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PROLETARI DJN TOATE ȚARJLE. UNIȚIVA!

SÎMBĂTĂ Șl DUMI
NICĂ, DUBLĂ INTILNIRE 

R.P.R. — R.P.F. IUGO
SLAVIA LA HOCHEI

La sfîrșitul acestei 
săptămini, echipa repre
zentativă de hochei pe 
gheață a R. F. Romi
ne susține două impor
tante întâlniri interna
ționale, împotriva repre
zentativei R.F.F. iugo
slavia. Primul joc se dis
pută sâmbătă la Bucu
rești iar al doilea dumi
nică, la Brașov.

Inițiativa organizării 
unui meci inter-țări in 
provincie este bineveni
tă, contribuind la popu
larizarea hocheiului. Atît 
pe plan central cît și 
pe plan local este nevoie 
să se ia toate măsurile 
pentru ca jocul de la 
Brașov să se bucure de 
cele mai bune condiții 
de desfășurare.

PREGĂTIRI PENTRU 
CAMPIONATELE 

EUROPENE DE BOX

MOSCOVA 4 (Ager- 
pree). —

Federația de box a 
U.R.S.S. a trimis tutu
ror țărilor afiliate la 
AIBA invitații de parii- 
eipare la campionatele 
europene care vor avea 
tor la Moscova între 26 
mai și 2 iulie. Se aș
teaptă ea pe ringul „Pa
latului Sporturilor" din 
Moscova să evolueze 
peste 290 de boxeri din 
30 de țări.

Recent a fost consti
tuit comitetul de orga
nizare al cărui preșe
dinte este Nikolai Niki
forov-Denisov.

ÎN „CUPA SPORTUL POPULAR” LA HANDBAL ÎN 7 
tCHIPELE OASPL AU CÎȘTIGAT 4 DIN 7 MECIURI

— C.S.M, REȘIȚA, S.S.E, ORADEA, HARGHITA TG. MUREȘ ȘI ȘTIINȚA 
BABEȘ-BOLYAI S-AU CALIFICAT PENTRU ETAPA DIN 16 FEBRUARIE

Frima etapă a celei de a doua faze a „CUPEI SPORTUL 
POPULAR", desfășurată duminică — în mijlocul unui viu 
Interes — la București, Oradea, Baia Mare, Cluj, Sibiu și 
Tg. Mureș, s-a soldat eu un bilanț favorabil echipelor eare 
ae jucat în deplasare. Intr-adevăr, din 7 întîlniri, 4 s-au 
Încheiat eu Victoria formațiilor aaspe. în vrma acestor re- 
ndiate, pentru etapa a doua, din 10 februarie, s-au calificat 
eeblpeie: S.S.E, Nr. 2 București, S.S.E. Oradea, C.S.M. Reșița 
11 Harghita Tg. Mureș — la juniori —, S.S.E. Nr. 
reții, S.S.E. Oradea ți Știința Babeș-Bolyaî Cluj 
Junioare.

2 Bucu-
— la

Etapa următoare, ultima 
înaintea turneului final, va 
programa următoarele întîl- 
nil l :

JUNIORI JUNIOARE

S.S.E. Timișoara 
Oradea la Timișoara.

S.S.E.

Spartachiada. de iarnă
a tineretului

CREȘTE NUMĂRUL PARTICI- 
PĂNȚILOR IN REGIUNEA 

ARGEȘ

150.000. 
partici- 
raionul 
partici-

In ultimele zile ale lunii 
trecute, deci cu aproape două 
săptămîni înainte de încheierea 
fazei pe asociații a competiției 
— 10 februarie — numărul par- 
ticipanților ajunsese Ia

Cea mai numeroasă 
pare s-a înregistrat în 
Museel (peste 18.000 
panți). Urmează în ordine ra
ioanele Drăgășani (17.000), 
Curtea de Argeș și Drăgănești- 
Olt (cite 13.000 participanți).

Demnă de remarcat'este ini
țiativa consiliului raional UCFS 
Muscel care a organizat „zile" 
ale schiului, săniușului, trintei 
etc. La aceste întreceri au luat 
parte peste 4.000 de tineri de 
la sate și din orașul Cimpulung 
Muscel.

AL MOMETE

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

ULTIMA REUNIUNE DE SELECȚIE A BOXERILOR
Iubitorii boxului din Capitală 

vor lua din nou, astă-seară, 
drumul sălii Floreasca, pentru 
a asista la cea de a treia re
uniune de selecție a boxerilor 
fruntași. Programul galei cu
prinde 11 meciuri, care se a- 
nunță deosebit de disputate. De

1. DINU

Harghita 
n-a fost

C.S.M. Reșița — 
Tg. Mureș (localitatea 
încă stabilită).

S.S.E. Nr. 2 București
S.S.E. Ploiești la București.

CSS Banatul Timișoara
S.S.E. Oradea la Timișoara.

ÎNTRECEREA CELOR 47 DE 
ASOCIAȚII DIN RAIONUL 

CORABIA

Cifra de 11.900 de participanți 
(dintre care 2.280 de fete) la 
întreceri este rodul muncii 
desfășurate de consiliile celor 
47 de asociații sportive de pe 
teritoriul raionului precum și 
a colaborării dintre comitetul 
raional U.T.M. și consiliul raio
nal UCFS.

Nu este lipsit de interes să 
facem un... clasament al par
ticipării- la unele probe din ca
drul Spartachiadei : recordul 
îl deține patinajul cu 1845 con- 
curenți,

Multe consilii ale asociațiilor 
sportive au dovedit spirit gos
podăresc. Astfel, o serie de 
asociații sportive din comunele 
Grojdibodu, Orlea, Vădăstrița, 
Dăbuleni, Izbiceni, Urzica și

O. AVACUM

(Continuare in pag. a 2- a)

Marți 5 februarie 1963

data aceasta, „perechile" sînt 
de valoare mai apropiată, lu
ciii firesc, ținînd seama de 
faptul că se vor intîlni învin
gătorii din primele două re
uniuni.

Iată, de altfel, programul 
ultimelor confruntări. La eate-

C. NICULESCU 
văzuți de Neagu Răduiesou

S.S.E. Nr. 2 București —
S.S.E. Ploiești Ia București.

Și. aeum, iată cîteva amă
nunte din meciurile disputate 
duminică în țară.

• SIBIU.- — La capătul unui 
joc mai tehnic și cu dese pă
trunderi la semicerc, handba- 
liștii juniori de la CSS Har
ghita Tg. Mureș au realizat o

(Continuare In pag. a 4-a)

A început campionatul scrinurilor juniori
In cadrul campionatului repu

blican de juniori au avut loc 
primele întreceri pe Capitală la 
spadă și floretă băieți și 
fete. Majoritatea concurenților 
au avut o comportare frumoasă 
de-a lungul asalturilor susținute. 
La floretă, Constantin Micu (Pro
gresul) a tras cel mai bine, ocu- 
pînd primul loc fără nici o înfrin- 
gere. Locul secund a fost ocupat 
tot de un sportiv de la Progre
sul — Sergiu Ciocodeică, care a 
evoluat constant bine. De aseme
nea, Alexandru Istrate (S.P.C.) 
a lăsat o impresie frumoasă. Dăm 
mai jos clasamentul la floretă 
juniori categoria a Il-a (14—16 
ani) : 1. Constantin Micu (Pro
gresul ) 8 v ; 2. Sergiu Ciocodei
că (Progresul) 6 v ; 3. Alexan
dru Istrate (S.P.C.) 6 v ; 4. 
Gheorghe Turbatu (C.S.S.) 4 v;
5. r ' ’
4 v; 
4 v.

La spadă întrecerile nu s-au 
desfășurat pc categorii de vîrstă. 
Clubul sportiv Steaua s-a pre
zentat cu un număr mare de tră
gători. Se conta că Steaua va 
avea un cuvînt de spus mai ales 
prin Schmidt, trăgător consacrat. 
Întrecerile de pe planșe au dat 
cîștig de cauză clubului Steaua, 
dar nu prin Schmidt, ci prin Mir
cea Vasiloglu, care a ocupat pri
mul loc în clasament, !

w gne itNuuiu v,
Dumitrii V la hu ( Progresul)

6. Andrei Parloș (C.S.S.)
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replica boxerului din 
Dumitru Răgălie.

Olteana va încrucișa 
în limitele categoriei 
tînărul din Reghin,

craioveanul Marin Ion.

goria muscă, Constantin Ciucă 
îl va intîlni pe talentatul 
boxer din Cîmpia Turzii I. 
Otvoș, intr-o partidă care pro
mite un spectacol atractiv. La 
„cocoș", o partidă în care am
bii combatanți sînt reeunoscuți 
prin forța loviturilor: N. Puiu 
va primi 
Medgidia,

Andrei 
mănușile, 
pană, eu _
Nioolae Moldovan, iar la cate
goria imediat superioară, Flo- 
rea Pătrașcu va fi opus con- 
stănțeanului Gh. Anton. S. 
Bncurei (Cîmpina) va intîlni pe 
cîmpulungeanul I. Vișinescu, 
iar P. Anghel (Progresul) va 
lupta ou dinamovistul S. Birsu. 
Proaspătul promovat în catego
ria ușoară, Ion Dinu, se va în- 
tîlni cu
Partida promite un spectacol de 
calitate și este interesant de 
văzut dacă Dinu va ști să gă
sească „cheia" succesului în 
compania unui boxer care s-a... 
consacrat de mult 
categorie.

Tot la această 
ploieșteanul Mihai 
preciat mai cu seamă pentru 
stilul său „curat", se va în
tâlni cu metalurgistul Nicolae 
Calița, într-o dispută deschisă 
oricărui 
leseu va 
șească pe 
che, iar la categoria semigrea 
există perspectiva de a asista 
la două partide deosebit de 
atractive: este vorba de dispu
ta dintre craioveanul Panduru 
și Felea (Dinamo) și de prima 
apariție a gălățeanului ștefan 
Cijan la aceasta categorie, 
unde îl va întâlni pe Ion Ivan 
(Steaua). în sfîrșit, în ultimul 
meci al serii, Mihai Gheor- 
gbioai va primi replica lui N. 
Blejan. Amintim că reuniunea 
va începe la ora 19,30.

în această

categorie,
Cornel, a-

rezultat. C. Nieu- 
căuta să-l depă- 

combativul Gr. Ena-

Știința handicapată prin forma 
slabă a lui Dumitru Popescu, fa
voritul probei, a reușit să obțină 
locul doi prin Theodor Sîrbules- 
cu care a avut o comportare mul
țumitoare.

Clasament spadă ; 1.
Vasiloglu (Steaua) 6 v ;
dor Sirbulescu (Știința) 5

5

Mircea 
. Theo- 

v ; 3.
’ v;
I 4

4

Mircea Fomino (Steaua) 
Dumitru Popescu (Știința)
5. Half Schmidt (Steaua)

4. 
v; 
v;

Talentata floretistâ Pictorița Pelrișor (S.P.C.) —- stingă
în acțiune

„Cupa 16 Februarie*

0 competiție cu 10000 de tineri 
participanți în regiunea Ploiești
PLOIEȘTI (Agerpres). — 

Peste 10 000 de tineri munci
tori petroliști din regiunea Plo
iești participă în aceste zile la 
întrecerile sportive dotate cu 
„Cupa 16 Februarie". în săli de 
gimnastică, cluburi, pe pîrtîi și 
patinoare ei se întrec Ia volei, 
șah, tenis de masă, gimnastică,

O activitate permanentă, 
plăcută și mai ales utilă

nr. 1 din secțiaPauza de gimnastică la banda rulantă
„încălțăminte*

schimburi pentru 
gimnasticii în pro- 
fel se întâmplă și 
secții ale fabricii 

tăbăcărie, arti-
tehnice, stanță etc.). Zil- 
peste 3000 de salariați, 
conducerea unor instruc- 
obștești, practică această

In orice zi de lucru, la ora 
12 și la ora 20, în marea hală 
a secției „încălțăminte" de la 
cunoscuta fabrică bucureșteană 
„Flacăra roșie", benzile rulan
te se opresc pentru cinci mi
nute. Aceste scurte pauze sînt 
folosite de către muncitorii și 
muncitoarele care lucrează în 
cele două 
executarea 
ducție. La 
în celelalte 
(marochinărie, 
cole 
nic, 
sub 
tori 
formă simplă a exercițiilor fi
zice.

Consiliul asociației sportive 
„Flacăra roșie" a situat în cen
trul preocupării sale proble
ma extinderii gimnasticii în 
producție. Pentru îndeplinirea 
acestui obiectiv, tovarășa Mia 
Preda, din consiliul asociației, 

îngrijit de pregătirea de 
instructori obștești care 

conducă exercițiile (numă- 
lor este în prezent de 26).

s-a 
noi 
să 
rul
Recent, s-a introdus gimnastica
în producție și în secțiile „ar
ticole tehnice" și „administra
tiv". Singurul loc de muncă 
unde nu se practică gimnasti
ca în producție este secția 
„mecanică", unde specificul 
muncii nu prea permite. Cu 
toate acestea există însă po-

6. Cristian Boiangiu (Progresul) 
3 v; 7. Florian ~ 
sul) 1 v ; 8.
(S.P.C.) 0 v.

întrecerile Li 
junioarelor de 
(14—16 ani) 
deosebit atenția, 
rea ridicată a 
și prin marele lor număr (131).

ELENA DOBINCA
(Continuare in pag. a 7~a)

Bussu (Progre- 
Nicolae Istrate

i floretă rezervate 
categoria a 11-a 

au atras în mod 
atît prin valoa- 

participantelor cît

Foto; F. Templet

patinaj. Pentruschi, săniuțe,
buna desfășurare a întreceri
lor, tinerii petroliști au la dis
poziție materiale și echipamen
tul necesar. La Boldești, Cîm- 
pina, Moreni și în alte centre 
petrolifere au fost amenajate 
patinoare.

ca și aci muncitoriisibilitățl
să practice exercițiile; trebuie 
doar mai multă inițiativă din 
partea organizatorului grupei 
sportive de la secția mecanică* 
Aurei Bentu, cunoscutul arbi
tru de fotbal de categoria A*

Iată, de altfel, ce ne-au de
clarat tovarășii de la 
roșie" 
nasticii

„Flacăra
despre practicarea gim- 
în producție:

CONSTANTIN - se- 
comitetului de partid.

ION 
cretarul 
— In urmă cu 2—3 ani mulți 
nu înțelegeau foloasele practi
cării exercițiilor de gimnasti
că la locul de muncă. Chiar 
5i anul trecut mai existau re~

(Continuare in pag. a 2-a)

Sinaia: 4-15 februarie

Finala campionatului

de șah
Incepînd de astăzi și pînă la 

15 februarie, cei mai taleritați 
șahiști din rîndul studenților 
noștri vor participa la finala 
campionatului republican uni
versitar. La întreceri vor fi 
prezenți 80 de studenți repre
zentând toate cele 13 centre u- 
niversitare ale țării. Printre 
concurenți se află campionii 
ediției precedente a competiției, 
studenții timișoreni Ion Zarca- 
la și Gertrude Baumstarck, 
ceea ce, desigur, va mări inte
resul față de finală.

La start sînt prezenți de a- 
semenea cei mai în formă stu
denți șahiști printre care se 
numără Carol Drozd și ’Rodi- 
ea Ghișa (Cluj), Nicolae Dă- 
neț, Adrian Ionescu, Iosif Sza
bo, Victoria Vidrașcu și Har- 
drun Bratsch (București), V&- 
sile Botezatu, Rodica Himbo- 
șan și Silvia Kaki (Brașov), 
Manuela Ionescu, Otilia Vasi- 
lache, Ofelia Podoleanu (Iași), 
Ion Bălănescu și Viorica Be- 
reni (Petroșeni), Radu Visaliuo 
(Galați), Irina Teleghi șl Maria 
Meiker (Tg. Mureș), Otilia Bru- 
gen, Simone 
șoara), Gh. 
Mare) etc.

Interesant 
în special,
Gertrude Baumstarck și Rodi
ca Ghișa care s-au mai întâl
nit anul trecut, la Brașov, cu 
prilejul campionatului republi
can feminin. De asemenea, 
spectatorii din Sinaia așteaptă 
cu interes evoluția șahistulul 
Carol Drozd, participant la 
campionatele mondiale univer
sitare din vara trecută de la 
Marianske Lazne.

Rachbuch
Costinar

(Timi- 
(Baia

va fi, 
dintre

de urmărit 
„duelul"



Aspecte din desfășurarea Spartachiadei de iarnă 
a tineretului în regiunea Iași

a Sparta- 
iarnă a tineretului nu 

____încheiat. Peste citeva zile vom 
‘cunoaște campionii pe asociații spor- 
Mș» ai acestei mari competiții de 
-«pâfi care deține „capul de afiș" al 
'actualului sezon sportiv. Amatorii de 
'statistică sportivă din regiunea Iași 
' ne-au oferit însă o situație care con
firmă marea afluență de participanți 

■ Sn întrecerile programate la cele 11 ra
muri sportive ale Spartachiadei. Deși 
iarna „se răzbună" pe alocuri, troie- 

' nind drumurile și potecile dinspre 
țBîrnova pînă dincolo de Hîrlău, de 
țta Negrești pînă hăt departe spre 
^Bivolari, consiliile asociațiilor spor
tive, în strînsă colaborare cu orga- 
'■nizațiile de bază U.T.M., nu pregetă 
■ă organizeze interesante 
de schi și săniuș, 
nastică...

’ întrecerile primei etape 
etriadel de

SPORT1VII FRUNTAȘI DIN 
NOSTRU NE-AU DAT UN

SUBSTANȚIAL

RAIONUL 
AJUTOR

președin-

întreceri
de patinaj și gim-

parcurs ^iraație-
•igur incâ incompletă) întocmită recent 

• de consiliul regional. Tn cele 8 ra
ioane ale regiunii Iași au fost orga
nizate pină acum mii de competiții, 
ia care au participat 1 
curenț; si concurente. ' 
tei aporturilor care 
mai mare interes se i 
șui. halterele, tenisul

Tov. PETRU OPREA 
tele Consiliului raional UCFS Bîrlad 
— ne-a vorbit pe larg despre contri
buția pe care au adus-o sportivii 
fruntași la reușita întrecerilor.

„Este vorba despre sportivii frun
tași ai raionului nostru, despre cei 
care obțin rezultate frumoase în com
petițiile organizate în raionul și ora
șul Bîrlad. De la început consiliul 
nostru raional și-a propus să-i an
greneze pe sportivii fruntași în mobi
lizarea și pregătirea participanților 
la Spartachiada. Și dacă pînă în mo
mentul de față competițiile ce se 
desfășoară în cele 83 de asociații 
sportive din raion se bucură de un 
succes deosebit, angrenînd aproape 
24 000 de participanți, acesta este și 
un rezultat al contribuției sportivilor 
activi. Astfel, la centrul de schi din 
orașul Bîrlad au funcționat ca in
structori voluntari schiorii Ion Mu
cenica și Victor Micu de la fabrica 
de rulmenți. Datorită activității lor 
peste 100 de tineri și tinere 
țat sâ schieze.

în comuna Bogdânești. 
Vasile Tâmășanu a devenit 
sfătuitor al participanților.
îndrumat pe cei peste 400 de parti
cipanți la probele de fond și este 
deosebit de bucuros că a reușit să 
descopere numeroase talente.

Jucătorul de tenis de masă Jenică 
Baltag din comuna Bogdănița își gă
sea cu greu adversari printre tinerii 
din comună. Consiliul asociației spor
tive l-a angrenat în mobilizarea și 
pregătirea tineretului la întrecerile 
de tenis de masă din cadrul Spar
tachiadei de iarnă. De acum încolo 
jucătorul Baltag va avea adversari 
serioși. Printre cei 30 de tineri care 
s-au pregătit și au concurat la în
trecerile Spartachiadei s-au găsit 
sportivi talentați care în curînd îi 
vor deveni adversari de valoare, greu 
de întrecut. Și... știți cine este cel mai 
fericit? Chiar Jenieă Baltag...".

marcat în mod deosebit activitatea 
desfășurată de asociațiile sportive 
Victoria Ruginoasa, Avîntul Mirosiă- 
vești, Voința Tătăruș și Știința Paș
cani",

CE PERSPECTIVE AU TINERII. RE
MARCAȚI CU PRILEJUL SPARTA

CHIADEI DE IARNĂ A TINERETULUI?
Cu această întrebare ne-am adre

sat președintelui consiliului regional 
UCFS Iași, tov. GHEORGHE TATU.

„încă înaintea începerii întrece
rilor consiliul regional a trasat sar
cină profesorilor de educație fizică, 
antrenorilor, sportivilor fruntași și 
instructorilor obștești să-și aducă în 
mod concret contribuția la organiza
rea și desfășurarea competițiilor Spar
tachiadei. Acești tehnicieni aii și sar
cina de a depista elementele talen
tate și de a le îndrepta spre secțiile 
pe ramură de sport ale asociațiilor 
sportive. In cursul sezonului sportiv 
de vară, ca și în anii care vor 
urma, mulți dintre acești tineri și 
tmere vor participa la competițiile

schiorul 
un bun 
El i-a

107 500 de con- 
în fruntea lis
au stîrnit cel 
situează săniu- 

de masă și
gimnastica.

Marea competiție cunoaște pe me
leagurile regiunii Iași un succes de 
necontestat. Ce anume 
nat? Aceasta a fost ir 
ne-a trezit interesul 
tn rind ni eitorva acti 
dto regiune.

l-a determi- 
itrebarea care

vi Ști
anchete 
sportivi

e cu ORGA-SHUNSa

NIZAȚttLE DE BAZĂ U.T.M.

Prim» discație am avut-o eu 
VASILE LISNIC. tehnici». al 
dMMci raional UCFS Iași.

„în momentul de față — ne-a

tov.
cwn-

Sute de elevi din asociațiile sportive școlare din raionul Lenin din Capitală, 
participant la Spartachiada, s-au întrecut la patinaj. în fotografie, unul 
din numeroasele concursuri de pe patinoarul din parcul sportiv Progresul 

Foto: A. Crișan

O activitate permanentă, 
plăcută SI

*
mai ales utilă

Co. 
bi- 
ce-

spus 
tov. Vasile Lisnie — întrecerile Spar
tachiadei de iarnă a tineretului sînt 
tw plină desfășurare m toate cele 42 
de asociații <f.a raionul nostru. Mu- 
nii—i’ participanților înregistrați pînă 
la 38 ianuarie este de 116W. depă
șind cu I5JW numărul membrilor 
UCFS Rezultatele obțmate se dato- 
resc îndeosebi faptulik că în acest 
an colaborarea cu organizațiile de 
bază U.T.M. a fost bmr strînsă. mai 
rodnică. Comisia raionala de organi
zare a Spartachiadei de iarnă a tf- 
neretu’uî tF.n care fac parte acti
viști ai UTM. ai UCFS și ai altor 
organizații și de stat — 5^—a
Intocmr. un bogat pian de muncă. 
Sarcinile au fost repartizate judi
cios pe membrii comisiei, primind 
fiecare pentru îndrumare cite 2 co- 
murK Consiliile asociau.lor sportive 
și birourile organizațiilor de bază 
U.TAf. și-au împărțit de asemenea 
mreiniie. In general activiștii spor
tivi obștești s-au ocupat de organi
zarea tehnică a compel:»• fior, de a- 
inenajarea tocurilor unde aveau să 
•e dispute întrecerile. de procurarea 
mMeriatatui și echipamentului spor
tiv. Organizațiile de bază IFTM și-au 
dat contribuția la popularizarea cotn- 
petiții.’o- și la mobilizarea tineretu
lui la startul concursurilor. în ace
lași timp, s-a colaborat intens cu 
conducerile căminelor culturale. Tre
buie să evidențiem în acest 
asociațiile sportive și organizați i 
bază U.T.M. din comunele Dobn 
(secretar U.T.M. tov. Constantin Ch 
rilă, președintele asociației spar 
tov. Ion Lupea) care au mobil 
h» întreceri 357 de participanți, 
crea ca (secretar U.T.M. tov. Constan
tin Apăvăloaie, președintele asocia
ției tov. Mihai Gavrihiță) cu peste 
400 de participanți, Podul Iloaiei (se- 
■cietar U.T.M. tov. Constantin Rusu, 
•președintele asociației tov. Gheorghe 

’Andreescu) care au cuprins în în
treceri peste 500 de tineri și tinere.

in realizarea acestor succese am 
T»rimit un ajutor deosebit din partea 
'•comitetelor comunale de partid. în 
comunele pe care le-am amintit ca 
ȘÎ in altele, comitetele comunale de 
partid au analizat munca desfășurată 
de consiliile asociațiilor sportive și 
de organizațiile de bază U.T.M. pri- 

(yind organizarea întrecerilor Sparta
chiadei de iarnă a tineretului și au 
•dat prețioase îndrumări pentru asi
gurarea unui succes deplin. Sperăm 
că pînă Ia 10 februarie, cind se va 
încheia prima etapă a Spartachiadei, 
în raionul nostru se vor prezenta la 
■tartu.1 întrecerilor încă 2699 de ti
neri și tinere".

PE PRIMUL PLAN SPORTURILE 
DE IARNĂ !

cant

com

•lil.

„In raionul Pașcani — ne spune 
tov. CONSTANTIN PUTU, președin
tele eonsilinlwi raional UCFS — de 
cei mal mare succes s-au bucurat 
sporturile spe sezonului: schiul,

paunajuL Majoritatea ce- 
kv 14 MO de panieipanți la întrece
rile organizate la cele 52 de asociații 
sportive ale raionului, au luat startul 
la 
de

inirecerlle organizate la sporturile 
iarnă. Peste 5000 de tineri și tinere 
întrecerile de săniuș, aproape 2000 
participanți la concursurile de schi 
1500 de patinatori la întrecerile 
viteză. Iată citeva cifre care vor- 

la sine despre popularitatea 
s-au bucurat aceste ramuri 
Cu sprijinul prețios ’al ur

și organizațiilor de partid,

de 
șt 
de 
besc de
de care 
sportive, 
gaaelor 
consiliile asociațiilor sportive în co
laborare cu organizațiile U.T.M. din 
comune au reușit să transforme în
trecerile Spartachiadei in adevărate 
sărbători ale tineretului sătesc. Co
misia raională de organizare a Spar
tachiadei de iarnă a tineretului a re-

raionale și apoi la cele regionale și 
chiar republicane. Sub îndrumarea 
antrenorilor și profesorilor de edu
cație fizică tinerii sportivi remar
cați cu prilejul Spartachiadei vor pu
tea să urce primele trepte ale mă
iestriei sportive. Echipele constituite 
cu prilejul acestor competiții vor fi 
menținute și îndrumate, iar acolo 
unde un număr de tineri și tinere 
și-au exprimat dorința de a practica 
un sport sau altul vor lua ființă sec
ții pe ramură de sport. Și această e- 
diție a Spartachiadei de iarnă, ca și 
celelalte competiții de mase ce se 
desfășoară în țara noastră, au meni
rea de a asigura maselor largi de 
oameni ai muncii, întregului tine
ret, posibilitatea de a practica exer
cițiile fizice și sportul. Cu prilejul 
lor se remarcă numeroase talente 
care formează rezervorul nesecat de 
cadre al sportului de performanță".

Iată deci că in regiunea Iași, ca 
peste tot în aceste zile, Spartachiada 
de iarnă a tineretului constituie eve
nimentul sportiv principal.

Frumoasele rezultate obținute în 
organizarea și desfășurarea marii 
competiții nu ne pot face să trecem 
cu vederea faptul că într-o serie de 
raioane, in unele asociații sportive 
au existat lipsuri serioase in mobili
zarea tineretului, în felul cum au 
avut loc întrecerile. Consiliile raionale 
UCFS și consiliul regional vor trebui 
să analize sub toate aspectele mo
dul de desfășurare a primei etape a 
Spartachiadei de iarhă a tineretului 
și beneficiind de experiența acumu
lată să ia măsurile necesare în așa 
fel ca în 
popularei 
sul să fie

(Urmare din pag. 1)
zerve față de această activitate, 
mitetul de partid, prin membrii 
rourilor organizațiilor de bază, a
rut maiștrilor, tovarășilor din comi
tetele de secții sindicale să sprijine 
acțiunea consiliului asociației spor
tive, de a extinde in toată fabrica 
gimnastica în producție. Acum putem 
spune că ea este practicată zilnic, 
de marea majoritate a muncitorilor.

Putem semnala ca o lipsă in prac
ticarea gimnasticii in producție fap- 

unele secții ale fabricii 
nu sînt cele mai adecva- 
raional prin metodistul cu 
in producție trebuie să 

mult asupra întocmirii

tul că in 
exercițiile 
te. Clubul 
gimnastica
insiste mai 
programului pe secții, astfel ca miș
cările să fie cele mai potrivite, pe 
specificul fiecărui loc de muncă.

GHEORGHE ISPAS — maistru 
principal la secția încălțăminte- — 
Foloasele practicării gimnasticii le 
simțim cu toții. După cele cinci 
minute de mișcări munca merge mai 
cu spor. La început ni s-a părut 
ceva copilăresc, apoi a devenit o o- 
bișnuință iar acum o necesitate.

ANA STANA — muncitoare

cea de a dona etapă a 
întreceri de mase succe- 
și maî mare.

VASILE GRADINARU 
HRISTACHE NAM

la 
banda rulantă nr. 1 — Am 51 de ani 
dar cu toate acestea execut toate 
mișcările. Pot să spun ci gimnastica 
imi este foarte folositoare. Atit eu 
cit și tovarășele mele de muncă o 
executăm cu multă plăcere, ne~am 
deprins cu ea și simțim nevoia ca 
după 4—5 ore de stat pe scaun, Ungă 
bandă, să mai facem și alte miș
cări decit cele în timpul lucrului.

CONSTANTIN PlRVULESCU — in
ginerul șef al fabricii — Am ajuns 
la concluzia că aceste exerciții fi
zice trebuie să fie practicate peste tot 
in fabrica noastră. Gimnastica in pro
ducție servește în prțmul rind celui 
cafe o practică, îl reconfortează fizic 
și îi deschide 
fizice, pentfu 
contribuie la 
lui de muncă,
sînt recuperate din plin in orele după 
exerciții.

ALEXANDRINA GRIGORESCU — 
muncitoare la secția „stanță". — La 
ora 12 cind se opresc mașinile toată 
lumea din secție execută exercițiile, 
sub îndrumarea instructorului. Nici 
cei mai în virstă nu se abțin de la 
practicarea gimnasticii.

PETRE IACOBUȚA — instructor ob
ștesc pentru gimnastica în producție 
și secretarul comitetului sindical la 
secția „încălțăminte" — Muncitorii din 
ambele schimburi ai secției noastre 
participă cu regularitate la exerciții. 
Nu mai este nevoie de mobilizare ca 
în urmă cu un an-doi. Cînd se 
oprește banda, la ora 12 sau seara la 
8, toți, fără excepție, repetă exerci
țiile prezentate de instructor. Toți to
varășii s-au convins că practicarea 
gimnasticii la locul de muncă este o 
necesitate zilnică.

ȘTEFAN SIMION - directorul fa
bricii — Cele citeva minute de gim
nastică contribuie fără indoială la 
menținerea sănătății, precum și la 
creșterea productivității muncii. Acum, 
iarna, condițiile sînt mai grele și nu 
permit ca peste tot să se facă gim
nastica, așa cum ar trebui, dar la 
primăvară lucrurile se vor schimba 
mult în bine. Conducerea întreprin
derii va da tot sprijinul consiliului 
asociației 
producție 
personalul 
prejurări.

sportive ca gimnastica 
si
fi

in 
fie practicată de to: 
in cele mai bune im-

★

spune că practicarea ghti- 
producție a intrat într-o 

Flacăra roșie".

gustul pentru exercițiile 
sport. In al doilea rind 
menținerea potențialu- 
cele 5 minute de pauză

Se poate 
nasticii în 
fază superioară la 
Consiliul asociației sportive, din pă
cate fără aportul consistent al clu
bului raional Olimpia — caută forme 
de exerciții dintre cele mai adecvate 
fiecărui loc de muncă. Practicarea 
gimnasticii în producție, a acestei 
forme simple a exercițiilor fizice, a. 
contribuit din plin la atragerea oa-. 
menilor muncii în activitatea spor
tivă, fapt exprimat grăitor de numă
rul mare de participanți la întrece
rile organizate în cadrul Spartachia
dei de iarnă a tineretului.

(t. r.)

Spartachiada de iarnă a tineretului
(Urmare din pag. 1)

altele și-au confecționat 167 de să
niuțe, 35 de perechi de schiuri, amena- 
jindu-și totodată pîrtii de schi și pa
tinoare naturale.

SPORTUL POPULAR
**<• a 2-a Nr. 4182

Putigontd sportiv din parcttl ilerastrăn a găzduit duminică dimineața m concurs 
al trăgătorilor de la asociațiile -i.rlite Tehnica nouă și Tricotajul roșu. 
S-au întrecut' hi tir to cadrul Spartachiadei de iarnă a tineretului peste Nd de 

membri VCFS din cele două asociații sportive bucureștene 
loto: St. C'rotlbș

Merită a fi evidențiat consiliul aso
ciației sportive Oltu-—Izbiceni, care a 
dat viață lozincii „Nici un tinăr în 
afara întrecerilor Spartachiadei de 
iarnă". La Izbiceni, peste 1800 de bă
ieți și fete au concurat în întrecerile 
Spartachiadei.

tică.
tive 
redus de întreceri ia aceste probe.

V. SERE

Cu toate acestea asociațiile sțHvr- 
de aci au organizat un număr

APROAPE 15.000 DE PARTICIPANT! 
IN ORAȘUL CONSTANȚA

C.S.O. CRIȘANA PE LOC 
DE FRUNTE

Zilele trecute, în cadrul unei șe
dințe Ia comitetul regional U.T.M„ 
s-a analizat situația desfășurării pri
mei etape a Spartachiadei. Din in
formările prezentate a reieșit că, 
pînă la sfîrșitul lunii trecute, numă
rul participanților a ajuns la 100.000. 
Rezultate bune a obținut clubul spor
tiv orășenesc Crișana. Asociațiile 
sportive din Oradea au mobilizat la 
concursuri, în perioada amintită, 
peste 30 000 de tineri și tinere.

In raioanele regiunii însă organi
zarea întrecerilor lasă de dorit. Ca
lificativul „satisfăcător" merită doar 
consiliile raionale UCFS Criș, Mar- 
ghita, Oradea și Beiuș. Cu mult sub 
posibilități muncesc în organizarea 
întrecerilor Spartachiadei consiliile 
raionale Simleu, Salonta, Ineu, Alejd 
și Gurahonț. în raioanele Gurahonț 
și Alejd, de exemplu, sînt condiții 
naturale pentru organizarea con
cursurilor de schi și orientare turis

Pînă în prezent cele mai bune re
zultate în ceea ce privește numărul 
participanților și asigurarea bazei 
materiale le-au obținut asociațiile 
sportive S.N.M.C., Voința, Albatro
sul, Delfinul, Munca, școlile medii 
nr. 1, 2 și 5, școlile elementare nr. 
12, 2 și 13 precum 
sională S.N.M.C.

La gimnastică 
3 270 de concurenți, 
săniuș 2 735, 
1 678 etc.

Faptul că 
o participare
muncii depuse de comisia orășenească 
de organizare a Spartachiadei, care 
a îndrumat consiliile asociațiilor, 
atunci cînd timpul era favorabil, să 
pună accentul mai mult pe această 
probă atletică.

Din păcate mai 
silii de asociații 
muncesc suficient
ție. Slab se desfășoară concursurile 
Spartachiadei la asociațiile sportive 
Spartac, I.R.T.A., I.P.A.T., Aurora
etc.

și Școala profe-

s-au înregistrat 
la cros 2 965, la 

la haltere 962, la șah

la cros s-a înregistrat 
numeroasă se datorește

v
sînt și unele con- 
sportive care nu 
în această direc-

E. PETRE
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La recenia plenară a Consi-
Irului General a| UCFS s-a

«tras atenția asupra unei 
probleme deosebit de importante 
privind dezvoltarea sportului de 
mase. Se arăta că, pentru a se 
îndeplini cum se cuvine principala 
sarcină trasată de partid mișcării 
sportive — angrenarea unui nu
măr din ce în ce mai mare de 
oameni ai muncii de la orașe și 
sate, întreaga masă a tineretului 
să practice în mod organizat și 
sistematic exercițiile fizice și spor
tul — nu e îndeajuns să ne li' 
arntăm la organizarea de compe
tiții.

Competifia — se spunea pe 
bună dreptate — este o întrecere 
organizată între cei care cunosc 
un sport sau altul. In programul 
spartachiadelor, ca și al altor com
petiții de mase, figurează sporturi 
ca atletismul, gimnastica, irînta,

schiul, ciclismul, tenisul de masă, 
tirul, halterele și altele. Tot mai 
mulți tineri și tinere îndrăgesc a- 
ceste sporturi și doresc să le 
practice, să participe la întreceri.

Ca să se poată întrece, 
tiMfii trebuie ajutați 

să învețe dr sport sau altul!

Se pune întrebarea : consiliile 
UCFS ți asociațiile sportive asi
gură învățarea acestor sporturi de 
către masele de tineri în 
măsură în care se ocupă 
ganizarea de competiții?

Este adevărat că multor 
ții sportive li s-au asigurai an
trenori și instructori voluntari care

aceeași 
de or-

asocia-

acă vreți să jucali bine 
tenis de masă

La oricare club de pe lingă o uzi- 
, instituție, școală sau intr-o sta- i 
ne de odihnă, la . oricare cămin : 
Itural din comune găsești o masă 

tenis, citeva palete și niște I 
ngi. Sint mărturii ale popularității | 
care se bucură tenisul de masă < 
țara noastră. .

Spartachiada de Iarnă a tineretului 
e cel mai minunat prilej de a an- j 
;na în întrecere mas°'^ d> jucători

•SHtSSMÎi’'
ȘîiiilișțțrjL

mici să practice spoitul favorit, 
lîndu-ne în plin sezon de desfă
tare a Spartachiadei de iarnă, voi 
ier ca să dau cîteva sfaturi tehnice 
or ce iau parte la întrecerile de 
tis de masă.
Practica a arătat că o priză inva- 
bilă a paletei, însușită de la în- 
jut, ușurează învățarea diferitelor 
icedee tehnice și posibilitatea de 
trece de la o lovitură la alta, iar 
na exagerat de strînsă pe minerul 
letei duce la o execuție rigidă în 
una preciziei, simțului mingii și 
letei. Concepția modernă se ba- 
iză pe un joc complet, activ, cu 
idințe ofensive și bazat pe o gamă 

mai variată de lovituri. Pentru 
ilizarea ei, de la început nu tre- 
ie evitată lovirea mingii de pe 
rtea care ni se pare mai dificilă, 

dimpotrivă, exersată cu și mai 
iltă insistentă. Se cere de a- 
nenea multă mișcare în timpul 
‘ului, cu deplasări înainte, înapoi, 
erai, prin pași simpli, pași adău- 
(i, fandări, în funcție de direcția, 
liectoria și viteza mingii.
Deseori și jucătorii fruntași ne- 
jează însușirea cit mai multor for- 
i de servicii: lungi, scurte, de pe 
rtea stingă sau dreaptă, spre dife- 
e puncte ale mesei pînă la efec- 
e cele mai variate ce se pot impri- 
i mingii. Cunoașterea lor ne asi- 
ră inițiativa în joc și deseori 
nete prețioase.
Dacă nu avem la dispoziție decît 
singură masă de joc și mai mulți 
:ători, cei care stau pe margine 
t petrece timpul prin joc cu min- 
a pe paletă (fără masă), de pe 

din mers sau alergare, joc la 
tete, sau joc între doi fără ca 
ngea să cadă pe podea.
Desigur că în legătură cu proble
me tehnice s-ar mai putea spune 
îlte lucruri dar trebuie să mai 
aliniez faptul că poziția fruntașă 
tenisului de masă romînesc în 
arhia mondială creează pe lingă 
■isfacții și mari obligații pentru 
tnca de viitor, în care un capitol 
portant îl reprezintă lărgirea con- 
uă a bazei de mase a sportului 

care-1 îndrăgim cu toții. O mare 
rte a acestor mase o reprezintă 
eretul școlar și în această direcție 
ofesorii de educație fizică din șco- 
» elementare și medii, cu spriji- 
1 federației de specialitate și a 
irelor de tehnicieni, ar putea a- 
ce contribuții însemnate la o mai 
■gă popularizare și dezvoltare a 
tisului de masă în rîndurile tine- 
tului școlar.

ELLA CONSTANTINESCU
prof, de educație fizică

ise ocupă de răspindirea diverse
lor sporturi în rîndurile tineretu
lui. Dar este încă mare numărul a- 
sociațiUor sportive care organi
zează întreceri la un număr 
redus de sporturi (fie că e vorba 
de campionatul asociației, ori de 
spartachiade) și la care participă 
de regulă cam aceiași tineri sau ■ 
tinere.

Așadar, pentru asigurarea înde
plinirii cu succes, în cel mai scurt 
timp, a principalei sarcini pe care 
ne-a trasat-o partidul, să organi
zăm în fiecare asociație învățarea 
de către tineri și tinere a cît mai 
multor sporturi, potrivit cu vîrsfa 
și preferințele fiecăruia. 'ți

Ziarul nostru și-a propus să 
sprijine cursurile de instructori « 
sportivi organizate de către con- 9) 
siliile raionale UCFS, publicind ar- 
ti cole ale unor specialiști. începem a 
cu materialele de față. 9;

ty

Pagini din abecedarul handbalului
In ultimul timp handbalul se răs- 

pîndește tot mai mult în rîndurile 
tineretului, 
principal, ' 
tui sport 
Handbalul 
redus și 
torii folosind un echipament 
piu. In fazele inițiale de învățare, 
tehnica jocului este șimplă și deci 
ușor de însușit, întrucît se bazează 
pe mișcări naturale: alergări, arun
cări, sărituri. De asemenea, în a- 
ceastă fază, tactica elementară, ne
cesară desfășurării unui joc de 
handbal este ușor înțeleasă și apli
cată.

Ceea ce determină, în 
larga popularitate a aces- 

este accesibilitatea lui. 
în 7 se joacă pe un teren 
ușor de amenajat, jucă- 

sim-

care condițio-

Invățați tehnica schiului
Puțini dintre tinerii schiori pot 

face deosebirea între tehnica gene
rală unanim valabilă și particulari
tățile individuale sau, cum se mai 
spune, stilul personal prin care se 
redă această tehnică. Cornel Tăbă
raș și Kurt Gohn folosesc aceeași 
tehnică în coborirea pe schi, dar 
dacă-i vezi alături, pe aceeași pantă, 
pot fi ușor deosebiți tocmai datorită 
particularităților individuale. Tehni
ca celor mai buni trebuie învățată. 
Atenție însă la stilul personal ! Este 
evident că la un schior se reliefează 
ceea ce face altfel decît celălalt, dar 
un începător trebuie să învețe îniîi 
și întîi „a.h.c.“-ul tehnicii. Mai tir- 
ziu se vor evidenția și la tinerii 
schiori particularitățile.

Foarte mult lasă de dorit la unii 
schiori tineri poziția genunchilor. Cei 
care, de pildă în slalom, nu țin ge
nunchii îndoiți, nu pot apăsa sufi
cient pe pantă, nu se pot folosi la 
maximum 
(mai ales 
derapajul 
rea largă, 
poate amortiza 
de gropi și taluzuri.

Unii dintre tinerii schiori se ba
lansează unilateral (pe o singură 
parțe). Este lesne de remarcat că 
schiorii începători preferă să încea
pă cursa de slalom cu o ocolire spre 
stînga, iar unii preferă să se o- 
prească printr-o ocolire tot în spre 
stînga. în această situație este vala
bil un principiu de bază al fiecărui 
antrenament: eliminarea tuturor slă
biciunilor prin exerciții repetate.

Există o vîrstă la care se crește 
foarte mult în înălțime. Această pe
rioadă este foarte dificilă pentru ti
nerii schiori, care încep să obțină

rezultate mai slabe. Din această 
cauză, unii se descurajează și renun
ță la activitatea competițională. Este 
greșită atitudinea acestor tineri. Creș 
terea in înălțime tace ca tehnica în
sușită pină atunci să nu mai fie 
pe deplin corespunzătoare. Totul se 
rezolvă insă printr-o permanentă 
preocupare de îmbunătățire a pregă
tirii fizice și a tehnicii.

Am văzut deseori schiori
încântau la antrenamente, dar care 
in concursuri obțineau rezultate sla
be din cauza tracului. într-adevăr, 
concursul este ceva deosebit, dar toc
mai din această cauză tinerii schiori 
trebuie să se comporte la adevărata 
lor valoare, să arate întreaga gamă 
de cunoștințe pe care le posedă 
Antrenamentul metodic, dorința de a 
obține perfem 
ma:

care

★
Dacă procesul instructiv-educativ 

desfășurat la nivelul echipelor de 
performanță este foarte pretențios 
și cere multă competență din par
tea antrenorilor, nu mai puțină exi
gență se cere instructorilor care se 
ocupă cu pregătirea începătorilor, 
însușirea corectă, de la început, a 
tehnicii și tacticii jocului repre
zintă cheia ce deschide poarta spre 
măiestria sportivă. In cele ce ur
mează ne propunem să facem cîteva 
recomandări de ordin tehnic și tac
tic.

Ținerea mingii cu două mîini nu 
prezintă probleme deosebite, întru
cît prinderea corectă determină și 
corectitudinea ținerii. Dificultatea in 
ținerea mingii apare în procedeul de 
„ținere apucată" cu o mină, proce
deu aproape exclusiv folosit în 
handbal, mai ales In momentul pre
gătirii pentru aruncare.
corectă se face 
prafată palmară 
telor de minge, 
unilor mingii —
mină și forța degetelor — tinerii în
cepători au tendința să apuce min
gea numai cu degetele, suprafața ei 
de cuprindere mîcșorîndu-se simți
tor. S-a observat la foarte mulți ju
cători că însușirea greșită a acestui 
procedeu influențează negativ 
ția brațului în aruncare, 
biciuirea 
forța de 
mandăm 
mingi de
poată fi apucate corect cu o mină, 
să se folosească la început ținerea 
echilibrată a mingii, indicînd spor
tivilor să apese cu degetele pe min
ge atit cit le .permite poziția 
tivă.

Amcarea mingii. Deși 
modernă cunoaște o foarte
gamă de procedee de pasare și arun
care la poartă, tot mai des utilizate 
in joc, aruncarea zvîrlită de deasu
pra umărului rămine totuși o arun
care de bază, cu care trebuie să se 
înceapă instruirea și care trebuie 

parcurs. Aici ne 
zvîrlirii propriu-

zise, asupra biciuirii
nează finețea tehnică de mai tîrziu 
și forța de aruncare. Pentru a rea
liza o biciuire bună trebuie asigu
rată o poziție corespunzătoare a bra
țului în faza de pregătire a arun
cării. Poziția corectă se obține prin 
ducerea brațului mult înapoi, ridi
carea cotului cel puțin la nivelul 
umărului, flexarea brațului pe ante
braț la un unghi cu deschidere cît 
mai mare și, în sfîrșit, prin orien
tarea cotului înspre înainte. în felul 
acesta toate articulațiile mîinii (bra
țului) participă integral la aruncare, 
realizînd o biciuire completă. Cele 
mai frecvente defecțiuni în tehnica 
aruncării se constată la poziția co
tului (mult coborît sub nivelul umă
rului) și la flexarea prea mare a

înțe din ce în ce 
parcurgerea a cît mai

de canturile schiurilor 
pe porțiuni cu gheață), 

va fi prea mare și ocolt- 
Rigiditatea genunchilor nu 

șocurile provocate

bune.

multor trasee la cronometru, iată ce 
trebuie să facă schiorul începător 
pentru ca la concurs să cu mai aibă 
impresia că are în față o pădure 
de bețe.

Iată citeva observații care pot 
utile schiorilor tineri.

ȘTEFAN STOICHIȚ
instructor de schi

ți

Apucarea 
lipind întreaga su- 
a mi inii și dege- 

Din cauza dimensi- 
prea mari față de

pozi- 
afectează 

mingii și scade simțitor 
aruncare. Iată de ce reco- 
ca acolo unde nu există 
dimensiuni mici, care să

respec

tehnica 
mare

perfecționată pe 
vom opri asupra

Invitafie la drumeție
Organizarea de excursii a devenit 

o preocupare obișnuită pentru tine
retul din fabrici, uzine, instituții, din 
școli și facultăți, din G.A.C., C.A.S. 
și S.M.T. Pentru a veni îs sprijinul 
organizării acțiunilor turistice, men
ționăm mai jos cîteva forme și ge
nuri de excursii.

Zăpada căzută din abundentă pe 
toate meleagurile patriei oferă posi
bilități largi pentru practicarea spor
turilor de iarnă. Dintre numeroasele 
baze turistice la care pot fi orga
nizate excursii, amintim : Borșa, 
Mogoșa, Stina de Vale, Muntele Mic, 
Semenic, Paring, Rarău, Poiana Bra
șov și stațiunile și cabanele de pe 
Valea Prahovei. Excursiile la baze
le turistice pentru practicarea schiu
lui pot fi organizate săptăminal 
plecare sîmbătă după masă și 
toarcere duminică seara.

Nu numai la munte ci și la
pot fi organizate iarna acțiuni turis
tice deosebit de reușite. Așa, de pil
dă, excursiile pe schiuri in jurul lo
calităților constituie nu numai un 
prilej de recreare și o organizare 
plăcută a timpului liber, ci și de în
vățarea schiului.

Pină la 
sfîrșit de 
dimineața 
tua astfel
rata acestora va crește treptat, ajun- 
gind pină la 7—8 ore. în cadrul 
excursiilor pot fi organizate și dife
rite faze ale concursurilor din cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tineretului.

Excursii pe jos in zonele pitorești 
din jurul localităților se Pot orga
niza în tot cursul anului. Se va a- 
corda multă atenție pregătirii

printre altele 
stabilirea du

cu 
in-

șes

topirea zăpezii, la fiecare 
săptămînă, de duminică 
pînă seara, se pot efec- 
de excursii pe schiuri. Du-

excursiei, luindu-se 
următoarele măsuri: 
ratei excursiei (de obicei de dumini
că dimineața pină seara), fixarea nu
mărului de participanți (care poate 
varia de la 10—15 la citeva sute de 
persoane). In funcție de numărul 
participanților se fixează și numă
rul de conducători. Distantele par
curse pe jos vor crește treptat.

Este bine să se ia măsuri din timp 
pentru organizarea plăcută a tim
pului petrecut in excursie. Se reco
mandă ca grupul de excursioniști să 
nu plece la drum fără a lua cu el 
mingi de volei, de fotbal, 
bal, sau pur și simplu o 
cauciuc. De asemenea, este 
aducă diverse instrumente
In timpul excursiilor pot fi organi
zate de asemenea și concursuri de o- 
rientare turistică.

O dată cu topirea zăpezii și îm
bunătățirea timpului se poate trece 
la organizarea excursiilor pe bici
cletă. Durata acestora: la început 
2—3 ore, apoi pină la 8—10 ore. Dis
tanțele parcurse cu bicicleta vor 
crește treptat de la 8—10 km la 
25—30 km și chiar mai mult. Grupu
rile de excursioniști vor fi formate 
din 12—15 turiști și un conducător. 
Asociațiile sportive vor da atenție a- 
legerii itinerarului, a obiectivelor 
turistice, a conducătorilor excursiei. 
Conducătorul grupului trebuie să fie 
un bun organizator, un tovarăș sti
mat și respectat de colectivul cu care 
lucrează, să știe să imprime în ca
drul grupului un spirit sănătos de 
disciplină. El va fi cel care impri
mă viteza de deplasare a grupului.

In excursiile cicloturistice problema 
echipamentului are o deosebită ițn-

de hand- 
minge de 
bi ne să se 
muzicale.

luate numai Iu-portanță. Trebuie 
cruri absolut necesare, a căror greu
tate să nu solicite un efort prea 
mare in timpul deplasării.

Din oră in oră trebuie făcute 
păsuri la locuri bine alese. In 
de defecțiuni apărute la una din
delete, întregul grup se va opri. Nu
mai după aprecierea timpului nece
sar 
va

po- 
caz 
bi-

pentru repararea defecțiunii se 
hotărî către conducătorul

excursiei dacă grupul merge mai 
parte sau așteaptă pină ce defecțiu
nea a fost înlăturată.

In același timp pot fi organizate 
acțiuni turistice foarte reușite, cu 
un bogat conținut instructiv-educa- 
tiv, de la sate la orașele din apro
piere și îndeosebi in centrele regio
nale sau in capitala țării. Aceste 
excursii vor cuprinde in program vi
zitarea orașului, a muzeelor, a mo
numentelor istorice și de artă și a 
altor obiective.

Patria noastră situată intr-un ca
dru natural deosebit de variat și pi
toresc, și avind un bogat trecut is
toric, cu frumoase tradiții, și oferin- 
du-ți la tot pasul noile realizări care 
uimesc prin amploarea lor, este o 
adevărată comoară pentru turiști.

prof. MIHAI CIONTOȘ

brațului 
învățării 
losirea alternativă a aruncărilor cu 
mingi de handbal și cu mingi de 
oină, sau mingi mici de cauciuc care 
favorizează deprinderea biciuirii.

Pasarea mingii în timpul jocului 
reprezintă o mare problemă pen
tru începători. O primă condiție, ne
respectată de începători și uneori 
chiar de avansați, este stabilirea 
„contactului vizual" între cel care 
aruncă și cel care urmează să prin
dă mingea. De aceea, de la început, 
jucătorii trebuie să știe că nu tre
buie să paseze mingea decît unui 
coechipier pe care-1 vede și care 
sesizează intenția primului. Arunca
rea mingii spre un coechipier nu 
trebuie să-i îngreuieze acestuia prin
derea. Deci pașa na trebuie să fie 
prea puternică și, pe cît posibil, 
mingea să ajungă la partener la 
înălțimea pieptului.

în continuare dăm cîteva indicații 
cu caracter tactic, care este util să 
devină deprinderi la fel de bine stă- 
pinite, ca și elementele tehnice de 
bază.

Jucătorii de la 9 m (interii șl 
centrul) trebuie să se așeze la 12—15 
m de poarta adversă, pentru a pu
tea primi mingea de la coechipieri 
în alergarea rapidă spre poartă. în 
felul acesta sint mai periculoși pen
tru adversari și dau atacului o 
notă de ofensivitate viguroasă. Tre
buie combătută de la început ten
dința începătorilor de a primi min
gea stind pe loc și după aceea să 
inițieze o acțiune. De asemenea, tre
buie urmărită retragerea jucătorului 
care a amenințat poarta, pe locul de 
așezare inițial, pentru a putea ac
ționa în același fel în fazele urmă
toare.

O regulă de la care nu trebuie 
să se abată nimeni este retragerea 
jucătorilor în apărare imediat după 
ce au epuizat atacul și nu mai sint 
în posesia mingii, cunoscută sub ter
menul de „repliere". Începătorii în
cearcă de obicei să intercepteze min
gea pe la mijlocul terenului și ju- 
cînd cu adversari de același nivel 
reușesc uneori, lucru care-i tentează 
să procedeze în continuare la fel. El 
trebuie să înțeleagă că jucînd cu 
adversari mai rutinati aceștia îi gă
sesc dezorganizați și înscriu 
mai ușor decît daeă s-ar 
semicerc în apărare.

Jocul este un stimulent 
pentru sportivi și de aceea
ca aproape fiecare antrenament să 
se termine cu un joc, chiar cu oare- 
cari teme dinainte stabilite (joc 
fără dribling sau pase numai cu 
brațul neîndemînatic sau finalizare 
numai de pe semicerc etc). In plus, 
pentru începătorii care nu participă 

competiții oficiale este bine să 
organizeze periodic jocuri amicale 
echipe de valori apropiate.

pe antebraț. în metodica 
aruncării recomandăm fo-

gol mult
afla pe

deosebit 
este bine

la
se
cu

prof. VALERSU GOGÎUAN
antrenor de handbal



Boberiî așteaptă primele starturi „Cupa de iarnă * in plină desfășurare „Cupa Sportul popular"
Dii'pă zilele geroase de la sfîrșitul 

lui ianuarie și chiar de la începutul 
acestei luni, hoherii au crezut că cel 
puțin de data aceasta condițiile atmos
ferice vor fi mai „binevoitoare", în 
sensul că le vor permite să-și deșfășoa- 

încă pufin și echipajul va trece linia de sosire. Aspect de la campionatul 
republican de bob, ediția 1961

re întrecerile fără emoții. Or, zilele de 
duminică și tuni, eu dezghețul și ploaia 
călduță care a căzut și la Poiana, i-au 
pus pc sportivii noștri în derută. Vor 
mai putea ei participa la competiția 
inaugurală „Cupa UCECOM* programată 
pentru zilele de miercuri și joi ? După 
toate previziunile Institutului Meteoro
logic se parc că da ! Este așteptat 
gerul și cum timpul călduros din ulti
mele 48 de ore nu a dezghețat pîrtia, 
hoherii noștri vor putea începe cobo- 
TÎrile de antrenament și chiar și pe cele 
oficiale din cadrul „Cupei UCECOM*. 
Competiția inaugurală a fost progra
mată petitru miercuri și joi și va con
stitui repetiția generală înaintea campio
natelor republicane ce se vor desfășura 
la Poiana duminică 10 și luni 11 fe
bruarie, îu vederea apropiatelor dispute, 
hoherii s-au și deplasat la locul între
cerilor. unde în prezent fac ultimele 
pregătiri, de punere la punct a mate
rialului de concurs.

Întrucît acest sport al curajului, 
bobul, este cunoscut într-o măsură mică 
de marea masă a cititorilor noștri, vom 
da în rîndurile care urmează cîteva 
amănunte socotite de noi mai intere
sante.

Pîrtia dc bob de la Poiana Brașov 
este situată în imediata apropiere a 
telefericului. Transportul materialului 
de concurs de la locul de SO'S! re la 
locul de plecare, s-a asigurat cu ajutorul 
scaunelor de la teleferic. Boburile sînt 
transportate cu telefericul, fiind agățate 
printr-un dispozitiv special care se de
clanșează automat, dîndu-le drumul 
acestora în dreptul cotei 1210 pe o plat
formă de primire. Pe această platformă 
coboară și hoherii. Pe aci, pe un drum

-,;Cupa 6 Martie'1 inaugurează 
sezonul competițional

Tradiționala întrecere a echipelor 
Iracureștene dc rughi — avînd ca obiec
tiv princi pal verificarea stadiu lui de 
pregătire înaintea campionatului repu
blican — va începe peste cîteva zile, 
angrenând în desfășurarea competiției 
•dotată cu „Cupa 6 Martie* echipele 
Steaua, Dinamo, Unirea (seria I), Gri
vița Roșie, Progresul, Metalul (seria a 
Il-a). Jocurile se vor desfășura între 
10 februarie și 3 martie, pe terenul 
Voirea din șos. Olteniței.

★

Astă-searS, la ora 19, arbitrii bucii. 
«>șteni sînt convocări la sediul consi- 
Irului orășenesc UCFS în vederea pro- 
graanXrîî la jocurile din cadrul „Gupei 
6 Martie". 

special amenajat, cu pantă dulce, lung 
de 120 m se ajunge la start.

Pîrtia de bob este un drum lat de 
2 m cu taluzuri în ambele părți, căptușit 
cu un strat de gheață de 10 cm. Pîrtia 
are o lungime de 1600 m, conform 

normelor internaționale și o diferență 
de nivel de 161 ni, ceea ce îi dă o 
pantă medie de 9,8%.

Bobul este un sport de echipă care 
cere concurenților o pregătire fizică ex
celentă, mult curaj, reflexe rapide și 
o voință 'puternică. Ținînd seama de 
faptul că boli ui formează împreună cu 
echipajul o greutate de circa 340 kg., 
care se lansează și alunecă pe o pîrtie 
de gheață lucie ca sticla, înclinată și 
cu multe viraje, este absolut necesar 
ca pe tot timpul parcursului să se asi
gure conducătorului și întregului echi
paj condițiile cele mai bune pentru a 
termina cursa într-un timp cît mai scurt. 
Pentru aceasta organizatorii se îngri
jesc din timp ca virajele și liniile drep
te să prezinte o suprafață perfect nete
dă și bine înghețată. Traseul trebuie 
să fie calculat în așa fel mcît dindu-se 
drumul unui bob pe pîrtie. fără echi
paj, acesta să poată efectua întregul 
parcurs fără a ieși în afara taluzurîlor.

— ff. si. —

SEMANATOAREA A DISPUS CU 3-0 DE ELECTRONICA 
IN ETAPA A V-a A „CUPEI ORAȘULUI BUCUREȘTI"
ÎNTRUNIND SUFRAGIILE majo

rității spectatorilor, exigenți controlori 
de calitate, meciurile desfășurate sîm- 
bătă și duminică la Giulești — în 
cadrul etapei a cincea a „Cupei ora
șului București" — au cunoscut o 
splendidă atmosferă de concurs și un 
entuziasm pe care multe reuniuni di
vizionare le-ar putea invidia. Desi
gur, nivelul tehnic al jocurilor din 
această competiție nu-1 egalează pe 
cel al întrecerilor din categoria A 
(sau, mai bine spus, nu întotdeauna), 
în schimb, ridicatul spirit de luptă 
al tuturor echipelor și pasionanta par
ticipare a publicului sîht de-a drep
tul cuceritoare, îneît nu rezistăm 
tentației de a-i invita de pe acum pe 
absenți — spre convingere — la eta
pa viitoare.

Cît privește rezultatele, ele au fost 
favorabile, fără excepție, favoritelor, 
ceea ce însă n-a redus cu nimic nota 
mare acordată partidelor, de către 
asistență, pentru spectaculozitate.

ÎN CELE DOUA MECIURI FEMI- 
NINE: Sănătatea a întrecut IPROMET 
cu 3—1 (15—12, 6—15, 15—5, 15—7), 
după un meci în care cele mai bune 
jucătoare au fost Despina Mavro- 
cordat, Marie-Jeanne Vetra și Viori- 
oa Ardeleanu de la învingătoare și 
Margareta Takaes de la învinse; Au
rora a dispus cu 3—0 (1, 14, 7) de 
Voința, care în setul al doilea a 
condus cu 10—0, 13—3 și 14—12 ! S-au 
remarcat : Charlotte-Hse Gagesch, 
Aurora Baroga, Eugenia Gheorghiu 
(Aurora), Magda Niculesoa, Maria 
Simian și Viorica Creții (Voința).

IN MECIURILE MASCULINE:

Oțelul — Globus 4- Frigul 3 9 
(8, 8, 14); Grivița Roșie — Dinamo I 
3—0 (nepreaentare) ; Voința—U.S.A. 
HI 3—9 (9, 12, 12); Aurora — C.S.P. 
3—2 (45— IU, 13—15, 15—9, 7-15,

Duminică după-amiază, sala Floreasca 
a găzduit trei întilniri masculine din 
cadrul „Cupei de iarnă*. Iată cîteva 
amănunte privind desfășurarea parti
delor :

RAPID — DINAMO BACĂU 31—13 
(21—6). Jucătorii feroviari au domi
nat tot timpul meciului. în prima re
priză. Rapid s-a apărat bine și a inițiat 
multe contraatacuri. Dinamoviștii an 
avut o apărare foarte slabă.

ȘTIINȚA — C.S. ȘCOLAR 21—21 
(9—10). O partidă interesantă, care 
a ținut încordată atenția spectatorilor 
datorită evoluției scorului. în prima 
parte a întîlnirii școlarii au luat un 
minim avantaj, pe care, după pauză, 
l-au mărit. Astfel în min. 40 tabela de 
marcaj a arătat 16—13 în favoarea C.S. 
Școlar. Reprezentanții C.S. Școlar și-au 
menținut avantajul pînă în min. 55, 
cirul scorul a devenit egal : 20—20.
în min. 58 C.S.Ș. a luat din nou con
ducerea, dar, în ultimul minut, Știința

Ce fac viitorii
Prima lună a acestui an a fost ex

trem de bogată în partide internațio
nale de handbal in 7. Astfel, în ia- 

I nuarie, am putut consemna rezulta- 
I tele a nu mai puțin de 14 întîlniri 
: inter-țări. In multe din acestea au 
evoluat formații pe care reprezenta- 

| tiva țârii noastre le va întîlni în tur
neul din țările nordice și R.F. Ger
mană, ceea ce, desigur, ne intere- 

■ sează destul de mult.
Rezultatul cel mai surprinzător de 

pină acum îl constituie victoria Fran
ței asupra Danemarcei, primul adver- 

i sar pe care îl vom întîlni în acest 
turneu. Handbaliștii francezi, în 
frunte cu căpitanul lor Maurice 
Chastanier, au jucat excelent in a- 

: cest meci, cîștigînd cu 22-19. Ei au 
reușit să neutralizeze in mare mă
sură jocul pivoților danezi Mogens 

\ Cramer și Max Nielsen și, în același 
timp, in acțiunile de atac și-au de- 

. pășit adversarii printr-un plus de vi
teză și hotărîre în pătrunderi. Echi- 

I pa daneză a pierdut, de altfel, și 
' jocul de la Berlin în fața selecțio

natei R.F. Germane (14-15). Este 
drept insă, in acest meci, handbaliștii 

j danezi puteau obține un rezultat egal, 
dar J. Nielsen a ratat in ultimul mi
nut o lovitură de la 7 metri. Iar 
recent, la Copenhaga, Danemarca a 

.terminat cu greu la egalitate (11-11)

noștri adversari?
partida cu Suedia, a doua adversară 
a noastră în acest turneu. Danezii 
au aliniat aceeași formație ca și în 
meciurile precedente: Holst (Peter
sen) — Olsen, J. Nielsen, M. Nielsen, 
Cramer, E. Jensen, Bernth, P, Niel
sen, Svendsen, Eijlersten, Jorgensen, 
dar nici unul dintre jucători nu a 
strălucit.

O altă selecționată pe care o vom 
întîlni în acest turneu este cea a 
R. F. Germane. In afara victoriei a- 
supra Danemarcei, handbaliștii ger
mani au mai învins, în această lună, 
Elvef ia cu 23-17 și Spania * cu 13-11. 
Selecționata R.F.G. a folosit’ în aceste 
partide pe: Boos (Freitag, Delfs) — 
Lubking (cel mat eficace jucător cu 
19 goluri marcate in 3 meciuri), 
Bahrdt, Grill, Schmidt, Hue, Muhlei- 
sen, Schenker, Bartels, Lucas, Graf, 
Schmidt.

In sfirșit, cea de a patra adver
sară din turneu, Norvegia, a pierdut 
la un scor categoric al doilea meci 
cu handbaliștii iugoslavi: 7-21 !

16—14); IPROFIL — M.T.Tc. 3-2 
(13—15, 15—9, 15—10, 12—15, 15-11); 
Confecția — Vulcan 3—0 (7, 2, 2), 
rezultat cu care echipa antrenată de 
P. Spirescu, la a cincea victorie șl 
fără a fi cunoscut înfrîngerea, și-a 
întărit candidatura la un loc fruntaș 
în „Cupa orașului București".

IPROMET — ICECHIM 3—2 (7-15, 
15—10, 18—16, 5—15, 15—7), după o 
deosebit de vie confruntare, stricată 
din păcate pe alocuri de dezorienta
rea și lipsa de energie a arbitrului 
principal Emilian Angelescu. Acesta 
nu ne prilejuiește acum pentru întîia 
oară asemenea evidențieri, el nefiind 
în stare, după părerea noastră — cel 
puțin deocamdată — să țină în mînă 
un meci de importanță majoră, așa 
cum a fost cel dintre IPROMET și 
ICECHIM. La victoria meritată a pri
mei echipe a contribuit mai cu sea
mă atacul și în mai mică măsură a- 
părarea, în vreme ce jocul bun al 
formației ICECHIM a avut Ia bază f 
în special calitatea defensivei. S-au 
remarcat ; Dragată, Stancia, Filipescu 
și Zamfir de la învingători, Popo- 
vici, N. Popeseu și M. Popescu de la 
învinși.

In principala Intîlnire a ' 
ETAPEI, Semănătoarea și Electronica 
ne-au dăruit un spectacol de foarte [ 
înaltă valoare, meritele pentru a- 
ceasta revenindu-i îndeosebi primei 
formații, învingătoare cu 3—0 (7, 7, 
7), după un joc în care a fost ma
gistral condusă în teren de maestrul 
sportului Jean Ponova. Fosta „vioară 1 
întîi" a reprezentativei și a campi
oanei naționale, Rapid București, do- 1 
vedind cît de bună treabă face acum 
și ca antrenor, a dat sîmbătă, îm
preună cu elevii săi, o veritabilă lec
ție despre rolul conducătorului de 
joc din teren, despre valoarea gîn- 
dirii tactice dezvoltate și despre uti- 

a înscris punctul care a adus egal area.
STEAUA — METALUL 23 AUGUST 

31—9 (13—4). Militarii n-au avut pro
bleme grele de rezolvat în această par
tidă. Metalurgiștii au aruncat în luptă 
toate resursele, dar tehnica și expe
riența mai mare a reprezentanților clu
bului Steaua și-au spus cuvîntul.

★
PLOIEȘTI. Sîmbătă și duminică s-au 

disputat ultimele etape ale întrecerii 
echipelor masculine din „Gupa de iar
nă*. Iată rezultatele înregistrate : S.S.E.
— Locomotiva 31—23 (12—14) ; G.S.O.
— Prahova 42—29 (19—14) ; A.S.
Ploiești — Progresul 30— 29 (13—16); 
Prahova — Locomotiva 24—24 
(13—13) ; S.S.E. — Progresul 6—0; 
C.S.O.—A.S. Ploiești 37—27 (20—14). 
Clasamentul definitiv arată astfel: 
G.S.O. Ploiești — 20 p. ; A.S. Ploiești
— 13 p ; Locomotiva — 12 p. (M. 
Popescu și Gh. Alexandrescu, coresp.).

Meciul dintre Semănătoarea și Electronica a constituit un puternic argument 
doveditor al valoroasei inițiative avute ‘de consiliul orășenesc al Capitalei prin 
organizarea „Cupei orașului București*. In fotografie, o fază de la acel mod s 
ta atac Constanlinescu (Electronica) Foto : T. Chioreanu

litatea atacului variat. în afară de 
Ponova, de la Semănătoarea s-au mai 
impus atenției Pelin, Constantineseu, 
Dincă și Torjescu. Dintre voleibaliș
tii de la Electronica (a căror echipă 
i-a dat Semănătoarei o viguroasă

Scurtă analiză craioveană
LOCUL 6 ocupat în tur de C.S.O. 

Craiova nu reflectă potențialul real 
al acestei echipe feminine. O ana
liză cît de cît atentă scoate la iveală 
următoarele cauze mai importante ale 
comportării neîndeajuns de satisfă
cătoare :

— înaintea turului, conducerea clu
bului nu i-a organizat echipei nici 
un joc de verificare.

— Echipa s-a bizuit pe un lot in
complet de jucătoare (9) și a avut 
condiții improprii pentru efectuarea 
antrenamentelor : concomitent cu vo
leibalistele, conducerea clubului a per
mis să se antreneze deseori în aceeași 
sală și sportivii din secțiile de atle
tism, box, baschet, haltere și scri
mă ! Promisiunile de remediere a si
tuației făcute de secretarul general 
ai clubului, tov. C. Bălan... promi
siuni au rămas.

(Urmare din pag. 1)

victorie meritată în partida cu S.S.E. 
Sibiu, cu scorul de 16—10 (9—7). Au 
marcat: Szanto (6), M. Farkaș (5), 
T. Farkas (3), Andrei și Medve, res
pectiv Szabo (5), Conert (2), Huber 
(2) și Ursache. Bun arbitrajul Iul 
Gh. lonescu — București. (Iiie la
ne seu, coresp.).

• CLUJ. — C.S.M. Reșița a obți
nut — la juniori — o victorie la li
mită, cu 21—20 (12—9), asupra forma
ției locale C.S.S. Succesul șe dato- 
rește unei mai bune orientări în a- 
părare. Jocul a fost echilibrat pînă 
în min. 25, cînd tabela de maroaj 
indica pentru a șasea oară egalitate 
(7—7). Au înscris: Balogh, Csordaș 
(5), Kirkoșa (3), Nistor (2) și Vass 
(9) pentru C.S.S., Schenu (12), Cer- 
venco (5), Kozumplik, Reiter (2) șl 
Nemeț pentru C.S.M. Corect arbitra
jul prestat de C. Căpățînă — Buzău. 
(P. Rad vani — coresp.).

® TG. MUREȘ. — Echipa de juni
oare a Științei Babeș-Bolyai din 
Cluj a reușit să cîștige jocul cu CSS 
Harghita Tg. Mureș, grație unui joc 
tehnic șl eficace. S-au remarcat: 
Rodica Floroianu și Anca Maximilian 
de la oaspete, Eva Toth de la local
nice. (I. Vulcan — coresp.).

9 BAIA MARE. — întîlnirea de ju
nioare înainte B. Mare — S.S.E. O- 
radea a prilejuit o luptă dîrză, în
cheiată cu victoria formației oaspe 
la scorul de 8—3 (5—2). în cursul 
jocului s-au remarcat portarii. Fie
care echipă a tras de cite 5 ori în 
bară. Au marcat : Monica Madău 
(5), Magda Szentperi (2) și Maria So- 
froni, respectiv Rodica Moza (2) și 

; Ana Pîțuc. (V. Săsăranu, coresp. re
gional).

• ORADEA. — Juniorii de la S.S.E.
au întrecut la scor pe cei de la 
înainte Baia Mare: 41—14 (20—6),
după un joc în care au manifestat

I o superioritate netă. Oaspeții s-au 
! prezentat slab pregătiți. Cele mal 
[ multe goluri le-au marcat: Seregi 
I (21), Torok (6), Balint (7) și Vagi 
| (4) la S.S.E. Oradea, Nagy (4) și lo

nescu (3) la înainte. (Ilie Ghișa, co- 
! resp. regional).

• într-un meci amical, echipa de 
junioare C.S.Ș. București a dispus 
duminică de junioarele de Ia Locomo
tiva Teiuș cu 13—7 (8—2).

replică, însă cu un atac prea lent 
pentru promptitudinea blocajului ad
vers), s-au evidențiat Blideseu, Sa- 
vopol, Simion și Oristofor.

CONSTANTIN FAUR

— O slabă pregătire morală și de 
voință.

— Lipsa de conștiinciozitate în pre
gătire, atît a jucătorilor, cît și a an
trenorului Radu Zamfirescu, care de 
multe ori conducea antrenamentele 
în haine de stradă.

— Neîncrederea manifestată de an
trenor față de unele dintre elemen
tele tinere, ca de exemplu Constanța 
Burlacu și Sorina Martinescu, deși 
acestea au fost prezente cu regula
ritate la antrenamente și au mani
festat în același timp o formă destul 
de bună.

Angajamentul pe care antrenorul 
Zamfirescu și l-a luat atunci cînd am 
stat de vorbă îngăduie suporterii >r 
formației craiovene să spere la 
mai bună comportare în retur a echi
pei lor favorite.

.VENEKlf SANDULESCU — coresp..



că pe terenul Progresul le-a fost greu și jucătorilor și... spectatorilor. 
'4un se vede în fotografie, pe zăpada topită fotbaliștii de la Progresul 
'•ța nu prea și-au putut ține echilibrul, iar spectatorii au fost nevoițl sâ 
a meci cocoțați pe grămezile de zăpadă de pe tușă. Dar, după o vacanță 
fotbalistica atît de lungă, nu s-au supărat nici unii nici alții...

Foto: V. Bag cm

De la F.
sa „Viitorul", din care face 
an număr însemnat de com- 

ai lotului de juniori al R.P.R., 
introdusă în categoria A- cu 
de a asigura acestor jucători 

> activitate continuă și siste- 
o bună pregătire în vederea 

ărîi lor la Turneul TJ.E.F.A„ 
. avea loc în acest an în An-

Re Fotbal
Intrucît pregătirile centralizate ale 

lotului de juniori al R.P.R. au în
ceput și vor continua încă 3 luni de 
acum înainte, echipa „Viitorul”, care 
are majoritatea jucătorilor săi in 
acest lot nu va mai putea participa 
in returul campionatului categoriei A.

In eoaseeintă- Biroul Federației Ro
mine de Fotbal a hotărit ca returul 
campionatului sâ se desfășoare numai 
intre oelelalte 14 echipe.

JOCURI AMICALE
. Crișana—C.S.O. Crișana (ti- 
5-5 (3-2). Prima partidă în 
saon, susținută de echipa de 
e A, C.S.O. Crișana, s-a dis- 
>e zăpadă, în compania for- 
de tineret. Meciul a scos în 
i buna pregătire fizică a am- 
chipe. S-au evidențiat: Sza- 
Dulgheru, Solomon, Bucna și 
III. Punctele au fost înscrise 

tia (2), Szakacs I (2) și Dul- 
respectiv Arnotzki (2), Szat- 
l și Solomon — autogol. Pri- 
ipă a folosit următorii jucă- 
arin (Szilaghi) — Bogaș, So- 
Szakacs II — Szakacs I

), Vlad I — Toth I (Szat- 
izdcs (Szakacs I), Bucna, Sza

Mai sînt necesare încă unele „retușări^ 
în jocul echipei noastre reprezentative

kacs III, Dulgheru. (Mircea Pop— 
coresp.).

C.S.M.S. Iași—Constructorul I.U.T. 
8-1 (4-0). C.S.M.S. și-a continuat an
trenamentele sub forma unui joc la 
două porți avind ca parteneră o 
echipă de categorie regională. Ieșenii 
s-au mișcat bine, au manifestat poftă 
de joc șl au controlat destul de bine 
balonul, deși terenul era acoperit de 
zăpadă. Iată autorii golurilor: Voica 
(3), Stoicescu (3), Constantinescu și 
Dragomirescu. C.S.M.S. a utilizat for
mația : Faur (Ojoc) — Scarlat, Smă- 
răndescu (Motoc), Dragomirescu — 
Popescu, Comănescu (Smărăndescu) — 
Pop, Stoicescu, Constantinescu, Voica. 
Milea. (Gh. Vasi.'iu-coresp.).

Piuă in momentul de fată echipa 
noastră reprezentativă de hochei pe 
gheată a avut de trecut două examene 
dificile în actualul sezon: kK Uni rile cu 
seleoționata R. D. Germane si recenta 
partidă cu formația de tineret a R. S. 
Cehoslovace. Primul dintre aceste „tes
te* a fost trecut cu succes de hocheiștii 
noștri, care a a oiști gat ambele jocuri eu 
selecționata R. D. Germane. In schimb, 
cel de al doilea s-a încheiat cu Infrin
ge re a echipei noastre, la limită.

Ultimul rezultat iși are însă explicația 
nu neapărat numai în superioritatea teh
nică a oaspeților. Este și acesta un mo
tiv, firește, dar nu cel mai important. 
Spunem acest lucru pentru că în partida 

’ cu „speranțele® hochei al ui cehoslovac 
care deține un rol primordial în lupta 

I pentru supremația în lume, echipa noas- 
i tri a manifestat unde lipsuri, fără de 
. care, în m.xl cert, rezultatul putea fi 

altul. Nu vrem ca acum lucrurile să fie 
greșit înțelese. Hocheiștii romîni au 
luptat cu multă energie in acest meci, 
s-au ridicat de Brahe ori la valoarea 
adversarului, reușind chiar să-și impună 
superioritatea in unele perioade. Dar, 
după cum bine s-a văzut, acest lucru 
n-a fost suficient.

De ce ? ki primul riad, peni ni că 
s-au comis prea ins greșeli în apărare, 
unde s-a manifestat nesiguranță și o 
oarecare dificultate în rezolvarea rapidă 
și clară a situațiilor din propria treime, 
în asemenea condiții, hocheiștii ceho
slovaci. mai tehnici și mai experimen
tați, au putut să-și creeze ocării de a 
marca fără prea mari dificultăți. In 
hocheiul pe gheață, mai malt dccit în 
orice alt sport, o neatenția sa a o gre
șeală în apărare poate costa foarte 
scump. Duminică seara, spre exemplu, 
hocheiștii noștri au plătit astfel de 
greșeli ou primirea a două goluri, toc
mai atunci cînd reușiseră să echilibre
ze jocul. Este necesar deci ca organiza
rea apărării să fie mai bine pregătită. 
Sarcinile defensive na cad numai pe 
umerii celor doi fundași. Și acesta este 
un lucru pe care îl uită repede ata- 
canții din echipa noastră reprezentativă, 
al căror aport în rezolvarea fazelor de 
atac ale adversarului este încă inanfi- 
oienc

Pe de altă parte, cu ocazia meciului 
susținut în compania echipei de tine
ret a R. S. Cehoslovace s-au putut 
observa în jocul reprezentativei noas
tre unele lacune și în ceea ce privește 
organizarea acțiunilor ofensive. Spuneam 
mai înainte că hocheiștii romîni au reu
șit de multe ori să domine, să-și impună 
superioritatea, ceea ce este foarte ade
vărat. însă orie mai multe dintre in
cursiunile echipei noastre în treimea 
adversă nu aveau claritate, nu duceau la 
oroarea unor ocazii sigure de gol. Din 
cele trei linii de atac prezentate de 
echipa noastră în acest meci, cel mai 
mult așteptam de la linia alcătuită din 
frații Szabo și Ferenczi, pentru că cea 
de a doua linie era descompletată prin 
aoridentarca lui Biro. Din păcate însă, 
cei trei bocheîști au abuzat de driblin
guri. încercând prea de multe ori să 
pătrundă prin acțiuni individuale spre 
poarta echipei cehoslovace. Același lucru 
se poate spune și despre celelalte linii 
de atac. In concluzie : organizarea acțiu
nilor ofensive, printr-o trecere rapidă, 
prin pase precise din apărare în atac 
lasă încă de dorit la echipa noastră 
reprezentativă.

In această direcție este interesant de 
subliniat că oaspeții au arătat cum 
poate fi rezolvată o astfe-1 de proble
mă. Ia clipa în care un jucător ceho
slovac intra în posesia pucului în pro
pria treime, unui din coechipieri se 
plasa la linia albastră, iar altul la linia 

f erencai a inițiat o acțiune individuală insă, jenat de un adversar, ci tma. 
Pacul a fost blocat de portarul H old, in timp ce Geza Szabo, care încearcă 
si intervină, este oprit de Polacek. Pază din meciul R. P. Romiftă —< 

R. S. Cehoslovacă (tineret)
Foto : P. Romoșaa

roșie din mijlocul terenului. Și astfel, 
din trei pase precise, echipa trecea ra
pid din apărare în atac. Mai mult decît 
atît, hocheiștii cehoslovaci au manifesr 
tat o predilecție spre inițierea atacului 
prin pase scurte și nu prin acțiuni indi
viduale, așa cum le place jucătorilor 
noștri să procedeze. Trecerea pucului 
de la un jucător la altul, riiiar din 
faza inițială a atacului, pune întreaga 
echipă în mișcare și obligă pe adversa! 
să-și repartizeze atenția pe un front 
mult mai larg, ceea ce, bineînțeles ci 
oferă posibilități mai mari de finalizare.

Ținînd seama de posibilitățile antre
norilor și jucătorilor noștri, lipsurile 
arătate de echipa R. P. Romine pot fi 
lesne remediate. Selecționata noastră a 
dovedit în meciul cu formația R. S. 
Cehoslovace că este capabilă să dea 
o replică viguroasă unui adversar de 
valoare. In acest sens nu trebuie uitat 
faptul că tinerii jucători cehoslovaci 
au învins de curând nu numai selecțio
nata S.U.A. ci și pe cea a Norvegiei 
(cu 9—0 !), echipă care a reușit nu 
de mult un rezultat de egalitate în fața 
puternicei naționale suedeze. Deci, ca 
mici „retușări® hocheiștii noștri sînt 
capabili de comportări și mai bune, de 
rezultate mai frumoase. Este tocmai 
ceea ce așteaptă de la ei numeroșii 
iubitori ai hocheiului pe gheață din 
țara noastră.

CALIN ANTONESCU

ilaiii la antheta: „De tt multi juniori ni noii ni?"
anii ani s_a constatat că o serie de elemente tinere 

depistate din rândul echipelor de juniori și de categorii 
e, promovate în formațiile de categorie A și unele ohiar 
le reprezentative, nu s-au dezvoltat pe măsura așteptă
rii dintre acești fotbaliști au regresat, fiind trecuți din 
de primă categorie, la B sau la formații regionale, 
iceste motive, ziarul „Sportul popular-* a luat inițiativa 
mită — de a pune în discuția specialiștilor și tehnicienilor 
problemă.
discuțiile purtate de un mare număr de specialiști, în 

ziarului „Sportul popular*4, s-au desprins o serie de 
re trebuie analizate temeinic în cluburi și asociații pentru 
tîndu-le pe viitor — munca de pregătire a viitoarelor ede- 
i se desfășoare în cele mai bune condițiuni, iar tinerii 

să-și dezvolte continuu măiestria.
e ce urmează mă voi opri asupra citorva din principalele 
ificâenta pregătire tehnică a tinerilor jucători promovați 
i ani în echipele de seniori.
cunoscut faptul că tehnica se însușește foarte greu și 
îndelungat. Or, la noi, sînt frecvente cazurile de juniori 
început să practice fotbalul abia de Ia vîrsta de 14—15 
)ada de învățare de 3—4 ani la juniori este prea scurtă, 
tă pentru însușirea tuturor procedeelor tehnico-tactice. 
ta se mai adaugă și faptul că juniorii au posibilități 
î instruire, ca timp, din cauza programei de învățămtnt 
ice doar 2—3 antrenamente pe săptămînă, de cite 2 ore), 
narea junioratului, cei mai dotați dintre tinerii fotbaliști 
cei din punct de vedere fizic — sînt promovați în echipele 
*i numai pe baza acestei scurte perioade de pregătire, 
mea condiții este normal ca ei să prezinte execuții 
labe, incomplet sau incorect însușite (de fapt, ei nu stă- 
•ecedarul fotbalului).
itorii tineri promovați în echipele de categorie A, mai 
îhiar în Ioturile reprezentative, au dovedit slabe calități 
bază.

i edificare, dăm ca exemplu cîțiva jucători care la vîrsta 
ui ne-au dat mari speranțe: Bodo, Georgescu, Neamțu,

Vaida etc., jucători cu o insuficientă mobilitate, lipsiți 
-ea de bază cerută în fotbalul modern: VITEZA. Mulți 
cătorii amintiți și chiar alții, datorită insuficiențelor 
u devenit jucători de forță, eliminind treptat din jocul 
;ia și creația.
»asta adăugăm și un alt aspect, de care antrenorii echi- 
juniori nu țin seama. In perioada de formare a tinerelor 
buie să se pună accent deosebit pe îmbunătățirea pre- 
ice generale, care să creeze premisele viitoarei dczvol- 
cătorilor. Practica arată însă că de acest lucru trebuie 
upe, pînă la urmă, antrenorii echipelor de seniori. Și
ii fotbaliști sînt promovați cu multe lipsuri și deficiențe 
ire, înseamnă că la o vîrstă de 20—21 de ani să se 
u ei munca de pregătire fizică multilaterală. Este de la 
es ca totul este prea tîrziu, pentru că în mod normal

vîrstă jucătorii ar trebui să se găsească în pragul ma- 
•portive.
.u>rilor tineri li s-a Îngrădit inițiativa, fantezia, creația 
in joc.

campionatul mondial din Chile, presa sovietică de spe- 
arătat că echipa Braziliei — campioana lumii — posedă 

u o personalitate bine formată. Jucători de genul lui 
rincha, Amarildo. Didi sînt capabili să schimbe aspectul 
tr_.un moment dat, atît prin inventivital^a lor. cît și prin 
a și forța lor de joc. Ei dau frâu liber fanteziei lor 

fără să dăuneze jocului colectiv, ba chiar servindu-1 

mai bine. Spre formarea unor astfei de jucători trebuie să undent 
noi. Din păcate insă, prin formele de instruire adoptate noi limi
tăm dezvoltarea unor jucători care la o vîrstă timpurie ’dovediseră 
multă fantezie și spirit creator în joc. Ene n și Mateianu, de 
pildă, au fost doi juniori care mai mult dedt colegii lor de gene
rație, își puteau contura un stil propriu, puteau deveni jucători 
de mare valoare. Datorită instruirii nepotrivite și a încorsetării 
fanteziei lor în forme rigide de joc, in tactici speciale, nu a fost 
cu putință dezvoltarea personalității unor astfel de juniori. De 
exemplu, cei doi jucători citați au abandonat treptat calitățile 
lor de bază, cu care ne obișnuiseră și cu care se impuseseră în 
timpul junioratului. Ene n a suferit chiar o transformare ca și 
totală, din jucător tehnic, de fantezie creatoare, in jucător de 
forță. De vină sin tem noi antrenorii.

4. Tinerii promovați in loturile de Juniori R.P.R. au fost su
prasolicitați ia virste timpurii.

Exemplul fostei echipe Progresul CPCS este edificator fn 
această privință. După cum se știe, jucătorii acestei echipe au 
fost pregătiți la un nivel superior, dar intr-un interval de aproape 
2 ani au susținut foarte multe jocuri internaționale, pe lingă cele 
de campionat (categoria A sau B), la scurte distanțe de timp. 
Evoluția lor in continuare nu a fost cea așteptată. Este adevărat 
însă, că la aceasta a contribuit și viața nesportivă a multora dintre ei.

5. Selecția juniorilor și mai ales promovarea lor la echipele 
de categorie A s-a făcut, în multe cazuri, in mod necorespunzâtor.

Atît selecția cît și promovarea tinerilor fotbaliști se face greșit, 
avînd la bază în majoritatea cazurilor criterii subiective. De 
obicei, dezvoltarea fizică predomină atunci cind luăm in discuție 
promovarea unui junior. De fapt. aspectul morfologic este cel 
mai mult apreciat. Astfel de selecții s-au făcut și în cadrul lotu
rilor de juniori, dar n-au folosit pentru că o mare parte dintre 
jucători și-au continuat apoi activitatea la echipe de categorii 
inferioare (de exemplu: Schweillinger, Petca, Hie Stelian, Nisi- 
peanu, Pasan, Nedelcu etc.).

6. Munca educativă dusă cu tinerii jucători in asociații si clu
buri sportive nu a fost o preocupare principală.

Conducerile unor secții de fotbal și antrenorii nu au urmărit 
cu atenție dezvoltarea juniorilor și, deci, nu au putut interveni 
la timp pentru a-i feri de influențe negative sau pentru a evita 
unele încălcări ale disciplinei sau vieții ordonate (exemplu: Raab
— Ind. Sirmei, Pașcanu — Progresul, Petcu — C.S.O. Craiova, Măn- 
doiu — Steaua, Harșani — Crișana etc.).

Mulți tineri au considerat — In momentul în care au fost 
promovați — că nu mai au nimic de învățat, mulțumindu-se cu 
puținele cunoștințe acumulate (de pildă : Ghibea — Jiul. Măndoiu
— Steaua, Matei — C.S.O. Galați, Andrei — Metalul Tîrgoviște etc.). 
Alții s-au considerat indispensabili în echipele lor, devenind re
fractari la antrenamente (Gh. Dumitrescu — Petrolul, Stancu — 
Farul etc.). în fine, au fost jucători talentați. cu perspective care 
s-au îndreptat spre echipe ..mici®, urmărind unele avantaje 
(Pojoni — Reghin. Gref — Făgăraș, acum la Farul etc.). Toate 
aceste tendințe negative sau mentalități au dăunat foarte mult 
dezvoltării lor.

★

In pregătirea cadrelor tinere, pe viitor trebuie să se țină seama 
de nevoile actuale ale fotbalului nostru. Să se folosească cu pri
cepere și pasiune cuceririle teoretice și practice în domeniul for
mării cadrelor tinere, avindu-se în vedere rezultatele bune obți
nute la turneele UEFA de către țara noastră, an de an.

Pentru îmbunătățirea muncii cu copiii și juniorii și pentru 
valorificarea materialului uman de care dispune fotbalul nostru 
sînt necesare o serie de măsuri menite să schimbe structural 
situația actuală.

1. Practicarea fotbalului de către copii să înraapă la vîrsta 
timpurii, 8—lă ani, pentru ca perioada de Învățare să permit! 
formarea unor deprinderi temeinice complexe.

Realizarea acestui deziderat se poate face prin: a) introdu etea 
practicării organizate a fotbalului în școlile elementare, medii, 
prin organizarea unor campionate școlare ou mai multe Cazej
b) : formarea unor centre puternice de copii pe lingă clubucil® 
mari și asociațiile sportive din cartierele cu tradiții fotbalistice«
c) ; punerea la dispoziție a tuturor terenurilor și stadioanelor 
din țară în zilele de luni și sîmbătă pentru jocuri de copii sub 
supravegherea unor antrenori sau instructori voluntari desem
nați de colegiile de antrenori orășenești-regionale.

2. Elaborarea unor norme care să ajute o cit mai bună se
lecție și a unei concepții metodice adecvată particularității de 
vîrstă, in care să se folosească metodele de predare cete mal 
moderne.

Acestea ar ajuta la o cît mai bună selecție.* la învățarea șl 
perfecționarea elementelor și procedeelor tehnico-tactice într-u® 
timp relativ mai scurt. Pregătirea juniorilor să se facă de către 
antrenori cu înaltă calificare, buni cunoscători ai tehnicii joculuQ 
pedagogi desăvârșiți. m

3. Să se stimuleze fantezia și spiritul creator la tinerii fot
baliști. pentru a forma din cei mai talentați dintre ei jucători ca 
personalitate.

Este un lucru cunoscut că majoritatea antrenorilor noștri 
pregătesc jucători în mod rigid. Motivînd întronarea unei dis
cipline greșit înțelese la antrenamente și jocuri, ei îngtădesa 
creația și fantezia unor jucători. Pe terenurile noastre in gene
ral jucătorilor nu le este permis să dribleze, să fenteze sau să 
dea o pasă înapoi. Acest fapt duce la limitarea gindirii șt im
plicit reduce posibilitățile de inventivitate ale fotbaliștilor. Or^ 
la juniori, antrenorii âu sarcina de a forma jucători cît mai' 
compleți, multilateral pregătiți, capabili să facă față cu succezi 
în momentul promovării, în echipele de senioti.

4. Pregătirea juniorilor talentați în scopul promovării lor în 
echipele de categorie A și în loturi reprezentative să se facă p« 
baza unei munci planificate.

Astăzi, cind ne stă la îndemînă o bogată experiență acu
mulată in fotbal șl cind instruirea se face pe baze științifice in 
continuă perfecționare nu ne mai este permis să lucrăm cu ti-1 
nerii fotbaliști la întîmplare. Tinerii cane dovedesc aptitudinii 
deosebite trebuie pregătiți pe baza unor planuri de muncă in-- 
dividuale. in scopul perfecționării cunoștințelor lor și al elinii*, 
nării deficiențelor existente. Totul, însă, trebuie făcut cu migală 
și cu simt de răspundere.

5. Amenajarea de terenuri simple și utilarea lor cu aparate
ajutătoare. x -

Este cunoscut faptul că statul nostru democrat-popuiac. 
a sprijinit permanent mișcarea de cultură fiizcă ?i sport, tar-, 
gind baza posibilităților de practicare a sportului la orașe și 
sate Numărul bazelor sportive a crescut simțitor : de asemenea și nu- • 
mărul celor ce practică sportul. Totuși, fotbalului îl sînt necesarul 
mai multe baze sportive simple, mai multe terenuri de antrena
ment, care să fie înzestrate cu aparatură ajutătoare pentru a 
putea instrui un număr cît mai mare de copii șî juniori.

G. Sistemul compctițîonal la copii și Juniori trebuie folosit 
ca mijloc de instruire, de formare și creștere a tinerelor cadre.

In orice competiție sportivă echipele luptă pentru a învinge» 
pentru succesul asociației sportive sau a clubului de care aparțin» 
Tinerii trebuie crescuți in spiritul luptei sportive, dar din cam
pionat nu trebuie făcut un scop în sine, deoarece în asemenea 
condiții el nu va constitui un mijloc de pregătire și de formare 
a juniorilor. , . , _ ~

7. Munca educativă la copii și juniori pe prmaul plan.
In munca educativă cu tinerii fotbaliști rolul de baza revin® 

conducerilor de secții si antrenorilor. Formarea acestora ca ce
tățeni cu înalte calități’ morale și de voință, este o sarcina ort- 
mordiată a antrenorilor. Juniorii astfel crescuți, 
vațî în echipe de seniori pot deveni cadre de nădejde ale R. Mo
lului nostru.

GHEORGHE OLA
— antrenor —



Colaborare bună între medici, antrenori și sportivi
O col; 

fi conțin 
n-nori 

Stituie o 
fășurarea 
fire a j 
Ftruire. 
măiestriei

A srntenca 
colaborare 
borioasă ni le oferă modul 
cum lucrează Cabinetul de 
cultură fizâcă medicală din 
Brașov și Dispensarul re
gional de cultură fizică 
de la Tg. Mureș.

Rezultate remarcabila ob
ține în activitatea sa Ca
binetul de cultură fizică 
medicală condus de docto
rul La uri an Tau-s, fost 
campion și recordman re
publican de atletism. A- 
vind un personal tehnic de 
specialitate competent, Ca
binetul și-a adus o impor
tantă contribuție la rezul
tatele frumoase înregistrate 
<ie sportivii -din orașul de 
la poalele Tînapei. In anul 
1962, dc pildă, au fost 
efectuate peste 23.000 de 
controale medicale și tra- 
•anx ute. 0 bună parte din 
tratamente au fost urmate 
ta sala de gimnastică mc- 
Mficală, utilată cu spaliere, 
tru extensie, bancă de gimnastică, ma
tă extensor etc., ceea ce ajută direct 
la fortificarea pacictiților. De altfel, 
ta această sală au mai primit îngriji
rile necesare și alți oameni ai muncii 
cărora medicii le-au indicat diferite exer
ciții în urma unor traumatisme, sau de- 
«ci enlc fizice.

Printre sportivii care s-au bucurat 
<5e asistență medicală se numără fotba
liștii Zaharta. Filimon, Szigeti, Campo 

la Steagul roșu, schioara Erika 
Liebhardt. bocheistul Carol Antos, vo
leibalistele Kafira Mera și Gizela Vlatl 
și alți sportivi din localitate. Ducii) <1 
cu pasiune o muncă stăruitoare, medicii 
și întregul personal sanitar dc la Ca
binetul de cultură fizică medicală dio 
Brașov vor veghea permanent la întă
rirea sănătății și dezvoltarea fizică 
amu.iioasă a sportivilor.

La Tg. Mureș, controlul 
sportivilor este asigurat de 
F<»sa rui regional dc cultură 
dus de dr. Edmund Balogh, 
•cestui difctisar mai lucrează medici 
speeiaiișli ca loan Dorgo, Emeric Hal- 
magj\ medici secundari cum sint Eugen 
Duma și Petre Bvndiu care se stră-

la bora re temeinică 
nuă între mediei, 

și sportivi con* 
> garanție în des- 
• pe baze științi- 
procesului de in- 

pentru creșterea 
sportive.

exemple de 
și activitate la-

Li sala de gimnastică de pe lingă Cabinetul de cul
tură fiz-ică medicală din Rrnșov 

Foto : Gh. Corcodel

și tratamente. Sportivii fruntași sînt 
supuși unui examen medical general 
și unuia funcțional medico-sporti v. A- 
poi, se alcătuiesc fișe mie di co-sportive 
unde >sînt trecute periodic însemnări pri
vind dezvoltarea fizică și alte diferite 
date.

Printre primii care au trecut exa
menul periodic se numără fotbaliștii și 
patinatorii de la clubul orășenesc Mu
reșul, baschctbaliștii de la C.S.Șc. Har
ghita. jucătorii de fotbal ai asociației 
sportive Rapid. în ziua cînd am vizitat 
dispensând, portarul echipei de fotbal 
Rapid, Desideriu Roșonți. maistru la 
secția autobuze a întreprinderii I.R.A. 
nr. 2 idin localitate, făcea un tratament 
de raze ultra-scurte
pentru 
vechi

Pe 
secție
corectarea deficiențelor 
crează cu multă tragere de inimă trei 
profesori specialiști în cultura 
medicală : Arca di u Camenițchi, 
O viei și Maria Urzică. Au fost 
nute rezultate bune în munca 
și adtdții care au “diferite 
■fizice.

Iată așadar, cum înțeleg
acestui dispensar regional de cultură 
fizică să-și aducă la îndeplinire sarci
nile privind 
întăririi fizice a sportivilor pentru ob
ținerea Ide noi și valoroase performanțe.

și para fino terșpie 
vindecarea unei leziuni mai 

la genunchi.
lîngă dispensar
de cultură fizică

funcționează o 
medicală pentru 
fizice. Aici lu-

fizică 
Ev, 

obți- 
copiiicu

deficiente

lucrătorii

aparat pen-

medical al 
către Dis- 
fizică con-
In cadrul

De la I. E. B. S.
Biletele pentru turneul de selecționare 

a boxerilor fruntași dc la sala Flo- 
reasca de azi 5 februarie ora 19,30 se 
răsese de vinzare la casele de bilete 
din str. Ion Vidu și agenda Pronosport 
din cal. Victoriei nr. 2 iar seara la 
casei» complexului sportiv Floreasca.

începînd de miercuri 6 februarie 
se pun în vinzare la aceleași case, 
bilete pentru următoarele întilniri in- 

BASCHET : Rapid — 
J (feminin) din R II ora 

16,30 de la sala FIo-

Cum trebuie să ne pregătim pentru etapa de iarnă
R. P. R.“—1963

duiesc să acorde o asistență medicală 
calificată sportivilor.

Cîteva aspecte din activitatea dis
pensarului.

In primele 15 zile ale lui ianuarie 
au fost efectuate 360 de consultații

asigurarea sănătății și

C. GRUIA și I. PĂUȘ
eoresp. reg.

0 FRUMOASĂ INIȚIATIVĂ,

DIVIZIA PENTR COPII

tarnațioaale : r 
Partizan Novisad 
17 și 10. n. ora 
reasca.

VOLEI : Rapid
„C.C.E.* de __ ___

de la sala Floreasca.
HOCHEI PE GHE.XȚA : R.P.R.—R.P.F.I. 

de sîmbăta 9 n. ora 19 de la -patinoa
rul artificial.

— Ga la Lasara y în ca- 
duminică 10. II ora 18

De trei duminici, consecutiv, sala 
Floreasca II are drept oaspeți spor
tivi pină la virata de... 14 ani. 
adus aici - pasiunea 
manifestată incă din 
zia întrecerilor din 
orașului București", 
tați copii remarcați 
participant! la finala 
Republicii!) au fost 
școlile sportive de elevi, Clubul spor
tiv școlar și celelalte cluburi bucu- 
reștene. Acum, iată-i la primul con
curs oficial al anului : divizia de 
atletism pentru copii.

Inițiativa organizării acestei com
petiții aparține comisiei orășenești 
de specialitate și ea merită, desigur, 
toată prețuirea.

Competiția la care ne referim se 
desfășoară — dat fiind vîrsta con
curențelor — sub forma unui triatlon 
compus din 
50 m plat, săritura in lungime și 
săritura in înălțime. întrecerea are 
loc la nivelul reprezentativelor de 
raioane.

Duminica 
reasca II a 
La start — 
28 August, 
Roșie și 1 Mai. Concursul a relevat, 
în primul rînd, buna pregătire a mi
cilor atleți din raionul 23 August. 
Faptul își are explicația în munca

I-a 
pentru atletism 
toamnă, cu oca- 

cadrul „Cupei 
Cei mai talen- 
atunci (2000 de 
de pe stadionul 
îndrumați către

următoarele probe :

trecută sala de la Flo- 
fost din nou arhiplină, 
reprezentanții raioanelor 
30 Decembrie, Grivița

susținută care șe desfășoară în ca
drul celor trei nuclee atletice exis
tente în acest raion : centrul expe
rimental de la stadionul „23 August", 
Școala sportivă de elevi nr. 2 și clu
bul sportiv Metalul.

Pe probe, concursul a dat urmă
torii cîștigători : FETE, 50 m: An
gela Marin (23 August) 7,4 ; lungime : 
Doina Anghel (23 August) 4,47 ; înăl
țime : Adriana Ciubotaru (1 Mai) 
1,38 m ; BĂIEȚI, 50 m : Mihai Ol- 
teanu (23 August) 6,7 ; lungime : Paul 
Rujan (1 Mai) 4,83 m ; înălțime : Ion 
Bolohan (23 August) 1,45 m.

T. STAMA

P. S. Succesul acestei inițiative a 
făcut ca ea să fie extinsă. Astfel, 
începînd de duminică, în concurs au 
intrat gimnaștii și înotătorii. Este 
un fapt pozitiv care confirmă grija 
consiliului orășenesc UCFS București 
pentru antrenarea în activitatea spor
tivă organizată a tineretului școlar.

In primele 10 zile ale lunii martie 
a.c., în masivul Retezat se va desfășura 
etapa de iarnă a nAlpiruadei R.P.R.tf. 
Pentru a se prezenta cât mai bine la 
această mare confruntare 
alpiniștii au datoria să se pregătească 
cu seriozitate pentru că, 
pregătire 'depinde succesul. A fi super
ficial, a lăsa totul sau chiar numai anu
mite amănunte la voia întîniplării, în
seamnă a da greș. Dar isă vcdeim, prac
tic. ce avem de făcut ? Răspunsul este: 
să ne pregătim temeinic atît din punct 
de vedere fizic cît și material.

Pregătirea fizică se obține prin an
trenament. Zi de zi alpini știi trebuie 
să facă o oră-două mișcare în aer liber. 
Să-și oțelească corpul evitînd paltoanele, 
blănurile, căciulile etc. compensîncl lipsa 
acestei îmbrăcăm Uiți prin mișcare. La 
fiecare sfîrșit de săptămînă este indicat 
să se facă o excursie la munte, combi- 
nînd schiul cu turele alpine dc altitu
dine și lungă distanță. Dacă nu pnlepi 
pleca pe munte chiar în flecare dumi
nică, antrenamente pe schi sau cu 
piciorul, pe distanțe lungi, se pot face 
și în împrejurimile orașului. La antre
namentul de sfîr.șit de săptămînă e 
bine să mergem cu rucsacul încărcat, 
pentru a ne obișnui cu căratul greută
ților. De regulă, în etapele de iarnă ale 
„Alpiniadci R.P.R.“ fiecărui sportiv îi 
revine de cărat o sarcină de 15—20 
kg în afara schiurilor.

Pregătirea fizică este necesară, dar 
nu suficientă. 0 a doua condiție esen
țială este pregătirea materialului nece
sar realizării turelor. Ast
fel, echipamentul sportiv 
și materialul tehnic va 
trebui pregătit din timp. 
Toate obiectele din inven
tarul nostru alpin trebuie 
revizuite, verificate, repa
rate, înlocuite dacă e ca
zul. Cel mai important este 
bocancul. Verificarea lui se 
face duminică de duminică 
cu prilej'ul ieșirilor la 
munte, iar întreținerea lui 
trebuie făcută cu multă 
grijă. La acest capitol, al 
încălțămintei, intră și pre
ocuparea alpiniștilor de a 
se îngriji ca zăpada să 
nu intre pe sus în bocanci. 
De aceea, manșetele spe
ciale vor 
puse la

Multă 
acordam 
turilor, 
sculelor 
rile, col țarilor, 
8—10 mm, 
ochelarilor pentru 
și, bineînțeles, materialului 
dc bivuac.

Pentru echipele începă
toare în acest* domeniu, 
procurarea și punerea 
punct a materialului 
bivuac reprezintă

fi verificate și 
punct.
grijă va trebui să 

schiurilor, legă- 
țâeilor de focă, 

de reparat schiu- 
corxii de 
pioletului, 

zăpadă

la 
de

cea

a forțelor,

de o bună

mai dificilă parte a pregătirii 
meritului. Dacă materialul de 
este ide proastă calitate, voim prefera să 
ne confecționăm singuri cortul, sacii dc 
dormit și pufoaicele. în locul saltelelor 
pneumatice vom prefera preșurile de 
burete din cauciuc «au din material 
plastic. De oca mai mare importanță 
este primusul, care trebuie să funcțio
neze impecabil. Tot acest material de 
bivuac va 
o noapte 
condițiile 
înțîlni în

Importantă, dar de cele mai multe «rij 
neglijată din comoditate și optimism 
(„lașa, că nu se întlmplă nimic !*), 
este trusa de medicamente și prim aju
tor, care este necesar să cuprindă, îr 
afara obișnuitelor... antinevralgice și 
creme de protecție contra efectelor soa
relui și gerului, vitamine, fașe etc.

în sfîrșit, ca un corolar al acest oi 
pregătiri, este de dorit să facem o tur2 
alpină mai lungă, de 3—4 zile, în cart 
vom parcurge iun traseu de genul cel.01 
din masivul Retezat. Aceasta ca o repe
tiție generală și o verificare definitiv? 
a pregătirii fizice și a

Urmînd sfaturile
vom lua startul bine

cchâpa- 
bivuflc

fi încercat din timp, dormind 
sau mai multe în cort, ir 

care presupunem că le vom 
Retezat : zăpadă, .ger, viscoț

echipamentului 
arătate mai sus 
antrenați. —

incj. V. KARGEL

Moment de regrupare, cu pufin înainte ăe a se ajunt 
pe culmea Retezatului

PRIMUL CONCURS SPECIAL PRONOEXPRES-1963

Campionii orașelor Reșița, Timișoara și Galați

După cum știți, mîine va avea loe 
tragerea primului concurs special Pro
noexpres al anului. Acest concurs spe
cial prezintă un interes deosebit în 
rîndul partidpanților din mai multe 
motive, printre care :

— se extrag în total SO de numere 
față de 16 cite se .extrăgeau la con
cursurile speciale organizate pînă acum. 
Ca atare SANSELE DE CIȘTIG au 
crescut considerabil ;

— se fac trei extrageri de
(o extragere de “ ’ “
bază și 2 de 
miile obișnuite 
gerl de cite 0 
atribuirea de 
obiecte șl 
premii fie

întrecerile din cadrul campionatu
lui republican individual de juniori 
pi ale concursului de calificare se
niori continuă să se dispute în toată 
țara. Astfel, la Reșița, după cum ne 
comunică corespondentul I. Plăvițu, 
peste 50 de boxeri din cadrul asocia
țiilor sportive Metalul Bocșa, Tînărul 
Metalurgist și cei de la C.S.M., și-au 
disputat intiietatea pentru a 
noii campioni 
sînt următorii 
grea (C.S.M.), 
M. Preotescu
(T.M.), P. Scobarcea (T.M.), E. Guzgă 
(C.S.M.), V. Ionescu (C.S.M.), A. Co- 
dar (C.S.M.), Gh. Aga (C.S.M.). I. 
Balaj (C.S.M.). SENIORI : Șt. Mun- 
teanu (T.M.), N. Keresy (M.B.), V. 
Selesy (C.S.M.), M. Cască (C.S.M.), 
I. Hodoșan (T.M.), I. Slibuț (T.M.), 
P. Pepa (M.B.), P. Azop (C.S.M.), Gh. 
Mamut (C.S.M.), A. Iovarschi (M.B.).

ne relatează 
regional Al. 
etapa orășe- 

republican de

desemna 
Aceștia 

N. Ne- 
(C.S.M.),

ai orașului.
: JUNIORI :
P. Nedelcu

(C.S.M.), I. Orbulescu

• La Timișoara — 
corespondentul nostru 
Gross' — intilnirile din 
•eased a campionatului

juniori au fost foarte disputate. Iată 
rezultatele tehnice; M. Cosma b.p. 
I. Căplescu (ambii de la C.S.Ș. Ba
natul) ; F. Sirbu (C.S.O.T.) b.p. Gh. 
Pavel (C.S.Ș.), P. Polschi (C.S.Ș.) 
b.ab. I. Bostineanu (C.S.Ș.), F. Op- 
peltz (C.S.Ș.) b.ab. 2. R. Bicskei 
(C.S.O.T.), Z. Cirin (C.S.Ș.) b. p. N. 
Săbăduș (C.S.O.T.), E. Szolosi (C.S.S.) b. 
ab. Gh. Duma (C.S.O.T.). S-au mal cali
ficat pentru etapa regională, urmă
torii boxeri : I. Nemet (C.S.O.T.), M. 
Marconi (C.S.Ș.), G. Kiss (C.S.Ș.), P. 
Muca (C.S.Ș.), A. Pavlovici (C.S.Ș.) 
și Gh. Franz (C.S.O.T.).0 Noii campioni — juniori și se
niori — ai crașuluj Galați, ne-a trans
mis corespondentul A. Schenkman, au 
fost desemnați recent, cu prilejul re
uniunii din sala I.C.O.R. lată-i : 
JUNIORI : V. Potolea (C.S.O.), I.
Radu (C.S.O.), A. Agatei (Dinamo), 
Șt. Constantin (C.S.O.). Gh. Vasi- 
lescu (Metalosport), M. Pintilie 
(C.S.O.), Gh. Vanghele (Dinamo). N. 
Calan (I.C.O.R.). SENIORI : M. Ben- 
goi (C.S.O.), Gh. Dănilă (C.S.O.), 
Bufi (C.S.O.), 
Buti (C.S.Q.), 
A. Samate 
(I.C.O.R.).

P.
M. Săvescu (C.S.O.), V. 
E. Niță (Gloria C.F.R.), 

(C.S.O.), M. Spiru

numere 
8 numere din 49 — 6 de 
rezervă — pentru pre
ta bani și două extra- 
numere din 49, pentru 

__ T___ ... premii suplimentare în 
obiecte și bani — pe 6 categorii de 
premii fiecare ;

— se atribuie numeroase premii supli
mentare printre care : 2 AUTOTURISME 
„MOSKVICI" MOTOCICLETE, SCUTE- 

, FRIGIDERE ARAGAZURI, TELEVI-RE,

J-

ZOARE, APARATE DE RADIO. MAȘINI 
DE SPAI.AT RUFE, CEASORNICE DE 
MINA, COVOARE etc ;

— de asemenea, un alt punct de a- 
tracție îl constituie și faptul că la acest 
concurs special se participă și cu bu
letinele abonument cumpărate pe luna 
februarie a.c. Deci, iată un motiv să 
vă procurați încă buletinele abonament 
Pronoexpres pe luna februarie, care 
participă șl la concursul special Prono
expres de mîine.

Iată acum încadrarea variantelor dș- 
tigătoare în cele 6 categorii de premii 
ale celor două extrageri de cite <1 nu
mere pentru premiile suplimentare :

— categoria I (ciștigă variantele care 
au indicat toate cele 6 numere extra
se) ;

— categoria a n-a (variantele care au 
indicat 5 din primele 5 numere extra
se) ;

— categoria a III-a (variantele care

au indicat 5 
extrase) ;

— categoria 
au indicat 4 
trase) ;

— categoria

din toate cele 6 nu mei
a 

din
IV-a (variantele cai 
primele 4 numere ej
V-a (variantele cu

din primele 5 numere extrase) ;
— categoria a Vl-a (variantele cu 

din toate cele 6 numere extrase).
Pentru a vă putea înscrie numele f 

lista câștigătorilor la acest concurs sjx 
cial Pronoexpres, listă care se anunl 
a fi destul de cuprinzătoare, trebuie s 
vă grăbiți cu depunerea buletinelor d< 
oarece astăzi este ultima zi în care mi 
puteți juca !
premiile CONCURSULUI PRON( 

EXPRES NR. 5
DIN 30 IANUARIE 1933

a Il-a 4 variante a ci?

CONCURS SPECIAL

2 AUTOTURISAAE

EXTRAGERI
O N’ .
URNA

AftQTQCICl,ET£ . SCUTERE , TELEVIZOARE ETC

Categoria 
13.568 lei.

Categoria
789 lei.

Categoria
390 lei.

Categoria
61 lei.

Categoria
36 lei.

Tragerea 
expres din 
buie numeroase premii suplimenta: 
printre care 2 autoturisme, motaciclet 
etc., etc., va avea loc în București, si 
Doamnei nr. 2, orele 19.

Iată cum arată o variantă cu țoa 
rezultatele exacte, la concursul Pron> 
sport nr. 5 din 3 februarie 1963 :

1. Juventus—-Fiorentina
2. Atalanta — Milan
3. Internazionale — Catania
4. Mantova — Torino
5. Modena — Roma
6. Napoli — Spai
7. Sampdoria —- Lanerossi
8. Venezia — Genoa
9. Catanzaro — Bari

10. Lucchese — Brescia
11. Messina — Cagliari^
12. Padova — Parma 
Sp. Palermo — Bologna

Deoarece meciurile 3, 10 , 
anulate ,toate variantele jucate _ 
pronostic exact la aceste meciuri.

Depunerea buletinelor cîștigătoare 
face la agențiile autorizate pînă joi 
februarie a. c., orele 13.

a
a
a
a

III-a 74 variante
IV-a 259

V-a 1 216
Vl-a 4 272

a ci
variante

variante
variante

a
a
a

cî

ci

ci
concursului . . ,

6 februarie, la care se ati
special Pro»

Și 12

0-0
2-2
2-1
1-1
1- 3
2- 0
1-3 

Anul 
ti-0 

Anul
1-*Anul 
0-0 

au fc 
prime

(Rubrică redactată de Loto-Pronospor



mii
WCURSURI. REZULTATE...

„CUPA DORNELOR

bal- 
s-au 
con-

’tiile din. parcul stațiunii 
orașului Vatra Domei 

at recent întrecerile 
inter-regional dotat cu „Cupa

Peste 50 de schiori din ra- 
Botoșani, Rădăuți, Cîmpulung 
rașele Suceava și Vatra Dor- 
întrecut împreună cu schiorii 

Linca Maramureș, la probele 
și alpine. Iată cîștigătorii : 
15 km seniori: T. Ciotu 
iei) ; 10 km juniori : Al. Cri-

Dornei) ; 5 km senioare : 
Lilescu (V. Dornei) ; 3 km ju- 
Gh. Bighiu (V. Dornei) ; AL- 
LALOM URIAȘ, seniori: M. 
V Dornei); juniori: Șt. Sin- 
C-lung); senioare: M. Andre- 
Dornei); junioare: M. Șutea 

); SLALOM SPECIAL: seni- 
Miron (V. Dornei); juniori : 

iș (Baia Mare) ; senioare : 
eescu (V. Domei) ; junioare : 
. (Iacobeni) ; COBORÎRE, se- 
. Lipețki (V. Dornei) ; juni- 
Hânceanu (V. Dornei); seni-

Andreescu (V. Dornei) ; 
: M. Șutea (Iacobeni) ; COM- 

sieniori : M. Miron; juniori:

Gr. Cervinski (B. Mare) ; senioare : 
M. Andreescu ; junioare : M. Șutea.

„Cupa Domelor4* a revenit pe me
rit primei reprezentative a regiunii 
Suceava, care a acumulat 56 de punc
te, fiind urmată de selecționata regi
unii Maramureș cu 107 p.

C. ALEXA-coresp. reg.

CONCURS PE MASIVUL PARING

Consilîul regional UCFS Hunedoara 
organizat zilele trecute, în colabo-a

rare cu comisia orășenească de schi 
din Petroșeni, primul 
S-au întrecut cei mai 
prezentind asociațiile 
rul Lupeni, Voința și 
șeni, și Siderurgistul
S-au evidențiat 
sportive Minerul 
cupat 4 locuri I 
Iată cîștigătorii
5 km seniori : Em. Spicika (Voința 
Petroșeni) ; 5 km. senioare : T. Katto 
(Minerul Lupeni) ; SLALOM URIAȘ: 
seniori : Ad. Katto (Minerul Lupeni) ; 
senioare : M. Cioflica (Minerul Lu
peni) ; SLALOM SPECIAL : seniori : 
V. Lazăr (Petroșeni).

concurs oficial, 
buni schiori re- 
sportive Mine- 
Parîngul Petro- 

Hunedoara. 
schiorii asociației 

Lupeni, care au o- 
și de 3 ori locul II. 
pe probe : FOND :

S. BALOI-coresp.

iceput campionatul juniorilor
(Urmare din pag. 1)

e de la S.P.C. au dominat 
printr-o bună pregătire teli- 

oral-volitivă. Elemente ca Vie
ri șor, Eva Was ser st rom și Bo
va ne dau mari speranțe dacă

— și pe mai departe — pe 
nie a unei munci serioase, 
ui J. Istrate îi revine o im- 
sa-rcină 
sportive

lin vederea creșterii 
a acestor tinere spe-

impresie foarte bună 
Mure.șeanu (Progre

sa dirijează

icnea, o
Adriana

șătoarea probei.
ta dînd tușe clare și riposte 
o notă bună pentru Adriana

Mureșanu. Și ea poate ajunge în curînd 
departe, dacă antrenorul N. Marinescu 
va ști să-i canalizeze această energie 
sănătoasă spre acțiuni tehnice și tactice 
fructuoase, 
specialitate 
antrenorilor 
drum bun, 
lor tinere.

Clasament floretă 
a Il-a (14—16 ani) : 
șeanu (Progresul) 6 v; 2. Victoria Pe- 
trișor (S.P.C.) 5 v: 3. Eva Ilavaș
(A.B.S.S.)5 v; 4. Eva Wasserstrom 
(S.P.C.) 5 v; 5. Rodica Văduva (S.P.C.) 
4 v; 6. Mariana Georgescu (S.P.C.) 
2 v; 7. Alexandra Miculescu (S.S.E.) 
0 v; 8. Elena Apostol (S.S.E.) 0 v.

Sperăm că și federația de 
va da o
respectivi
acela al

mnfiă de ajutor 
care merg pe un 
creșterii elemente*

junioare categoria
1. Adriana Mare-

Două luni piuă lu „mondiale*’-timpul e scurt!
De campionatele mondiale de la Pra- Geta Pitică și pentru viitor. Depinde în 

ga ne mai despart două luni, iar pînă 
la semifinala „C.C.E.", G.S.M. Cluj— 
Lokomotiv Leipzig mai sînt doar cîteva 
săptămîni. Așa cum este și firesc, în 
aceste competiții atît de importante, 
reprezentanții tenisului de masă romî- 
nesc au datoria să apere prestigiul cuce
rit și să 
palmaresul 
în lumina 
gîndul la 
ți on a le, să

primul rînd de ea ca să le folosească 
la adevărata lor valoare.

Din punct de vedere tehnic, Ia Geta 
Pitică se simte necesitatea ameliorării 
loviturilor de atac, în sensul de a de
veni mai puternice, iar în apărare, min
gile trebuie să fie mai bine și razant

șteptarea finalului
ratele republicane de bas- 
avut o reluare ...dinamică. 
>ate fi mai concludent in 
afirmației noastre, decît în- 
campioanei noastre, Steaua 
(prima în această competi- 
ța unei echipe cu posibîli- 
reduate, Dinamo Oradea! 
oare, oarecum, sînt și vic- 
rmațiitor feminine Unirea 
și Voința Tf!. Mureș în fața 
acurești și, respectiv, I.C.F.

l DERBIULUI SERIEI I...

reeerii masculine, ■ Știința 
nu a jucat în această etapă, 
ingura echipă neînvinsă din 
Joi însă, studenții vor avea 
cel mai greu obstacol: 
Steaua. Militarii s-au com- 

□ în meciul de la Oradea 
mm ne-a comunicat cores- 
rrostru regional Ilite Ghtșa, 

scuza înfrîngerea în nici 
u trebuie însă pierdut din 
Dinamo Oradea a jucat în 
cu o voință impresionantă, 

n mod plastic tuturor par- 
? în campionat că nu tre- 
ornești niciodată în între
ite învins. Chiar și atunci 
le de victorie par minime, 

că meciul de la Oradea 
la dispoziție condiții mai 
desfășurare. In sală 

terenul a fost extrem 
Iată un amănunt care

organizatorilor mai

a...
de
ar

eșecul de duminică 
sperăm că Steaua

dea 
undit.
1 la 
nilor,
va trage cele mai potrivite 
upă această evoluție și câ 

cu Știința Cluj, Nedef, 
iculescu, Nosievici și cei- 
ace totul pentru a demon
tata forță a echipei lor. 
tce ca derbiul de joi să 
destul de mult interesul 
st sfîrșiț de tur.

adauge noi performante la 
nostru sportiv. De aceea, 

recentelor campionate și cu 
viitoarele concursuri interna- 
încercăm să facem o scurtă 

trecere în revistă a stadiului actual de 
pregătire a fruntașilor noștri.

MARIA ALEXANDRU, ELLA CON
STANTINES CU ȘI GETA PITICA

...sînt cele trei sportive care vor duce 
tot greul, dar care sînt și capabile să 
ne aducă mari satisfacții. Primele două 
au dovedit o valoare bună, de nivel in
ternațional, ceea ce le îndreptățește să 
aspire la succese în fața oricăror ad
versare. Desigur că pînă la „mondiale" 
ele pot încă înregistra progrese substan
țiale așa fel ca la Praga să atace cu 
toate forțele și cu maximum de randa
ment titlurile supreme. Pînă atunci însă, 
este necesar ca Maria Alexandru să-și 
însușească mai bine executarea 
deelor ofensive și mai ales cele 
titoarc a loviturilor decisive. De 
nea, ea trebuie să lucreze mai

proce- 
pregă- 
a seme
in tens 

pentru dezvoltarea mobilității. Ella Con- 
stantinescu are nevoie de un procent mai 
ridicat în reușita atacurilor. Deci, exe
cuții mai numeroase la antrenamente.

Cu multă sîrguință 9e pregătește Geta 
Pitică, fapt foarte îmbucurător. La 
concursuri însă ea are simțitoare scă
deri, datorate unei emotivități nefirești 
pentru o sportivă cu experiența 
această cauza, ea este uneori în 
face greșeli elementare. Acesta 
altfel și motivul pentru care a 
Ia Victoria Jandrescu. De aceea, credem 
că în special spre îmbunătățirea calită
ților morale și de voință, spre mărirea 
încrederii în forțele proprii trebuie să-și 
îndrepte atenția Geta Pitică. Ea a de
monstrat în atîtea rînduri că are resurse 
suficiente pentru a face față cu succes 
în cele mai dificile întreceri. Conside
răm că asemenea posibilități există la

.. L LI eȘ LI 
ei. Din 
derută, 

este de 
pierdut

însă de a deveni îngîmfat, pentru ei 
atunci drumul spre consacrare îi este 
batat.

Și ceilalți reprezentanți de la CSM 
Cluj. Ncguleseu, Cobîrzan — îndeosebi 
— Rethi, Sentivani și Bodea s-au pre
zentat în general bine. Dar, acești tineri, 
în rîndul cărora îl trecem și pe Hidve-

DORIN GIURGIUCĂ
Foto : T. Roibu

dirijate. Loviturile trebuie executate din 
apropierea mesei.

Și acum, o recomandare valabilă pen
tru toate cele trei jucătoare: de la ac
tualul joc cu tendințe uneori defensive, 
trebuie să se treacă Ja acțiuni active, 
cu atacuri mai multe, executate într-un 
ritm mai rapid. Aceasta este de altfel 
și concepția generală din tenisul de 
masă modern.

dorin GIURGIUCĂ ESTE INTR-UN 
PROGRES EVIDENT

Aceasta este părerea tuturor antre
norilor noștri care au urmărit evoluția 
campionului european de juniori în cele 
cinci zile de concurs din sala Dinamo, 

într-adevur, cu o precizie deosebită 
în toate loviturile, tînărul jucător clu
jean și-a dominat de departe toți adver
sarii, nepierzînd decît ... trei seturi. 
Bun executor al topspinului, Giurgiucă 
încheie aproape orice minge prin lovi
turi decisive, iar în apărare acționează 
cu lovituri foarte „tăiate". într-un cu- 
vînt, Giurgiucă constituie un adversar 
extrem de dificil și cu pasiunea lui 
pentru tenis de masă, poate să ajungă 
Și în ierarhia celor mai buni jucători 
europeni și la seniori. Să se ferească

ghi au posibilități și 
antrenament susținut 
cîtva timp să obțină 
bune și pe plan internațional. în 
ral, ei practică un joc 
de atac, dinamic, ceea 
partide de mare spectacol, 
astfel la popularizarea 
însă, numai latura 
nu este suficientă, 
și succesul. Așadar, trebuie ca 
tea să urmărească formarea 
tori compleți, 
vință ar fi de dorit ca sportivii clup*ni 
Să se obișnuiască mai mult și cu ripos
tele la mingile „tăiate".

Srntem convinși că, cu pregăti rea me
todică pe care Ic-o asigură antrenorul 
emerit F. Paneth, jucătorii clu jerv vor 
reuși și ei ca să realizeze performanțe 
asemănătoare fetelor.

Am lăsat special la urmă capitolul 
pregătirii fizice, pentru că aici atît la 
fete cît și la băieți, munca va trebui 
intensificată. Numai cu o pregătire com
plexă, vom fi apți să apărăm cu suceai 
prestigiul tenisului nostru de masă. De 
aceea în viitoarea pregătire nu trebuie 
neglijat nici un amănunt, nici un efort 
nu va fi de prisos.

O. COMARNfSCfU

mai mari. Cu un 
ei pot reuși peste 
rezultate constant 

gene- 
prin excelență 
ce dă loc la 

contribuind 
acestui sport, 

spectaculară singură 
nu asigură neapărat 

prcgăli- 
urror jucă- 

eficaci. Și în această pri-

Victor Sotirescu, noul recordman
la proba de 1500 m juniori

marca

patinatori 
concursul 
Au făcut

Roman, nu poate 
îh mod teoretic 

loc Ia sfîrșitul 
(vineri primește

DINAMO BUCUREȘTI 
NE POATE OFERI MAI 

MULT !

In scria a Il-a a cam
pionatului masculin, știin
ța Timișoara, care și-a 
rotunjit ’ frtimos coșave- 
rajul • în meciul cu echi
pa din 
pierde 
primul 
turtiluî
acasă pe Steagul roșu). 
Cu același număr de 
puncte (12) va termina și 
învingătoare» meciului 
Dinamo București—Rapid 
Bucure'ști din această 
ultimă etapă. Ambele 
formații au cîștigat du
minică (rapidiștii ceva 
mai greu). Părerea noas
tră este insă că dinamo- 
viștii se prezintă mai 

bine pregătiți înaintea a- 
cestui meci. Evoluția lor 
însă continuă să lase des
chisă o problemă asu
pra căreia am vrea să 
ne oprim.

Este bine știut că de ani 
Dinamo București constituie 
formațiile cele mai

(Dinamo) depășit toll adversarii
nestingherit. Imagine din meciul Dinamo 
București—Farul Constanța

Foto: Gh. Amuza

zile,de
una din 

valoroase ale 
baschetului nostru, capabilă să ne re
prezinte destul de bine și peste ho
tare. Echipa are un lot omogen, cu 
jucători avînd o talie acceptabilă și 
frumoase posibilități de progres. Cei 
mai mulți dintre dinamoviști fac do
vada unor apreciabile calități atle
tice, dublate de o pregătire fizică 
multilaterală, iar antrenorul lor, Dan 
Niculescu, le-a imprimat o concep
ție modernă de joc (apărare mobilă 
și ritm cit mai susținut în atac). Iată 
cîteva din calitățile care au permis 
formației bucureștene să ocupe în 
campionatul trecut locul secund și să 
aibă o comportare meritorie în Dina- 
moviada de la Tbilisi.

Se pot mulțumi însă dinamoviștrî 
cu ceea ce au realizat pînă acum ? 
Este o întrebare cit se poate de ac
tuală, mai ales că față de campiona-

tul trecut, jucătorii nu arată aproape 
nimic în plus. Este din ce în ce mai 
jenantă rigiditatea jocului echipei 
dinamoviste (acțiunile sînt destul de 
stereotipe), ca și contractarea jucă
torilor, atunci cînd au de făcut față 
unei partide decisive. Cu mai multă 
fantezie și inventivitate în joc, dina- 
moviștii ar putea mări considerabil 
eficacitatea, ca și spectaculozitatea 
evoluțiilor lor. Alaiuri de ei îl au pe 
Marian Spiridon, 'jucător cu multă 
imaginație și îndemînare, sau Florin 
Dudescu. Ei bine, nu se poate spune 
că exemplul lor nu i-ar putea im
pulsiona și 
ceilalți. Și 
un efort în 
jucător, pe
antrenorul Dan Niculescu, convins de 
acest lucru, ii Va șlefui cit mai bine.

chiar ambiționa și pe 
atunci, nu râmîne decît 
plus din partea fiecărui 
care cu siguranță că și

A. V.

După cum se știe, cîțiva 
romîni au participat recent la 
internațional de la Alma Ata. 
deplasarea Eva Farcaș, Emilian Papuc, 
Gh. Katona, Dan Lăzărescu și Victor So
tirescu. La reîntoarcerea lor în țară 
am stat de vorbă cu antrenorul Florin 
Gămulea, care i-a însoțit la Alma Ata. 
Acesta ne-a relatat o serie de amănunte 
de la interesanta competiție găzduită 
de frumoasa localitate din U.R.S.S.

— Pe pista stadionului de altitudine 
de la Alma Ata, ne-a spus la începutul 
discuției interlocutorul nostru, s-au în
trecut cei mai buni vi Iezi ști din Fin
landa, R. P. Mongolă, Suedia, U.R.S.S. 
și R.P.R. Cu acest prilej a avut loc o 
competiție inedită, intitulată „Concursul 
sprinterilor^. întrecerile s-au bucurat 
de succes și, în consecință, forul 
specialitate din U.R.S.S. va extinde 
viitor această competiție.

— în ce a constat „noul" ?
— în programul de desfășurare,

program au figurat probele de 500, 
1000 și 1500 m, la fete și 500 
1.000, 1.500, și 3.000 m la băieți.
Noutatea a constat în faptul că numai 
proba de 500 m a fost obligatorie, 
iar restul la alegere. Și încă ceva. Pa
tinatorii puteau evolua la probele fa
vorite și în ziua a doua a concursului-

— Cine a fost sprinterul nr. 1 al 
competiției ?

— Patinatorul sovietic Evgheni Gri- 
șin. In prima zi el a parcurs 500 m In 
39,6 sec., iar a doua zi a alergat a- 
ceastă distanță în 39,5 sec., corectindu-și 
astfel propriul săli record mondial, cu 
o zecime de secundă. E o performanță 
formidabilă.

de 
în

în

— Despre patinatorii noștri ce M 
puteți spune ?

— Ținînd seama de faptul că na 
am avut suficient timp să ne aclimati
zăm cu condițiile atmosferice ale pati
noarului de altitudine, trebuie să spun 
că cei cinci sportivi au avut o compor
tare mulțumitoare. Toți au înregistrat 
la Alma Ata rezultate superioare sezo
nului trecut, fiind cronometrați la ze
cimi de secundă de recordurile țării, 
în mod deosebit însă s-a remarcat Vic
tor Sotirescu. El a corectat recordul 
lui Gh. Katona: 2:33,8 stabilit în anul 
1958, tot la Alma Ata, la proba de 
1.500 m, parcurgînd această distanță 
în 2:30,5. Dar, în afară de noul record 
al R.P.R. la categoria 17—18 ani, ju
niorul Victor Sotirescu, ca de altfel 
și ceilalți sportivi din mica noastră 
delegație, au cîștigat experiența con
cur surii or internaționale.

Interviu luat de TR. IOANIȚESCU

Finala viteziștilor
l

Pitoreasca stațiune Tușnad gfe- ' 
duiește și în acest an finala pe țară 
a campionatului republican de pati
naj viteză. Ultimele întreceri ale 
acestei competiții au loc între 7 și 
12 februarie, pe pista amenajată pa 
lacul Ciucaș. In program figurează ' 
probe pentru seniori și juniotl.
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Vă prezentăm echipa de hochei pe gheată a R. P. Polone
CORESFONDENîĂ SPECIALĂ PENTRU ZIARUL „SPORTUL POPULAR"

Vreau să informez pe cititorii zia- 
.Wului „Sportul popular" cu privire 
la planurile de pregătire ale ho- 
eheiștilor polonezi în vederea cam
pionatelor mondiale de la Stockholm, 
unde, după cum se știe, în primul 
meci din grupa B ei îți vor măsura 
tortele cu reprezentativa Romîniei.

Recent, Prezidiul federației polo
neze de hochei pe gheață, de comun 
acord ciu antrenorul Hughes șl cu 
antrenorul coordonator Marian Jezak 
au stabilit lotul din care va fi for
mată selecționata pentru „mondiale", 
între 7—24 februarie, Iotul se va 
afla intr-un cantonament special.

Iată componența lotului polonez : 
portari — Jozef Wisniewski (Pomor- 
zanui Torun), Wladyslaw Pabisz 
(Podhale Nowy Târg), Wojciech Zygad- 
lo (Baildon Katowice); fundași — 
Hubert Sitko (Gomik Katowice), Sta
nislaw Olezyk (Legia Varșovia), Jo
sef Bryniarski (Podhale Nowy Târg), 
Marian Zawada (Baildon Katowice), 
Kazimierz Chodakowski (LKS Lodz), 
Augustyn Skorski (Baildon Katowi
ce), Henryk Goralczyk (Fortuna 
Wyry), înaintași — Jerzy Ogorczyk 
(Baildon Katowice), Andrzej Fontara 
(Gomik Katowice), Bronislaw Goszty- 
la (Legia Varșovia), Josef Kurek 
(Legia Varșovia), Karol Burek (Le
gia Varșovia), Josef Manowski (Le
gia Varșovia), Tadeusz Kilanowicz 
(Podhale Nowy Targ), Silvester 
Wilczek (Gomik Katowice), Andrzej 
Zurawski (Pomorzanin Torun), An
drzej Szal (Podhale Nowy Targ) și 
Jozef Stefaniak (Pomorzanin Torun).

In perioada dinaintea campionate
lor mondiale de hochei pe gheață 
reprezentativa noastră are progra
mate 6 meciuri de control, și anu
me: în zilele de 13 și 14 februarie 
la Katowice și Lodz cu reprezenta
tiva S.U.A., la 22 și 24 februarie la 
Bydgoszcz și Torun eu reprezentati
va de tineret a Cehoslovaciei, la 28 
februarie la Varșovia, iar Ia 1 mar
tie la Katowice cu reprezentativa B 
a R S Cehoslovace.

In acest sezon echipa de hochei 
a R.P Polone a susținut patru me- 
erurî-interțări, obținînd următoarele ( 
rezultate: 2—2 și 2—0 cu R. D. Ger
mană. 5—1 și 2—5 cu Norvegia.

Am solicitat antrenorului Gary 
Hughes citeva cuvinte cu privire la 
modul cum intenționează să pregă
tească selecționata Poloniei pentru 
campion ațele mondiale și care este . 
părerea sa despre primul meci, cel • 
eu Itominia.

— Nu am avut pînă acum prilejul 
■ă-i văd pe hocheiștii romini, mi-a 
spus antrenorul Hughes. Din rela
tările altor specialiști, știu însă că 

"'.r*mînii au făcut mari progrese la 
această ramură <e sport și eă la 
•ampionatele mondiale de la Geneva 
M avut o comportare foarte bună în 
grupa in care au evoluat. Sînt con
vins eă la Stockholm meciul Polonia 

■— Komînia va oferi en siguranță 
j Bpeetatoriler faae interesante ți eă 
echipa învingătoare in această par
tidă va ave* mari șanse să - ocupe 
primai loc.

— Ce ne puteți spune despre for
ma „elevilor" dv.?

— In activitatea ase* en jucătorii 
polonezi psm un mate accent pe 
dezvoltare* vtteaei, eafe, ' după părerea 
mea, are ■■ rol considerabil în eb-

ținerea succeselor. In ce privește vi
teza jucătorilor polonezi, aceasta este 
în prezent destul de bună, la fel 
ea și omogenitatea echipei. Stăm 
mai slab Ia capitolul eficacității. Mă 
necăjește mult scăderea formei por-

meciul eu Romînia, locul în poarta 
echipei poloneze. Deocamdată sînt 
satisfăcut de forma a trei înaintași 
experimentați de la Legia Varșovia. 
Este vorba de: Kurek, Gosztyla și 
Manowski, care joacă în prezent cu

Bronislaw Gosztyla In plină ac/iune
Foto: Eugenius Varminski

tarului Pobisz, care a fost pînă în 
prezent „punctul tare" al echipei po
loneze. Din fericire, in ultimul timp 
a făcut mari progrese portarul Wis
niewski din Torun, în vîrstă de 21 
de ani, și, probabil, mă voi decide 
să-i încredințez la Stockholm, în

verva și temperamentul tinerilor. în 
meciurile de campionat ei au înscris 
cele mai muBe goluri.

JAN WOJDYGA 
redactor la „Przeglad Sportowy"- 

Vanșovia

Elveția—R. F. Germană 4-1 Ia hochei pe gheață
La Lausanne s-a desfășurat întîl- 

nlrea internațională dintre reprezen
tativele de hochei pe gheață ale El
veției și R.F. Germane. Victoria a 
revenit echipei gazdă cu scorul de 
4-1 (1-0, 1-1, 2-0), după un joc în 
care elvețienii au fost net supe
riori. Iată citeva amănunte cu pri
vire la acest meci, care ne intere
sează direct, intrucit echipa Elveției 
participă în aceeași grupă (B) cu 
echipa țării noastre la apropiatele 
campionate mondiale de hochei pe 
gheață din Suedia. De asemenea, în 
cazul cînd echipa R.F. Germane va 
pierde meciul de baraj cu formația 
Norvegiei, ea va participa tot în ca
drul grupei B.

Victoria echipei elvețiene a consti
tuit, fără îndoială, o mare surpriză. 
Pentru prima oară după opt ani, se
lecționata Elveției a obținut victoria 
în compania formației vest-germane. 
„Pe. cit de surprinzătoare pare a- 
ceastă victorie — scrie ziarul 
„SPORT" Zurich — pe atit de meri
tat este succesul elvețienilor. Cei mai

buni jucători din echipa învingătoare 
au fost portarul Bassani și linia de 
înaintare Martini, Parolini, Zimmer
mann. O impresie bună a lăsat și 
înaintașul Jenny". Arbitrul italian 
Codazzo, care a condus partida, a 
remarcat jocul bun al elvețienilor, 
forma excelentă a portarului Bassani 
și victoria clară și meritată a gaz
delor. „Germanii — a spus Codazzo 
— au jucat la nivelul lor obișnuit". 
Punctele au fost marcate de Jenny 
(min. 12), Parolini (min. 37), Pfama- 
ter (min. 49) și Martini (min. 50) 
pentru învingători, și respectiv Sepp 
în min. 36. Iată formațiile celor două 
echipe : ELVEȚIA : Bassani — Fried
rich, A. Kunzi, Muller, O. Witwer — 
Parolini, Martini, Zimmermann — 
Salzmann, Pfamater, Jenny — R. 
Bernasconi (Berry), R. Chapot, W. 
Witwer. R. F. GERMANĂ : Heissber- 
ger — Ambros, Schwimbeck, Rampf, 
Nagel — Scholtz, Zangelini, Traut- 
wein — Reif, Sepp, Lax — Gmei- 
ner, Schubert, Kbpf.

Pregranvl complet al primului tar în „Capa Davis“ 
(im earapeaaă)

Numărul mare de țări înscrise în zona 
europeană a „Cupei Davis" a impus or
ganizatorilor filarea unor wtîlniri pre

O anchetă edificatoare
hUr-unul din ultime

le sale numere săp- 
tămînahd ,,l’ Humanity 
Dimanche* publică re- 
zullatele unei anchete 
efectuate printre 2000 
de tineri muncitori (sub 
20 de ani), ucenici și 
elevi din diferite re
giuni ale Franței. In 
sumarul chestionarului, 
la care au avut de răs
puns cei 2000 de tineri 
francezi, figura și pro
blema sportului ca par
te integrantă a condi
țiilor lor de viață.

Ce aflăm, In acest 
domeniu, din rezulta
tele anchetei ? Că 
45% din cei chestionați 
(adică aproape jumăta
te) nu practică nici un 
fel de sport ! Cauzele 
acestei stări (clasate 
în ordinea frecvenței 
răspunsurilor} sînt și

ele semnificative: 1.
lipsă de timp (pdn 
care trebuie să înțele
gem zi de muncă în
cărcată, extenuantă ); 
2. lipsă de bani (finind

CARNET 
EXTERN

seama că în țările ca
pitaliste practicarea 
sporturilor implică se
rioase cheltuieli); 3. 
lipsă de amenajări spor
tive.

Dintre cei care reu
șesc să practice totuși 
vreun sport,majorita- 
tea joacă fotbal. Dar 
45% dintre acești ti
neri fotbaliști joacă 
doar simbăta sau dumi
nica, cu totul ocazional,

In afara oricărei orga
nizații sportive. Situa
ția este similară la cei 
ce Draci ic ă ciclismul.

Din totalul de 2000 
de chestionați, doar 7% 
practică două sporturi! 
In schimb, cu toții și-au 
manifestat dorința de a 
face sport, indiând, 
în țprdinea preferințe
lor - în primul find no
tația, judo, ciclismul, 
schiul, atletismul, fot
balul, rugbiul etc. Râs. 
puns urile denotă, pe 
de altă parte, că spor
turile nautice și avia
tice sînt cu totul inac
cesibile tinerilor mun
citori din Franța.

Rezultatele anchetei 
sînt, desigur, edifica
toare. Cum se spune, 
comentariile sînt de 
prisos.

V. B.

liminare (care urmează să se desfășoare 
pmă la 21 aprilie): Turcia—Izrael, 
Portugalia—Luxemburg, Liban—R.A.IL, 
Irlanda—Grecia. In rest, iată programul 
complet al primului - tur în zona euro
peană : Bhodezia—Olanda, Iugoslavia— 
Monaco. Austria—Turcia sau Izrael, 
ROMÎNIA—ELVEȚIA, Danem arca—
Cehoslovacia, Norvegia—Portugalia sau 
Luxemburg, Chile—Liban sau R.A.U., 
U.R.S.S.—Finlanda, Ungaria—Belgia,
Brazilia—Irlanda sau Grecia, Polonia— 
Franța, Spania—R. F. Germană. Se ca
lifică direct pentru turul doi Suedia, 
Africa de Sud, Anglia.

După cum se știe, întîlnirile din pri
mul tur trebuie să se desfășoare pînă 
la 5 mai, cele din turul doi (optimile 
de finala) — p'nă la 2 iunie, „sferturi- 

— pînă la 16 iunie, seunifinalele 
pînă la 21 iulie și finala la 4 august.

• Duminică la Leningrad, într-un 
concurs atletic de sală, recordmana 
mondială Tatiana Șcelkanova a sărit 
la lungime 6,27 m — cea mai bună per
formanță mondială a anului pe teren 
acoperit.
• Surpriză în campionatul de hochei 

pe gheață al U.R.S.S. : Torpedo Gorki 
a învins cu 5-4 pe campioana țării 
Spartak Moscova. Torpedo Gorki con
tinuă să conducă în clasament (eu 10 
puncte din 6 jocuri). Pe locul doi : 
ȚSKA Moscova cu 9 puncte (din 5 
jocuri).
• Englezul Johnston a câștigat cro

sul internațional desfășurat în orașul 
belgian Hanut, pe distanța de 10 km. 
Timp : 32'417”. Ameur (Franța), învin
gătorul crosului de la Sa o Paoîo, a o- 
eupat locul 7.
• Dinamo Moscova a cucerit pentru 

a 5-a oară campionatul unional de ho
chei cu mingea. In curind, echipa

Și acum spre 6 metri!
La 3 iulie 1912 în localitatea Cam

bridge din S.U.A. un tânăr atlet, pe 
nume Wright, reușea performanța de 
„necrezut* de a trece peste 4 metri la 
săritura cu prăjina, reali zîn-d 4,02 m. 
Cum era și firesc, comentariile au fost 
numeroase și pline de entuziasm, deoa
rece înălțimea celor 4 metri la prăjină 
reprezenta, pe atunci, o „grajilță* consi
derată ca și inaccesibilă.

Din ziua aceea ștacheta recordului 
mondial a urcat mereu, mereu... Cînd 
s-a ajuns la 4,50 m „optimiștii* au și 
început să se gîndeașcă la ziua în care 
se va ajunge la 5 metri la prăjină 
Dar ziua aceea a tot întârziat să vină 
și mulți își și lua sein nădejdea că 
cineva va uuii putea sări peste 5 metri, 
în zilele noastre. Prăjina din bambus, 
la „modă* pînă prin 1952. a lăsat locul 
metalului care i-a ajutat pe toți sări
torii să-și îmbunătățească substanțial 
valoarea rezultatelor. Dar și „metalul" 
a avut o limită a sa. peste care s-a 
trecut cu dificultate, deși metodele și 
mijloacele de pregătire ale atleților au 
crescut foarte mult.

In 1961 a apărut pe stadioane pră
jina de „sticlă*. Apariția ei a fost 
marcata de o creștere rapidă a rezul
tatelor, care începuseră să bată pasul 
pe loc, dar și de sumedenie de comen- 
tarii foarte aprinse — pro și contru —

FOTBAL
Lidezul campionatului R.C. Germane 

învins !
In etapa de duminică a campiona

tului R.D. Germane, echipa Rotation 
Leipzig a realizat o frumoasă per
formanță : a cîștigat cu 2-0 în fața 
formației Empor Rostock, liderul 
campionatului. In rest, rezultatele 
etapei sînt normale. Chbmîe Halle 
a tesminat la egalitate (2-2) cu Mo
tor Jena. Rezultatul de 2-0 a mai 
fost înregistrat în meciurile Motor 
Zwickau — Wismut Karl Marx Stadt 
și Vorwărts Berlin — Aufbau Magde
burg în favoarea echipelor gazde. O 
altă formație din Leipzig, Lokomotive, 
a obținut o prețioasă victorie în de
plasare, la Erfurt, unde a dispus de 
Turbine cu 1-0. Cel mai mare scor 
a fost înregistrat de Motor Karl 
Marx Stadt, care a dispus de Akti- 
vist cu 5-0. Meciul . dintre Dinamo 
Dresda și Dinamo Berlin a fost amî- 
nat din cauza timpului nefavorabil. 
In clasament continuă să conducă 
Empor Rostock cu 24 p., urmată de 
Motor Jena (24 p. — cu un gol
averaj mai slab), Chemie Halle 18 p.
Juventus a pierdut un punct prețios 

pe teren propriu
Etapa a XX-a (a treia din retur) 

din campionatul Italiei a complicat 
în oarecare măsură situația .din frun
tea clasamentului. In urmă victoriei 
obținute de Internazîonale în fața 
echipei din Catania (2-1), milanezii 
au acum același număr de puncte ca 
și liderul campionatului, Juventus 
(30 p.). Deși a jucat pe teren pro
priii, Juventus nu a reușit decît un 
meci nul (0-0) cu Fiorentina. Același 
scor s-a înregistrat și în meciul Pa
lermo—Bologna. Un alt meci nul au 
realizat echipele Atalanta și Milan 
(2-2). Trei echipe manifestă o formă 
bună: Roma, Lanerossi și Napoli. 
Roma a cîștigat în deplasare cu Mo
dena cu scorul de 3-1, iar la Genova 
partida dintre Lanerossi și Sampdo- 
ria, s-a încheiat eu același scor. In 
fine, Napoli a cîștigat cu 2-0 jocul 
cu Spăl. In clasament conduc Ju
ventus și> Internazîonale cu cîte 30 p, 
urmate de Bologna 26 p, Lanerossi 
24 p, Milan și Spăl cu cîte 23 p, 
Fiorentina 22 p, Roma 21 p, Ata
lanta 20 p, Catania și Napoli cîte 
19 p etc.

Sedan — la prima înfrîngere după 9 
victorii consecutive

In campionatul Franței, etapa de 
duminică a fost din nou incompletă. 
Motivul ? Timpul nefavorabil și te
renurile impracticabile. Din cele 10 
meciuri s-au disputat doar 6. O par
tidă deosebit de pasionantă s-a des
fășurat la Nice, unde echipa locală

Pe scurt m
U.R.S.S. va pleca în Suedia, la cam
pionatul mondial de hochei cu mingea.
• Meci internațional de handbal mas

culin la St. Gali : Elveția—Olanda 15-14 
(11-4).

Tamas Gabor (Ungaria) a Ieșit în
vingător în turneul internațional de 
spadă, „Cupa Spreafico“, desfășurat la 
Milano.
• Ultimele concursuri din cadrul 

5,preolimpicelor“ de schi-fond din Aus
tria au programat probele din cadrul 
combinatei nordice. Cursa de 15 km a 
fost ciștigată de Horst Mohewald 
(R.F.G.) cu 56:10,8. La sărituri speciale 
pe primele locuri s-au clasat japonezii 
A. Takushi (cu sărituri de 75 m) și 
Kukushi. Proba de combinată nordică

pe marginea folosirii acestei prt 
„catapult*.

Sezonul trecut a cunoscut, dati 
„sticlei*, mi numai o masivă îmbun 
țire a performanțelor tuturor săritor 
dar a reaprins în sufletele iubitei 
atletismului, ideea celor 5 metri, 
ses, Tork, Nikula, ca să vorbim nu 
ile dțiva dintre marii săritori ai lu 
au reușit să se apropie doar la cî 
centimetri de/ această „graniță*. Și < 
ce n-a. reușit să ne aducă 1962, 
adus acest an : simbăta, în sala 
Pajnlahti, tânărul săritor finlandez P 
Nikula a trecut peste 5 metri, realii 
cu 5,10 m un nou record mondial 
teren acoperit.

Evenimentul acesta a fost consem 
de acum, în paginile tuturor dar 
din întreaga lume, dar așa cum ret 
ca Donald Bragg, fostul recordman 
lumii cu prăjină (le metal, rămîne 
stabilit cît de mare a fost contribi 
omului și cît cea a... sticlei ? Dur < 
prea puțini se mai gîndesc, de «o 
la acest lucru, din moment ce pră 
„catapult* a primit și învestitura u 
zării ei oficiale, prima săritură p 
5 metri, marchează un moment impori 
în atletismul mondial și deschide i 
mul către alte și alte performanțe 
valoare, spre... șase metri !

R.

cea mai mare s 
cu 2-1 pe Sedan,

PE GLOB
a produs 
învingînd
campionatului, neînvinsă în ultim 
9 meciuri. Arbitrul Marcel de H 
cunoscut în țara noastră din turn 
U.E.F.A. a condus foarte bine. Ce 
lalte rezultate : Lyon—Bordeaux 1 
Marseille—Monaco 2-4, Reims—Toulo 
1-0, Strasbourg—Rouen 3-0 și St; 
Francais—Nancy 2-0. Clasament : 
dan 36 p, Monaco 33 p, Lyon 32 
Bordeaux și Reims cîte 31 p etc.

In „Cupa campionilor europeni 
ți „Cupa cupelor"

Luna februarie programează 
meroase întîlniri în cadrul a 
competiții internaționale de mare 
teres : „Cupa campionilor europe 
„Cupa cupelor" și „Cupa orgșel 
tirguri". Și aceste meciuri (sfert 
de finale în toate trei competi 
trebuie să se dispute la datele fix; 
deoarece sînt legate de termene, pe 
care nu se poate trece 
aduce perturbări restului 
lui.

O 
lunii 
F.C.
lor europeni". Miine urmează să 
dispute alte două întîlniri:

Reims (Franța)— Feyenoord (Oi 
da) în „Cupa campionilor europeni* 
O.F.K. Beograd (Iugoslavia)—Na; 
(Italia) în „Cupa cupelor".

In continuare, programul prev 
alte întîlniri la datele de 13 și 
februarie.'

fără a_

Iapartidă a și avut loc 
ianuarie: Galatasaray Is 
Milan (1-3) în „Cupa c:

•. Duminică la Split: Iugoslavi 
Bulgaria 1—1 (1—9), în primul n 
din cadrul preliminariilor Turnei 
U.E.F.A. Au marcat: Takacs (min. 
și Arsenov (min. 50). Returul va 
vea loc la Sofia.

Lotul R. P. Ungare 
pentru „mondialele" 

de tenis de masă
Federația de tenis de masă din R. 

Ungară a anunțat organizatorilor « 
pionatelor mondiale de la Praga c 
ponența echipei. La masculin vor p; 
ci pa Falia zi, Berczik, Rozsas, Koi 
II și Foldy (echipe). La probele i 
viduale mai participă Ilarcsar și Sa» 
II. La întrecerile pe echipe Ierni 
participă jucătoarele : Foldy, Luk 
llovesi. Poor. La simplu feminin 
participă Papp și Faludi.

La probele de dublu mascurul vor 
perechile : Fahazi—Berczik, Rozsa 
Foldy, Ilarcsar—Kovacs II. Iza pro 
de dublu feminin vor juca : Foldy— 
vesi, Lukacs—Poor; Papp—Faludi.

a fost ciștigată de Georg Thoma (R.F 
463,954 p.

® In cadrul unei reuniuni de 
profesionist, care a avut loc la Coț 
haga boxerul american Grifiths de 
tegorie mijlocie — junior (miji 
mică) a cîștigat prin K.O. în fața 
nezului Christensen, fost campion 
ropean. Grifiths urmează să-1 întîin 
că la Viena, în luna martie, pe c 
pionul Europei, Laszlo Papp.’
• Tînărul patinator sovietic Ol eg 

barov a corectat recordul mondial 
multiatlon cu prilejul concursului < 
fășurat la patinoarul Medeo de 11 
Alma-Ata. El a totalizat 182,763 pun 
obținînd în cete 4 probe următoa 
rezultate : 500 m — 42:8; 1 500 m
2:09,7; 5 000 m — 8:00,8; 10 000 m 
16:53,0. Recordul lumii, recunoscut 
Federația internațională, este de 18- 
puncte și a fost stabilit cu 8 ani 
urmă de Dmitri Sakunenko.
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