare printre care:

2 AUTOTURISME .Moskvici”, MO- 
TOCICLETE, SCUTERE, FRIGIDERE, 
ARAGAZURI, TELEVIZOARE, APA
RATE DE RADIO MAȘINI DE SPĂ- 
LAT RUFE, CEASORNICE 
COVOARE etc.

trei extrageri : 
extragere 
premiile 
extragere 
atribuirea 
obiecte și 
altă extragere de

în loc

din 49
BANI: 
din 49

de 8 numere 
obișnuite în 
de 6 numere 
de premii suplimeu- 
bani. pe 6 categorii;

6 numere din 
premii 

BANI.
supîi-

tot pe

premii supli-

DE MINĂ,

• Programul concursului 
de săptămîna viitoare (nr. 
februarie 1963) :

1. Fiorentina
2. Genoa —-
3.
4.
5.
6.
7.
8.

— Milan 
Napoli 

Inter — Palermo 
Lanerossi — Mantova 
Roma — Catania 
Spal — Sampdoria 
Torino — Moilena 
Venezia — Ataianta

Pronosport
6 din 10

9. 
10. 
11. 
12. 
Sj>.

Cagliari 
Padova 
— Lazio 

Messina

Cosenza — 
Foggia — 
Simmenlhal
Udinese —
Bologna — Juventus LOTO CENTRAL

PREMIILE 
SPORT

CONCURSULUI PBONO- 
de 'duminică a. I. 1963

La tragerea Loto Central din fe-

a IlI-a: 58,5 varianteCategoria a IlI-a: 58,5 variante 
1 682 lei fiecare.

Lntrucit nu s-a înregistrat niei o 
riantă clștigătoare Ia categoriile I

a

va-
șl

CONCURS SPECIAL
PR

1
SE EXT

3
EXTRAGERI 
DIN' , 
URNA

V

« 86 11 62
60 Premiul spe-
Premiul special 

' ‘ “ 37

39 79 4 38
tt A : 80 79 42 ,
: 4 8 39 Premiul special C: :

62 Fond de premii : 699.407 lei.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

antrenamentelor. Astfel, țmîndu-sc sea
ma de deficiențele jucătorilor, antrenorii 
au fixat obiective ale pregătirii fizice 
și tehnice pentru întreg lotul, lată 
cîteva exemple ; Daicu — fizic: eă 
lucreze pentru forță, în special pentru 
trenul superior; tehnic: priza la minge, 
boxarea, degajarea și aruncarea la punc
te fixe ; Nunuwiller Ill — fizic : accent 
pe îmbunătățirea vitezei de execuție; 
tehnic: intercepția balonului, exersarea 
paselor lungi ; Ivan — fizic : lucru pen
tru îmbunătățirea forței generale; teh
nic : exersarea degajărilor cu piciorul 
sting, atacul pentru deposedare și pa
sele lungi: Vasiln Alexandru — fizic: 
lucru pentru mobilitate și detentă ; teh
nic: pase lungi, execuții directe; Pîr- 
călab — fizic: îmbunătățirea forței și 
rezistenței; tehnic: pase, centrări, tra
sul la poartă mai ales cu piciorul sting; 
Karga — fizic: dezvoltarea rezistenței 
«i elasticității; tehnic: atenție la evita
rea mișcărilor suplimentare; Frățilă — 
fizic: îmbunătățirea rezistenței, a for
ței și a vitezei de reacție; tehnic: 
exersarea jocului de cap. a trasului la 
poartă din mișcare; Ene II — fizic; 
dezvoltarea vitezei și a îndcmînării ; 
tehnic: exersarea paselor, protejarea
mingii cu corpul, trasul la poartă și 
deschiderile; Țircovnicu — fizic : dez
voltarea vitezei și a forței; tehnic: 
îmbunătățirea paselor lungi, trasul la 
poartă, centrările.

Din lot lipsesc Popa, operat de apen
dicită și David.

După ședința de lucru, dinamoviștii 
au efectuat un antrenament în aer liber, 
în care antrenorii au avut mai mult 
un rol de asistenți. Pe baza îndrumă
rilor, jucătorii au exersat unele proce
dee tehnice deficitare

★

2 autoturisme
AAOTQCIC L,E TE , SCUTERE , TELEVIZOARE ETC.

Să nu uităm, însă, nici medicina spor
tivă...

Pregătirea echipelor se efectuează sub 
controlul celor trei mediei N. Stănescu, 
D. Tomescu și R. Balaban, care cola
borează cu antrenorii și între ei. S-au 
finut lecții cu caracter medico-educativ 
eu toate lotul ile. Datorită condițiilor 
create starea sănătății jucătorilor este 
bună.

SPORTUL POPULAR
Nr. 4180 Pag. a 5-a



X HRWOBOLm?

de selecție in fațaFlorea Pălrașcu (stingă) va reapare, cu prilejul turneului 
i spectatorilor bucureșteni.

Foto: V. Bageac

★

Astă-seară, la Floreasca,

TURNEUL DE SELECȚIE
găz-
19,30 

vede-

începe a doua etapă
a „CUPEI SPORTUL POPULAR«
• Primele jocuri au 

dubla intîlnire
ioc miine • In București, in sala Floreasca: 
S.S.E. nr. 2 București — S.S.E. Craiova

Tradiționala competiție de handbal 
în 7, „CUPA SPORTUL POPULAR" 
— rezervată echipelor de juniori și 
junioare — intră de mîine în a doua 
sa fază de întrecere: intercentre. De
sigur că interesul pentru această eta
pă este și mai mare, deoarece pentru 
ea s-au calificat cele mai bune echipe 
din numeroasele 
organizată prima 
acestor formații 
cele ce vor avea
pută mult invidiatele trofee.

Faza intercentre se va desfășura 
în două etape: la 3 și 10 februarie, 
cu jocuri simple eliminatorii. Mîine 
vor avea loc următoarele partide:

Harghita Tg. Mureș, C.S.S. 
S.S.E. Ploiești (care va intra 

la 10 februarie) — la juniori, 
Oradea, S.S.E. Ploiești (pro- 

la ju-

Activitatea la zi
după-amiază, în sala 

două par- 
„Cupei de

centre unde a fost 
fază. Din rîndurile 

vor fi desemnate 
bucuria de a-și dis-

echipele S.S.E. nr. 2 București, C.S.M. 
Reșița, 
Cluj și 
în joc 
S.S.E.
gramată la 10 februarie) 
nioare, s-au calificat din nou în eta
pa intercentre.

PE SCURT, DIN PRIMA FAZA...

JUNIORI

La Oradea : S.S.E. — înainte Baia 
Mare.

La Cluj: C.S.S. — C.S.M. Reșița.
La Sibiu: S.S.E. - Harghita 

Mureș.
La București : S.S.E. nr. 2 

S.S.E. Craiova (sala Floreasca, 
18,15).

JUNIOARE

Tg.

ora

• Miercuri 
Politehnica, s-au disputat 
tide restante din cadrul 
iarnă".

RAPID — CONFECȚIA 
(12—2). * . 
echilibrat, apoi Rapid a dominat au
toritar.

ȘTIINȚA — DINAMO BACAU 
30—21 (16—11). în min. 20 scorul a 
fost de 10—9 in favoarea Științei. In 
continuare, studenții au jucat bine 
și au cîștigat pe merit, la scor. Di- 
namoviștii au practicat, din nou, un 
joc încilcit și au șutat imprecis la 
poartă. (C. Niculescu-coresp.)

• In urma rezultatelor înregistrate 
pînă în prezent, clasamentele ,.Cupei 
de iarnă" se prezintă astfel :

I (f) 23—6 
începutul întîlnirii a fost

(m)

S.S.E. 
oare ; 
21—10 
lejuit 
ce.

Sala Floreasca din Capitală 
duiește astă-seară, de la ora 
prima reuniune de selecție în 
rea alcătuirii echipelor noastre re
prezentative. Cerce tind programul 
reuniunii, vom vedea că majoritatea 
partidelor anunță dispute dinamice, 
care promit, în același timp, și o 
calitate superioară. La categoria 
muscă vor încrucișa mânușile două 
din. speranțele noastre : St. Constan
tin (Buc.) și C. Buzuliuc (Reșița).

Au început înecările
juniorilor și seniorilor
• Luni 4 februarie începe în Ca

pitală concursul republican de califi
care seniori.

• Zilele trecute, circa 1000 de 
spectatori au fost prezenți in sala 
Dinamo din Craiova pentru a asista 
la întilnirile din campionatul repu
blican individual de juniori și 
concursul de calificare seniori, 
la juniori cit și la seniori, întilnirile 
s-au ridicat în general 
bun. REZULTATELE 
Juniori . M. Lumzeanu 
bu, I. Mihăileanu b.k.o. 
C. Bălan b.p. 
viei b.p. N. 
lescu b.k.o. 1 
pescu b.ab. 2 
tinescu b.ab.
V. Bărbulescu b.p.
Streche b.ab. 1 I. Mustață, V. Barbu 
b.p. G. Tudor, 
F. Colac, C.
Urucu, V. Fîntînă b.ab. 1 V. Marines- 

b.p. A. Bușoiu, P. Ca- 
V. Ciurezu.

Programul mai cuprinde, printre al
tele, următoarele meciuri : N. Moldo
van (Reghin) — I. Negru (Cîmpulung 
Muscel), F. Pătrașcu (Craiova) — C. 
Rusu (Brăila), M. Anghel (Buc.) — 
N. Iuga (Brașov), I. Dinu (Buc.) — 
M. Dumitrescu (Buc.), M. Gheorghioni 
(Buc.) — N. Blejan (Buc.).

C. Ciucă (Buc.) și I. Otvoși (C. 
Turzii) vor deschide mîine dimineață 
de la ora 10 programul celei de a 
doua reuniuni din sala Floreasca. O 
partidă care se anunță pasionantă 
va opune pe campionul țării Andrei 
Olteanu combativului boxer din Cra
iova, Mihai Goanțâ. Mihalic va primi 
replica tinărului și talentatului 
ploieștean, Mihai Cornel iar Mîrza 
și C. Niculescu promit că vor fur
niza un spectacol 
șui galei mai sînt 
altele, următoarele 
rin 
C.
St. 
nu

Ultima reuniune de selecție se va 
disputa marți seara în aceeași sală. ‘

atractiv. Pe afi- 
cuprinse, printre 
partide:

Frătescu
H.

(Craiova)— C. 
Anton—Gr. Enache,
Mustață, I. Monea—C. 
(Giurgiu), P. Mentzel—T.

S.S.E.

l

la 
Atit

la un nivel 
TEHNICE: 

b.p. D. Bar- 
1 G. Calotă,

C. Pirvu, M. Ștefano- 
Chiorulescu, G. Pîrvu- 
P. Constantin, D. Fili- 
I. Iliescu, E. Constan- 

1 M, Lungu, Seniori : 
P. Gheorghe, I.

M. Dumitrescu b.p. 
Manolache b.p. M.

cu, P. Pîrlea
zăcu b.ab. 1

I. CETAȚEANU-coresp.

și doi de boxeri au 
treptele ringului insta

• Douăzeci 
urcat recent 
lat în sala sporturilor din Baia Mare 
cu prilejul etapei orășenești a con
cursului republican de calificare se
niori. întrecerile au fost deosebit de 
dirze și de un nivel tehnic satisfă
cător, remareîndu-se în mod deosebit 
tinărul Andrei Rusnac.

Iată campionii orașului Baia Mare 
pe anul 1963 : hîrtie : Gheorghe 
Boicu (C.S.O.), muscă: Tiberiu Szabo 
(C.S.O.), 
(C.S.O.), 
(C.S.O.).
dun (C.S.O.),
(C.S.O.). semimijlocie; Vlad Mureșan 
(C.S.O.), mijlocie mică : Carol Nagy 
(C.S.O.), semigrea: Ion Verba (C.S.O.). 
S-au mai calificat din oficiu, avînd 
categoria I de clasificare, Francisc 
Szilaqți și C-aba Nagy (ambii de la 
C.S.O.).

cocoș: Mircea Herșcovici 
pană : Vasile Hreniuc

semiușoară: G rigore Cră- 
ușoară: Eugen Gali

I. Ma- 
(Bacău), 
Leov — 
Cimpea- 

Felea.

La Baia Mare : înainte 
Oradea.

La Tg. Mureș: Harghita — Știința 
Babeș-Bolyai Cluj.

La București : S.S.E. nr. 2 —
S.S.E. Craiova (sala Floreasca, ora 
17,15).

în legătură cu programul de mai 
sus trebuie făcută o precizare. Comi
siile locale de handbal, care au or
ganizat prima fază — pe centre —, 
aveau obligația ca pînă la 29 ia
nuarie să comunice federației clasa
mentele finale și echipele calificate 
pentru etapa următoare. Cum comi
sia de handbal din Constanța nu a 
respectat acest termen, federația a 
hotărît să înlocuiască formațiile con- 
stănțene cu echipele S.S.E. Craiova.

Din programul de mai sus se poate 
constata că din 14 echipe 7 apar
țin școlilor sportive de elevi. Este 
un nou frumos succes, care subli
niază rolul ce-1 joacă în handbal a- 
ceste școli, unde profesorii muncesc 
cu pricepere și entuziasm. De ase
menea, trebuie să menționăm că

• Finalele regiunii Ploiești au dat 
cîștig de cauză echipelor S.S.E. din 
Ploiești: juniori: S.S.E. Ploiești

Buzău 24—16 (11—7); juni-
S.S.E. Ploiești - S.S.E. Buzău 
(9—6). Ambele întîlniri au pri- 
spectacole frumoase, dinami- 

(M. Popescu și Gh. Alexan-
drescu, coresp.).

• La Cluj, finalele pe oraș au dat 
următoarele rezultate: C.S.S. I — 
C.S.S. II 22—18 (9-11) la băieți și 
Știința Babeș-Bolyai — S.S.E. 16—5 
(10—5) la fete. (N. Todoran, coresp.).

• Ultimele jocuri la Timișoara :
CSS Banatul - Olimpia Reșița 28-26 
(14—9) și S.S.E. — Olimpia Reșița 
30—13 (12—4) la juniori, Voința —
Constructorul 2—1 (1—1) și S.S.E. II 
— Constructorul 12—1 (9—1) la ju
nioare. (A. Gross, coresp. regional).

• Clasamentele finale ale întrecerii 
la Tg Mureș. JUNIORI: 1. Harghita
10 puncte; 2. SSE I 8 p.; 3. Bolyai 
profil 6 p.; 4. SSE III 3 p.; 5. SSE
11 1 p.; 6. Știința 0 p. La JUNIOA
RE: 1. Harghita 9 p.; 2. Voința O- 
dorhei 9 p.; 3. SSE I 6 p.; 4. Bolyai 
profil 4 p.
II 0 p.

• La 
cucerit 
echipe 
oare (4 
doi Școala pedagogică Ia băieți și 
Viitorul la fete. (V. Săndulescu, co
resp.).

5. Mureșul 2 p.; 6. SSE 
(I. Păuș, coresp. regional).
Craiova, primul loc a fost 
de SSE atît la juniori (6 

participante), cît și la juni- 
echipe participante). Pe locul

VESTI DE PE PIRTII

V. SAsARANU-coresp. regional

• Sala de festivități a Școlii medii 
nr. 1 din Caracal a găzduit întîlnirea 
revanșă dintre echipele Victoria Ca
racal și Autorapid Craiova. Gazdele 
au cîștigat cu scorul de 11:5. De men
ționat atitudinea necorespunzătoare 
a antrenorului Ghiță Lungu (Craio
va), care a protestat la unele din 
deciziile arbitrilor.

G. DONCIU și CR. LEPADATU 
' coresp.

SPORTUL POPULAR
Fag. a G-a

MASCULIN
1. Steaua 12 9 0 3 282:192 18
2. Dinamo Buc. 11 8 1 2 252:196 17
3. Știința 13 7 3 3 284:263 17
4. Rapid 12 6 2 4 257:222 14
5. C.S. Școlar 12 6 0 6 216:240 12
6. Rafin. Teleajen 12 4 2 6 217:234 10
7. Drnamo Bacău 12 2 1 9 217:284 5
8. Metalul 23 Aug. 12 1 1 10 205:299 3

FEMININ

1. știința 10 9 0 1 149: 66 18
2. Rapid 10 8 1 1 167: 65 17
3. Confecția I 10 4 1 5 78:124 9
4. Vestitorul 10 4 0 6 89:127 8
5. Progresul 10 2 0 8 96:137 4
6. Confecția n 10 2 0 8 76:136 4

după-amiază. în sala Fio- 
întilniri din 

.Cupei de iarnă". Iată pro-

• Mîine 
reasca, vor avea loc noi 
cadrul „i 
gramul : ora 15 : C.S. Școlar — Lo
comotiva Teiuș (junioare — meci a- 
mical) ; Dinamo Bacău — Rapid 
(„Cupa de iarnă"): S.S.E. nr. 2 Bucu
rești — S.S.E. Craiova (junioare) și 
S.S.E. nr. 2 București — S.S.E. Cra
iova (juniori — ambele în cadrul 
„Cupei Sportul popular"); Știința — 
C. S. Școlar (m); Steaua — Metalul 
„23 August" (m) — ambele în cadrul 
„Cupei de iarnă".

înotătorii din Galati-viitori
sportivi de periormanțâ

Campionii școlari ai raioanelor succes, încheindu-se cu următoarele 
de 

slalom uriaș): copii 8—14 ani: E. Wer
ner (Șc. elem. nr. 15); juniori: R. 
Speck (Voința), junioare: Antoni Bri
gitte (Școala de construcții), seniori: 
K. Rautenschtrauch (Voința), senioare: 
Renate Rautenschtrauch 
(ILIE IONESCU-coresp.).

• 75 de tineri schiori 
pat la concursul organizat 
ția sportivă Textila pe dealul Parti
zanul din Sf. Gheorghe. Probele au 
fost cîștigate de: Ion Kerekes (fond 
3 km juniori), E. Farkas (5 km se
niori), Z. Sandor (coborîre juniori). 
St. Kadar (coborîre seniori), Z. Sandor 
(slalom special juniori), I. Sztakics 
islalom special seniori). Organizatorii 
s-au străduit să mobilizeze cît mai 
mulți băieți, dar au uitat cu desăvîr- 
șire de elementul feminin. (Z. FAFF- 
corespondent).

Cîmpulung Muscel, Drăgășani, Pitești, rezultate (s-a desfășurat proba 
Rîmnicu Vîlcea și Curtea de Argeș 
s-au întrecut zilele trecute într-un in
teresant concurs, la capătul căruia au 
fost desemnați următorii cîștigători: 
Ana Ceroel-Rm. Vîlcea (coborîre fete), 
Eliade Mihăilescu-Pitești (coborîre și 
slalom băieți), Ana Malaescu-Rm. 
Vîlcea (fond 3 km fete), Dinu Plă- 
iașu-Curtea de Argeș (fond 5 km bă
ieți), selecționata Rm. Vîlcea la 3x3 
km fete și selecționata 
Argeș la 3x5 km băieți, 
cucerit titlul de campioni 
Argeș pe anul 1963). 
STERESCU-coresp.).

• Concursul organizat 
de Clubul sportiv muncitoresc Sibiu, 
în colaborare cu comisia orășenească 
de schi, s-a bucurat de un deosebit

Curea de 
Aceștia au 
ai regiunii 
(EMANOIL

la Rășinari

„Cupa Poiana
(Urmare din pag. 1)

nr.

(Voința).

au partici- 
de asocia-

ii

In 
vor 

regionale 
care

„Cupa Predeal" la probe de fond, 
zilele de 15, 16 și 17 februarie se 
desfășura întrecerile etapei 
a campionatelor republicane, care vor 
desemna participanjii la finalele aces
tei importante competiții.

Evenimentul central al activității 
schiului în luna februarie (23—21) 
îl va constitui al V-Jea „Concurs inter
național al R.P. Romine", găzduit, ca 
de obicei, de Poiana Brașov. Partici
parea unor schiori din Austria, R.D. 
Germană, Franța, R. S. Cehoslovacă, Ita
lia, Finlanda ne 
vom asista la o 
amploare și de o 
nică. Concomitent 
național va avea 
republican la probe nordice. In sfîrșit, 
în ultimele două zile ale lunii se va 
da startul primelor probe ale campio
natului republican la probe alpine, care 
va continua pînă Ia 3 martie, în Bu- 

Nr. 4180 | cegi.

d3 certitudinea că 
competiție de mare 
ridicată valoare teh- 
cu concursul inter- 
loc și campionatul

AZI

Bazinul acoperit din Galați (25 
m) cunoaște o afluență de tineri 
înotători mereu crescîndâ. Astfel, in 
afara secției de înot a Școlii spor
tive de elevi (antrenor prof. Dumi
tru Mititelu) au luat ființă secții noi 
la asociația sportivă Știința (prof. 
Dumitru Sirbu), precum și la clubul 
sportiv orășenesc, unde funcționează 
ca antrenori Constantin Vasiliu și 
Paul Stroescu. Instalațiile moderne 
anexe (apă purificată prin filtrare 
și dorinare și încălzită permanent 
la 23—25 grade) contribuie la efec
tuarea antrenamentelor In perfecte 
condițiuni.

La sfirșitul anului trecut antre
norii au selecționat elemente de pers
pectivă, recrutînd copii chiar de la 
vîrsta preșcolară. Dintre cei mici 
promit mult Doina Mitu (5 ani), Ro
mana Ganea (8 ani), Mariana Bir- 
san (9 ani), Doina Ghinea, Tineta 
Petroiaș (10 ani), Dan Ungureanu (11 
ani). Această primă selecție a fost 
sprijinită de profesoarele de educa-

ție fizică Maria Dumbravă (Șc. ele
mentară nr. 16 și nr. 24), Ștefanul 
Vrinceanu (Școala medie nr. 4) și 
Elena Mușat (Școala elementară nr. 
26). Cu sprijinul Secției de învăță- 
mînt s-ar mal putea efectua con
cursuri de selecție a copiilor de la 
școlile apropiate de bazin.

Dintre înotătorii cu stagiu de pre
gătire mai îndelungată se remarcă 
înotătorul Frederic Schwing, care, 
perfecționindu-și startul și întoarce
rile prin rostogolire, a reușit să se 
apropie de un minut pe 100 m liber.

Avînd adincimea reglementară, ba
zinul tineretului poate deveni unul 
dintre cele mai importante centre 
de sărituri de Ia trambulină din 
țară De asemenea, sînt speranțe ca 
la asociația Știința să se închege o 
echipă de polo (de juniori și de 
seniori), care să participe în viitorii 
ani in competițiile cu caracter repu
blican.

A. SCHENKMAN, coresp.

UNDE MERGEM
VOLEI : Sala Ciulești, de la ora 

16,15 : IPROMET—Sănătatea (f) ; Voin- 
ța—Aurora (f) ; ICECHIM-IPROMET 
(m) ; Semănătoarea—Electronica (m); 
Globus -f- Frigul—Oțelul (m).

BOX: Sala Floreasca, de la ora 
19,30 : Reuniune de selecție.

SCRIMA: Sala de la stadionul 
Republicii, de la ora 17 : Campiona
tul R.P.R. de juniori faza pe Capi
tală.

TENIS DE MASA : Sala Dinamo, 
de la ora 
republicane

9 și 16,30 : Campionatele 
individuale.

MÎINE

VOLEI :
8.30 : IPROFIL-M.T.Tc. 

i fecția-Vulcan (m) ;

Sala G tulești, de la ora 
(m) ; Con- 

Aurora—C.S.P.

I (m) ;(m) ; Grivița Roșie—Dinamo 
C.S.A. III—Voința (m).

BOX: Sala Floreasca, de 
10,98 : Reuniune de selecție.

bASCHET : Sala Dinamo, 
ora 17 : Dinamo—Farul 
(m) ; Unirea—Știința București (f) 
meciuri în 
publicane.

SCRIMA
Republicii, 
tul R.P.R. 
tală.

TENIS DE 
de la ora 
bărbați și 
dividuale 
blicane.

cadrul

de 
de

la ora

de la
Constanța

campionatelor re-

de 
ora

Sala 
la 
juniori,

la stadionul 
9 : Campiona- 
faza pe Capi-

MASA: Sala ulnamo, 
Semifinalele de simplu 

finalele celor 5 probe in- 
ale campionatelor repu-

9 :

IN ȚARĂ
BASCHET : ORADEA : Dinamo-

Steaua (m), C.S.O.—Voința Brașov 
(f), Voința—Olimpia București (f) ;

TIMIȘOARA : Știința-A.S. Roman 
(m) ; BRAȘOV : Steagul roșu—Rapid 
București (m) ; GALAȚI : C.S.O.—
Știința Tg. Mureș (m) ; TG. MU- 
MEȘ : Mureșul—C.S.M.S. Iași (f) ; 
Voința—I.C.F. (f) ; CLUJ: Știința- 
Voința București (f) — meciuri în 
cadrul campionatelor republicane.

De la Consiliul orășenesc

U€fS București
Ședința plenară a comisiei orășenești 

de auto-moto va avea loc în ziua de 
marți 5 februarie 1963, la ora 18, m 
sala de festivități a Ministerului Eco
nomiei Forestiere din str. Asan n». 2—4. 
Șed ința va fi urmată de o gală de ‘filme 
sportive.
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cărui 
făceau

de rege, 
jucătorii 
încă o 

Teoretic,

Acum 
chiar 
fiind 

etapă 
so vie-

I. CHIVTJ

sigur, deși 
o vîrstă cînd

de sea
mă 

călduri!

TTMT-
1) Laszlo Papp, 

olimpic 
și ac- 
' euro« 
mijlo- 

De-a 
i în-

orașul 
— 2) 
finala 
euro- 

ar, în

Studentul 
aflat in 
examene

Nu-ți vine să crezi, dar 
e adevărat ! Duminica tre
cută doi cetățeni din Capi-

sportivâ
Galați, 

practică 
sport.

lipui pe Sivorl 
clătinîndu-se, la 
dimineața, de la

POSTA 4

D. STOIANOV, 
ȘOARA. 
triplu campion 
(1948, 1952 și 1956) 
tualmente campion 
peaii la categoria 
«eie, are 37 de ani.

j lungul anilor, - el s _ __
tîlnit și cu trei boxeri ro- 
mîni, cîștigind prin K.O. 
meciurile susținute cu 
Tiță și; Pintea Și întreeîn- 
du-1 la puncte pe Boamfă. 
— 2) Locomotiva Timișoara 
a învins o dată pe Steaua 
cu scorul de 7—1. Aceasta 
s-a întâmplat în ediția 
1947—1948, in primul an 
de activitate ăl echipei 
Steaua.

mod egal de avantajul... 
terenului’. — 2) Un pion 
ajuns pe linia de trans
formare poate deveni orice 
piesă în afară 
Bineînțeles că 
preferă să aibă 
damă pe tablă.
un jucător poate avea in 
același timp chiar și 9 
dame pe tablă. In această 
situație au-1 mai bate nici

Microbistul, sau In așteptarea returului.
Desen de Fred Ghcnădescu

orice eventualitate...
Desfin de

uneori atît de piperat că 
ajunge chiar pînă la pier
derea titlului de jucător 
de fotbal. -

Și mai e ceva. Vinul, 
cu cît se bea, mai sifnpju* 
devine^ mai compus! che
furi, hopți pierdute, ba 
chiar și eît.e 
cuiadă“.

Sfârșitul e 
prematur: la 
altora le merge jocul ca 
în zilele bune, el, care „a 
pornit tare“ și a trezit pe 
vremuri speranțele selec
ționerilor și antrenorilor 
federali, rămîne pe din
afară din cauza încetării 
randamentului sau — prea 
e proaspăt exemplul — 
din cauza vreunei hotărîri 
a clubului...

Despre aspectele negative 
ale sportului profesionist 
presa ne amintește din 
cînd în cînd. Tarele lui 
sînt arhicunoscute. Poate 
ar trebui spus ceva și 
despre viața ordonată, 
cumpătată care, combinată 
cu talentul, păstrează stră
lucirea unui Pele, Garrin- 
cha. Sivori...?

Personal, nu cred că 
Mathews reușea, la peste 
patru zeci de ani, să 
joace în echipa Angliei,a măcinat gheata. Sloiurile 

pluteau în voie ca niște 
frunze de nufăr. Timp

jocul prestat

a

C. MAZILU

impune 
cbezaș): 

poate 
spune, 

in »re- 
lache- !

Prin
în ,,C.C.E.“ echipa de 
baschet „Steaua- 
fost doar o umbră 
valorii sale :

în jurul unui divorț
Parodie după G. Topirceanu

DORO-

de

A

nu

FIREAFRED

PE
DE EBRIE-

Botvinic!. 
mare este 
numai in 
Rel — CI

e. să-l pu-

eme-
Cite o 

H este înaintea 
I!

sport, ești la fel de 
problemă** ca și mine, 
atunci, dacă rîndurile 
mai sus te-au convins.
propun o acțiune la

O. STANCULESCU, GA
LAȚI. — Intrucît turneul 
de la Bad Liebenstein nu 
cuprindea numărul de 
mari maeștri cerut de re
gulament, Victor Ciociltea 
nu avea perspectiva de a 
obține o notă de mare 
maestru, chiar în ipoteza 
că ar fi cîștigat turneul. 
Totuși, nu acesta este mo
tivul pentru care nu s-a 
clasat pe locul I!

I. DRAGAN. CUGIR. — 
Echipa franaeză de 
Reims activează în 
cu același nume. 
Steaua n-a jucat în 
„Cupei campionilor 
peni“ la baschet. Dar, 
orice caz, a realizat per
formanțe mai bune 
în ediția actuală, 
doi ani s-a calificat 
pentru semifinale, 
întrecută in această 
de puternica echipă 
tică T.S.K.A.

V. HOTARIS, COMUNA 
PETRIS. — Portarul echi
pei U.T.A., Coman a apă
rat in' decursul anilor și 
poarta echipelor Rapid 
București, C.S.A. Cîmpu- 
lung Moldovenesc și C.C.A. 
Este un portar de talent, 
dar inegal. Apără goluri 
ca și făcute, dar face și 
greșeii elementare uneori. 
Altfel, desigur că ar fi 
intrat în vederile selecțio
nerilor.

ANDREESCU, COMU
NA PIETROȘANI-ZIMNI- 
CEA. — Elena Jianu, fosta 
căpitană a echipei noastre 
naționale de handbal s-a 
retras din activitatea com- 
petițională. Ea activează 
însă tot pe tărfmul cul
turii fizice și al sportulu,i 
fiind asistentă Ia I.C.F.

NICOLAE MARE, BRA
ȘOV. — 1) Aveți dreptate. 
— 2) Alexandru Mesaroș 
a jucat de două ori în 
echipa națională de fot
bal. Deci, Steagul roșu 
are trei „internaționali", 
ceilalți doi fiind Hasoti si 
Seredai.

X Mișu St. Popescu treci să divorțeze, 
\ Lung prilej de vorbe și de ipoteze. 
I Unii zic că Mișu toată tina poartă, 
\, De o să se-ntîmple ca să se despartă, 
L ; Că nu poate nimeni să-i mai intre-n voie 
X Si-a avut norocul de-a găsit pe Zoe,
f Care-i rabdă toate de cînd ba luat 
J Că desigur alta nu l-ar fi răbdat ! 
I Nu o menajează, nu-i manierat, 
x Toată ziulica e la meci plecat. 
> De-/ cauți acasă sau la telefon.
x Zoe iți răspunde — „E la stadion !“
L Pleacă dimineața... merge la ciclism, 
( Seara, In nocturnă.., € la atletism, 
k . Jar la prînz... la fotbal merge neapărat 
f Pleacă des de-acasă chiar și nemîncat. 
K Și-are nervi și toane (Ca să vezi... stupidul !) 
l Toată suptămîna,... cînd pierde... RAPIDUL !!! 
/ A crezut sărmana, cînd frigul se lasă, 
S Că o să rămînâ în sfirșit pe-acasă, 
| Că pînă începe iarăși campionatul 
\ Nu o să-i mai plece la fotbal bărbatul, 
L Și cum alte treburi, duminică n-are 
S O să meargă-ii fine cu ea la plimbare, 
C Și o să se ducă la cofetărie, 
/ La un film, un teatru, la o braserie.
I Dar cum Mișu este un hoinar sadea 
r Chiar și-n toiul iernii pe-acas nu stătea ! 
I LI se duce-acuma... la hochei pe gheată 
r (Spune și matale ducă asta-i viață !) 
k Iar acum o lună zi de zi s-a dus, f Toată săptănuna la handbal redus ! 
k Cînd vine acasă tace ca și mortul, 
f Cînd servește masa el citește... „Sportul* ! 
\Vi- /ar din „Informația*... spune Cleopatra

Ll citește seara... doar pagina patra ! 
j . Asta e sclavie,... însă biata fnlă, 
[ Este bunătatea personificată!!! 
p' *1 Alții 'spun că totuși nu-i de t ină el, 
ii 'iy'Câ din contră Mișu e un soț model, 
f .Insă ea, Popeasca, este o ingrată 
L; Care toată ziua e pusă pe ceartă, 
f Pe Scandal, pe vorbe rostite cu ton. 
L ‘ Ce e crimă frate, cînd la stadion 
f Se duce și Mișu ca și al ti bărbați ? 
L Zoe e stupidă și să ascultați, 
f Ce spune și Lambru și madam Palade, 
1 (0 persoană-n vîrstă foarte cumsecade !)
< C-astea toate-s mofturi,... mofturi de cucoană, 
p Uă-n junețe Zoe a fost campioană.
< Campioană, frate,... făptele-s concrete 
3 vira doar acasă cupe și plachete !
F Toate astea însă n-au ni ci-un temei f Că nu Șlie nimeni ce-a fost între ei.
L Vineri toată lumea a putut să-i vadă,
L Pe-anundoi alături braț la braț pe stradă ! 
J Iar în astă-seară, prin Giulești de treci, 
k Ii găsești în sală, pe-arrândoi,... la meci !!!
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lală-i pe cei doi cute
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în loc de
Fără să fie supersti

țioși. șahiștilor nu Ic pla
ce să joace atunci cînd 
aniversează ziua de naștere. 
S-a creat o veritabilă «tra
diție4* ca în această zi ei 
să... piardă partidele sus
ținute. Exemplele sînt ne
numărate. Capablanca a 
cîștigat prima sa partidă 
la Alehin în ziua ckid a- 
cesta împlinea 21 de ani. 
N iitorul campion al lumii 
î-a plătit polița mult mai 
tîrziu și l-a învins pe Cu
ban în turnevil din 1938. 
cînd _Capa“ sărbătorea o 
jumătate de veac de viață.

Spasski a fost învins 
de Tai într-o partidă de
cisivă din cadrul campio
nat ului U.K.S.S., tot cu 
prilejul zilei sale de naș
tere, ca de altfel și Ghel-

Dragă cititorule, am o 
părere bună despre pu
terea ta de deducție. Bă
nuiesc că, citind titlul, ai 
și sesizat ce aspect vreau 
să atac în dezbaterea des
pre cel mai îndrăgit sport, 
care, în ciuda popularității 
lui, ne oferă de la o vreme 
destul de rare și — of !
— destul de relative sa
tisfacții.

Poate că spui : — „Bine, 
dar am învins Spania în 
meci revanșă ! Ce, e 
glumă ? Așa că las-o mai 
ușor“...

Știi că ai haz ? Tocmai 
acum s-o las mai ușor ? 
Tocmai apum. când am în
trevăzut posibilitatea ca 
..răminerea in urmă a fot
balului** să devină o pro
blemă depășită ?

Numai că acel 3—1. care 
a deschis o geană de lu
mină pe un cer pînă a- 
tunci destul de cenușiu, e 
un succes care obligă. Ii 
obligă pe toți tinerii care 
bat mingea pe stadioane 
să meargă pe drumul mar
cat de această infuzie de 
optimism. Ii obligă să pri
vească in față cauzele care 
ne îndeamnă pe noi, 
spectatorii, ca atunci 
cînd ni se face prea dor 
de înaltă măiestrie fotba
listică. să ne înghesuim in 
sala Floreasca unde, pe 
un ecran prea . mic față 
de privirile noastre se
toase. niște documentare 
sportive ne extaziază și 
ne trezesc regrete nemăr
turisite că astfel de faze 
nu vedem duminical, la 
meciurile obișnuite de 
campionat.

Și de ce? Eh! Cauzele 
sint mai multe. Mie insă 
îmi revine in minte titlul: 
In vino veritas. Sigur! Ai 
și văzut legătura dintre 
fotbal și această veche 
zicală latină care pretin
dea pasămite, că... .în 
vin e adevărul**.

Intr-adevăr. în rîndurile 
care urmează nu voi ana
liza aspectele strict teh
nice ale fotbalului, nu mă 
voi ocupa de probleme 
tactice, de scheme de joc. 
de preluări din vol£, de 
centrări din viteză... Nu, 
pentru că nu aș fi in stare 
să vorbesc la urma ur
mei despre asa ceva. A. 
nu! Ar fi foarte bine dacă 
cei 23 de consacra;: de pe 
teren (l-am numărat și pe 
arbitru) ar fi bine — zic
— dacă ar renunța la ideea 
că in tribune ar mai 
exista nepricepuți care 
să întrebe cu seninătate
— „ce-i aia ofsaid, sau 
pasă la adversar?**...

Da. da! Tipul spectato
rului care dă sfaturi fără 
să aibă habar de joc a 
cam încetat să fie o „phne- 
pentru umoriști.

Totuși, deși am putea 
să ne spunem părerea, 
propun, dragă cititorule. 
3ă lăsăm dezbaterile strict 
tehnice pe seama antreno
rilor care, în plus față de 
noi, au calificare, iar not

felicitare
Ier, în recentul meci sus
țin tH împotriva lui Keres. 

Ca cîteva zile în urmă. 
Ciociltea. participant la 
turneul internațional de Ia 
Bad Ijebeiisicin. a pier
dut la Gipslis în ziua 
cînd era felicitat că îm
plinise 31 de ani.

Ce au de făcut șahiștii 
cînd sorții turneului îi 
obligă să joace de ziua 
lor ? Răspunsul l-a dat. 
ca totdeauna spirituaL 
marele maestru sovietic 
Salo Flohr :

— Eu, a spus Flohr, 
cunoscut pentru butadele 
sale, mă pun la adăpost, 
propun;nd remiză încă îna
inte de a face prima mu
tare !...

să privim puțin viața de 
dincolo, sau mai bine-zis
— de dincoace de stadion 
a celor pentru care am 
îndurat și eu. și tu. de 
atitea ori și arșița verii și 
ploile toamnei și frigul 
iernii și ce e mai rău 
decît toate astea la un. loc
— jocul lor. Jocul lor 
pentru care unii (să re
cunoaștem : mai microbiști 
decît noi doi) nu pregetă 
să-și rezerve din cînd în 
cînd din buget o sumă 
oarecare, ca să-i însoțeas
că cu O.N.T.-ul, cînd au 
meci în deplasare, deși 
respectivul „onetist** are și 
el. intr-un fel, meci — dar 
nu în deplasare, ci acasă
— cu nevasta.

<Asta este spectatorul.
Hai să vorbim acum des

pre unii fotbaliști. Despre 
viața lor extra_sportivă 
(dacă aș spune anti-spor- 
tivă n-aș greși decît li
terar).

știu! Despre asta s-a 
mai discutat și s-a mai 
scris.

Uneori cu vervă, în foi
letoane sprințare, alteori 
sobru și lapidar, în co
municate date de federa
ție. anunțuri care îmi 
amintesc de cele cu che
nar negru și care infor
mează îndurerata asistență 
de ce a pierit din viața 
sportivă cutare sau cutare 
vedetă mai mică sau mai 
mare. Nu intenționez, nu 
e nevoie și nu e timp ca, 
prin înflorituri stilistice, 
să_mi spun mai pe ocolite 
părerea că una din cauze 
este și băutura.

In vino veritas!
In vin e unul din ade

văruri.
Nici nu bănuiau vechii 

romani că, după mii de 
ani, dictonul lor o să 
aibă o asemenea aplicare.

Dar unii obișnuiesc să 
bea !

Să bea cu coechipieri, 
fără coechipieri, cu admi
ratori, fără admiratori, 
cu admiratoare, fără admi
ratoare, cu motiv fără 
motiv, cu rost, fără rost, 
cu sifon, fără sifon, cu 
pahar, fără pahar, se bea 
la victorii, se bea la în
frângeri și chiar la meci 
nul. Mă rog, vița de vie 
e una din mindriile țării. 
Ne-a adus multe medalii 
în confruntările interna
ționale. Mult mai multe 
decit ne-a adus fotbalul. 
Feteasca și Rislingul sînt 
de neegalat: după un pa
har simți că prinzi chef 
de vorbă, iar după al ze
celea nimeni nu mai e 
ca tine.

— Hai noroc! Mai dă ud 
rind! Stat vedetă!

Numai că oricît de solid 
ai fi, nu ești de fier. Mai 
întii plătești vinul cu pre
țul lui inițial, scris pe 
sticlă, pe urmă fl plătești 
cu pierdeea rezistenței, 
pierderea vitezei, pierderea 
suflului, pierderea refle
xelor, pierderea locului în 
echipă (de«ar fi intot- 
leauna așa), pierzi admi
ratori. admiratoare, iar 
prețul șprițului devine

Catrene...
Schiorul

El. privind cu interes 
Fulgii care pică des.
Mi-a șoptit zimbind mereu: 
Gaia și... gazonul meu !

Ciclistul

iarna asta cu troiene 
Care depășesc un metru, 
Pare-se că e, măi nene. 
Cursă — contra... termo

metru!

Unui suporter

Dorește dinsul evident 
Chiar fâr-a aștepta returul 
Să vadă in curînd...

mercurul
Că se... ridică-n clasament!

Un spectator privind o 
fază.

Se întreba nedumerit : 
— Echipa ce evoluează 
E stea sau vreun... me

teorit?!?

tală au făcut baie... în aer 
liber. Termometrul arăta 
—13 grade, iar lacul Tei 
era acoperit cu un strat 
gros de gheață. Sub stă- 
vilar însă torentul de apă

tocmai „bun- pentru .. 
plajă și baie. Cuvintele a- | 
rostea insă nu le-am rostit 
noi ci cei doi protagoniști: ■ 
Dumitru Crețu, pensionar 
ci s mar în vîrstă de 68 
dr ani si Aristide Galan, . 
lăcătuș la întreprinderea 7 , 
construcții metalice, în 
vîrstă de 30 de ani. Pri
mul practică sportul că- 
lirii de mai mult de trei 
deceaii. Tînărul, de-abia 
anul acesta s-a încumetat

cred că 
la peste 
ani, să 
Angliei, 

cu ajutorul unor chefuri 
la cataramă, făcute noapte 
de noapte... Ț* ' ’ 
mi-1 închipui pe 
ieșind 
ora 3 
vreo .
lor** din Roma. Nu-și per
mite: a doua zi are an
trenament. Trebuie 
exerseze, de sute de ori, 
la un perete, preluarea 
din voie. Mă rog. El, în 
afară de pasiune o mai 
face că asta-i meseria lui. 
Dacă nu atrage public pe 
stadion, patronul îi mic
șorează leafa. Tu însă o 
faci cu o răspundere și 
un preț mult mai mare: 
o faci pentru sutele de 
mii de suporteri care, 
cînd bate Rominia, a doua 
zi lucrează parcă fiecare 
cît trei. Dacă nu mă crezi, 
întreabă pe cei de la uzi
nele -Republica", pe cei 
de la Rafinăria 1 Ploiești, 
sau de unde vrei tu.

Ia te uită, frate! Mi-am 
propus să nu discut decit 
despre viața extra-sportivă 
a unora dintre fotbaliști 
și am ajuns acum la re
zultate tehnice. Ba chiar 
și la producție. Te pome
nești, insă, că oricît ai 
vrea să le separi, nu poți.

Și tu. cititorule, știi bine 
asta. Că doar, in materie 
de 
win
Și 
de 
iy 
care să ia parte toți iubi, 
terii fotbalului. Să ne luăm 
toți gume și creioane co
lorate și să modificăm 
afișele care atîrnă uneori 
pe pereții restaurantelor. 
De mi ine, afișul trebuie 
să sune astfel :

— NU APLAUDAM
CEI IN STARE
TATE.

Și unde
nem.

— 3) Rocada
făcută corect 
felul următor: 

și Tal — dl. —
LUPU DAVID.

HOI. 
ghe 
Steaua va 
septembrie, 
debutat la 
din Vioara, 
la Metalul 
(centru 2________
Progresul București. 
1955 joacă la

— Fotbalistul Gheor- 
Cacoveanu

împlini ia 16 
28 de ani. 
echipa Solvay 

A mai jucat 
Cîmpia Turzii 

înaintaș!) și la _ — _ D-n 
. Steaua. A 

fost selecționat de 6 ori 
in prima reprezentativă a 
țării.

D. TRUFILA, OLTENIȚA. 
— Cei doi handbaliști des
pre care întrebați, Mircea 
Cos tac he I și Mircea Cos
tache II, nu sint frați. 
Primul este maestru al 
sportului, iar cel de al 
doilea este maestru 
rit al sportului.
dată 
lui...



C.S.M. CLUJ Șl VOINȚA BUCURLȘTI ȘI-AU APARAT TULURILE 
DL CAMPIOANE LA TENIS UE MASĂ

PARTICIPARE RECORD LA „MONDIALELE" DE TENIS DE MASĂ

(Urmare din pag. 1)

blrzan 2 v., Retlii 1 v.) — Voința
Arad 5—0, Voința București (Bottner 
3 v., Ioneseu Soare 1 v., Angetescu 1 
v.) — Unirea București (Gantner 2 v., 
Iscovici, Luchian) 5-—2, Voința Arad 
(Covaci 3 v., Demian 2 v., Simandean) 
— Unirea București (Gantner 1 Is
covici 1 v., Luchian) 5—2, CSM II 
Cluj (Giurgiucă 2 v„ Sen ti vani 2 v.» 
Hid veghi 1 v.) — Voința București
(Ionescu Soare 1 v., Bottner, Angelescu) 
5—1, CSM II Cluj (Giurgiucă 2 v.» 
Hidveghi 2 v.. Sentivani 1 v.) — Uni
rea București (Iscovici 1 v.» Gantner, 
Luchian) 5—1, CSM I Cluj (Cobîrzan 
2 v., Retlii 2 v., Negulescu 1 v.) — 
Voința București 5—0, CSM II Cluj 
(Giurgiucă 2 v., Sentivani 2 v., 11 id- 
veghi 1 v.) — Voința Arad 5—0, CSM
1 Cluj (Cobîrzan 2 v., Rethi 2 v., Ne- 
gulcsou 1 v.) — Unirea București 5—.0 
Clasament : 1. CSM I Cluj 4 v., 2. 
CSM II Cluj 3 v., 3. Voința București
2 v., 4. Voința Arad 1 v.» 5. Unirea 
București.

Turneul feminin a oferit o serie de 
meciuri echilibrate care au plăcut mai 
ales prin dîrzenia cu care și-au dis
putat șansele jucătoarele noastre frun
tașe și prin evoluția pasionantă a seu- 
rurilor. Ceea ce a decis în ultima in
stanță victoria echipei Voința au fost 
rezultatele favorabile în partidele de 
dubiu și forma constant bună a Ellei 
Constantinescu. Colega ei, Marta Tompa 
a luptat cu multă ardoare, dar conti
nuă să fie prea defensivă.

Din echipa Unirea București, cea de 
a doua clasată, este de subliniat jocul 
bun prestat de Catrinel Folea în în-

Interesant program internațional 
de hochei in Capitala

(Urmare din pag. 1) 

de verificare. Ea se pregătește, sub 
conducerea antrenorului I. Ganga, pen
tru a lua parte — ca cea de-a cincea 
formație — la Cupa orașului București.

Amatorii de hochei așteaptă cu ne
răbdare și primul meci internațional in 
acest sezon al formației Știința Bucu
rești, clasată pe locul 3 în campionatul 
republican. Studenții bucureșteni oferă 
revanșa formației Steaua roșie Belgrad. 
După cum se știe, aceste două echipe 
s-au întîlnit acum două luni la Belgrad, 
în cadrul unui turneu internațional. Vic
toria a revenit atunci echipei romine cu 
scorul de 2—1 (0—0, 2—1. 0—0). Me
ciurile ou selecționata de tineret a 
R. S. Cehoslovace vor fi conduse de 
•arbitrii sovietici Anatoli Svetlin și Va
sili Donskoi.

• DUPĂ PRIMELE CAMPIONATE

Prima lună a anului a început, 
cum e și firesc, cu desfășurarea 
unor competiții specifice anotimpu
lui. Suita campionatelor mondiale 
din 1963 a fost deschisă de întrece
rile de bob și săniuțe, organizate pe 
pîrtille de la Innsbruck și Ims din 
Austria, acolo unde peste un an, la 
aceleași probe,' se vor decerna tit
lurile olimpice ale celei de a IX-a 
ediții a Olimpiadei albe.

Pîrtia de bob de la Innsbruck este 
una din cele mai vechi din lume. 
Cu 55 de ani în urmă ea a fost gaz
da primului concurs de acest gen 
din Europa. Pînă astăzi, pîrtia a fost 
bineînțeles reconstruită și ea cores
punde în prezent celor mai exigente 
pretenții.

Campionatele mondiale la bob 
(două persoane) au fost din nou do
minate de italieni, care au obținut 
un succes deosebit: primele două 
locuri în clasamentul general, iar 
Monti — unul din componenții pri
mei echipe italiene — a cucerit cu 
acest prilej pentru a opta oară me
dalia de aur a campionatelor. Viteza 
medie realizată de echipajul italian 
în patru manșe (peste 102 km pe 
oră !) este excepțională. „Cupa mon
dială a tineretului" (atribuită de Fe
derația Internațională celui mai tînăr 
cuplu), care a revenit sportivilor 
romini Panțuru-Maftei, constituie, 
fără îndoială, o frumoasă performan
ță a echipajului romîn. Nu numai 
pentru că ei au cucerit acest frumos 
trofeu, ci în special pentru că 11 
echipaje, printre care renumitele du- 
blouri ale R.F.G, I, Canadei II, Elve-

tîlnirile cu Marta Tompa și Ella Con
stantinescu. în ultimul meci, deși a 
pierdut, Catrinel Folea a atacat puter
nic din ambele părți și a condus în 
setul decisiv cu 6—0 și 8—2. Precizia 
în dirijarea mingilor și unele contra
atacuri ale Ellei Constantinescu și-au 
spus pînă la urmă cuvîntul.

Progresul București a contat doar 
pe Maria Alexandru, învingătoare în 
toate intîlnirile. demonstrînd siguranță 
pe lovituri. Partenera ei, junioara Ma
riana Jandrescu, deși s-a străduit, nu 
a reușit să-și aducă aportul așteptat.

Rezultate : Voința București — Pro
gresul București 3—1 : E. Constanti
nescu — M. Alexandru 1—2. M. Tompa
— M. Jandrescu 2—0. E. Constantines
cu, M. Tompa — M. Alexandrii, M. 
Jandrescu 2—0. E. Constantinescu — 
M. Jandrescu 2—0; Unirea București
— Progresul București 3—2 : G. Pitică
— M. Jandrescu 2—0. C. Folea — M. 
Alexandru 0—2. G. Pitică, C. Folea — 
M. Alexandru. M. Jandrescu 2—0. G. 
Pitică — M. Alexandru 0—2. C. Folea
— M. Jandrescu 2—0; Voința — 
Unirea 3—1 : M. Tompa — C. Folea
1— 2, E. Constantinescu — G. Pitică
2— 0, E. Constantinescu. M. Tompa — 
C. Pitică, C. Folea 2—0, E. Constan- 
tinescu — C. Folea 2—1.

Ieri au început primele jocuri din 
cadrul probelor individuale.

Competiția continuă azi de la ora 9 
și ora 16.30. Mîine de la ora 9 vor 
avea loc semifinalele probei de simplu 
bărbați. în continuare se vor desfă
șura cele cinci finale ale probelor in
dividuale.

întrecerile se dispută în sala Dinamo

Oaspeții cehoslovaci au sosit aseară 
ou avionul. Lotul lor este alcătuit pe 
scheletul echipei Dukla Jihlava (cate
goria A) și cuprinde următorii jucă
tori : portari : Vohl (1), Podhorski (6) ; 
fundași : Polacek (3), Lindauer (4), 
Suchy (17), Bauer (20) ; atacanți : 
Hrbaty (14), Brada (18), Cvach (10), 
Klapac (11). Havel (16), Holik (13), 
Elbl (15), Zavesicky (12). Dolezi (8). 
Rezerve: Klos. Bavor, Valența. Antre
nor : Jaroslav Pitner.

Echipa are o medie de vîrstă de 21 
de ani. In afara rezultatelor amintite 
mai -sus, echipa oaspe a mai obținut 
în acest sezon următoarele victorii : 
5—2 cu reprezentativa Italiei, 9—0 cu 
reprezentativa Norvegiei și 5—4 cu re
prezentativa S.U.A. (Acest meci s-a jucat 
joi seara. înainte de plecarea echipei 
spre București).

MONDIALE ALE ANULUI • AZI, 
PENE DE PATINAJ VITEZA

ției, Suediei, Franței ș.a. au rămas 
în urma sportivilor noștri.

Campionatele mondiale de săniuțe 
s-au desfășurat cam în același timp 
cu cele de bob, la Ims (lingă In
nsbruck). Pe scurt, cîteva cuvinte 
despre săniuțe și scheleton, discipline 
înrudite, însă totuși deosebite între 
ele. Săniuța este, după cum se știe, 
înaltă și conducătorii (unul sau doi) 
stau șezînd pe șasiul care leagă tăl
picile. Greutatea unei săniuțe ajunge 
pînă la 60 kg, iar viteza pe care 
o dezvoltă poate depăși pe cea a 
unui bob (datorită faptului că pîrtia 
se deosebește de cea de bob). Pîrtia 
de săniuțe are mai puține viraje și 
o lungime mai mare. Scheletonul 
este tot o sanie, cu mult mai joasă 
însă decît săniuța, dar are o greu
tate mai mare (cea. 80 kg). Concu
rentul stă culcat pe șasiul schele- 
tonului. iar întrecerile au loc pe pîr- 
tiile obișnuite de bob. Scheletonul 
este însă azi pe cale de dispariție, 
datorită pericolului pe care îl pre
zintă în concursuri, locul lui fiind 
luat tot mai mult de întrecerile de 
săniuțe. La campionatele mondiale 
de la Ims au luat startul 200 de 
participant! din 16 țări, în probele 
de simplu femei, simplu și dublu 
bărbați.

Luna februarie se anunță și mai 
interesantă în ce privește marile 
competiții internaționale la sportu
rile de iarnă. Februarie e luna 
campionatelor mondiale la bob, biat
lon, patinaj viteză, patinaj artistic, 
și a „europenelor" de patinaj artistic 
și patinaj viteză. Campionatele euro
pene de patinaj viteză rețin îndeo
sebi atenția prin „duelul" îndîrjit

Pentru triumful 
spiritului olimpic

Președintele Comitatului olimpic al 
R.D. Germane, dr. Heinz Schoebel, în
soțit de secretarul general, Helmuth Beli- 

I rendt, a plecat la Seefeld în Austria, 
■ unde se desfășoară concursurile pre- 
| olimpice de schi. Geî doi cunducători 
• ai Comitetului olimpic din R.D. Ger- 
' mană vor folosi acest prilej pentru a 

purta discuții cu personalități ale spor- 
I tului internațional, în legătură cu Jocu- 
! rile Olimpice de iarnă din 1964. De 
' la Seefeld ei vor pleca la Lausanne 

unde va avea loc o consfătuire ou pre- 
1 ședințele C.I.O., Averry Brundage, și 

delegații comitetelor olimpice ale R.D. 
| Germane și R.F. Germane în scopul 

alcătuirii unei echipe unite a Germaniei

Reprezentativa de fotbal a R. P. R. (juniori) 
învingătoare în R. P. Bulgaria

Reprezentativa de juniori a R. P. 
Romine a susținut ieri in localitatea 
Kirdjali, (R. P. Bulgaria) im meci 
amical cu o formație locală. După 

Din sporturile de

La campionatele mondiale de biatlon care vor începe mi ine la Seefeld, lingă 
Innsbruck, echipa U.R.S.S. va fi alcătuită din: V. Melanin, A. Privalov, V.

Psenițîn, N. Meșcepiakov și N. Puzanov' (de la stingă la dreapta).
Foto : TASS

------------------------------------------------------------- AU ÎNCEPUT JOCURILE 
PREOLIMPICE DE IARNĂ

START IN CAMPIONATELE EURO-

dintre sportivii sovietici și cei din 
țările nordice. Echipa Uniunii Sovie
tice, avînd în frunte pe Evghenii 
Grișin și Boris Stenin, este fără în
doială un adversar greu de trecut. 
Evghenii Grișin este de cîțiva ani 
omul „vitezei cosmice" pe oglinda 
gheții, singurul patinator din lume 
care în clasica probă de 500 m a 
coborît sub 40 de secunde. In acest 
sezon el a manifestat o formă exce
lentă, stabilind în decurs de două 
zile două uluitoare recorduri mon
diale: mai întîi: 39,6 sec., apoi 39,5 
sec.

Patinator de renume mondial, Bo
ris Stenin a cucerit în acest an titlul 
de campion unional absolut, anun- 
țîndu-se ca un principal candidat la 
primele locuri la campionatele euro
pene de la Goteborg. Fără îndoială, 
nu trebuie omis, de asemenea, cam
pionul mondial pe 1962, Viktor Kosi- 
cikin, care în acest sezon nu a con
curat încă la adevărata lui valoare.

Pentru titlul de campion al Eu
ropei și-au anunțat în mod serios 
candidatura patinatorul norvegian 
Knut Johannesen, autor în acest se
zon al unor performanțe foarte bune 
la multiatlon și 5000 m, suedezul 
Ivar Nilson, Henk Van der Grifft 
(Olanda) și alții.

Fără îndoială că cele două zile 
de întreceri de la Goteborg vor con
stitui un bun prilej de verificare a 
forțelor în vederea mondialelor de 
patinaj viteză, programate la finele 
lunii în Japonia, la Karuizawa.

C. MACOVEI 
I. OCHSENFELD

PRAGA (Agerpres). La campiona
tele mondiale de tenis de masă care 
vor avea loc în prima jumătate a 
lunii aprilie la Praga și-au anunțat 
participarea pină acum sportivi din 
47 de țări ale lumii. Este cel mai 
mare număr de țări participante din 
istoria campionatelor. Printre cele 
47 de țări înscrise se află : R.P. 
Ungară, R.P. Chineză, R.P. ROMÎNA, 
U.R.S.S., Iugoslavia, R.D. Germană, 
R. F. Germană, Ghana, Ecuador, In
donezia, R. P. Polonă, S.U.A., Peru, 
Grecia, R. P. Bulgaria, Franța, Dane
marca și Anglia.

Campionatele mondiale se vor des
fășura la 14 mese amenajate in in
cinta Palatului Sporturilor din 
parcul „Iulius Fucik" 

un joc viu disputat, juniorii romini 
au obținut victoria cu scorul de 1—0. 
(Prin radio).

Pe pîrtille de la Seefeld, locali
tate situată in apropiere de Inns
bruck, locul de desfășurare a viitoa
rei Olimpiade de iarnă, a început 
concursul preolimpic de schi (probe 
nordice). Peste 100 de concurența, 
reprezentind 18 țări, s-au prezentat 
la startul cursei de 30 km fond. Pe 
locul întâi s-a clasat norvegianul 
Hennart Oestby, care a parcurs dis
tanța în timpul de 1 h 44:33,2. Ita
lianul Marcello Dorigo a sosit al 
doilea la 1:06,6, iar norvegianul 
Groeningen, al treilea, la 1:52.0. Re
zultatul schiorului italian îndeosebi 
constituie o surpriză, deoarece fa
voritul probei, campionul olimpic 
Sixten Jernberg (Suedia) s-a clasat 
pe locul 4, iar campionul mondial 
de anul trecut Maentyranta (Finlan
da) n-a sosit decît al 10-lea.

Pe primul loc în proba de 10 km 
— femei s-a alasat sportiva sovietică 
Alevtina Kolcina. Ea a străbătut dis
tanța in 40:41,7 și a fost urmată la di
ferența de secunde de alte două 
concurente sovietice, Claudia Boiars- 
kin și Maria Gusakova.

• Duminica trecută s-au disputat mai 
multe intîlniri de baschet în cadrul 
„Cupei campionilor europeni44. In com
petiția feminină. Creff Madrid a dispus 
cu 43—36 de Lubango Benfica, iar TV 
Gross Gerau (R.F.G.) a întrecut cu 
53—36 echipa elvețiană B. C. Berna.
• Cu prilejul unui concurs atletic de 

sală, desfășurat la Los Angeles, tînăra 
sprinteră White a parcurs distanța de 
70 m în 7 secunde, întrecînd cu o zeci
me de secundă pe campioana olimpică 
Wilma Rudolph și pe atleta germană 
Iutta Heine.
• Din cauza zăpezii și a gerului s-au 

disputat numai 3 partide din cele 9 
programate în „Cupa Angliei44 la fotbal. 
O mare surpriză a furnizat echipa Lei
cester City, care a eliminat cu 3—1 pe 
Ipswich Town, campioana țării de anul 
trecut. Arsenal a învins cu 5—1 pe Ox
ford United, iar Chelsea a întrecut cu 
3—1 pe Tranmers Rovers.
• Prima întîlnire internațională a șa

hiștilor sovietici pe 1963 va avea loc

PE SCURT

Cei mai buni jucători de tenis de 
masă din R.P. Ungară, în frunte cu 
Zoltan Berezik și Eva KOczian vor 
participa la campionatele internațio
nale de tenis de masă ale R.F. Ger
mane (Frankfurt pe Main) și An
gliei (Brighton) care vo-r avea loc 
in a doua jumătate a lunii februarie. 
La aceste întreceri, care constituie 
o verificare înaintea campionatelor 
mondiale de la Praga, participă cei 
mai valoroși jucători din R.S. Ceho
slovacă, Anglia, R.P. Romină, R.F. 
Germană, Suedia, Australia, Noua 
Zeelandă, Belgia și Iugoslavia.

Vasco da Gama învingătoare 
in turneul de fotbal din Mexic

în ultimul meci al turneului inter
național de fotbal de la Mexico City» 
echipa cehoslovacă Dukla Praga a ter
minat la egalitate 1—1 (0—1) cu for
mația braziliană Vasco da Gama. Fot
baliștii cehoslovaci au egalat cu cîteva 
minute înaintea fluierului final, prin- 
tr-uii șut de la 30 m. tras de Kucera, 
care a primit balonul de la Masopo-ust. 
Turneul a fost cîștigat de Vasco da 
Gama.

iarnă
Concursul de sărituri pentru com

binata nordica a fosit cîștigat de 
campionul olimpic Georg Thoma (R.F. 
Germană) cu 246,03 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat Erkki 
(Finlanda), Koestinger (Austria), Die
ter (R.F.G.), Juskula (Finlanda), 
Heggenhauser (Austria), Kocikin 
(U.R.S.S.).

CAMPIONII U.R.S.S. LA PATINAJ 
ARTISTIC

Sportiva Tamara Bratus din Le
ningrad a cucerit pentru a doua 
oară consecutiv titlul de campioană 
unională la patinaj artistic. La pe
rechi, pe primul loc s-au clasat, ca 
și anul trecut, Ludmila Belusova și 
Oleg Protopopov. La dansuri titlul 
a revenit lud Nadejda Bello și Ale- 
xandr Trescev.

LA HOCHEI : IUGOSLAVIA ■— 
R.D.G. (tineret) 5—S

Reprezentativa de hochei pe ghea
ță a Iugoslaviei, care se pregătește 
în vederea campionatelor mondiale, 
a susținut duminică la Zagreb un 
meci de verificare cu echipa secun
dă a R.D. Germane. Jocul s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate: 
5-5 (2—2 ; 2-1 ; 1-2). LA KOLIN: 
Aripile Sovietelor—R.S. Cehoslovacă 
B 2-1 (1-0, 1-0, 0-1). LA PRAGA: 
R.D.G.—R.S. Cehoslovacă (juniori) 
2-0.

DE PE PISTELE DE GHEATĂ
• Cu prilejul concursului interna

țional de patinaj viteză desfășurat 
pe patinoarul special amenajat pe 
lacul Balaton, campioana olimpică 
Helga Haase (R.D. Germană) a re
purtat o dublă victorie, câștigând pro
bele de 500 m (54.2) și 1.500 m 
(3:02,2). La masculin, proba de 500 
m a revenit patinatorului Tilch 
(R.D. Germană) în 44,2. Proba fe
minină de 3000 m s-a încheiat cu 
victoria sportivei maghiare Ihasz, 
cronometrată cu 6:13,4.

• Pe patinoarul orașului Hamac 
(Norvegia) Knut Johannesen a câști
gat pentru a 8-a oară titlul de cam
pion al țării sale. El a totalizat, 
la cele 4 probe, 183,033 puncte. In 
proba de 5 000 m, Johannesen a sta
bilit un nou record norvegian cu 
7:47,1.

între 20 și 24 februarie la Leningrad. 
Aici selecționata de tineret a R.SbF.S. 
Ruse va juca cu reprezentativa Suediei. 
Cele două echipe s-au mai întîlnit în 
1961 la Stockholm. Rezultatul a fost de 
11—7 în favoarea șahiștilor sovietici.
• Da Klippan (Suedia) s-a încheiat 

turneul internațional de lupte cu par
ticiparea unor cunoscuți campioni din 
5 țări. Turneul a fost cîștigat de echipa 
Suediei care a totalizat 18 puncte. Pe 
locul doi s-a clasat selecționata orașului 
Klippan cu 15 puncte, urmată de Italia 
— 5 puncte, Iugoslavia 4 puncte, Dane
marca 4 puncte și R. F. Germană 2 
puncte. Iată cîteva rezultate înregistrate 
în ultima zi de concurs : cat. cocoș; 
Dora (Iugoslavia) b.p. pe Mancini (Ita
lia); mijlocie: Ittorstroem (Suedia) b. 
tuș pe Foschini (Italia); Nystroem (Sue
dia) egal cu Stig Perssen (Suedia); 
semigrea: Lenart Persson (Suedia) b. 
tuș pe Hucker (R.F.G.); grea: Svensson 
(Suedia) b.p. pe Thoernstroem (Dane
marca).
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