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ima gală a turneului de 
ie, programat de Fede- 
Romînă de box, s-a con- 

; marți seara în sala Flo-

liștii cei mai în formă la ora 
actuală, candidați la tricourile 
reprezentativei care urmează 
să întîlnească echipa Poloniei,

boxerii „consacrați", 
de obicei cu victorii

jan al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P. Romîna
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seinii spectaculoase în ultima reuniune de selecție

(stingă) a avut inițiativa aproape în tot timpul meciului 
win Ion. Ială-l pe boxerul de la Steaua trimițind o directă 

de dreapta
Foto : P. Romoșan

dintre 
creditați 
sigure, au trebuit să depună 
mari eforturi pentru obținerea 
deciziei, iar în cazul fostului 
campion al categoriei ușoară, 
Marin Ion, acesta a trebuit să 
încline steagul în fața proas
pătului promovat la categoria 
ușoară, tinârul Ion Dinu. De 
altfel, cu această partidă ne-am 
propus să începem cronica de 
față, deoarece, după părerea 
noastră, duelul Dinu—Marin a 
fost foarte interesant

Prima repriză, deosebit de 
spectaculoasă, se caracteri
zează prin schimburi de lovi
turi puternice și variate. Dinu 
pornește decis la atac, avind 
de partea sa tinerețea, viteza 
și... dorința de afirmare in ca
tegoria ușoară, iar Marin, teh
nica, experiența și cunoscuta 
lui lovitură de dreapta, puter
nică și precisă. Era greu de 
întrevăzut ciștigătorul. 
însă că in repriza a 
după un minut de luptă 
brată. Dinu intensifică 
de execuție, plasind 
fulgerătoare,
pe Marin să-și valorifice mo
bilitatea In ring. Pregătindu-și 
bine atacurile și prudent nu
mai cit trebuie. Dinu lovește 
sec, cu ambele brațe, la corp 
și la figură, făcindu-și adver
sarul „groggy“. Singurul lucru 
care i-a rămas de făcut lui 
Marin a fost să țină, pentru 
a întrerupe ploaia de lovituri. 
Și acest lucru s-a petrecut 
pină la sfirșitul partidei. Vrem

M. COSTEA 
R. CALARAȘANU

(Contâuuwe In pag. a 2-a)

Iată 
doua, 

echili- 
viteza

lovituri 
care-1 împiedică

țimbâtâ $1 duminică la București S* Brașov

Dubla intilnire de hochei R. P. Romînă-B. P. F. Iugoslavia
• SELECȚIONATA DE TINERET A R.P. POLONE JOACĂ ÎN CAPITALĂ • LOKOMOTIV 

PARTICIPĂ LA „CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI"MOSCOVA

Popularitatea de care 
cură boxul la noi, ca și 

că turneul de selecție 
să desemneze pe pugi-

Începe sezonih.
CURSURILOR ATLETICE

IMPORTANTE
a sfirșitul săptăminii vi
se vor desfășura in sala 

.sea II întrecerile din 
ooncursului republican 
juniori și junioare. Con- 
propriu-zis va avea loe 

ă, urmînd ca duminică 
panții să-și treacă nor

ths oontrol. Programul 
de următoarele probe 5

I : 50 m, 55 mg, lun- 
triplu, înălțime, prăjină, 
te ; juniori II : aceleași 

mai puțin triplu salt; 
re I și II : 50 m, 40 mg, 
e, înălțime, greutate.

a făcut și de astă dată ca sala 
Floreasca să fie arhiplină.

După gongul care a marcat 
sfirșitul celei de a 12-a intîl-

_ niri din programul serii, spec
tatorii s-au arătat In cea mai 
mare parte satisfăcuți. Asista
seră la partide viu disputate, 
care au purtat amprenta unei 
deosebite combativități și a 
unei preocupări evidente pen
tru îmbunătățirea execuțiilor 
tehnice. Spre deosebire de alte 

! reuniuni, de data aceasta, mulți

După întîlnirile cu reprezen
tativele Franței și R.D. Ger
mane. selecționata de hochei 
pe gheață a țării noastre sus
ține, la sfirșitul acestei săptâ- 
mini. o nouă dublă intilnire 
interțări. Adversarii hocheiști- 
lor noștri vor fi de astă dată 
cei mai buni jucători din 
R.P.F. Iugoslavia. Intilnirile 
sini programate la București 
(simbătă. ora 18, pe patinoarul 
din parcul sportiv „23 August) 
și Brașov (duminică 
Meciurile prezintă o 
tanță deosebită pentru 
noastră, care va face 
acest prilej — o utilă
care înaintea campionatelor 
mondiale de la Stockholm, 
chiar in compania unuia din 
adversarii cu care se va intilni

în grupa B. In tot timpul a- 
cestei săptămmi, Czaka, Io- 
nescu, frații Szabo, Calamar, 
Andrei și ceilalți componenți 
ai lotului și-au continuat cu 
atenție pregătirile, sub condu
cerea antrenorilor Mihai 
maropol și Ion Tiron.

Reprezentativa R.P.F.I.
anunțat sosirea pentru miine. 
Vor face deplasarea la Bucu
rești următorii jucători : Geor-

Fla-

și-a

gievici, Novak, Ravnik, Brun, 
Trebusak, Tișler, Fele, Smolej, 
Velentar, Klinar, Bogo, Oblac, 
Zupancic, Ancevic, Djordjevlc, 
Tomic și Medja. După cum 
se vede, din lot fac parte doi 
jucători care au evoluat dumi
nică la București în echipa 
Steaua roșie Belgrad : porta
rul Georgievici și atacantul

(Continuare in pag. a 4-a)

seara), 
impor- 
echipa 
— cu 
verifi-

Astăzi, start în campionatul 
republican de patinaj viteză

Buletinul „Cupei Sportul popular"
• In ultima sa ședință. fede

rația de handbal a stabilit locul 
de disputare a mec» ului de ju
niori CS.M. Reșița—C.SS. Har
ghita Tg. Mureș, din cadrul eta
pei de duminică a competițivi 
Intilnirea se va

• Tn 
o dubli 
2 din 
Ploiești,
simbătl. in sala Floreasca, după 
următorul program ;

Ora 18 : S.S.E. nr. 2 Bucu
rești—S.S.E Ploiești (junioare).

Ora 19 : S.S.E. nr. 2 București 
—S.S.E. Ploiești (juniori).

• Din programul de duminică 
(a doua etapă a fazei intercen-

disputa la Ka*

este programat! 
între S.S.E.

Capitală 
intilnire

București și S.S.E. din 
Meciurile vor avea loc

nr.

i zilele de 2—3 martie 
desfășura, tot în sala 

>ca, concursul republican 
seniori și senioare. în 

n figurează aceleași 
ca și la juniorii și ju- 
e de categ. I.

ca.m- 
cros, 

vor 
Cra-

trecerile finale ale 
>lor republicane de 
ual și pe echipe, 
»c în acest an la
n ziua de 10 martie. Cu 

ocazie se vor disputa 
arele probe : 1.000 m 
e I, 3.000 m — juniori 
i — senioare și 8.000 
»ri.

I, 
m

mpionatele republicane 
s vor constitui cel mai 
orilej de selecție a echi- 
reprezentative care vor 
>a la 31 iulie, la Istan- 
cea de a VIII-a ediție 

ilui Balcanic.

Privind tabela recordurilor 
republicane la patinaj viteză 
observăm insă că ultimele per
formanțe au fost înscrise nu
mai in dreptul categoriilor co
pii și juniori. Seniorii și se
nioarele au rămas — pină 
acum — datori. La această ca
tegorie sînt unele recorduri 
care, deși nu au o valoare 
deosebită pe plan european, se 
mențin nemodificate încă din 
anul 1955.

tre) se detașează meciurile de Ia 
Reșița și București, la juniori, 
și oel de Ia Timișoara, la junioa
re. Partida G.S.M. Reșița-—Har
ghita Tg. Mureș se anunță ex
trem de echilibrată și deschis* 
oricărui rezultat. Ambele formații 
au avut o comportare bună dumi
nica trecută, cînd au câștigat în 
deplasare.

De asemenea, interesant pro
mite să fie și joou.1 de la Bucu
rești, dintre S.S.E. nr. 2 și S.S.E. 
Ploiești (juniori). De remarcat 
că aceste echipe s-au mai întîlnit 
și anul trecut, în cadrul aceleiași 
competiții și în aceeași etapă. 
Atunci a învins S.S.E. nr. 2 co 
17—II și s-a calificat pentru 
turneul final.

La a V-a ediție a „Concursului international
9 9

LA COMISIA CENTRALĂ DE ORGANIZARE l 
PARTACHIADEI OE IARNĂ A TINERETULUI:

sînt prielnice pen- !

Spartachiadei

trucît anul acesta condițiile climaterice 
lesfășurarca sporturilor de iarnă Comisia centrală de orga- 
e a stabilit ca întrecerile în cadrul etapei 1 a f.
»rnă să se încheie la data de 20 februarie.
perioada care a mai rămas pînă la încheierea primei etape ’ 

Iiile regionale și raionale ale UCFS și comitetele regionale v 
ionale ale U.T.M. au datoria să ia în comun măsuri efi- | 
5 oare să asigure, mai cu seamă la sate, antrenarea unui ,

Astăzi vor începe la Tușnad 
întrecerile din cadrul campio
natelor republicane de patinaj 
viteză.

Cei peste 50 de participanți 
la campionate, reprezentînd ora
șele Cluj, Brașov, București, 
Tg. Mureș, Miercurea Ciuc și 
Tușnad au privit cu toată se
riozitatea importanta competi
ție la care au fost chemați 
să ia startul. Ca dovadă a bu
nei lor pregătiri stau mărturie 
cele 6 recorduri republicane 
pe care le-au îmbunătățit la 
concursurile premergătoare dis
putelor finale.

— In fotografie: Victor Soți- 
rescu (Dinamo), unul dintre frun

tașii patinajului nostru de viteză 

surprins in timpul unei curse pe 
pista de gheață a lacului Ciucaș.

Foto : G. Ștefănescu

A V-a ediție a „Concursului in
ternațional al R. P. 
anunță deosebit de 
Pină in momentul 
F.R.S.B. a primit 
participării unor schiori fruntași 
din următoarele țări; Austria, 
R P. Polonă, Franța, Italia, R. 
P. Bulgaria, Finlanda, Belgia,

Romine** se 
interesantă. 
de fată, 

confirmarea

Baschetbalistele de la Partizan Nori Sad ne vizitează țara

ECHIPA OASPE SUS|!NE PRIF1UL MECI
MÎINE, Cil RAPID BUCUREȘTI

Răspunzând vizitei făcute de 
campioana tării noastre Rapid 
București, în luna decembrie a 
anului 1962, echipa feminină 
Partizan Novi Sad va susține în 
Capitală trei jocuri. Formația 
oaspe deține o bună valoare, ea 
fiind clasată pe locul III în cam
pionatul R.P.F. Iugoslavia Din 
componența lotului distingem pe 
Gizela Ferenc (1,71 m — 20
ani), de 32 ori interna f ion* I* 
care este cotată ca una dintre 
cele mai bune jucătoare de bas

chet din Europa. Alături de ea 
vor mai evolua Julia Pavlik 
(1.68 m — 18 ani), Marija Mica 
(1.69 rn — 19 ani) — ambele mem
bre ale reprezentativei R.P.F. 
iugoslavia, Ljubica Petrov (1.65 
m — 17 ani), Stanka St osiei 
(1.67 m — 16 ani), Jagoda Sto- 
janorici (1.69 m — 19 ani).
Eta Kozina (1,74 m — 17 ani). 
lrena Juhasz (1,71 m — 18 ani). 
Ana Gal (1.65 m — 19 ani),

(Continuare In pag a 2-a)

R. P. Ungară, R. D. Germană, 
R.P.F. Iugoslavia și R. S. Ceho
slovacă. Nominal a fost anunțat 
lotul Italiei care va cuprinde pe 
cunoscuta soțioară Pia Riva (lo
cul IV în proba de ooborîre Ia 
Jocurile Olimpice de Ia Squaw 
Valley și locul II Ia concursul 
disputat anul trecut Ia Chamo
nix), Helmut Gartner, Bruno Pia». 
zalunga. Belgia va fi reprezen
tată de Patricia du Roy de 
Bliqui, iar Finlanda de Ai kala 
etc.

Azi, meciuri de fotbal 
in Capitală

Pe stadionul Progresul din 
str. dr. Staicovici sînt progra
mate azi trei interesante par
tide amicale de fotbal. Ele se 
desfășoară după următorul pro
gram :

ora 10 : Lotul de juniori — 
Steaua (tineret) ;

ora 11.30 : Dinamo Bucu
rești—Dinamo Obor ;

ora ’ 4,00 : Progresul—Rapid 
(tineret).



ln discuția plenarei: activitatea sportivă de mase |
*

‘ Un loc important în discuțiile P*r- 
ticipantilor la recenta plenară a con
siliului regional UCFS București l-a 
ocupat dezvoltarea activității spor
tive de mase. în această direcție a 
fost, subliniat faptul că, în anul 1962, 
s-au realizat unele succese, în spe- 
«ial, în ceea ce privește creșterea 
numărului de participanți la tradițio
nalele competiții de mase. Astfel, la 
diferitele concursuri 
prilejul

organizate cu 
prilejul desfășurării Spartachiadei 
de vară au luat parte 20X000 tineri 
și tinere, față de 131.000 de concu- 
rențî la Concursul cultural-sportiv al 
tineretului organizat în anul 1961. De 
asemenea, rezultate dintre cele mai 
bnne în angrenarea unui cit mai 
mare număr de participanți au fost 
re&Tizate în ca
drai „Cupei Agri
culturii0. In eta
pele superioare ale 
acestei populare în
treceri sportive d’e 
mase, reprezentan
ții regmnii Bucu
rești au obținut o 
frumoase, in mod 
tism unde au cîștiga>t 11 din cele 18 
probe ale fazei de zonă (finala). Acest 
fapt demonstrează că, paralel cu 
dezvoltarea activității sportive de 
masă, în această regiune s-au făcut 
pași însemnați înainte și în privința 
îmbunătățirii muncii de selecționare 
și de promovare a elementelor tinere 
și talentate.

In același timp, a fost scos însă în 
evidență faptul eă în ceea ce pri
vește activitatea sportivă de mase 
în regiunea București se manifestă 
totuși lipsuri serioase. Este vorba, 
în primul rînd, de 
dovedită de unele 
n-izații sportive din 
rești față de buna 
trecerilor sportive < 
așa se poate explica faptul 
95 de asociații sportive din această 
regiune nu s-au desfășurat nici un 
fel de competiții în cadrul primei 
etape a Spartachiadei de vară a ti
neretului. O mare parte dintre a- 
ceste asociații se află în raioanele 
Prtești, Alexandria și Lehliu. Au 
existat numeroase cazuri, cînd în
trecerile din cadrul primei etape a 
Spartachiadei de vară a tineretului 
au fost organizate în pripă, fără 
să se asigure o largă participare a 
tineretului și, în mod deosebit, a 
elementului feminin. Unele asociații 
sportive mari, cu largi posibilități 
organizatorice, nu s-au preocupat 
în mod serios de felul în care se 
desfășoară întrecerile Spartachiadei 
de vară. Așa s-au petrecut lucru
rile la Șantierele Navale Oltenița, 
Șantierul Naval Giurgiu, Steagul 
roșu Giurgiu, precum și la asocia
țiile sportive sătești din comunele 
Mereni, Mîrșa, Blejești (raion Vi
dele), Belintin Deal, Poienari Ulmi 
(raion Titu). Mai mult chiar, în ra
ioanele Giurgiu, Răcari, Fetești, Ro
șiori de Vede, Titu și Videle nu 
s-a acordat atenția cuvenită organi
zării etapei pe centre de comune și 
etapei raionale, care s-au desfășurat 
cu un număr mic de concurenți.

Lipsuri serioase s-au semnalat și 
în organizarea activității turistice 
de ma.se, precum și a duminicilor 
cultural-sportive. Aceste forme sim
ple care pot contribui totuși într-o 
largă măsură Ia înviorarea activi
tății sportive de mase au lost negii-

jate de activiștii din cadrul unor or
gane și organizații sportive din re
giunea Bueurești. Spre exemplu, 
tovarășii Aurel Badea și Paul Iorga, 
activiști ai consiliului raional UCFS 
Videle, nu au ajutat și nu au îndru
mat consiliile asociațiilor 
din acest raion în 
voltare a turismului 
ce explică numărul 
oameni ai muncii 
trecut în diferite acțiuni

sportive 
munca de dez- 
de mase, ceea 
mic (498 l) de 

angrenați anul 
turistice. 

De asemenea, din lipsa de preocu
pare a tovarășilor Virgil Andreescu 
și Ștefan Ghiță, activiști ai consiliu
lui raional UCFS Titu, anul trecut 
în acest raion

ORGANIZAȚIEI

nu s-au organizat 
dee.it 2 duminici 
cultural-sportive î 
Aceasta, cu toate 
că biroul consiliu
lui regional a tra
sai ea sarcină or
ganizarea, 
țin a

nici cultural-sportive 
comună.

Lipsa de disciplină, 
răspundere în îndeplinirea
sarcinilor se pare că este 
caraeteristte pentru 
organizații 
București. 
Consiliului 
astfel de 
fapt, deși
anii trecuți principalul neajuns în 
activitatea sportivă din această 
giune este slaba preocupare pentru 
întărirea și dezvoltarea 
activității 
nu s-au
îmbunătățire a situației 
nalizei temeinice a 
fiecărui raion și ale 
ciații sportive. Biroul 
gional s-a mărginit

serie de victorii 
deosebit la atle-

lipsa de interes 
organe și 
regiunea 

organizare 
de mase.

orga- 
Bucu- 
a în- 

Numai 
că î»

SiiBtăiă și duminică In Capitală

„Capa 1G Februarie1
CMtHrssi feaeriior sportivi

Atena Unirea din Capitală va găz
dui ta sflrșjtui săptăminii o compe
tiție tfoscbteă tinerilor popicari. I» 
trecerile dotate eu trofeul „Capa 78 
februarie" vor reuni pe jucătoarele 
Și jucătorii ease nu depășesc 21 de 
ani. La Bueurești iși vor disputa 
teUietatea 40 de. fete și băieți care 

remarcat in ultima vreme. Prin- 
tce aceștia se numără Eeaterina 
Dam® II (Tg. Mureș), Luereția Rusu 
(București), 
țn). Valeria 
deveanu și 
Tușit Vass 
(Ptwiești) ș.
pășeaseă granița eelor 
respectiv 800 p.d.

întrecerile acestei competiții vor 
Rjuta la selecționarea lotului de pers
pectivă pentru întîlnlrile jjatemațio- 
nalv rezervate tinerilor popicari. Jocu
rile „Cupei 16 Februarie" încep sîsn- 
băWț la ora 8,30 și continuă dumi- 
Rleă de la aceeași oră.

Stana Emilian (Constan- 
Fedor (Mediaș), N. Mol
ii. durea (București), 
(Odorhei), I. Nicoleseu 

a. care au reușit să de- 
400 p.d. și

cel pu
tinei dumi- 
in fieeare

de

sportive 
Chiar în
regional

lipsuri. Datorită
se cunoștea că încă

simț de 
ia timp a 
un lucru 

organe și 
regiunea

anele 
din 

munca Biroului 
s-au manifestat 

acestui 
d<n

sportive de 
luat măsuri

re-

în trecut 
autocritică" 

măsuri pen- 
lipsuri. Să

continuă a 
mase, totuși 
concrete de 
pe baza a- 

posibilitățifor 
fiecărei aso- 

consifiulpi re- 
Și

să-și facă o... „severă 
și să adopte un plan de 
tru remedierea acestor
fie oare aceasta suficient ? Faptele 
au dovedit că nu ! îndeplinirea prin
cipalei sarcini pusă de partid in 
fața organizației noastre, aceea de a 

de 
cit 
ai

dezvolta activitatea sportivă 
mase, avigurhrd cuprinderea unui 
mai mare număr de oameni
muncii, a întregului tineret, in prac
ticarea exercițiilor fizice, potrivit
eu vîrsta și dorințele fiecăruia, nu 
poate fi dusă la îndeplinire numai 
prin „autocritici" de acest gen. Aci 
este nevoie de o bună organizare a 
muncii, de asigurarea unei perma
nente activități de îndrumare și 
control, in așa fel încît sarcinile să 
fie duse Ia îndeplinire în 
tea lor și nu m funcție de 
rile 
pala 
să-și

Iată
care

totalita- 
aprecie- 
princi- 
trebuie

atenția consiliul re- 
București. Imbunătă- 
de muncă, reușind 

competență și autori-

fiecărui activist, 
problemă spre 

îndrepte 
gional ' UCFS 
țindu-și stilul 
să asigure cu
tate conducerea și îndrumarea acti
vității sportive din aeeastă re
giune, membrii biroului, ai consi
liului regional pot fi siguri că la 
viitoarea 
mai fi în 
critica...

analiză a muncii nu vor 
situația de a-și face auto-

Știința —Steaua

Voroneanu

nervi ar

anga

categoriei semimijlocie

folosi 
antre 
cuve

avantaj minim ; S. Birsu ( 
b.p. P. Anghel (Progresul) cfe 
numărat în prima repriză) 
unei reveniFi viguroase și

să-și dez 
un dtrec 
asta nu 
din reps

desfășurat
— Știința 
a căști gat

Constanța (m); Tg. MUREȘ: Mureșul 
Voința București

pîaă 1 
ring, 
nici 
lotulu 

i pregă

D. Răg 
partidă li

Astăzi, la Cluj

Meciuri spectaculoase

(tlrmave din pag. 1)

se

Dinu a 
câ din

subliniem că victoria lui 
t determinată de faptul

și

mare. Credem că 
antrenorii lotului 
Dinu se impune 
Dinu, departe de

Felea 
după

Șt. 
Ivan

câ 
cu
a

acest frumos succes,
muncească și mai bine pentru a

este clar pen- 
reehemarea 
necesitate și 
se mulțumi 
are datoria

meciul i-a 
atit Puiu, cit și 
tras concluziile

(de la ora 10) în 
ste Guttenberg, rewnw 
concursului de callfiea

arunca, se 
i-a scăzut 
ori „plon- 
cîștigat in 
regăsit ca-

Craiova) b.p. T. 
meei desfășurat 
dă mai tare" ; 
Galați) b.p. I.
țtanul, la primul meci in cat. 
grea, a evoluat satisfăcător.

org
19)

sa

Derbiul campionatului masculin:

Cu această ocazie, atit 
cit și in țară, vor putea 
citeva partide de mare 

pentru clasament. Capul 
întîlnirea de

(O.
★
desfășurat la 

dintre echipa locală

Astăzi se desfășoară întrecerile 
ultimei etape din turul campionatelor 
republicane, 
în Capitală, 
fi urmărite 
importanță
de afiș este, desigur, 
la Cluj dintre Știința (singura echi
pă neînvinsă în campionat) și Steaua 
București. în cazul unei victorii a 
studenților, Știința se va distanța 

'Ia 4 punete de principala ei adver
sară, iar dacă Steaua va reuși de 
data aceasta să ciștige la Cluj (în 
campionatul trecut a pierdut la o 
diferență minimă), atunci militarii 
vor prelua șefia clasamentului.

Un alt meci masculin, care a pa
sionat întotdeauna publicul bucureș- 
tean, va avea loc astâ-seară la sala 
Floreasca (ora 18,45). Se întîlnesc 
două formații cu stiluri de joc dife
rite, Dinamo București și Rapid, 
fruntașe ale seriei a II-a. După 
toate probabilitățile cele două echipe 
vor folosj loturile lor complete. Pro
gramul de la Floreasca este comple
tat cu jocurile Olimpia—J.C.F. tf) 

la ora 16,00 și Progresul—Voința lași 
(m) la ora 17,20.

în țară se vor mai desfășura urmă
toarele partide : CRAIOVA : C.S.0.— 
Știința București (m); ORADEA: 
Dinamo-Politehnica Cluj (m); C.S.O. 
—S.S.E. Constanța (f); Voința— C.S.M.S. 
lași (f); CLUJ: Șttința-V oința Tg. 
Mureș (f); GALAȚI: C.S.O.-Farul

• Marți s-a 
meciul masculin 
Voința și Știința Bueurești. Jocul a 
fost de un slab nivel tehnic, ambele 
echipe manifestînd serioase lacune în 
apărare și atac. Știința a cîștigat 
cu scorul de 59-54 (26—24) datorită 
unui plus de eficacitate în arun
cările din acțiune. Paraschivescu (22) 
a fost cel mal eficace jucător al 
bucureștenilor, în timp ce de la 
ieșeni, cele mai multe puncte le-au 
marcat Todirașcu (11) și 
(11). (E. Ursu-coresp.)

Aseară, în Capitală, s-a 
meciul feminin Progresul 
Timișoara. Echipa oaspe 
cu 46-45 (17—26).
A. S. ROMAN . ȘTIINȚA TG. MU
REȘ 53—«1 (29—281

Emil Niculescu. unul din jucătorii . 
bază ai echipei Steaua

ultima reuniune de selecție

BASCHHBAUSTEtf
IA PARTIZAN mi SAD
SE VIZITEAZĂ TARA
(Urmwe c&n pag. 1)

AnaMaria Klir (1,75 m — 19 ani) 
Mc Miros (1.82 m — 20 ani).

Partizan Novi Sad, după eum se poate 
,vedea este
de vîcslă
oaspe va 
cunoscuta 
A« Kaluseviei (1,78 

, selecționa tă de 95 de ori 
tiva R.P.F. Iugoslavia.

• Rapid Bueurești va juca de dotiă 
ori cu etthipa oaspe. Primul meei se va 
,disputa vineri in sala Floreasca (ora 
19.30), a vinzi în deschidere jocurile 
feiniwine Unirea—Știința Timișoara (ora 
16,45) și Progresul—Voința Brașov (ora 
18,10). Meciul revanșă este programat 
duminică, tot la Floreasca, 
16,30. Simbătă, echipa oaspe va juca 
cu o selecționată de tineret a 
(sala Ciulești — ora 19,30).

Feroviarele au făcut pregătiri spe
ciale pentru aceste intîlniri pe care le 
consideră ca o bună verificare in ve
derea debutului lor în actuala ediție 
a „C.C.B.".

o echipă foarte tîoără (media 
este 19 ani !). Formalin 
veni la București întărită ou 
jucătoare 'mteina|ională Smilf- 

in — 29 ani), 
in reprezent a-

la ora

Capitalei

să î 
fost 
prima clipă în care și-a pus adver
sarul in dificultate nu i-a mai lăsat 
acestuia nici un moment de răgaz, 
pistonindu-l cu o viteză din ce în ce 
mai 
teu 
ltri 
că 
eu 
să i 
deveni cel mat bun „ușor" al nostru.

La „muscă", Ciucă a învins la 
puncte pe Otvos (C. Turzii), un tînăr 
foarte talentat, în plină afirmare, și 
care trebuie să se bucure de toată 
atenția. In ceea ce privește posibi
litățile sale (mobilitate, viteză de 
reacție, lovituri precise și puternice), 
este elocvent faptul că pentru a 
eîștiga, Ciucă nu numai că a trebuit 
să se întrebuințeze foarte mult, dar 
la un moment dat „pierduse busola", 
se enervase și astfel se 
agita prea mult, ceea ce 
din eficacitate, de două 
jind" în... gol. Ciucă a 
repriza a treia, cind și-a 
dența, valorificîndu-și superioritatea 
tehnică prin lovituri clare, rapide și

variate. Credem că fără 
cîștigat mai ușor.

„Cocoșii" N. Puiu și 
(Medgidia) au furnizat o
sită de claritate, in care tehnica 
rămas pe ultimul plan. Deși superi® 
lui Răgâlie (pe care l-a învins 
puncte), Puiu a făcut imprudența s 
se lase prea deschis și să se 
jeze în boxul obstructionist al 
sarului.

Ctrpa de iarnă1*

CALIN ANTONESCU

ti

® In urma rezultatelor înregistra-
te săptămma aceasta în întilnirile
majscwline din București, clasamentul
se prezin-tă astfel :
1. Steaua 13 10 0 3 313:201 20
2. Știința 14 7 4 3 305:284 18
3. Dinamo Buc. M 8 1 2 252:J0« W
4. Rapid 13 7 2 4 200:235 Ifi
5. C.S. Școlar 13 C 1 fi 237:281 13
fe Rafinăria Teleajen 12 4 2 8 21712M 30
7. Dinamo Bacău 13 2 1 10 230:315 5
s. Metalul 23 August 13 1 1 11 214:330 3

J'tud dur gutei ui Hupid Kucmtejti—RuJuuum 'l’elutjen, dispuiut iu salo i'turassai

• BUZĂU. Zilele trecute s-au ter
minat întrecerile din cadrul „Cupei 
de iarnă". Pe primele locuri s-au cla
sat echipele Voința (masculin) și A- 
vintul—Școala Pedagogică (feminin), 
Duminică. Voința va intilni pe C.S.O. 
Ploiești in finala centrului Ploiești, 
Avîntul—Școala Pedagogică, in lipsă 
de adversar, s-a calificat pentru etapa 
mtercentre. (C. CĂPAțInA, coresp).

• SIBIU. In finalele centrului Bra
șov s-au înregistrat următoarele re- 
z’ultat-e : Tractorul Brașov — C.S.M. 
Sibiu (f) M—9 (fi- 5) ; Dinam© Bra
șov — Textila Cisnădie (m) 28—17 
(13^-9).

• CONSTANȚA. După disputarea 
ultimei etape în fruntea clasamentelor 
se 20 p, S.S.E. 1—T6 P 

echipelor moeenT'me, 
p (golaveraj 104—26) 
p (golaveraj 302—20) 

echipelor feminine, 
coresp).

află Portul 
ia înteeeerea 
Spartac — 18 
S.S.E. I — 18 
m întrecerea

(V. BU4GVAI.A,
• TIMIȘOARA. Etapa regională a 

competiției „Cupa de iarnă" a iuet 
sfirșit. In ultima etapă s-a disputat 
meciul Tehnometal — C.S.M. Reșița, 
care s-a: terminat eu rexwlfeatul de 
24—24 (13—12). După consumarea celor 
6 etape pe primele lacuri s-au clasat 
C.S.M. Reșița cu 9 p, Știința Timișoa
ra — 8 p și Tehnomete] — 7 p. (A. 
GROSS, eeresp. regional).

• CLUJ. Ultimele două partide res
tante, disputate zilele trecute, n-au- 
influența* ordinea din clasamentul în- 
toeeerii eebipelor feminine. Pe locul 
întîi se situează Știința Babeș-Belyai 
cu 10 p pe Jocul doi — C.S.S. cu 8 
p. PPAUT, BADVANY, cores».)

Oricum, 
și credem că 
norii săi, au 
nite.

In limitele
tmărul C. Niculescu a confirmat vie 
toria asupra lui Mirza, învingind 
puncte și pe tenacele Grigore Enac 
(Brăila). Niculescu s-a remarcat di
nou prin stilul curat și eficace, pri 
deplasările derutante și loviturile iuț 
de dreapta. In ceea ce-1 privește 
Enache, am reținut forța pumnului
lucrul pe contre, îndeosebi in lupt 
de aproape. De altfel, în minutul do 
al ultimei reprize, a reușit 
echilibreze adversarul cu 
de dreapta la bărbie, dar 
putut remonta handicapul
zele precedente, cind Niculescu a e 
dus lupta.

La categoria pană, Andrei Oltean 
s-a prezentat în vizibilă ascenden 
de formă și a învins la puncte 
N. Moldovan (Reghin). Olteanu a avu 
inițiativa de- la început și 1 
sfirșit, s-a deplasat bine în 
lovit variat, și nu a irosit 
acțiune. Dintre componența 
se pare că are cea mai bună 
tire fizică și gama cea mai larg 
de lovituri. Moldovan a dovedit c 
raj, dar superioritatea adversarult 
l-a obligat la strictă apărare.

învingător prin abandon in repri 
a treia (lui Gh. Anton-Constanța 
s-a deschis arcada), Florea Pătrașe 
a evoluat totuși nesatisfăcâtor. Abi 
îa jumătatea reprizei a doua a 
venit ceva mai activ, a reușit — făr 
insă să convingă — să preia iniți 
tiva de la Anton — un boxer car 
lovește foarte puternic, cu ambe 
brațe. Este drept că spre sfîrș 
meeiului Anten a slăbit ritmul da* 
rită unei pregătiri diferențiate de e 
a lui Pătrașeu, dar nu putem teee 
eu vederea făptui că. fără răni» 
sa, rezultatul rămrnea deschis.

ALTE REZULTATE : N. C 
(Metalul) b.p. M. Cornel (Ploiești) 
eu un 
namo) 
a fost 
forită 
pasivității de neînțeles a boxer» 
de Ja Progresul. S. Bucurei (Cimpm 
b.p. I. Vișinescu (Cîmpulung 
M. Gheorghioni (Steaua) b.p. 
jan (Pasteur), după ce l-a 
trej; reprize ; St. Pandurii

(Brăila) într- 
principiul 

Cejan (C.S;
(Steaua). Găl

Mtisce 
N. 
rnena 
(D

* Asociația sportivă S.P.C. 
nizează astă-seară (de la ora 
duminică 
S.F.C. di» 
în cadrul' 
seniori.



ECHIPELE DE CATEGORIE B Recomandări utile în aritoansrtiil fc’dWhr pe timpul ienâ
IN AȘTEPTAREA RELUĂRII CAMPIONATULUI
ȘTIIMȚA GALATI : Pregătiri în tabăra 

studențească
echipei Știința Galați 

cu bine sesiunea de 
acum pleacă în tabăra 
de la Predeal, unde se 
pentru returul campio- 
conducerea antrenorului

Jurăioril 
pi-au încheiat 
examene și 
jtwdgnțească 
zor pregăti 
latwlui, sub 
[. lovicin. Fac parte din lot urmă- 
iorii jucători: Manta, State, Bulancea 
'portari), Pac, Gheorghe Cristian, 
ZTwrt, Dima, Moroianu (fundași), Șer- 
jănescu, Voicu II, Țintea (mijlocași), 
Pătm, lenescu I., Venturini, Neagu, 
Pătrașeu, Timiș II, Schmitzf elder, 
Vfinasion (înaintași).

D. GIBȚESCV, coresp.

antrena

se pregir

C.F.R. TIMIȘOARA : Șase 
mente săptămînaf

Echipa C.F.R. Timișoara
■ește cu seriozitate in vederea reiuă- 
ni campionatului, sub conducerea an- 
'.renoriler S. Bind ea și V. Gam. De 
menționat că echipa n-a făcut nici 

Pină- la 
antrena-' 
numărul 
treptat, 

la 6 an- 

3 intr-erupe re in- pregătire. 
I iMMirie s-an făcut două 
nente pe săptămină apoi 
antrenamentelor s~a mărit 
ijwngindu-se la 31 ianuarie
\renamente săptămânal. Două antre- 
boment^f se fac in sală iar patru in 
ier liber. Jucătorii se pregătesc cu 
nuttu eonștiineiazitate și tini dornici 
iă facă o figură 
Planat.

La antrenamente 
■ii jucători: Paint

frumoasă in cam-

iau parte urm ă to
ll drea, Fuchs Co

SOLOMONOVICI, coresp.

Pohova Pitești
it ântrcHCâză intens

După o scurtă vaeanțâ, jucătorii de 
a Prahova Ploiești au reînceput pre- 
țătivife cu ® deosebită conșflineiozl- 
al?e. Antrenamentele se desfășoară 
itfewc sub conducerea antrenorului 
riorian Fă tu, care are la dispoziție 
irmătorul lot de jucători : Mocanu, 
5h. Gheorghe, Giurea, Bageac. Ce- 
tolschi, Nicolescu, Neacșu, Mayer, 

Zinculescu, Georgescu, A san, 
iatoone, Starioîlovici, George Marin.

La antrenamentele Prahovei se 
iune un accent deosebit pe pregă- 
irea fizică generală. In acest scop 
e fac exerciții fizice speciale. Nu 
le mult a apărut și... balonul la șe
dințele de pregătire. Fotbaliștii joacă 
u multă poftă la „niiuțele* de Ia 
firșitul antrenamentelor și sint de- 
iși .să se pregătească cit mai le- 
neinie pentru retur, deoarece aspiră 
a un loc fruntaș în serie.

In fotografie, aspect de la un an- 
renament la două porți: portarul 
ă&can-Ur prinde balonul sub privirile 
ui Zinculescu și George Marin.

Text și foto : MIRCEA POPESCU

Invitație
*

Redajjsa revistei „SPORT" invită 
sportivii, antrenorii ți activiștii cui
burilor ți asociafiiior sportive, pe 
lefi cititorii săi din București, la o 
consfătuire ce Va avea ioc m safe 
«lubaiui Dinamo. din țoseaua Ște
fan cei Mare iw. O, în ziua de 
♦0 februarie tț*3. la orefe tă.30.

La această consfătuire se vor 
dezbate problemele ridicate de 
continuo îmbunătățire a conținu
tului ți prezentării grafice a revis
tei „SP©«T“.

După consfătuire, vor fi pre
zentate dtiuă filme sportive.

PRONOSPORT • PRONOEXPRES • PRONOSPORT

dreanUj
Neacșu,
Sur dan,
man, Iordăchescu,
Și laici. Ultimii trei sint juniori,

P. VESEL1N, coresp.

Feniaț, Petec, Zbircea, Talpai, 
Dragoș, Ghergheli, Girleanu, 
Dudaș, fonescu, Bălan, Ro- 

Andea, Popescu

RAPID FOCȘANI: Juniori promovați 
în lot

După o temeinică analiză a jocu
rilor din turul campionatului, Rapid 
Focșani și-a reluat pregătirile la 12 
ianuarie. Pregătirile sint conduse de 
antrenorul A. Tănăsescu. Gotul este 
format din următorii jucători: Ser- 
buleac, Dinulescu, Forgaei (portari), 
Blindu, Voicu, Isac, Drâgan, Arbone 
(fundași), Dainingher, Ciungu, Ma
rian (mijlocași), Enache, Ioanovici, 
Jugănaru, Cristian. Moldoveanu, Dra- 
gu, Siscă, Alexandrescu, Tirlică (a- 
tacanți). ' Ultimii doi din acest Iot 
sînt juniori, despre care antrenorul 
afirmă

Piuă 
se vor 
chipele
Flamura roșie Tecuci, CSMS Lași, Di
namo Bacău.

că au frumoase perspective. 
Ia Începerea campionatului, 
susține jeeuri amicale cu e- 
Voința Focșani. CSO Galati,

• Dună cum s-a mai aaanțat. erbîpa 
noastră de juniori care se peeșăteșt» 
pentru Turneul U.E.F.A. va participa 
peste scurt timp 1* traditienalul mrnfli 
care se organizează anual la Viaregsio, 
in Italia. Primul meci al acestei com
petiții se dispută vineri 15 februarie. 
Iată jocurile echipei noastre, care par
ticipă sub numele de Progres ui, in grupa 
B ;

sîmbătă 16 februarie, Ia Pisa : Progre
sul — Sampdoria.

luni 18 februarie, La Spezia: Saropdo- 
ria — Progresul.

In caz de victorie. Progresul va în- 
tflni miere uri 20 februarie, la Pîswia, 
echipa calificată dintre Fio ren tin a si 
Bayern crunchen, care fac parte din 
aceeași grupă. Simhâtă 23 februarie, în 
acelast oraș, se vor inxllni câștigătorii 
grupelor A și B. Finala este programată 
la Viareggio, in ziua de luni ?5 februarie.
• La sfîrșitul aceste: luni, și în pri

mele zile ale lui marne echipa noastră 
campioană Dinamo Bueureșîi va între
prinde un turneu in Izraei. Di na mo vist u 
vor susține trei jocuri, după următorul 
program :

27 februarie, la Tel Aviv, cu selecțio
nate divizionară (echipa peprexentarivâ 
a Israelului) ;

4 martie, la Ha if fa, cu selecționata 
orașului;

6 martie la Tel Aviv, cu echipa Ha- 
poel.

Înaintea jocurilor dîn Israel. dfciamo- 
viștii vor susține două meciuri de an
trenament la Nicosia (Cipru >. ea invitați 
ai clubului Alki Larnaca-, in 21Jele de 
24 și 25 februarie.

« Din cauza zăpezii mari și a visco
lului din R. P. Ungară, turneul echipei 
Rapid București a suferit o aminare de 
o săpCămină. Timpul nefavorabil a de
terminat, de altfel, și amina nea eu o

6. Spăl—Sampdoria. in mod normal, 
echipa din Ferrara nu poate avea 
emoții în aeeastă partidă.

7. Torino—Modena. Două eehipe care 
luptă să nu intre în „zonă". Posibi
litatea unui meci nul, nu trebuie ne
glijată. dar avantajul terenulw poate 
fi hotărîtor.

8-. Venezi»—Atfrl^nta, Pronostic 1, X !
9. Cosenza—Cagliari. Prima șansă o

are echipa gazdă, dar sa nu iritam, 
totodată, că aproape jumătate din par
tidele susținute de ea. s-au terminat 
la egaiâtate. Așadar : 1, X !

10. Feggia—Padova. Ambele echipe 
sînt î'n formă, dar șansele înclină de 
partea gazdelor.

11. Simmenthal—Lazio. Lazio este o 
echipă care își bazează jocul pe apă
rare. In consecință, pronostic X, 11

12. Udlnese—Messina. De Ia 25 no
iembrie, Udinese a făcut un adevărat 
tur de forță, nepierzînd nici un meci. 
Cele mai indicate pronosticuri : X și 1 !

13. Bologna—Juventus. La meciul spe- 
eint nw se poate fără „X” (re-a do
vedit-o) 1

aer

de-
pe

muscular. sau 
de vulnerabile 
rezistentei lor 

temperaturi

în această iannă pregătirea în 
liber a echipelor noastre de fotbal s-a 
desfășurat și se desfășoară într-un 
cor potrivit schiului și hocheiului 
gheață. Cu toate acestea, febra pregă
tirilor este pretutindeni în continuă 
creștere.

Ce pericole există pentru cei care 
se pregătesc zilnic în aceste condiții ?

1) Pot apare cazuri de îmbolnăviri 
ușoare, rmite (guturai), bronșite, farin- 
go-ami gdalite, laringite. afecțiuni acuta 
localizate deci Ia nivelul căilor res
piratorii superioare ;

2) Sinuzite?
3) Gripă ;
4) Leiiwu al* fibrei 

ale ligamentelor, destul 
datorită elasticității și 
precare în condițiile unei 
și umidități neobișnuite.

Torte acestea s'rnt doar eventualități 
care pot fi ^depărtate prin chera mă
suri preventive:

— Colaborare extinsă între medie 
și antrerwr. care să evite supralicitarea 
unor jucători, știut fiind că us orga
nise obosit e mai receptiv la infecții 
în condiții de frg și umezea Ii:

— Să se folosească zilnic echipament 
curat. e*Idorw« «t perfect nsrat. E «b- 
fîcient jd tricou gros cu m'-neră largă «i 
trening complet. Sint preferabil* ciorapii 
de tioâ. Ia ailcie ca temper al ară foarte

ale fotbaliștilor noștri

Știința Timișnara și-a alcătuit

prugranl mecixiler ie pregătire

Suporterii sliniewlilor ti bm soreai vor fi 
lipsiți de plăcerea de a asiste Ia pre- 
gttirilr favoriților lor pwiă la 15 februa
rie. Fotbaliștii de la Știința își vor con- 
timia pre fălirile mrrpmd de la 5 ie- 
bniarie pini Ia data menționați. Ia 
ITerculane.

Intr-o convorbire cu antrenorul lor — 
€. Rraun — am aflat «i cttera dintre 
datele ia care 
siesțme meciuri 
17 II cu IRTA 
eu Va gestul (la
Cmieva (la Timișoara), 28 II eu Știința 
Craiova (la Crarova). 3 IU cu A. S» 
Crișul (La Oradea), Î3 III cu Teba 
Arad (la Arad).

echipa timiforeanl 
de veri licăre. Iată-le:

vi
u

CFR (la Arad), 20 11
Arad), 24 11 e» StiisHa

PWOWOFXFItES

La tragerea speciafâ ProneexpFes 
di» 6 februarie KW3 au fost extrase 
din urnă următoarele numere :

36 38 H 4 21 34

Iftwnere de rezervă ; 4> 7
Numere extrase pentru premlHe 

în obiecte și bani :
Extragerea I 4» 34 13 9 2 7
Extragerea a Il-a 27 8 10 41 44 34 
Fond de premii : 1.132.002.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 13 ianuarie 1963, în Bucu
rești.

(Publică redactată de Loto-Prono- 
M>orU. 

scăzută este recomandabilă purtarea unei 
căci ulițe. Mîioile vor fi protejate eu 
mănuși ;

— înrăită mintea «3 fie largă, como
dă, evi.tîndii’-se astfel perturbarea circu
lației sîngelui la extremități ;

— Să se execute în cabină o „miero- 
încălzire**, pentru ca la ieșirea în aer 
liber să se poată continua cn exerciții 
energice. Ea trebuie să conțină r4)li> 
gatoriu mișcări de au-tomasaf (toți ab
solvenții I.C.F. ce lucrează actual
mente în fotbal au datoria să ră*pîn- 
dească metoda a ut orna s-a jului). mișcări 
variate de gimnastică, alergare pe loc 
pînă la sprinturi scurte, sărituri etc. 
Proeedînd astfel. în 10—12 minute se 
poate realiza o adaptare progresivă a 
organismului în proporție de 60—70% 
față de necesarul participării sportivului 
la partea fundamentală a lecției. Jucă
torii nu vor mai resimți afară senzația 
dezagreabilă a frigului, nu vo>r mai în
cepe lecția zgribuliți sau crispați :

— Se va insista asupra prelucrării 
profunde a musculaturii feții posterioare 
a membrelor Inferioare și anterointeme 
a coapsei ;

— Se pot folosi soluții sau ung-
▼ente revulsive ;

— Jucătorii vor fi în demna ți să
inspire «I să expire exclusiv pe nas.
Estv ooiHramdicat să se execute. cam
am vjjai recent la «teva echipe în a- 
ceasti perioadă. în pauzele dintre exer- 
ci|ii. mișcări numeroase și ample de 
respirație. In acest fel se introduc mase 
mari de aer rece sub presiune, care pot 
ca-ma prejudicii la nivelul căder res
piratorii superioare;

— Se voc evita, mai. ales îa zilele 
cu temperatură foarte scăzută. lecții 
lunci de iiumsiLale scăzută. Lecțiile 
trebuie bine organizate. desfășurate 
curgător, pantele între exerciții s5 fie 
scurse și nici In «prinsul lor jucă
torii să na se eotnpiacă intr-un repaus 
total.

Partea de încfceiere a lecția să fie 
scurtă, dar nu abolită.

Despre lovitura cu corpul (bodi-chek)
Unii dintre cititori ne-au «olici- 

tat să explicăm in coloanele ziaru
lui neetru ce este ..bodi-ehek'-ul, 
in timp ce aîtii au dorit să știe 
âe ce hocheUtîi din echipa repre
zentativă nu folosesc cu regularitate 
acest procedeu tehnic, foarte eCcace 
in oprirea acțiunilor adversarului. 
Pentru a le satis
face dorința, am 
cerut maestrului 
sportului Mihai 
Flamaronol. antre
norul iotului re
publican. să răspundă la aceste 
chestiuni.

-Bedi-cfcek--ul este • lovitură en 
cerpul permisă de regulameatai jo- 
entai de hochei pe gheață, deci ne- 
saacțienată de arbitri. Regulamen
te] precizează insă că lovirea anui 
adversar eu corpul trebuie execu
tată numai in jamătatea proprie de 
teren a echipei in apărare și că 
pentru aceasta jacăteml respectiv 
ns are vete sâ-?i ia an aviwt mai 
mare de trei pași. De asemenea, este 
intțriiad tevirca eu șerpui ha apro
pierea mantinelei, in această direc
ție făeîndu-se deosebirea intre pre
sarea sau blocarea undi jucător la 
mantinelă și lovirea tei eu eorpwl. 
Datorită ușurinței ou care este exe
cut al, alunei eind ai a tehnică oc- 
respunsătoare a patinajul ui și ei nd 
ești bine plasat pe teren, „bodi- 
eb.li"-Bi este eonsiderat ea un pro
cedeu tehnic extrem de folositor 
m deposedarea de pac a adversaru
lui și in destrămarea unei aeținni 
ofensive. Trebuie să preeeaes insă 
eă tevitura ea eerpal necesită in 
afcteă de eueaj și de • bană teh
nică a patinajului și amMă aSeași». 
Spmt acest intra, deuarace daoă 
jiteatenei advers au este deueebiiâ- 
bsai pentru a mr arai p»*ea sa-și 
continue acțiunea, atunci apără- 
torp) rises să creeze o situație di- 
fteilă te pcoeta Ink lata mwflvat

Cokal speciafisluiui

De la 1. E. B. S.
Lat casele de bilete din str. Ten Vidu 

și ageiHiia Pre seaport din eal. V isteriei 
m. 3, s-a a >ws 1» vî»»a?e bilete pe»*p» 
wtfnâtoarele : Ra>-

Partfiaan Nevisad la ba.sehei ftrari*- 
w w «Hn 8 IS’ e>a F7 de la sala Flereasea-, 
es.pl«-jw4 bas«bet>-velei dstntoe Ra>)»i4 
—Partizan N-ovisad și Rapid— 
ray în cadrul ,S€.C.E.“ de duminică 10.n 
începmd de la ora 16,30 și pentru în- 
Widrea de hochei pe gheață dintre rCv-

Antrenamentul se termină eu o Kait 
caldă, prelungită și cu ingerarea Ai 
băuturi ealde (ceai sau lapte, nu xlta> 
va). Jucătorii noștri trebuie 3ă înceapă 
a considera baia de la sfîrșitul lecției 
ca parte integrantă a antrenamentnini 
și nu doar ca un mijloc de igienă de- 
meat ară. La sfîrșitul băii e obli gat oria 
dușul rece. în. continuare- se reeomanAi 
15—20 minute de odihnă, acolo unde 
e posibil cclcat sau în fotoliu.

Alimentația în această perioadă • 
necesar să cuprindă în proporții rezona
bile proteine, grăsimi, hidrocarbonate, 
vitamine și săruri minerale. în funcție 
de greutatea optimă a fiecărui sportiv, 
ea trebuie să conțină în această oerioa- 
dă un plus de calorii și completarea 
carenței de vitamine specifică sezonul»» 
cu preparate din grupul B, C etc. La 
cei care încep sezonul cu un surphis 
de kilogram**, regimul af-mentar să de
vină rațional,, dar în ni.c: un caz să 
nu reprezinte principalul mijioe de atra
gere a greutății optime.

Este interzisă cu desăvîrșire consuma
rea în această perioadă de muncă inten
să a oricărui fel de băuturi alcoolica 
(Poate cineva s-ar putea arin di într-o 
bună zi la acest mijloc de agitație vi
zuală. scris la toate intersecțiile, para 
frazînd un îndemn adresat a? doar con 
ducătorilor auto: „Fotbaliști ! Nu eon 
sumați pe tot timpul activității băuturf 
alcoolice®. Așa ar trebui să sune d' 
ahfel și unul din aliniatele „jurămin 
tului* jucătorului de fotbal adevărat 
pe care să-I depună toți cei care vor 
să continue practicarea acestui sport 
după terminarea junioratului.).

în alternativa că vor apare caiori 
sporadice din afecțiunile ma sus citate 
mrdioul echipei va hotărî oprirea din 
activitate, tratamentul adecvat și mo
mentul optim de reluare a pregătirii.

dr. R. BALABAN
Centrul de antrenament și cerce

tări științifice „23 August*

pentru care consider că „bedi- 
chek*-ul trebuie să fie folosit ra
țional și numai atunci cînd acest 
procedeu tehnic este bine stăpinit 
de jucători.

Dintre fundașii echipei noastre 
reprezentative, doar Ioneseu reușește 

să aplice corect ș> 
la momentul po
trivit lovitura eu 
corpul. De aseme
nea, în uitimul 
timp, tinerii jneă- 

tori Pană și Vacar au început și el 
să folosească cu mai mutt euraj 
lovitura cu corpul, dar lipsa de 
experiență îi face să greșească în 
unele razuri. De ce Varga și Czaka 
fandaoii de bază ai echipei noastre 
reprezentative, nu folosesc lovitura 
cu corpul? Consider că motivul prin
cipal nu îl constituie faptul că el 
nu știu să întrebuințeze corpul n 
duelul cn adversarul. Aci este voroa 
de o grijă exagerată care ii dete - 
mină pe acești jucători să prefere 
deposedarea adversarului de puo 
prin acroșaj. cu ajutorul crosei. 
Teama de a nu greși și. deci, de a 
nu pune în dificultate echipa — 
acesta este motivul principal pentru 
care Varga și Czaka nu folosesc Nri 
vitura eu corpul.

Este o lipsă pe care mă voi stră
dui s-o liebidez, cu atit mai mu* 1 2 * 4 5'- 
eu est lovitura cu corpul este ți >• 
valoroasă armă de ordin psihic, ii 
sensul eă intimidează adversarul.

Vă prezentăm concursul Pronosport 
Iha- această săptămî»ă țnr. 6 10
vbmmrie m3) :
1. Ficrentina^Milan. Fiorentina va 

ituta să recupereze din punctele pier-
în partidele din uttHnwl timp. 

a> plus, Milan trebuie să se „păstreze" 
eutvu meciul cu Galatasaray, cu toate 
3 a? cîștigat prima întîinire, disputată 
i Istanbul (3-1).
2. <5enea>—NapoPi. Genoa n« se com
odă prea strălucit așa că n-ar fi 
wtlus să cedeze un punct napolitani- 
n».
3*. M:emazienaâe—Pcblermo. Inter poa- 

> și «Mai ales „trebuie” să eîșiige a- 
eastă partidă.
4. Lanerossi—Laneressi ce- 
ează foarte greu puncte pe teren 
ropriu Negri, portarul oaspeților și 
1 echipei’ naționale, prinzînd o zi

poate să apere atîț- eît trebuie 
entru a scoate wn meci egal.
5. Roma—Cat'a-nia. Tn mod normal, 
orna trebuie să obțină victoria. Si- 
WeniF vin- însă- „puși* pe apărare” ast
ei eă; trebuie să prevedem un »X”.

Bogatul sezon de activitate dir 
această iarnă mi-a dat uaeiMIMate 
să trag numeroase învăță trimis, prii 
toe rare și aceea eă boebeiștii nași 
fruntași nu folosesc încă intr-o mi 
sură suficientă „bodi-chek“-ul. A> 
speranțe ea împreună cu component 
lotului reprezentativ vom liebie 
toate ȘipsoTile semnalate pentru < 
echipa noastră să se prezinte eîi 

wMri teme la apropiata ediție a mm- 
pionatutei mendiar*.

prezentați vele R.P.R. — R.P.F.I. de 
bălă 9 B era 1« de la patinoarul arti- 
JiekU din parcul „23 August*.

★
Patinoarul artificial este desefcis 

pentra pubMc azi intre erele 17—19.
★

Centrul de inițiere la înot pentru eo 
pil intre 5—10 ani, funcționează zilei’ 
Ia bazteuf acoperit Fțoreaoea. Bnforma 
W la talefam MMM,



Activitatea internași internațională 
a schiorilor noștri

r
Azi, la televiziune,

Transmisie directă din Moscova ■

/V. Pandr ea, imul din favor iții concursului „Cupa orașului Sinaia* 
Foto: D. Stănculescn

Azi, ou începere de la ora 17,30, 
amatorii de sport vor putea urmări 
la televizor meciul de 
ghea|ă dintre echipele Uniunii So
vietice și S.U.A. ce va avea loc la 
Moscova.

Studioul de televiziune București, 
folosind noul releu Buourești-Mos- 
cova, va transmite ou titlu experi
mental desfășurarea acestui meci.

Hocheiștii americani au jucat marți 
la Praga cu reprezentativa secundă 
a R. S. Cehoslovace. Victoria a re
venit hocheiștilor cehoslovaci cu sco
rul de 3—2.

hochei pe

FOTBAL
SELECȚIONATA R.P. UNGARE 

ȘI FERENCVAROS ȘI-AU ÎNCEPUT 
PREGĂTIRILE

O precizare in legătură 
cu campionatele momii ale de patinaj viteză

TOKIO 6 (Agerpres). — Campiona
tele mondiale de patinaj viteză pen
tru bărbați și femei vor avea loc 
anul acesta între 21 și 24 februarie 
în localitatea Karuizawa din Japonia.

în legătură cu apropiata competi
ție, corespondentul TASS la Tokio, 
a adresat secretarului federației ja
poneze întrebarea dacă sportivilor 
din R. D. Germană, R. P. Chineză, 
R.P.D. Coreeană și R. P. Mongolă 
li se vor acorda vize de intrare, 
știut fiind că Japonia nu întreține 
relații diplomatice cu aceste țări. Se
cretarul federației japoneze, Morod- 
ziumi, a dat următorul răspuns: „In

teresul dv. față de această chestiune 
este explicabil deoarece in ultimul 
timp campionatele mondiale m ridi
cat de fiecare dată probleme dificile. 
Cu toate că noi depindem de Minis
terul Afacerilor Externe, eu exclud 
eventualitatea oa sportivii din aceste 
țări să nu primească vizele de in
trare. Campionatele de la Karuizawa 
cred că vor fi intr-adevăr campionate 
mondiale. Sportivii pot să se pregă
tească in liniște pentru competiții".

iPe scurt !■
PE GLOB

® Fondișbii Dinu Petre, St. Dră- 
jfuș, Gh. Bădescu, Gh. Vilmoș și Ion 
Olteanu vor participa mîine, sîmbătă 
ți duminică la tradiționalul concurs 
,,Cupa Kurikkala*, care se va des
fășura în localitatea Asiago din Ita
lia. Sportivii noștri vor lua startul 
In probele de 15 km și 4x10 km se
niori și 10 km juniori.

• Elena Tom, Marcela Bratu, Doi
na Boboc Gh, Cincu și I. Rășină au 
plecat aseară la Budapesta, unde 
participa la concursul „Jubileul 
SO de ani al schiului maghiar".

• Vineri și sîmbătă, comisia
schi a orașului Sinaia organizează 
concursul „Cupa orașului Sinaia*, 
pentru probe alpine. Vineri ’-a avea 
loc proba de slalom special, iar sim- 
bătă coborirea, 
pe firul Văii 
ticipa cei mai 
Valea Prahovei, 
Predeal

• Sîmbătă și 
sportivă Casa Ofițerilor Brașov or
ganizează „Cupa Predeal* la probe 
de fond. întrecerile se vor desfă
șura pe pârtiile Predealului și vor cu
prinde următoarele probe : 15 km și

vor 
de

de

care se va disputa 
lui Carp. Vor par- 
buni schiori de pe 
din Brașov, Sibiu șl

duminică, asociația

Dubla intilnire de hochei
R.P.R.-R.P.F.I,

(Urmare dm pag, 1)

fi

i
i

Djordjevici. Majoritatea com- 
ponenților lotului iugoslav sînt 
din localitatea Jesenice, a că
rei echipă deține de mai mulți 
ani titlul de campioană a țării.

• Selecționata de tineret a 
R.P. Romine își continuă acti
vitatea de pregătire în 
rea participării sale la 
orașului București". In 
de 1G și 17 februarie, în 
tată, tinerii noștri jucători vor 
susține două interesante întîl- 
niri cu reprezentativa de tine
ret a R.P. Polone.

• Anul acesta, tradiționala 
competiție „Cupa orașului 
București" va cunoaște cea de-a 
șasea ediție. La întrecere vor 
participa trei echipe de peste 
hotare și două formații romî- 
nești. Din U.R.S.S. a fost anun
țată echipa de categorie A 
Lokomotiv Moscova, una din 
fruntașele clasamentului. Re
dutabilul hochei cehoslovac va 
fi reprezentat de echipa Cho- 
moutov. de asemenea din pri
ma ligă, în timp ce din R.D. 
Germană va fi prezentă o se
lecționată a Berlinului. Țara 
noastră va 
competiția 
între 20 și 
lecționata 
echipa de

vede- 
„Cupa 
zilele 
Capi-

fi reprezentată în 
care se desfășoară 
24 februarie de se- 
divizionară și de 
tineret.

Ieri a
Juniori, 
unde va
Iară la toate armele, între echipele R. 
P Romine, R P. Ungare și R. P. Po. 
lone.

Printre cei care au făcut deplasarea 
se numără : I. Drîtnbă, Ana Ene, St 
Haukler, M Țiu, Suzana Tași, H. B5- 
descu. E. Ganea s.a

Concursul va avea loc în zilele de 
9, 10 și 11 februarie.

părăsit Capitala 
îndreptîndu-se spre Cracovia, 
avea loc întîlnirea triunghiu-

X

3x10 km 
și juniori,
Predeal* 
de la 
roșu,

ștafeta 
nioare 
„Cupa 
schiori 
Steagu
Caraimanul Bușteni, 
Voința Sinaia etc.

seniori, 5 km se-
3 km junioare. La 
vor lua startul

Dinamo, Tractorul,
C.O.B. (din Brașov),

F. S. Râșnov,

Concursurile de bob
au fost aminate

Din cauza temperaturii ridicate 
ultima vreme, starea pîrtiei din 
iana Brașov nu mai permite dispu
tarea întrecerilor de bob la datele 
anunțate inițial. „Cupa UCECOM", 
campionatele R.P.R. și celelalte com
petiții se vor desfășura probabil săp- 
tămîna viitoare.

din 
Po-

Cu tot timpul nefavorabil, Ferenc
varos, viitoarea adversară a echipei 
Petrolul Ploiești în „Cupa orașelor- 
tîrguri*, și-a început recent pregă
tirile. Zilele trecute echipa întîi 
Ferencvaros a dispus de echipa 
secundă cu 9—3 (5—2). Golurile au 
fost marcate de Friedmanszky (4), 
Albert (2), Rakosi (2) și Fenyvesi, 
respectiv Fenyvesi II, Kocsis, Novac 
(autogol). Echipa învingătoare a uti
lizat următoarea formație :
Novak, Ormai, Havasi — 
Orosz — Kokeny, Rakosi, 
Friedmanszky, Fenyvesi.

In vederea 
țional, mai 
R.P. Ungare și-au început pregăti
rile. Lotul A s-a antrenat la 5 și 
6 februarie, urmînd să-și continue 
pregătirile în această lună în zilele 
de 12, 13, 19, 20, 26 și 27 februarie. 
Primul joc la două porți va fi sus-

ținut la 20 februarie, urmînd 
27 februarie să întîlnească 
olimpică a R.P. Ungare. La 6 
lotul A va întîlni la Debrețin 
Știința Timișoara, iar o săptămînă 
mai tîrziu va juca la 
în compania echipei 
20 martie la Cardiff 
va juca cu Țara Galilor în 
„Cupei Europei*. în caz de 
care, echipa maghiară va

Iotul da

Geczi —
Szantai, 
Albert,

interna-noului sezon 
multe selecționate ale

Echipa Norvegiei participă în grupa D
a campionatelor mondiale de hochei

Comitetul de organizare a campiona. 
teăor mondiale de hochei pe gheață a 
fost informat de federația norvegiană 
oă echipa Norvegiei renunță să mai 
dispute meciul de baraj ou R. F. Ger
mană pentru calificarea în grupa A, 
preferind să joace în cadrul grupei B.

In această situație, R. F. Germană 
se califică în grupa A, care va reuni 
opt echipe: U.R.S.S., Canada, R. S. 
Cehoslovacă, S.U.A., R. D. Germană,

Finlanda, R. 
Participantele 
pută titlul mondial și european.

Grupa B va cuprinde 7 formații: 
Norvegia, Elveția, R. P. ROMÎNÂ, 
R. P. Polonă, Anglia, Franța șl Iu
goslavia. După cum se știe, campiona
tele mondiale vor avea loc la Stockholm 
între 7 și 17 martie.

F. Germană și Suedia, 
la aoeastă grupă își dis-

(Agerpres)

ca la 
echipa 
martie 
echipa

Linz (Austria)
L.A.S.K. 

echipa
La 

R.P.U. 
cadrul 
califi- 

susține
apoi un joc amical cu reprezentativa 
Italiei.

BARCELONA, DIN NOU ÎNVINSA !
Campionatul spaniol a fost marcat 

duminica trecută de o nouă înfrîn- 
gere suferită de Barcelona. în cea 
de a XlX-a etapă, Barcelona a fost 
învinsă cu 1—0 de Coruna. Intre- 
cînd cu 5—1 pe Malaga, Real Ma
drid s-a distanțat în fruntea clasa
mentului. Alte rezultate : Elche — 
Betis 3—2, Malorca — Oviedo 3—0, 
Valencia — Osasuna 1—0, Cordoba — 
Sevila 0—0, Saragoza — Atletico 
Madrid 1—1, Atletico Bilbao — 
Valladolid 3—0. Clasament : Real 30, 
Oviedo 25, Valladolid 24, Atletico 
Madrid 23, Valencia 22, Saragoza 20.

• Ieri în „Cupa Cupelor“ la Lisa
bona : O.F.K. Beograd — Napoli 2—0.

S|c]fr[p)
ANUL ACESTA federația de fotbal din 

Uniunea Sovietică aniversează 50 de 
ani de la înființarea ei. Fotbaliștii so
vietici vor sărbători acest eveniment 
printr-un număr impresionant de întîl- 
niri internaționale pe care le vor sus
ține atit în țară, cît și peste hotare. In 
1963 echipele sovietice reprezentative și 
de club vor susține peste 300 de me
ciuri “ 
peste

în compania unor formații de 
hotare.
NOU CENTRU pentru sporturileUN ___  _ . . _

de iarnă a luat ființă în apropierea vir- 
fului caucazian Elbrus. Zilele trecute a 
fost dat în exploatare un schi-lift cu o 
lungime de 2 712 m și cu o capacitate 
de 180 de persoane pe oră.

CUNOSCUTUL atlet Hans Grodotzki 
(R. D. Germană), care în luna august 
a suferit un clacaj, își va relua în cu- 
rînd antrenamentele. După un tratament 
îndelungat (5 luni) el este complet vin
decat.

ESTE INTERESANT de arătat că fin
landezul Posti, cîștigătorul medaliei de 
bronz la campionatele mondiale de biat- 
lon care au avut loc duminică la Seefeld 
(Austria), este unul din cei mai buni at- 
leți finlandezi în proba de 10.000 m. De 
altfel, cu aproape 10 ani în urmă, atieții 
suedezi Stocken și Braenden s-au clasat 
și ei pe primele locuri la marile com
petiții mondiale de schi. Ultimul a fost 
chiar campion mondial și olimpic de 
schi.

UN JURIU alcătuit din ziariști spor
tivi americani a desemnat pe atletul 
sovietic Igor Ter-Ovanesian drept cel 
mai bun sportiv al concursurilor de sală 
desfășurate la New York în actualul 
sezon, la săritură în lungime. Numele 
lui Ovanesian a fost înscris pe trofeul 
permanent, înființat în anul 1925 și care 
a fost inaugurat de celebrul fondist fin
landez Paavo Nurmi.

REUNIT recent la ZUrich, Comitetul 
Executiv al A.I.P.S. (Asociația interna
țională a presei sportive) a dat publici
tății un protest împotriva tuturor dis
criminărilor politice și rasiale care frî- 
nează și torpilează colaborarea sportivă 
internațională.

9 Intr-un concurs internațional de a- 
tletism desfășurat la Philadelphia pe 
primele locuri s-au clasat : 2 mile:
Bernard (Fr.) 8:57,2; prăjină : Kruz
— ■ “• ' Uelses (S.U.A.)

Thomas (S. U. A.) 
yarzi a cîștigat Webster 
60 yarzi Drayton cu 5,4.

(Porto
4,72 m;
2,08 m;
CU 50,5,

• La

8:57,2;
Rico) 4,87 m, 

înălțime :
la 440
iar la

Alma~   ____  A ta, patinatoarea sovie
tică Lidia Skoblikova a corectat cu 1 
secundă șl două zecimi recordul mon
dial pe 1000 m: 1:32,2. La multiatlon ea 
a totalizat 192,167, performanță obișnui
tă în concursurile masculine.

• La Calcutta au început jocurile a- 
siatice la tenis. Iată cîteva din primele 
rezultate : Minotra (India)—Da vidman 
(Izrael) 6-3, 6-3; Kumar (India)—Dubitski 
(Izrael) 6-4, 4-6, 6-0, 6-0 ; Isighuro, Fuji 
(Japonia)—frații Murii ~ n ‘ - -
6-4.

(India) 6-4, 6-2,

patinatori din 14 
campionatele eu-'

• Peste o sută de 
țări au luat startul la 
ropene de patinaj artistic care au în
ceput marți la Budapesta. După prime
le trei figuri impuse conduce Alain Cal
mat (Franța), iar în proba de perechi 
Kilius—Băumler (R.F.G.).

• Echipa de rugbi a Universității din 
Edinburg a întrecut cu 21-9 formația ar- 
gentiniană Atletico Isidro.

• In ,,Cupa campionilor europeni** 
la baschet (masculin) Olimpia Ljublja
na a învins cu scorul de 129-94 forma
ția Alsace de Bagnolet calificîndu-se 
pentru sferturile de finală.

• înaintea înoeperii „Cupei Europei** 
și a campionatelor europene la 
s-au desfășurat numeroase meciuri: 
glia—Irlanda 8-2, Suedia—Olanda 
Suedia (tineret)— Finlanda (tineret) 
Finlanda—Danemarca 9-1.

bor 
Ab-
6- 4;
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Fotbalul austriac trecu printr-o mare criza
în Austria se vorbește tot mai mult cu totul special, 

în ultima vreme despre introducerea pe 
scară largă a profesionismului în fot
bal. într-o discuție purtată de preșe
dintele Federației austriece de fotbal, 
ing. Walch, cu Biroul executiv al fede
rației, s.a ajuns la concluzia că intro
ducerea unui profesionism „pur" nu 
este oportună. In prezent, se studiază 
problema ca unele cluburi să aibă ju
cători profesioniști, dar aceasta în mod

S APT AMIN AL, televiziunea italiană 
oferă tinerilor iubitori ai fotbalului din 
Italia lecții de inițiere în tainele celui 
mai popular sport. Profesor: Giancarlo 
Boniperti, renumit fotbalist italian, în 
prezent director tehnic al formației to- 
rineze Juventus. Se spune că în această 
nouă calitate Boniperti primește mai 
multe scrisori decît Sofia Loren,

CĂPITANUL echipei engleze de fotbal 
Chelsea, Bobby Tambling, în vîrstă 
21 de ani, este cel mai tînăr căpitan 
echipă de fotbal cunoscut vreodată 
Anglia.

de 
de 
în

CHARLES FRAZIER, component 
ștafetei americane 4X100 m., care 
anul 1961 a stabilit un nou record mon
dial al probei cu performanța de 39,1 
sec., a semnat zilele trecute un contract 
de trecere la profesionism. El va de
veni... fotbalist...

al 
în

IN SEZONUL viitor, federația cana
diană de hochei aniversează 50 de ani 
de la înființarea sa. Cu acest prilej va 
avea loc un mare turneu internațional, 
la care au fost invitate reprezentativele 
R. S. Cehoslovace, Suediei, S.U.A. și 
altele.

TURUL ciclist al Austriei din acest an 
cuprinde 8 etape și măsoară 1 450 km. 
La această întrecere au fost invitate 
echipe din: U.R.S.S., R.S. Cehoslovacă, 
R. P. Ungară, R.D.G., R.F.G., Italia, 
Franța, Suedia, Belgia, Elveția, R. P. 
Polonă, Olanda și alte țări.

PENTRU prima oară după mulți ani, 
în Grecia au fost amînate două meciuri 
(la Salonic) din cauza terenurilor aco
perite de gheață!

ATLETUL Martin Lauer (R.F.G.), re
cordman mondial la proba de 110 m 
garduri, care s-a îmbolnăvit grav în 
anul 1961, va suferi o nouă intervenție 
chirurgicală la genunchi, a......................
mele 18 luni. Medicii speră 
va restabili complet.

SCOR RECORD în prima _ 
pionatului de fotbal al R.F. Germane 
(grupa sud-est): F. C. Kaiserslautern a 
surclasat cu 16—0 pe S. V. Niederlahn- 
stein. Grație acestei victorii, echipa în
vingătoare are șanse să intre în sezo
nul următor în Liga națională a R.F.G.

INC A o țară s-a înscris la „mondia
lele** de tenis de masă de la Praga: Ne
pal. In felul acesta, numărul țărilor în
scrise a ajuns la 48!

treia în ulti- 
că Lauer se

ligă a cam-

CU PRILEJUL campionatelor mondiale 
de bob desfășurate sîmbătă și duminică 
in Austria, echipajul învingător, Italia 
I, condus de Zardini, a realizat in cele 
patru manșe o medie orară de 120 km. 
(cu aproape 20 km pe oră mai mult 
decît echipajul învingător cu o săptă- 
mînă în urmă în proba de bob — 2 
persoane).

NU DE MULT s-a desfășurat la Bue
nos Aires turneul de juniori al Americii 
de Sud la fotbal. Pe locul I s-a clasat, 
surprinzător, selecționata Ecuadorului, 
urmată de Brazilia, Peru, Argentina și 
Chile.

ECHIPA de fotbal a Franței se pregă
tește în vederea meciului retur din ca
drul „Cupei Europei", pe care-1 va sus
ține în compania echipei Angliei 1a 27 
februarie, la Paris. In lot au fost rein
troduși experimentatul Jean Jacques 
Marcel și tînărul Di Nalo.

S-A AFIRMAT că Australia este una 
din țările în care fotbalul se bucură de 
puțină popularitate, ultimele statistici, 
dezmint acest lucru. In anul 1962, 
media spectatorilor la meciurile de cam
pionat s-a cifrat la aproape 25.000!

în funcție de posibifi- 
ale cluburilor. Aceasta 
făcut în scopul de a 
care s-ar 
De pildă.

în prezent 
său Stotz, 

și are o vîrstă destul 
acest scop, unii antre- 
de afaceri ai clubului 
colinde cluburile «us- 

cumpăra un stoper. în

tățile materiale 
propunere s-a 
stăvili 
unele 
Viena 
pentru 
ieșit din formă 
de înaintată. în 
nori și oameni 
au început să 
triece pentru a 
sfîrșit, după multe căutări, el a fost 
găsit în persoana unui jucător din 
campionatul raional al Austriei de nord. 
Suma cerută de clubul raional pentru 
acest jucător a fost de-a dreptul fa
buloasă : un sfert de milion dc șilingi l 
Pentru a vă imagina „fantezia* acestor 
oomercianți trebuie să vă amintim că 
pentru stoperul reprezentativei Dane
marcei (cu care clubul Austria a dus 
de asemenea tratative) s-a cerut suma 
de 180.000 șilingi.

Cluburile austriece sînt însă sărace 
și nu pot plăti sume atît de mari, care 
depășesc cu mult venitul net realizat 
într-un întreg sezon. Echipele amatoare, 
care abia reușesc să pună la dispoziția 
jucătorilor echipamentul strict necesar, 
caută să.și îmbunătățească situația ma
terială grea de pe urma vînzării jucă
torilor. Pentru un junior, de pildă, 
se cer sume care variază între 50.000 
și 100.000 șilingi. Aoeste echipe își 
întemeiază argumentele pe situația fi
nanciară deosebit de proastă în care șc 
găsesc. Fiecare echipă, 
categoria campionatului 
vează, este nevoită să | 
tului impozite, să dea o 
ției „SPORT-TOTO“ și, 1 
plătească chirie pentru 
sport pe care joacă.

Prin urmare, fotbalul 
în prezent printr-o mare 
minată în primul rînd de situația ma
terială precară. Plecînd de la acest 
considerent, un profesionism pe scară 
largă nu poate fi pus în aplicare de 
cluburile austriece.

In scopul redresării situației finan
ciare, s-a aprobat, pentru moment, ca 
jucătorii care au depășit vîrstă de 30 
de ani să poată fi vînduți... cluburilor 
profesioniste din străinătate. Cînd e 
vorba despre bani...

oomerțul 
cluburi.
caută 
stoperul

face de către 
Austria din 

un înlocuitor 
care este

indiferriît de 
în care acti- 
plătească sta- 
cotă organiza- 
bineînțeles, să 
terenurile de

austriac trece 
criză, deter-

KARL LECHNER 
corespondentul ziarului ,,Sportul 

popular" la Viena
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