
(PĂftTACDIADĂ DE IARNA A TINERETREVl 

â intensificăm organizarea 
întrecerilor primei etape!
)estc tot, la orașe și 

sate, tineretul pau 
triei noastre parti- 

i cu entuziasm la între- 
le popularei competiții 
'live de mase, Sparța- 
ida de iarnă. Știrile 
te din toate colțurile 
i ne arată că pretutin- 

concursurile nu mai 
enesc, numărul parii- 
nfilor crește pe zi ce 
s. lată de ce este 
se poate de binevenită

O serie de consilii re
gionale și raionale UCFS 
au dat dovadă de multă 
inițiativă în organizarea 
Spartachiadei. Astfel, în 
regiunea Bacău s-a orga
nizat duminica trecută 
„ Ziua Spartach iadei*. T ot 

(Continuare în pag. a 2-a)

trârea luată de Comi- 
cenlrală de organizare 
^artachiadei de iarnă de 
reJungi etapa de mase 
cnnpctiției, cea pe 
Mâții, cu încă 10 

adică pînă la 20 fe- 
iiie. Se dă astfel 
bili tal ea tuturor aso- 
iilor de a continua or- 
izarea întrecerilor, de 
itrage în activitatea 
-tivă noi mase de ti- 

și tinere. Totodată 
pot desfășura cu suc- 

concursurile la spor- 
le de iarnă prevăzu- 
n regula meni u l Spor lu
dei (schi, patinaj și 
uș).
'umărul par li ci pan ții or 
pnma. etapă a întrece- 

ajunsese pînă în pri-
3 zile ale lunii februa- 
la peste 2 000 000. 

itre regiunile fruntașe 
numără Argeș, Brașov, 
du, Cluj precum și ora- 

București.

0 importantă verificare înaintea campionatelor mondiale

B. P. Bomînă—B. P. F. Iugoslavia 
la hochei pe gheată

La Bagdad: 
pentru 
Petrolul

chips de fotbal re
ni Ploiești a jucat 
unică la Bagdad eu 
elecționată a Iraku-

Fotbaliștii romini 
oîștigat cu 2—1 

1K Jocul a fost spec- 
dos, rapid. Punctele 
ipei romînc au fost 
’rise de Dridea I 
a. 30) și Stănoaie 
i. 32).

In continuarea pregăti
rilor pentru campionatul 
mondial de hochei, echi
pa R.P. Romine susține 
azi și mîine o dublă în- 
tîlnire cu reprezentativa 
R.P.F. Iugoslavia.

Primul joc dintre re
prezentativele celor două 
tărj este programat pen
tru azi, în Capitală, cu 
începere de la ora 18, 
pe patinoarul artificial 
din parcul sportiv „23 
August". Cel de-al doi
lea meci urmează să se 
desfășoare mîine-searâ 
la Brașov. Cum însă nu 
se știe dacă în orașul 
de Ia poalele Tîmpei vor 
fi condiții atmosferice 
favorabile menținerii in 
bune condițiuni a gheții 
naturale, o hotărîre de
finitivă se va lua în 
cursul zilei de azi. In 
caz că Brașovul nu va 
putea găzdui meciul, 
spectatorii bucureșteni 
vor putea urmări mîine- 
seară și cel de-al doi
lea joc.

Această întâlnire re
prezintă o importantă 
etapă în planul de pre
gătire a echipei noastre 
în vederea „mondialelor". 
Verificarea raportului de 
forțe dintre hocheiștii 
noștri și cei iugoslavi 

(Continuare In pag. a 4-a) 

Cînd se muncește cu pasiune...
ste încă proaspătă în 
n ti rea celor peste 
de spectatori, pre- 
i la finala „Cupei 
ului București" la 
nastică, atmosfera de 
/arată sărbătoare care 
iomnit in sala Flo- 
ca cu prilejul între- 

> celor mai mici 
naști din Capitală, 
u disputat atunci în- 
atea aproape 200 de 
i, cei mai buni, cei 

talentați dintre cei 
X) de pârtiei pan ți la

putut vedea din nou că 
în rîndul elevilor se află 
multe talente care pregă
tite cu grijă vor putea 
să formeze „schimbul de 
mîine" al gimnasticii 
noastre de nerformanță.

In rîndurile de față 
ne vom ocupa de grija 
acordată organizării com
petiției și mai ales de 
sprijinul dat de profe
sori și conducerile școli
lor pentru reușita acțiu
nii.

Fără îndoială, etapa 

Desen de Virgil Atanasiu, maestru al sportului la tir

petiție. A fost, fără 
■ială, un succes 
ebit antrenarea unui 
iăr atît de im- 
ant de începători în- 

intrecere care are 
e temeiurile să de- 
i tradițională. Rezul
te primei ediții a 
pei orașului Bucu- 
•" la gimnastică ne 

să privim cu opti- 
tn spre viitor. Am

cea mai importantă a 
fost pe clase și pe școa- 
Jă, etapa de mase. Aici 
s-au putut verifica po
sibilitățile organizatorice 
ele școlilor participante. 
Or, cifra de 12.000 de 
concurenți (numai elevi 
Clin clasele a V-a și a 
Vl-a !) este elocventă, 
dovedește cu prisosință 
că pretutindeni s-a mun
cit cu pasiune. Peste tot

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI VA!

Organ al Uniunii da Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînd
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Primul joc: azi la ora 18 pc patinoarul

din parcul „23 August”

§1 săptămina trecuta hocheiștii iugoslavi au mai evoluai 
în Capitala. In fotografie, un aspect din jocul Știința 
București—Steaua roșie Belgraa Foto: P. Romo^an

Primii cimpioni la patinai uiteză
TUȘNAD, 8 (prin teie- 

•Jon de la trimisul nostru). 
Temperatura ridicată din 
ultimele zile nu a putut 
topi gheata de pe Iacul 
Ciucaș, dar nici nu a per
mis participanților la 
campionatele republicane 
de patinaj viteza să-și 
desfășoare întrecerile în 
condiții optime. Dar, 
chiar $1 în aceste condi
ții, unii patinatori au reu

e existat o colaborare 
largă intre profesorii de 
specialitate, asociațiile 
sportive. organizațiile 
U. T. M. și conducerile 
școlilor. Această colabo
rare rodnică a stimulat 
pe etevi, a trezit în ini
mile lor dorința vie de 
a se număra printre par- 
ticipanți, de a-și repre
zenta cu cinste clasa, 
școala, raionul.

Se înțelege că acolo 
unde această colaborare 

a fost deplină, roadele 
au fost și mai mari. De 
pildă, la școlile de 8 
ani nr. 111 ți nr. 169. 
eîștigătoarele competiției. 
La școala nr 111, direc
torul școlii, prof. D. 
Feldman, s-a interesat 
îndeaproape de partici
parea elevilor, s-a con-

(Continuare la pag. a 2-a)

șit să se evidențieze, ob- 
ținînd rezultate meritorii. 
Este vorba, de pildă, de 
juniorul Victor Sotirescu 
care, pe distanța de 500 m, 
a obținut un timp mai 
bun decît al campionu
lui la seniori, ca și de 
Eleonora Laurențiu, care 
a stabilit un nou record 
republican pe distanța de 
30C' m. Iată cîștigătoni 
probelor : FETE 13—14
ani — 100 m : Anelise
Ștefani rVoința Brasov) 
16.4 : 360 m : Ioana Po
pescu (Știința Cluj) 42.0 ; 
75—76 ani — 300 m : Eleo
nora Laurențiu (Mureșul 
Tg. Mureș) 34,7 (nou re
cord ai R.P.R.) ; 1 000 -n : 
Eleonora Laurențiu 2:00.4 ; 
17—78 ani — 500 th : Svet
lana Busuioc (Dinamo 
București) 63.0 ; senioare 
— 500 m : Eva Farkaș
(Mureșul Tg. Mureș) 56.2 : 
BĂIEȚI 73—14 ani — 300 
m : H. Timiș (Știința Cluj) 
34.6 : 1 900 m : H. Timiș
1:59.4 ; 75—76 ani — 500 m : 
Vlad Patraulea (Dinamo 
București) 50.4 ; 1560 m :
VI ad Patraulea 2:55,0 : 
77—18 ani — 500 m : V. 
Sotirescu (Dinamo Bucu
rești) 48,7 ; seniori — 500 
m : Emitian Papuc (Di
namo București) 48.9.

Întrecerile continuă sîm- 
bătă și se încheie dumi
nică.

GH. ȘTEFANESCU

„lupa orașului Sinaia1* la schi
SINAIA, 8 (prin telefoa). lan Secui, 

Mihai Bucur și llorsl Haruiich au dat 
o luptă pasionantă pentru a stabili oiști, 
gătonil probei de slalom special din 
cadrul competi|iei dotată cu „Cupa ora
șului Sinaia“. Traseul variat, preten
țios și echilibrul de valoare dintre con- 
curcn|i au făcut ca cele două manșe 
(36 de porți prima și 37 de porți a 
doua) amenajate pe o distanjă de 400 
de metri (otartul s-a dat de la Cota 
1400, iar sosirea a avut loc sub Hote
lul Alpin) să fie extrem de disputate. 
A ciștigat la o diferență de 4 zecimi 
de secundă valorosul reprezentant al a- 
soeiației sportive Caraimanul Bușteni, 
Ion Secui. Acesta a manifestat mai 
multa siguranță și a obținut o frumoa
să și meritată victorie.

La senioare, întrecerea pentru primul 
loc s-a dat între Ana Seherer și Mihae- 
la Stoenescu și a revenit primei, deși 
ea nu este o specialistă a acestei probe. 
La juniori, Marin Focșeneanu și-a în
scris încă o dată numele pe lista cîș-

MIHAI BOTA—coresp.
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Ion Zangor, unul din favari fii probei de 

coborire

Foto; GH. GORCODEL-coresp.

ASEARĂ, EA FLOREASCA,

Baschetbalistele de la Rapid București 
au obtinut un succes concludent In fata 
lui Partizan Novi Sad: 63-46 (29-16)
Ba sch elba li stele de la 

Bapid București au învins 
din nou (la un interval 
de șase săptămîni) forma
ția Partizan Novi Sad. De 
data aceasta însă, bucu- 
reștencelc s-au impus clar, 
au dominat partida de la 
un capăt la altul, ob|inînd 
un succes concludent cu 
scorul de 63—46 (29—16).

Împotriva apărării „om 
la om** folosită de oaspe
te, baschetbalistele de 
la Rapid au încercat a- 
taeuri poziționale, cu blo
caje și încrucișări, care 
de ni uite ori au reușit în- 
trutotul. Superioritatea lor 
sub panou le-a permis să 
culeagă majoritatea baloa* 
nelor. Iar atunci cînd si
tuația le-o permitea, cam
pioanele noastre au declan
șat contraatacuri rapide, 
care de cele mai multe ori 
au fost încheiate cu succes.

Astfel, din min. 10 de 
joc, Rapidul a început să 
se distan|eze, mai ales 
că jucătoarele din Novi 
Sad nu mai pul caii conta 
prea mult pe Gisela Fe
renc, care făcuse cu des

COMPETIȚII ÎN CINSTEA ZILEI DE 16 FEBRUARIE
In cinstea cetei de a 

30-a aniversări a eroi
celor lupte ale ceferiști
lor și petroliștilor, in în
treaga țară au loc nu
meroase competiții spor
tive.

Astfel, consiliu] aso
ciației sportive „Uceni
cul feroviar" din Buzău 
a organizat în cadrul 
școlii, întreceri la tenis 
de masă (36 concurenți), 
haltere (175) și șah (80). 
întrecerile s-au bucurat 
de multă popularitate in 
rîndul elevilor. w

In urma întrecerilor, 
clasamentul arată astfel: 
tenis de masă, categoria 

tulă ușurință patru greșeli 
personale : 20—11 în min. 
15, 28—12 în min. 18 și 
29—16 în min. 20. După 
pauză, aspectul partidei 
rămîne neschimbat. Rapi- 
distele sînt net su-perioare 
și tabela de marcaj se 
schimbă adesea în favoa
rea lor. La un moment 
dat, diferența de scor a- 
junsese chiar Ia 24 de 
puncte (45—21 în min. 
27) datorită acțiunilor 
Elenei Ivanovici, An căi 
Buc oii lu și Dorinei Ma
rian.

Arbitrii Dan Chiriac și 
Gheorghe Roșu au condus 
cu competentă următoarele 
formalii :

RAPID BUCUREȘTI : 
Racoviță 23, Ferencz 6, 1.
\ asilescu 1, D. Marian 2, 
V. Niculescu 8, Ivanovici 
14, Zăvădeseu 5, De- 
mian 4.

PARTIZAN NOVI SAD: 
Pavlik 6, Juhasz 4, Kalu- 
sevik 22, Bășici, Gali 6, 
Mica 4, Stojanovici, Fe
renc 4.

A. VASILIU

avansați, simplu (b) : 1. 
Cornel Mincu (anul III A), 
2. Alexandru Chiroiu din 
același an șl 3. Gheor
ghe Anastasiu (III B) ; 
categoria începători : 1.
Octavian Cișmaș (I A); 
2. Ion Mihai (I A) ; 
dublu (b): 1. Cornel Min
cu și Ilie Stroe. Hal
tere : 1. — Olteanu Zam
fir (I A) ; 2. Ion Norse- 
tovici (anul III A); 3. 
Toma Dumitrașcu din 
același an. La această 
disciplină s-au mai re
marcat Gheorghe Trică 
(anul I C) și Chiroiu 
Alexandru (III A). Șah. 
Pină in momentul de față 

Imagine din meciul 
Rapid București—Par
tizan Novi Sad desfă
șurat aseară la sala 

FI or ea sc a
Foto: V. Bageac

A fost stabilit programul 
„Concursului international 
de schi al R. P. Romine**

Comisia de organizare 
a celei de a V-a ediții 
a „Concursului interna
țional de schi al R. p- 
Romine" a stabilit ur
mătorul program de des
fășurare a competiției : 
vineri 22 februarie : an
trenament nonstop la 
coborîre seniori (pîrtia 
Lupului) și senioare 
(pirtia Sulinarului) ; sim
bătă 23 februarie, ora 9 f 
fond 15 km seniori, ora 
9,30: fond 5 km senioa
re, ora 9,30 : slalom spe
cial senioare (pîrtia din 
Poiana Brașov), ora 12,30: 
coborire seniori (pirtia 
Lupului) ; duminică 24 
februarie, ora 9: ștafeta 
3x10 km seniori ; ora 
9,15 : fond 10 km senioa
re, ora 10: coborire se
nioare (pîrtia Sulinaru
lui), ora 10,30: slalom 
special seniori (pîrtia de 
sub teleferic), ora 15: 
festivitatea de _ închidere 
a concursului.

din rîndul concurenților 
s-au remarcat: ing. Ion 
Fătulescu și elevii Oc
tavian Cișmaș și Ion 
Norsetovici.

Pentru dezvoltarea cu
noștințelor legate de ac
tivitatea muncitorilor de 
la Grivița Roșie din. 
Capitală, consiliul aso
ciației sportive „Uceni- 
nicul feroviar" în cola
borare cu organizația 
U. T. M. va orga
niza pe data de 10 fe
bruarie o excursie la 
care iau parte elevii 
școlii. Pentru frumoa
sele inițiative în dome
niul activității sportive 
merită evidențiat profe
sorul de educație fizică 
Nicolae Dragu și direc
torul școlii, Costică Ca
zan.

C. NICULESCU 
coresp

Clubul cooperativei 
meșteșugărești „Deservi
rea" din orașul Giurgiu 
a găzduit întrecerile din 
cadrul „Cupei 16 Februa
rie" la tenis de masă.

La competiție participă 
tineri din 8 asociații spor
tive.

Iată și cîștigătorii în 
probele individuale : se
niori : Mihai Ștefanoviei 
(Voința Giurgiu) ; seni
oare : Mela Zamfirescu 
(Voința Giurgiu) ; juni
ori : Mihai Gheorghiu 
(Voința Giurgiu) ; juni
oare : Florina Dedeu (Șc. 
medie Giurgiu).

In întrecerea pe echipe 
cele mai multe victorii 
le-au realizat atît la bă
ieți cît și la fete, repre
zentanții asociației spor
tive Voința, cărora le-a 
revenit și trofeul pus în 
joc.
TRAIAN BARBALATA

coresp.



„ZIUA SPORTURILOR DE IARNĂ" LA CLUJ
De curînd Comisia de organizare a Spartachiadei din orașul Cluj 

a avut o inițiativă lăudabilă : organizarea zilei sporturilor de iarnă.
La întrecerile de schi, săniuș și patinaj au luat startul 1138 de 

tineri. Cu ocazia acestei manifestații sportive s-au evidențiat o serie de 
țineri aparținînd asociațiilor sportive C.F.R., Triumf, Surdomuți, precum 
ți numeroși elevi din școlile clujene.

N. Pctre-coresp.

Plecarea In cursa de fond — schi Foto : L. Farcaț

Să intcnsiiicăm organizarea 
întrecerilor primei etape!

Corespondenții ne scriu despre întrecerile 
Spartachiadei de iarnă a tineretului

(Urinare din pag. 1)

aici au fost amenajate prin resurse lo
cale numeroase patinoare. în regiunea 
Oltenia, comitetul regional UTM în cola
borare cu secțiunea (le învățărnînt a 
Sfatului Popular regional și consiliul 
regional UCFS, a trimis mai multe 
duminici la rînd profesori de educație 
fizică și cadre tehnice în raioane pen
tru a ajuta la organizarea întrecerilor. 
IjG fel au procedat cadrele tehnice și 
în regiunea Cri șaua. Aci raioanele ră
mase în urmă în privința organizării 
întrecerilor Spartachiadei cum au fost 
Gurahonț, Incu etc. au primit am 
ajutor concret clin partea unor antre
nori, profesori de educație fizică și 
sportivi fruntași orăcleni.

Mai sînt însă consilii regionale UCFS 
care nu dau dovadă de suficientă preo
cupare în munca de îndrumare a con. 
siliilor raionale. Numai așa se poate 
explica de ce regiunile Suceava, Galați, 
Maramureș, Oltenia, Mureș-Autonomă 
Maghiară tui au~^p/iiit pasul în organi
zarea întrecerilor cu celelalte regiuni 
ale țării. J.a sfîrșitul lunii trecute mai 
existau, de pildă, în regiunea Suceava 
peste 200 de asociații sportive care 
nu au organizat nici un concurs, în 
regiunea Galați 130, in Oltenia 200, 
în Maramureș 90, în Mureș-Autonomă 
Maghiară 70, în Cri șaua 50. Nu poate 

fi calificată decît ca nepăsare atitudinea 
consiliului asociației sportive Progresul 
Turnu-Severin care a Organizat întreceri 
numai la șah. Deși existau condiții — 
zăpadă din abundență și 17 perechi de 
schiuri în magazia asociației — nu s-a 
ținut totu și nici o întrecere la acest sport 
îndrăgit de tineret. Asociațiile sportive 
din aceste regiuni și raioane trebuie să 
treacă de urgență la intensificarea 
muncii de organizare a întrecerilor, în 
așa fel ca piuă, la încheierea fazei I 
a competiției să lichideze rămînercă în 
urină, să-i ajungă pe fruntași.

Este necesar ca timpul scurt care 
a mai rămas pînă la închiderea primei 
etape să fie folosit din plin pentru 
organizarea întrecerilor Spartachiadei la 
cît mai multe ramuri sportive.

Consiliile asociațiilor sportive în cola
borare cu organizațiile U.T.M. și cu 
sprijinul celorlalte organizații de mase 
trebuie Să muncească intens pentru orga
nizarea de noi întreceri în cadrul Spar- 
lachiadei — îndeosebi la sporturile de 
iarnă, pentru popularizarea acestora și 
pentru cuprinderea unui număr tot mai 
mare de tineri și tinere la startul pro
belor.

ACTIVIȘTI SPORTIVI ! Organizați 
cît mai multe concursuri în cadrul Spar
tachiadei de iarnă a tineretului, tran- 
s formând aceste întreceri în adevărate 
sărbători sportive !

DEMONSTRAȚIA GIMNAȘTILOR CRA- 
IOVENI LA BĂILEȘTI

In cadrul manifestațiilor sportive 
organizate cu prilejul Spartachiadei 
de iarnă a tineretului, de curînd 
a avut Ioc în orașul Băilești o 
frumoasă demonstrație a gim- 
naștilor de la C.S.O. Craiova. Cei 
peste 800 de spectatori au aplaudat 
„la scenă deschisă" evoluția gimnaș- 
tilor oaspeți, conduși de prof. Mar
cel Mărășescu. Exerciții ireproșabile 
au prezentat tinerii gimnaști Ilie 
Mutu și Lia Dodu.

O reușită demonstrație de gim
nastică au prezentat și elevii școlii 
elementare din comuna Negoiu, ra
ionul Băilești, cu ocazia unor între
ceri sportive organizate de asociația 
Valea Dunării-îiegoiu.

Cînd se muncește cu pasiune...
(Urmare din pag. 1) 

sultat deseori cu profesoara Maria 
Stăplnolu despre desfășurarea mun
cii de selecție și, pe lingă multiplei» 
sarcini profesionale, și-a făcut timp 
liber pentru a fi prezent la pregă
tirile echipelor. Și, bineînțeles, n-a 
lipsit din sala Floreasca la finală, 
unde a avut satisfacția să vadă în
cununate de succes toate strădaniile 
depuse. La fel a procedat și prof. 
Pavel Balog, directorul școlii nr. 169, 
care a trăit împreună cu echipa emo
țiile și bucuria victoriei... Erau pri
mele succese ale micilor sportivi din 
școlile respective, care au dovedit că 
pe lingă învățătură, sportul le este 
un prieten drag.

Dar, exemplele amintite nu sini 
singurele. Se cuvin a fi evidehțiați 
aici și alți directori de școli ca f 
prof. Hedviga Rujan (școala nr. 97), 
prof. Adam Căliman (școala nr. 175), 
prof. Mana Bădîlă (școala nr. 181), 
prof. Elena Vasiliu (școala nr. 56) etc. 
care s-au interesat îndeaproape de mo
dul cum sînt pregătite echipele școlii, 
s-au străduit să le asigure condiții 
dintre cele mai bune de participare. 
Intr-un cuvîht, ei au fbst însuflețiți 
do dorința de a vedea reprezenta
tivele școlii pe locuri fruntașe. Și, 
spre cinstea lor, în majoritatea ca
zurilor au reușit. Interesul manifestat 
față de competiție dovedește dragos
tea directorilor de școli față de acti
vitatea sportivă și, fără îndoială, ca 
exemplele de mai sus vor constîtu* 
un indemn și pentru alții.

Pînă în prezent, numărul partici- 
panților la întrecerile Spartachiadei 
din raionul Băilești se ridică la 
14 000.

GH. GUINEA

DOAR PE JUMĂTATE...
Pentru ziua de 27 ianuarie fusese 

programată, în sala clubului C.F.R. 
din Piatra Olt, o amplă întrecere 
sportivă din cadrul Spartachiadei. La 
ora anunțată s-au adunat la clubul 
C.F.R. un mare număr de tineri 
înscriși la concursurile de trîntă, șah 
și tenis de masă. întrecerile nu au 
putut începe la ora anunțată deoa
rece instructorul sportiv trimis de 
consiliul raional UCFS pentru orga
nizarea întrecerii, C. Diaconu a... 
uitat să vină la Piatra Olt. După 
două-trei ore de așteptare, tinerii 
participanți, îndrumați în lipsa in
structorului din Slatina de șeful sta-

Contribuția profesorilor de educa
ție fizică a fost de asemenea deter
minantă în comportarea și rezulta
tele echipelor. Cu acest prilej, pro
fesorii au dovedit mare putere de 
muncă, foarte multă răbdare și stă
ruință (ținînd seama că au lucrat 
cu copii care au făcut primii pași 
în sport). Meritele lor sînt cu atît 
mai mari cu cît majoritatea n-au 
avut specializarea gimnastică. Insă 
dorința de a face o treabă bună l-a 
făcut să depășească acest handicap, 
unii dintre ei reușind să „se" cali
fice chiar in finală. Cazul profesoî 
rilor Gh. Diaconu (școala nr. 169), 
Ștefania Găină (școala nr. 175), Ro- 
dica Predețeanu (școala nr. 124). Flo
rentina Niculescu (școala nr. 128), E. 
Modrogan și C. Alerandrescu (șc. 
nr. 56), Adalgiza Radu (școala medie 
nr. 7), Elvira Trestioreanu (școala nr. 
181), Maria Bardossi (școala nr. 97) 
ș.a., sînt grăitoare în această privință.

La buna reușită a competiției a 
contribuit și sprijinul prețios acor
dat în permanență de organizațiile 
U.T.M. și de consiliile asociațiilor 
sportive din școlile respective. Este 
de dorit, avînd la bază această expe
riență și acest început bun, ca și în 
viitoarele competiții adresate școla
rilor, spiritul de colaborare care s-a 
statornicit să se facă simțit tot mai 
mult. In acest fel și rezultatele vor 
fi dintre cele mai rodnice. 

țiel C.F.R., s-au apucat totuși < 
treabă. Luptătorii și șahiștii au re 
șit să-și desemneze cîștigătorii d 
cînd le-a venit rîndul jucătorilor 
la tenis 
Iul a 
Așa că 
trebuit 
care au
seara zilei respective.

Dacă ar fi venit instructorul d 
Slatina concursurile s-ar fi desfăși 
rat în cele mai bune condițiuni.

Un grup de sportivi din Piatra O

de masă, conducerea clubi 
cerut să se elibereze sa! 
după cîteva meciuri ei 
să cedeze locul nuntașii 
închiriat sala clubului penti

MUNCĂ SUSȚINUTĂ LA ASOCIA
ȚIILE SPORTIVE ȘCOLARE DI 

TG. MUREȘ

Sub îndrumarea clubului sporti 
Harghita, cele 10 asociații sporti' 
școlare au organizat întreceri dinți 
«ele mai reușite la schi, săniuș, ten 
de masă, trîntă și șah. La acest 

afl 
Ilar io ti 
Ludovi 
Ladisla

concursuri s-au întrecut 6.055 d 
elevi. Mulți dintre participanți car 
luau parte pentru prima oară la în 
treceri sportive au obținut rezultat 
meritorii. Printre aceștia se 
Traian Pop (Șc. medie Papiu 
Erich Reich (Șe. m. nr. 4), 
Orban (Constructorul) și 
Barabaș (Agricola). Dintre 
ile sportive școlare care s-au 
țiat eu acest prilej amintim 
(722 de participanți). Constructorii 
(720), Agricola (680), Start (640) ț 
Bradul (432).

Dintre membrii consiliilor asocia 
țiilor sportive s-au evidențiat An 
Rusu (as. Bradul), Ion Balaș (Mu 
r-eșul), Bela Koos (Metalul), 
Szep (Constructorul), Basil 
Mircea Buhlea (Start), etc.

L PĂUȘ
★

Ne-au mai trimis relatări de 
întrecerile Spartachiadei coresponi 
ții noștri voluntari ; V. Popescu 
Cîmpulung Muscel, Ilie lonescn 
Sibiu, O. Guțu din 
seule din Galați, P. 
dea, I. Turjan din 
Gruia din Brașov,
Giurgiu, G. Gheorghiu din Urzicen 
C. Popa din Constanța, I. Braicu di 
Bistrița, E. SchUl 
Ursn din Iași, M. 
Roman, V. Petrescu
S. Dobreanu din Strehaia și alții.

Gherla, G.
Loricz din C

Sighișoara, 
T. Boboc

din Șimleu^
Gheorghiu d
din Tîrgoviș

In central atenției — munca de educație cu sportivii
O nouă consfătuire cu antrenorii bucureșteni

ecenf, sala Dinamo din Capitală a găzduit cea 
de a treia consfătuire din cadrul ciclului orga
nizat de Consiliul General al UCFS împreună 

cu consiliul orășenesc a] UCFS București, pe tema 
muncii de educație cu sportivii.

Ca și la consfătuirile precedente (pe marginea 
cărora ziarul nostru a publicat principalele aspecte în 
numerele din 22 decembrie 1962 și 19 ianuarie 
a.c.) au fost prezenți antrenori, profesori de edu
cație fizică și activiști sportivi din Capitală.

A treia consfătuire din acest ciclu șî-a propus să

dezbată SARCINILE ANTRENORILOR PENTRU EDU
CAREA PATRIOTICĂ Șl INTERNAȚIONALISTĂ A SPOR
TIVILOR, O temă importantă. Sportul este un minu
nat mijloc de a lega noi prietenii și în același timp i 
un bun prilej ca Sportivii noștri să-și manifeste do- ! 
rința fierbinte de a reprezenta cu cinste peste hotare -, 
culorile patriei dragi. )

In rîndurile ce urmează ne vom referi la princi- i 
palele aspecte desprinse din lucrările consfătuirii, cu j 
convingerea că ele vor fi folositoare unei mase cit ' 
mai largi de antrenori.

Procesul instructiv-educativ este condiția de bază
in pregătirea sportivului

In cadrul consfătuirii prof. Gh. 
Zimbreșlcanu, antrenor federal de 
•ttetîsm, a prezentat referatul : „E- 
duoarea patriotică și internaționa- 
Ifetă a sportivilor".

„Pentru ca succesele obținute de 
mișcarea noastră sportivă să fie și 
mai mari — se spunea în referat — 
este imperios necesar ca antrenorii, 
profesorii de educație fizică, instruc
torii sportivi să se preocupe mai 
mult de întărirea munci de educare 
a sportivilor în spiritul patriotismu
lui socialist și al internaționalismului 
proletar.

Cu prilejul pregătirii lotului de 
atletism în timpul vacanței, în cadrul 
ședințelor, sportivii erau mobilizați 
în vederea unei comportări la înăl
țimea cerințelor. La aceste ședințe 
au luat parte și cîțiva „veterani" ai 
atletismului nostru participanți la 
trecutele Balcaniade, care au arătat 
condițiile vitrege ia care se pregă
teau. Cuvintele lui Dinu Critica și 
Nieulae Gurău au fost un îndemn

pentru tinerii noștri să se pregă
tească conștiincios, pe măsura con
dițiilor minunate ce le au astăzi la 
dispoziție.

în perioada pregătitoare Jocurilor 
balcanice sau a altor întîlniri a în
ceput o muncă organizată. Influența 
educativă era complexă : a antreno
rilor, a profesorilor și a înșiși spor
tivilor cei mai disciplinați. A în
ceput să se facă tot mai simțită 
în această privință colaborarea din
tre antrenor și sportiv. Această 
activitate a dat roade. A crescut sim
țul răspunderii personale a sportivu-

Iui față de sarcinile ce i-au fost în
credințate.

In deplasările peste hotare, lotul 
de atletism a dovedit de fiecare dată 
că este un tot închegat, o echipă 
unită, puternică prin unitatea scopu
lui general, deși se știe că în 
atletism — cu excepția probelor de 
ștafetă — sportivii participă la probe 
individuale.

Pentru înțelegerea deplină a mi
siunii încredințate, a îndatoririlor ce 
le revin de un real folos le-a fost 
atleților noștri sprijinul pe care l-au 
primit din partea organelor de partid 
locale, studierea documentelor șl 
hotărîrilor de partid apărute, cunoaș
terea profundă a politicii partidu
lui și guvernului nostru".

aproape că nu se putea vorbi) sînt 
astăzi tot mai apreciate de specia
liștii străini, iar succesele obținute 
de oamenii noștri de știință — în 
domeniul medicinii, matematicii, bio
logiei — de oamenii de cultură și artă 
ridică tot mai sus prestigiul țării pe 
plan internațional.

La aceasta și-a adus contribuția 
fără îndoială și mișcarea noastră 
sportivă. Succesele pe care le-am do- 
bîndit la ultimele două Olimpiade, 
faptul că handbaliștii și handbalis
tele, jucătoarele de tenis de masă, 
rugbiștîi, canotorii se numără prin
tre cei mai bnni din lume au făcut 
oa sportivii noștri să fie tot mai 
cunoscuți și mai apreciați în cercu
rile sportive internaționale, iar Re
publica Populară Romînă să-și cuce
rească un loc fruntaș in ierarhia 
sportului mondial.

Dar, sportivii noștri sînt apreciați 
Și stimați nu numai pentru perfor-

manțele și victoriile lor pe s 
dioane, ci și pentru comporta 
lor exemplară dovedită de fiee 
dată ou prilejul deplasărilor p< 
hotare. Ei constituie o frumoasă 
te de vizită" cn oare pe drept 
vînt ne putem mîndri.

Tocmai de aceea este necesar 
antrenorii să-și aducă o contribi 
și mai însemnată Ia pregătirea st 
tivilor în spiritul întăririi relați 
de prietenie eu tinerii din celei 
țări, să lupte pentru cauza cea 
scumpă a popoarelor — menține 
și întărirea păcii".

în expunerea sa, prof, univers 
Erwin 
cintă 
bleme 
rolul
noastre, alături de întregul lagăr 
cialist, la menținerea și consolidi 
păcii.

Glaser a făcut apoi o 
relatare a principalelor 
de politică externă, subl 
și contribuția activă a

DISCUȚII RODNICE

Comportarea
reprezintă

exemplară peste hotarele țării
o bună „carte de vizită“...

„In anii regimului democrat-popu
lar _ a subliniat în expunerea sa 
ținută în cadru! consfătuirii prof, 
universitar tov. ERWIN GLASER — 
tara noastră a obținut succese de 
stimă pe toate planurile __ politic,
sooiad, economic, cultural.

Victoriile obținute de poporul ro- 
mîn în construcția socialismului, în 
făurirea vieții noastre noi au făcut 
ca țara noastră să fie cunoscută în 
cete mai îndepărtate colțuri ale 
lumii. Produsele industriei romînești 
(despre care cu două decenii in urmă

Pe marginea materialelor prezen
tate în consfătuire s-au purtat vii 
discuții, cu care ocazie diferiți an
trenori și profesori au scos în evi
dență importanța procesului de edu
care patriotică și înternaționalistă a 
sportivilor, iar unii au împărtășit din 
experiența lor dobîndită cu prilejul 
pregătirii loturilor republicane sau a 
echipelor care ne-au reprezentat în 
diverse întreceri internaționale.

® MIHAI TIMU, antrenor al lo
tului republican de călărie: „In pe
rioada in care m-am ocupat de pre
gătirea lotului de obstacole am avut 
prilejul să iau parte la multe con
cursuri internaționale. Am participat 
anul trecut, de pildă, la marile în
treceri de la Nisa, Roma, Neapole, 
Aachen, Budapesta, de unde, spre 
lauda lor, călăreții noștri s-au întors 
cu rezultate dintre cele mai frumoase. 
Deși participau alături de sportivi re- 
ntlmiți, reprezentanți «j unor țări

cu vechi tradiții in sportul echitaț 
sportivii romîni au reușit să fie 
înălțime, de multe ori să se intre 
pe ei înșiși... Aceste succese i 
rodul unei munci de pregătire t 
nică îndelungată. In această ram 
sportivă este nevoie de un voi 
mare de muncă, deoarece sporti 
trebuie să se ocupe in aceeași > 
sură și de pregătirea cailor.

Numai pregătirea fizică și 
n-ar fi fost insă in măsură 
gure succesele dobindite. Ea 
dublată 
dus în 
Romine 
fiecare
fiecare component al echipei îl ani 
aceeași dorință fierbinte de a 
prezenta cu cinste culorile pat 
dragi, de a învinge in lupta cu 
mai buni, indiferent ci er< vorba 
d’lnzeo. Besog, Parker... In rindn 
echipei n-a eristsct niciodată spir

tehnic 
să
a
cede munca educativă 

cadrul lotului. Echipa R.
de obstacole « acționat 
dată ca un tot unitar.

s-



MNRSTICR [

Un sistem compefitional îmbunătățit în 1963
Spre deosebire de anii precedent, 

înd campionatul nostru era organi- 
at pe etape „de jos în șus" (raion, 
egiune, finală) în acest an campio- 
atul R.P.R. pe echipe — feminine 
i masculine ■— se organizează pe 
arcursul a patru etape — două în 
rimăvară și două în toamnă — cu 
participarea a celor mai bune opt 
chipe din tară, stabilite de F.R.G. 
upă rezultatele anterioare. Titlul va 
i acordat acelor echipe care vor 
ealiza un punctaj superior prin adi- 
iune la toate cele patru etape ale 
ampionațului. După părerea noastră, 
cest sistem va asigura o continui- 
ate sistematică și va stimula intre- 
erea sportivă, oferind multor tineri 
osibilitatea de afirmare. Subliniem 
ă ultima etapă a acestui campionat 
a coincide cu finala pentru decor
area titlurilor republicane indivi- 
iuale la maeștri, motiv în plus ca în- 
recerea stîrnească un interes ma- 
or în rîndurile concurenților și a 
ubitorilor gimnasticii.

O altă competiție internă este în- 
reeerea juniorilor — individual și 
>e echipe — cu participarea la fi- 
ală a selecționatelor regionale, fără 
ă mai înregistrăm absențe nemoți- 
ate. Avem certitudinea că. cu acest 
rițej vom putea vedea la lucru nu
meroși tineri bine pregătiți, cu pers
pectivă, care să poată constitui 
schimbul de mîine" al gimnasticii 
oastre de performanță.
Pentru prima oară în țara noas- 

ră se organizează, în acest an, un 
oncurs republican rezervat copiilor, 
are se vor întrece pe parcursul a 
rel etape — localitate, regiune, fi-

Cei patru schiori 
din Abrud...

De la căderea primei zăpezi, pir- 
tiile din jurul Abrudului cunosc o 
animație puțin obișnuită. Aproape în 
fiecare duminică au loc concursuri 
de schi, întreceri de săniuțe. Parii- 
cipanfi — elevi de la școlile din 
oraș și din împrejurimi.

Fotografia noastră înfățișează o 
imagine de la un concurs de schi 
organizat la sfîrșitul lunii ianuarie, 
in care elevii loan Tuhuț, Gheorgbe 
Felea, Mircea Felea și Carol Vass 
s-au dovedit a fi cei mai buni...

Foto : Mircea Vîrlan - coresp. 

nală — echipa clasată pe primul loc 
calificindu-se de la o etapă la alta 
pînă la finală.

D.e asemenea, gimnastica artistică 
are prevăzut concursul republican, 
aflat la a IlI-a sa ediție, cu etapă 
finală la Arad.

După cum se vede, este vorba de 
un program bogat, de sarcini și obiec
tive importante. Sportivii au datoria 
să se pregătească conștiincios, per
manent, pentru ca la întrecerile la 
care vor fj prezenți să obțină rezul
tate din oe în ce mai bune, Ia ni
velul cerințelor mereu ^preseînde pe 
plan mondial.

La 10 martie, orașele Craiova șl 
Constanța vor găzdui prima etapă a 

campionatului R.P.R. pe echipe. Au 
mai rămas puține zile pînă atunci. 
Tocmai de aceea, pregătirea trebuie 
să fie în centrul atenției tuturor ca
drelor gimnasticii noastre — sportivi 
și antrenori — a tuturor asociațiilor 
și cluburilor pentru ca încă de la 
început să putem avea convingerea 
că perioada din timpul iernii a fost 
folosită din plin ta mod corespunză
tor, să avem certitudinea că anul 
preolimpic va fi un an rodnic pen
tru gimnastica noastră.

CIAUPIU ANASTASIU
secretar general al F.R.G.

Activitatea sportivă de
Recenta plenară a consiliului clu

bului Gloria a dezbătut pe larg acti
vitatea desfășurată de organizațiile 
UCFS din raionul 1 Mai din Capi
tală. Asociațiile sportive din acest 
raion al Bucureștiului au obținut în 
anul care a trecut o serie de succese 
atît în direcția atragerii maselor de 
oameni ai muncii în practicarea exer- 
cițiilor fizice, cît și în ceea ce pri
vește participarea la unele compe
tiții organizate la nivelul raionului.

Pe teritoriul raionului 1 Mai acti
vează în prezent 43 de asociații spor
tive cu un număr de 13152 de mem
bri UCFS, față de 8 900 câți erau la 
sfirșitul anului 1961. Membrii unor 
asociații sportive din raion au par
ticipat în număr mare la Sparta- 
chiada de vară a tineretului, ediția 
1962, la crosurile de mase etc. In 
unele întreprinderi și instituții s-a 
organizat campionatul asociației, care 
s-a dovedit a fi un mijloc deosebit 
de eficace în atragerea maselor de 
tineret în practicarea organizată a 
sportului. Așa au. procedat bunăoară 
asociațiile sportive Electronica, Stela, 
Școala M.I., Forestierul, I.C.S.E., unde 
această competiție de mase organi
zată la atletism, volei, fotbal, șah, 
tenis de masă, popice, tir etc. a atras 
pe terenurile de sport un număr mare 
de tineri și chiar vîrstnici.

Atit din darea de seamă cît și din, 
discuțiile purtate a reieșit clar 
că față de posibilitățile existente în 
cadrul raionului, rezultatele muncii 
clubului, a consiliilor asociațiilor 
sportive nu sint pe deplin mulțumi
toare. Tovarășii din cadrul clubului 
Gloria și majoritatea consiliilor aso
ciațiilor sportive au avut un stil de 
muncă defectuos, punînd accentul pe 
probleme mărunte, neglijind esenția
lul, realizarea principalei sarcini : 
cuprinderea, unor mpse tot mai largi 
de oameni ai muncii și a întregului 
tineret in practicarea exercițiilor fi
zice și a sportului.

*
Numărul membrilor UCFS din aso

ciațiile raionului este cu mult sub 
posibilități. Multe asociații sportive 
au un număr restrîns de membri, 
deși întreprinderea sau instituția pe 
lingă care funcționează are un nu
măr mare de salariați. Nu pot avea 
nici o justificare consiliile asociați
ilor sportive ca Zefirul (numai 20% 
din salariați sint membri ai UCFS). 
Avintul Pipera (30%), Atelierele 
Centrale I.T.B. (puțin peste 25%). 
Evident că ele nu s-au preocupat 
de atragerea de noi membri în or
ganizația UCFS. Mai sint asociații 
care nu au o evidență cît de cit 
dară a membrilor săi. Astfel, „De
corativa" și „Avintul Pipera" nu țin 
evidența membrilor UCFS ; mai mult,

FE MARGJNEA PLENAREI CLUBULUI GLORIA 

mase-nesatisfăcătoare 
consiliile acesitoț asociații sportive 
nu au respectat statutul UCFS, pri
mind noi membri fără adeziuni.

Planul de venituri al clubului pre
cum și al multor asociații a rămas 
cu mult sub angajamentul luat. In 
puține asociații s-au încasat cotiza
țiile UCFS în proporție de sută la 
sută. Pe linia gospodăririi bunurilor 
doar asociațiile Quadrat, I.D.P.B., 
Surdo-mpți și Electronica pot fi evi
dențiate, altele ca I.Pv.A.l, Avintul 
Pipera, A.M.I.T. și I.C.S.E. țiu au dat 
dovadă de simț gospodăresc în în
treținerea bazelor sportive și a in
ventarului.

★
Ea prima vedere ș.e pare că numă

rul de 11 000 de muncitori în. cefț 20. 
de întreprinderi în care șe practică 
exercițiile de gimnastică la locul 
de muncă este satisfăcător. Dar față 
de numărul șălariaților și de felul 
cum se desfășoară în aceste Unități 
gimnastica în producție problșșpa ar® 
un aspect critic. Doar asociațiilor spor
tive din întreprinderile Stela, Qua
drat și Zefirul li șe poate da califi
cativul bine pentru felul cum de
curge în aceste unități gimnastica ta 
producție.

Cu totul altfel se prezintă această 
activitate la întreprinderile Electro
nica, Țevi sudate, „13 Ulei" și Pio
nierul, unde introducerea gimnasticii 
în producție nu a fost sprijinită de 
conducerile administrative și de co
mitetele sindicale.

Consiliul clubului și-a luat anga
jamentul că pînă la 1 aprilie 1963 
va munci în așa fel ca să nu mai 
fie întreprindere sau instituție pe te
ritoriul raionului 1 Mai, unde să nu 
se practice gimnastica în producție. 
Un angajament important pentru rea
lizarea căruia este necesară mobili
zarea tuturor activiștilor sportivi din 
cadrul clubului și al asociațiilor.

★
Din cele arătate mai sus reiese 

că atît consiliul clubului Gloria cît 
și conducerile asociațiilor sportive nu 
au muncit cu destul simț de răspun
dere.

Consiliul clubului va trebui să » 
sprijine efectiv asociațiile sportive in. 
îndeplinirea sarcinilor ce le stăm in 
față, preocupindu-se in primul finite 
întărirea lor organizatorică, creșterea 
numărului de membri UCFS, organi
zarea în cele mai bune condi.tluni a 
competițiilor sportive de mase, Spar- 
tachiada de iarnă a tineretului, cam
pionatul asociației, precum și extin
derea gimnasticii în producție. Posi
bilități sint, trebuie doar mai multă 
inițiativă și muncă efectivă.

T. RĂBȘAN

adipidualist, n-au fost făcute repro- 
uri tovarășilor de echipă care din- 
r-pn motiv sau altul se comportau 
tai slab- Indiferent că a fost vorba 
e sportivi mai încercați ca Langa 
i Pinciu sau de tinărul Costea, fie- 
are din ei a simțit în momentul 
el mai potrivit ajutorul colegilor de 
chipă. Au fost cazuri în care dato- 
ită unor accidente suferite de caii 
ei mai buni, unii sportivi au avut 
lomente de cumpănă. Atunci a venit 
jutorul colegilor, al antrenorului, 
'-a vorbit cu acest prilej despre In- 
rederea pe care iubitorii sportului 
in țara noastră o au, în el, despre 
uterea de muncă a sportivilor noștri 
are: datorită moralului superior de 
are au dat dovadă în alte ocazii 
of învinge dificultățile. O aseme- 
eg situație s-a intlmplat în concursul 
e la Neapole. Deși în preziua celui 
laj. important concurs, cel mai bun 
al al lui Langa se accidentase, a 
oua zi echipa noastră a învins re
ntabila formație a Italiei și a ocu- 
at locul I. învinsese puterea de 
iptg, dragostea fată de culorile țării 
e care le reprezentau. Era rezulta
și muncii educative de zi cu zi".
« VICTOR MARCU, antrenor de 

mis de masă la clubul sportiv Uni- 
-a : „Am participat și la consfătui
re precedente. Ne-am dat seama cu 
>ții de importanța muncii de educa- 
e cu sportivii.
M-am glndit că nu trebuie să pierd 

cest prilej și să arăt în mod concret 
e înseamnă cg un sportiv să aibă 
n rppral sănătos, să fie perseverent 
i pipdest.
Am in față exemplul sportivei 

oastțe fruntașe, Geta Pitică. In cg- 
ui ei aș putea spgne eg antrenorul 
-a, avut decit rolul unui coordona- 
)r gl activității. pe linie de instrui** 
portivă și rolul unui șlefuitor. Fiind

că Geta Pitică este un exemplu de 
conștiinciozitate, de perseverență și 
modestie. A pășit in tenisul de masă 
cu ani în urmă. Prin felul in care 
se comporta, mi-am putut da seama 
că deși nu era un mare talent nativ, 
această fată va putea obține — prin 
muncă — rezultate bune. De o punc
tualitate exemplară la antrenamente, 
serioasă și stăruitoare, Geta Pitică 
muncea ore îndelungate pentru a în
deplini planul stabilit. Niciodată n-a 
spus că volumul de antrenament este 
prea încărcat, că este obosită. O sin
gură dorință 0 caracteriza: ca astăzi 
să obțină mai mult decit ieri. Si 
intr-gdevăr a obținut: este campioa
nă a lumii și maestră emerită a 
sportului.

Este, desigur, un lucru pe care și-l 
dorește fiecare sportiv. Dar Geta 
Pitică a ajuns la acest rezultat toc
mai datorită seriozității cu care se 
pregătește, educației ei sănătoase. 
Geta Pitică este membră de partid, 
fruntașă la locul de muncă. Ea a 
știut totdeauna să îmbine in mod 
armonios activitatea profesională cu 
cea sportivă.

Am făcut acest mic portret pen
tru a arăta rolul și menirea pe care 
o are sportivul de tip nou, am vrut 
să arăt unde duc calitățile morale 
deosebite. Cu aceste calități, Geta 
Pitică, alături de Maria Alexandru, 
o reușit să obțină rezultate dintre cele 
mat bune în competițiile internațio
nale. Fiecare antrenor are datoria 
de a avea În rlndul sportivilor săi 
asemeneg exemple. Ii vor fi de marg 
folos in munca lui".

• C. ANTONESCU, antrenor de 
tir la clubul sportiv Olimpia: „Se 
întimplă de multe ori cg în mujica 
sa, antrenorul, după ce a obținut 
unelg rezultate bune, sg creadă că 
a făcut totul, lei, de pildă, un tinăr 

începător și lucrezi cu el ani înde
lungați pină ce acesta reușește să 
devină un, sportiv bun, să se consacre 
în sportul respectiv. Apoi, mulțumit 
de rezultate, începi să nu mal acorzi 
aceeași importantă pregătirii, in con
tinuare, a sportivului respectiv. O 
astfel de greșeală am făcut eu in ca
zul trăgătorului N. Dumitrescu. 
Acesta, datorită rezultatelor bune 
obținute a primit titlul de maestru 
al sportului. Am considerat că nu 
mai trebuie să mă ocup cu aceeași 
atenție de educația lui. Totuși cind 
a obținut titlul de maestru al spor
tului N. Dumitrescu in loc să se mo

ft

Consfătuirea de care ne ocupăm, 
și care face parte dintr-un ciclu in
teresant și util, a scos în relief rea
lizările obținute pe linia educării 
sportivilor în spiritul patriotismului 
socialist. La concluzii s-a arătat că 
discuțiile purtate au scos la iveală 
multe lucruri bune dar au arătat că 
încă mai trebuie să se muncească în 
această direcție.

Tema dezvoltată — „Educarea pa
triotică și internaționalistă a sporti
vilor" — este deosebit de importantă. 
Pentru a se ajunge aici este necesar 
să cultivi in rîndurile sportivilor pe 
care îi pregătești patriotismul so
cialist, dragostea față de muncă și 
învățătură, să le trezești interesul 
față de cultură și artă, să faci din 
ei oameni modești, disciplinați, așa 
cum cere societatea noastră socia
listă.

Organele și organizațiile UCFS 
din Capitală au datoria de a înde
plini această sarcină încredințată de 
către partid. Ele vor trebui să aibă 
la baza muncii lor sarcinile izvorite 

bilizeze pentru obținerea unor rezul
tate și mai bune, el a început șă-șl 
neglijeze pregătirea, să aibă abateri 
de la disciplină, să fie îngimfat.

Iată o in t implore petrecută cu 
citeva zile în urmă... In, timpul ungi 
antrenament, deși a venit mai tirziu, 
nu s-a grăbit să se echipeze, gin- 
dind că este mai bine să se... plimbe 
printre colegii lui, să „vadă" daci 
vreun sportiv... de valoarea lu.i este 
prezent la antrenament. După ce a 
făcut acest tur... de inspecție, după 
ce s-a interesat „cum merg pregă
tirile", N. Dumitrescu în loc să se 
echipeze, să participe la antrenament 
a găsit de cuviință... să părăsească

din documentele Conferinței a UCFS. 
Organele sportive trebuie să-și orien
teze întreaga lor muncă spre îmbu
nătățirea activității educative cu 
sportivii, punînd un accent deosebit 
pe aportul antrenorilor. In vederea 
îndeplinirii acestui important obiectiv 
va trebui intensificată însușirea de 
către sportivi a învățăturii marxist- 
leniniste. Să dezvoltăm simțul de 
răspundere al fiecărui sportiv față 
de sarcinile sale profesionale, să-l 
facem să lupte pentru ridicarea ne
contenită a calității produselor, pen
tru prestigiul fabricii, al școlii, a' 
colectivului de muncă unde își des
fășoară activitatea.

Este necesar să se viziteze cu spor
tivii tot mai multe obiective indus
triale construite de regimul Oemo- 
cral-popular, să se meargă in mij
locul eolectivotar de muncă din uzi
nele noastre.

Fără îndoială că sportivul trebuie 
să fie un om cu o cultură bogată, 
cu preocupări multilaterale. Pe aceea 
este nevoie ca acești tineri să fie 

poligonul fără, nici o ■ explicația. 
Această lipsă de modestie și totodată, 
de disciplină (și nu era pentru pri
ma oară) a făcut obiectul unei ana
lize — deși cam tirzie — a biroului 
de secție.

Iată dar că munca de educație cu 
sportivii nu trebuie să scadă din ritm 
sau să fie neglijată, nici chiar atunci 
cind aceștia obțin performanțe re
marcabile. Antrenorul este obligat, 
prin, natura muncii, sale, să formeze 
cetățeni bine pregătiți și nicidecum 
să-și concentreze eforturile doar spre 
obținerea unor rezultate sportive de 
moment".

îndreptați oît mai mult spre teatre» 
muzee, biblioteci, expoziții.

★

Cielul de consfătuiri organizat ca 
antrenorii, profesorii de educație fi
zică și instruotorii sportivi 4ip Ca" 
pitală își dovedește cu prisosință 
eficiența. Apar lucruri noi, vorbitorii 
prezintă aspecte din activitatea lor 
în ceea ce privește educația sporti
vilor pe care îi pregătesc, soot 1* 
iveală lipsuri pare mșj persistă ta 
educația unor sportivi. Este, după 
cum s-a subliniat și cu prilejul celor’ 
lalte consfătuiri, un prețios schimb 
de experiență care se impune a fi 
eonttauat. In acest scw> socotim că 
extinderea inițiativei prin organi
zarea de către consiliile regional© 
UCFS Și cluburile sportive orășe
nești a unor consfătuiri asemănătoare 
ar fi binevenită. Credem că ar fi 
bine să fie invitau și sportivi frun
tași, căpitani de echipe, și mai ales 
dintre acei sportivi care mai au încă 
lipsuri Ia eapitoiul disciplină. Cu 
această ocazie ei ar putea să în
vețe multe lucruri folositoare.



HOCHEI a

Campionatele republicane

Steaua și Dinamo București-învingătoare 
in cele mai importante meciuri ale etapei
Mureșul Tg. Mureș și Știința Cluj (f) învinse pe teren propriu!

Din activitatea juniorilor
Anul acesta activitatea juniorilor 

a fost mai bogată ca orieînd. Și cînd 
facem această afirmație ne referim 
în primul rînd la faptul că atît cam
pionatul Capitalei cit și cel al regiu
nii Mureș-Autonomă Maghiară s-au 
desfășurat cu un număr record de

MASCULIN, SERIA I: ȘTIINȚA 
CLUJ — STEAUA 74 89
Derbiul seriei a corespuns 
plin. Spectatorii care au 
sala Armatei pînă la refuz 
satisfăcuți de factura jocului prac
ticat de cele două echipe fruntașe. 
Formația bucureșteană a fost su
perioară și a cîștigat pe merit. Mi
litarii s-au impus printr-un joc teh
nic, spectaculos, dublat de o bună 
precizie în aruncările de la semi
distanță (Folbert, Fodor, Nedef). O 
notă bună și pentru apărarea echipei 
Steaua, care a fost destul de greu 
de trecut, mai ales spre sfîrșitul 
meciului.

Studenții au luptat cu multă ar
doare pentru victorie. Ei au fost 
însă de multe ori neatenți în apă
rare și nu au folosit la maximum 
sub panou posibilitățile lui Demian. 
Timp de 30 de minute scorul a fost 
destul de echilibrat, bucureștenii 
reușind să se distanțeze abia spre 
final. Au înscris : Folbert 
16, Nedef 14, Nictilesou 16, 
20, Nosievici 8, Cîmpeanu 
neseu 4 pentru Steaua și 
Vizi 6, Demian 28, Gubesch 
Stroe 10 pentru Știința. (N. Todoran 
și V. Cacoveanu-coresp).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
VOINȚA IAȘI 57—55 
Dispută foarte strînsă cu 
dramatic. Cînd mai erau 65 de se
cunde de joc, Voința avea 5 puncte 
avantaj, pentru ca fluierul final să 
consfințească victoria... Progresului 
cu o diferență de 2 puncte ! Bucu
reștenii sînt la prima lor victorie 
în campionat. (Cr. Popescu-coresp.).

C.S.O. CRAIOVA — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 48—56 (28—28) ; DI
NAMO ORADEA — POLITEHNICA 
CLUJ 83—44 (49-18).

SERIA A II-A ;
REȘTI

(35-38). 
pe de- 
umplut 
au fost

7, Fodor 
Gheorghe 
4, Diaco-
Albn 20,

10,

(26—21). 
un final

DINAMO BUCU
RÂND BUCUREȘTI 74-

68 (28—33, 62—62). Să pierzi în pre
lungiri un meci în care' ai condus 
timp de 39 de minute nu este de 
loc plăcut, mai ales cînd adver
sarul „smulge" . egalarea, cu cîteva 
secunde înaintea trecerii timpului 
regulamentar de joc. Și, de aceea, 
am înțeles foarte bine dezamăgirea 
lui Dinescu, Cr. Popescu sau Tursu
gian (care duseseră pe umeri tot 
greul acestui meci), cînd rapidiștii 
s-au reîntors în. vestiare. Pentru că, 

. la drept vorbind, echipa feroviară 
ar fi meritat (mai ales după jocul 
din prima repriză) să cîștige această 
întîlnire Dar, și antrenorul Alexan
dru Popescu, credem că este con
vins de acest lucru, o echipă care 
trăiește în 5—6 jucători nu poate 
trece, intr-un meci de mare luptă, 
peste un lot omogen cum este cel 
al dinamoviștilor.

Rapidul s-a impus de la început 
printr-un joc bine orientat tactic, 
punînd accentul pe pătrunderi indi
viduale și contraatac. Cu multă fan
tezie și decizie în acțiuni, feroviarii 
s-au descurcat destul de bine în

PRRR5UTISM J

Doi contra unul... Dinescu (4) și Tursugian (10) încearcă să se opună aruncării 
lui Visner. Fază din meciul Dinamo—Rapid desfășurat joi seara in sala Floreasca 

Foto: T. Roibu

R. P. Romînă—R. P. f. Iugoslavia 
la hochei

(Urmare din pag. 1)

este așteptată cu mult interes de ama
torii de hochei, cu atît mai mult cu 
cit cele două echipe fac parte din 
aceeași grupă a campionatului mon
dial (grupa B.)_

In vederea jocurilor de azi și mîi- 
ne, antrenorul Mihai Flamaropol a 
anunțat următoarea formație : Puș
caș—Czaka, lonescu. Varga, Vacar I— 
Szabo II, Ferenczi, Szabo I, Calamar, 
Andrei, Tacaci I, Pană, Florescu, Ioa- 
novici (Ciobotaru). După cum se vede, 
nu joacă Biro (accidentat), ceea ce 
obligă la trecerea lui Calamar în li
nia a doua. Echipa noastră deține 
o formă bună și are toate posibili
tățile de a realiza 
bile, însoțite de o 
nlcă bună.

Echipa iugoslavă,
tuită pe scheletul formației campioa
ne a țării. Jesenice, sosește în Ca
pitală în cursul dimineții de azi.

echipe : cite opt. In urma desfășură
rii întrecerilor de la Miercurea Clue 
s-au calificat pentru turneul final 
două echipe locale : Avîntul și Voin
ța. La București, campionatul s-a 
disputat în mai multe faze, ceea ce 
a făcut ca tinerii jucători să aibă • 
activitate mult mai bogată dedt ta 
anii precedențL Săptămîna trecută 
competiția juniorilor bucureșteni • 
luat sfîrșit.

Cu mult interes au fost urmărite 
jocurile grupei I, pentru locurile 1—4. 
Iată rezultatele înregistrate (tur-robur): 
Unirea—Voința 5—1 și 7—0, Unirea— 
Steaua
2 13—1 și 5—1, Steaua—Voința 4—2 
și 3—1, Steaua—S.S.E. 2 7—2 și 6—<L 
Voința—SSE 2 6—2 șl 9—3. In urm» 
acestor rezultate, 
zintă astfel :

6—1 și 6—3, Unirea—SSE

clasamentul se pre-

rezultate favora- 
comportare teh-

care va fi alcă-

al

6
6
6
6

0 
0 
o 
o

0
2
4
8

42: 7
24:17
19:24 
9:46

12

4

6
4
2
0

campionatului se 
de

fața apărării dinamoviste („om la 
om"), care prezenta evidente slăbi
ciuni. Și scorul le-a fost tot timpul 
favorabil : 16—12, 24—18 (min. 14),
30-20 (min. 17) și 33—28 (min. 20). 
în tot acest timp, dinamoviștii nu 
au strălucit nici în atac, greșind nu
meroase aruncări de la semidistanță.

începutul reprizei secunde îi gă
sește pe rapidiști dezlănțuiți : 39—28 
în min. 22. Dinamoviștii nu cedează 
însă prea ușor și profitînd de ieși
rea timpurie a lui Cr. Popescu (5 
greșeli personale), trec la ț 
Apoi, datorită unei suite de 
marcate de Dudescu, Dinamo 
bilește echilibrul. La intrarea 
timele 5 
se

presing, 
coșuri 
resta- 
în ul- 
echipe 

aflau la egalitate (54—54), ca 
de altfel și în min. 40 (60—60). La 
acest scor, Dinescu pătrunde decis 
și marchează spectaculos (62—60), 
iar în ultimele secunde, Marian Spi
ridon înscrie dintr-o acțiune simi
lară (62—62). în prelungiri, jucătorii 
de la Dinamo vădesc mai multe re
surse fizice și, ’ impulsionați de a- 
celași Spiridon, întrec sigur o echipă 
ajunsă la capătul puterilor. Au 
marcat : Dudescu 12, Spiridon 12, 
Giurgiu 14, Kiss
14,. Vasilescu: 2, 
Dinamo și Cr.
22, Popovici 14,

și Cojocaru 2 pentru Rapid.

minute, cele două

puterilor.
12, Spiridon

12, Negoiță 2, Visner 
Strugaru 6 pentru 

Popesc» 12, Dinescu
Tursugian 12, Pre-

Victorie categorică a 
care a avut cea mai 

în J. Tîrziu (26).

1. Unirea
2. Steaua
3. Voința
4 SSE 2 I
Turneul final

va disputa în Capitală, în zilele
12, 13 și 14 februarie. Jocurile se voc 
disputa pe patinoarul 23 August, echi
pele întîlnindu-se fiecare cu fiecare, 
numai tur. După rezultatele de pînă 
a£um, se anunță favorită echipa Uni
rea (antrenor M. Flamaropol), care n-a 
pierdut nici un meci în acest sezon. 
Tînăra echipă Unirea a participat, de 
altfel, și la campionatul de seniori al 
Capitalei, unde a avut o comportare 
frumoasă. —

GALAȚI — FARUL CONS-
71—18 (32—18) ; ȘTIINȚA

STEAGUL ROȘU

dulea 6 
(A. V.).

C.S.O.
tanța
TIMIȘOARA 
BRAȘOV (m) 86-49 (49-21).

SURPRIZE IN întrecerea 
feminina

SERIA
ORADEA

I : C.S.O. CRIȘANA
S.S.E. CONSTANȚA

O nouă promoție de arbitri
centrală de parașutism 
Federației romine de

A II-A :
- I.C.F.

VOINȚA 
(21-27) !
OLIMPIA BUCU- 

40—43 (19—20).
mai active, s-au

66—30 (35—16). 
echipei gazdă, 
bună realizatoare 
(I. Ghișa -coresp. reg.).

UNIREA BUCUREȘTI - ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA (f) 55-28 (19-10). PRO
GRESUL BUCUREȘTI 
BRAȘOV (f) 49-46

SERIA 
REȘTI
Studentele au fost 
apărat mai dîrz, cucerind o victorie 
destul de dificilă. F. Izbiceanu (12), 
a fost cea mai bună jucătoare a în
vingătoarelor. (Cr. Popescu-coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ — VOINȚA TG. 
MUREȘ 50—52 (26—30) ! După un joc 
confuz, oaspetele au cîștigat 
rită unui plus de 
unei apărări 
Tămaș și P.

MUREȘUL 
BUCUREȘTI 
înfirîngere a 
de 3 
tr-un 
jucat 
multă 
tencele 
cătoare 
Magdin

dato- 
și a

(St.
eficacitate 

mai organizate. 
Radvany-coresp.).
TG. MUREȘ — VOINȚA 
44-47 (21—22) ! Prima 
liderului. Deși lipsită 

titulare, Voința a cîștigat în- 
final pasionant, pentru că a 
mai calm și a luptat cu mai 

voință sub panou. Bucureș- 
au avut cele mai eficaoe 
în H. Spiridon (17) și 
(17). (I. Vulcan-coresp.).

VOINȚA oradea - C. S. M. 
IAȘI 59—24 (28—13).

ju-
H.

S.

Miine, la bazinul Floreasca,

Primele întreceri (la înot și sărituri)
in cadrul campionatului

Comisia orășenească de natație orga
nizează campionatul pe Capitală pentru 
înotători și săritori. întrecerile acestei 
competiții rezervate copiilor și juniori
lor se desfășoară în cinci etape (la 
înot) și în trei (la sărituri). Primele 
probe sînt programate miine la bazinul 
acoperit de la Horească și se vor des
fășura după următorul program : dimi
neață, de la ora 10 : sărituri impuse 
de Ia trambulină; după.amiază, de la 
ora 17 : concursul de înot.

Competiția arc scopul să angreneze 
pe tinerii înotători și săritori de pe 
trambulină în Ir-o activitate com petit io- 
n-ală continuă și organizată. De aseme
nea, cu acest prilej antrenorilor li se 
oferă posibilitatea să verifice stadiul 
de pregătire al elevilor lor în etapa 
actuală.

„Cupa orașului Sinaia"
(Urmare din pag. 1)

tigătorilor, iar la junioare Liliana Foc- 
șeneanu a învins destul de comod.

Iată rezultatele: SENIORI:
Secui (Caraimanul Bușteni) 77,6 (42,1 + 
35,5); 2 M. Bucur (Carpați 
78,0 (41,7 + 36,3); 3.

i. r.
Sinaia)

II. llannich

Capitalei
reuniune se va cunoașteDupă ultima 

echipa campioană a Capitalei.
★

Zilele trecute a început la bazinul 
Floreasca campionatul dc polo pentro 
echipele de copii. La această competiția 
s-au înscris 7 echipe bucureștene • 
Steaua Clubul Sportiv Școlar, Progre
sul, Rapid. Școala Sportivă de Elevi 
TI, Școala Sportivă de Elevi I și Dina
mo. Prima etapă s-a soldat cu următoa
rele rezultate: Steaua—Progresul 3—1, 
Clubul Sportiv Școlar—Rapid 4—2. Me
ciul dintre Școala 
II—Dinamo nu 
echipa dinajnovislâ, 
tiție, nu s-a prezentat. Următoarea eta
pă este programată pentru dumioiefi 
17 februarie.

Sportivă de Elevi 
s-a disputat deoarece 

înscrisă în oonpe-

v ★

La sfîrșitul săptăininii viitoare se dis
pută și primele jocuri m cadrul cam
pionatului de polo rezervat formațiilor 
de juniori. S-au înscris 8 echipe luiou- 
reștene : Rapid, Clubul Sportiv Școlar. 
Steaua, Dinamo, Știința, Progresul, 
Școala Sportivă de Elevi I și Școala 
Sportivă de Elevi II.

Comisia 
din cadrul 
aviație a organizat in colaborare cu 
Consiliul orășenesc UCFS București 
Un curs pentru arbitri de parașutism. 
s.Profesori" Gheorghe Iancu 
estru emerit ai sportului — 
Boșca și Mihai Sidletschi.

Examenul de la sfîrșitul cursului 
a constituit pentru noua promoție 
de arbitri de parașutism o verificare 
amănunțită a cunoștințelor lor în 
această ramură sportivă. Cei 14 ab
solvenți ai acestei școli de arbitri 
au dat răspunsuri clare și concrete, 
dovedind că și-au însușit materialele 
predate, că știu regulamentele de 
parașutism,- că au o bogată expe
riență practică.

Răspunsuri apreciate ca „foarte 
bune" au dat: Ștefan Badwc și

— ma-
Cristu

Nicolae
lui — Constantin Mateescu 
tor de 
sescu.

Noii
lucrări

Velicu — maeștri ai sportu- 
instruc- 

parașutism — și Teodor Tănă-

„C u p a Predeal"

(Dinamo Brașov) 78,5 (42,2 + 36,3) ;
4, Af. Enache (Caraimanul) 78,9J 5. 
E. Sandru (Carpați) 82.3; 6. P. Clinei 
(Carpați) 84,9: SENIOARE: 1. Ana 
Scherer (Voința Sibiu) 93.7 ; 2. Mihaela 
Stoenescu (Voința Sinaia) 129.5 (a că
zut în manșa a Il-a) : JUNIORI : 1. 
M. Focșeneanu (Carpați) 99,2; 2. B. 
Ilaiclu (Dinamo) 107.5; 3. C. Pulpe 
(Voința Sinaia) 109.0; JUNIOARE:
1. Liliana Focșeneanu (Carpați) 34.8;
2. Elena Neagoe (Știința Sinaia) 38,4 ;
3. Mariana O/triș (Voința Sinaia) 58,7. 
Sîmhătă. se dispută proba dc coborîre, 
pe Valea lui Carii.

Primul concurs al anului
„Cupa 16 Februariea

SPORTUL POPULAR
a 4-a Nr. 4184

arbitri urmează să prezinte 
personale ce vor trata dife

rite subiecte de specialitate, 
contribui fără îndoială la 
pe o treaptă mai înaltă a 
tismului sportiv din țara

Ele vor 
ridicarea

parașu- 
noastră.

Pirtiile Predealului găzduiesc azi și 
miine un important concurs cu ca
racter republican. Este vorba de 
„Cupa Predeal", competiție organizată 
de asociația sportivă Casa Ofițerilor 
Brașov. Se vor disputa probele de 
15 km și 3x10 km pentru seniori, 
5 km pentru senioare și juniori și 
3 km junioare.

■
ași

Antrenamente pe pirtia de bob din Poiana Brașov
BRAȘOV, 8 (prin telefon). Vineri 

dimineață, boberii noștri au făcut pri
mele coborîri de antrenament 
pirtia din Poiana Brașov cane 
găzdui săptămîna viitoare o serie 
importante concursuri cu caracter
publican. Printre echipajele partici
pante la acest antrenament am evi-

pe
va
de
re-

dențiat pe cele alcătuite din Dragomir- 1 
Schuster (care au deschis pirtia), Rd- 
dulescu-R&șca, Staicu-Moiceanu, Maf- 
tei-Șerban, Panțuru-Petrescu, Nedelcu- 1 
Brăeșteami ș.a. In zilele următoare * 
vor continua antrenamentele tehnice. I

Iudith 
slalom 
ganizac

CAROL GRUIA coresp reg. )

w-

Iubitorii luptelor 
miine, cu începere _ 
sala Giulești II, prima confruntare 
de lupte clasice din acest an, rezer
vată juniorilor bucureșteni. Inițiativa 
Clubului Rapid, de a organiza această 
competiție dotată cu „Cupa 16 Fe
bruarie" a avut ecou. Astfe'. și-au 
anunțat participarea luptători de La 
Dinamo, Unirea, Semănătoarea, Me
talul și Viitorul.

vor putea urmărf 
de la ora 9,30 în

Invitație

Tomori, ctștigătoarea probei 
uriaș din cadrul concursului 
în pădurea Făget, în plină cursă

Foto: L. Farkas — Cluj

Redacția revistei „SPORT" invită 
sportivii, antrenorii și activiștii clu
burilor și asociațiilor sportive, pe 
toți cititorii săi din București, la o 
consfătuire ce va avea loc in sala 
clubului Dinamo, din șoseaua Ște
fan cel Mare nr. 43, în ziua de 
10 februarie 1963, la orele 10,30.

La această consfătuire se vor 
dezbate problemele ridicate de 
continua îmbunătățire a conținu
tului și prezentării grafice a revis
tei „SPORT".

După consfătuire, vor fi pre
zentate două filme sportive.



iunwclilcr Hi și pregătirile pentru noul sezon JOCURI AMICALE
>Ielu Nunweiller nu trebuie să 
■ezentăm. Modestia și conștiln- 
iea lui sînt cunoscute. De aceea 
■am mirat cînd Dumitru Nico- 
antrenorul secund de la 
o București, ne-a spus : „Dacă 
tă scrieți despre pregătirile 
otbalist pentru noul sezon, să-l 

pe Nunweiller III. Pilda lui 
nă de urmat..."
î... ales și în cele ce urmează 
iăm convorbirea noastră cu 
iller III pe tema amintită: 
m auzit că ai început pregi- 
mai tirziu.
a și... nu !
um adică ?
entru ziua de 14 ianuarie mi-am 

să mă... căsătoresc. Și, ve- 
multe lucruri se pot amina 

r.ă, dar aceasta nu. Băieții au 
in concediu la Poiana Bra- 

ide au făcut antrenamente, 
credeți insă că la București am 
egeaba. M-am antrenat zilnic 
■l de tineret. Profesorul Timar, 
condus pregătirile lotului, vi 

'.pune cum s-a muncit,
i întrebat pe profesorul Timar, 
e-a spus că Nunweiller III a 
imul la antrenamente și că a 

multe ore... suplimentare.
iți — ne-a explicat Nunweiller 
itasem un plus de citeva kilo- 
și om lucrat mult, in afara 
de pregătire, pentru dezvolta- 
ibilității. Dar nu am neglijat 
•hnica individuală. Am jucat 
cu balonul in sala de gim- 

tsigur pentru corectarea lip-

— Da. De ce să neg ?! Sint socotit 
fotbalist fruntaș, dar mai am mult 
de învățat.

— Te referi la meciul din Maroc ?
— Mai corect: și la meciul cu 

Maroc. Am observat mai de mult că

NUNWEILLER III

„iau startul" cam greu. In meciul 
de la Casablanca, de exemplu, ata
canții ad verși au scăpat de citeva 
ori de sub supravegherea mea. Mai 
ales că se ataca in adincime.

— Alte lipsuri ?
— Nu le ascund și, de altfel, la 

puteți găsi pe fișa mea individuală: 
trebuie să-mi perfecționez atacul la 
intercepție și să-mi îmbunătățesc pa

enamentele echipelor de categorie B
C.S.M. SIBIU

îl să reediteze în partea a doua 
ionatului comportarea bună din 
itașa seriei a Il-a, C.S.M. Sibiu, 
‘put pregătirile încă de la data 
auarie. Antrenamentele s-au des- 
atît în sala clubului cit și în 
r; sub conducerea antrenorului 
șinaru și a prof, de educație 
asile Răileanu. La pregătiri par- 
r mă torul lot de jucători : Bura- 

Flichiș, Lutsch, Mureșan, Rât- 
'ombrovschi, Vâcaru, Baban. Da
nii, Onu, Rai ca, Mat ea și Popa. 
*ima parte antrenamentele s-au 
în sală de 3 ori pe săptăm'ină 

«istat din lecții de 75—120 mi- 
losindu-se aparatele de gimnas- 
jocuri sportive. In aer liber 
au. efectuat crosuri cu intensi- 

scândă și schi.fond.
cum rezultă din controalele 

făcute de doctorul clubului, 
vrișan, rezultatele obținute la 
tente sînt satisfăcătoare. De la

îtiri ia Dinamo Bacău
tirile echipei Dinamo Bacău 

intr-un ritm susținut. Antre- 
le, care n-au fost întrerupte 
ici cînd temperatura a fost de 
0 de grade, au fost privite cu 
iriozitate de toți jucătorii lo- 

iua de 7 februarie s-a trecut 
1 amicale în vederea omoge- 
ichipei, în rîndul căreia vor 
;i o serie de jucători noi. Ast- 
moviștii au jucat cu formația 
iră B, FI. roșie Tecuci, pe 
întrecut-o cu 2—0 (1—0).
o Bacău a folosit următorul 
ucători: Ghiță (Bucur) —Gio- 
sif Lazăr, Cincu (Gross) — 
u, Pașcanu (Stoica) — Har- 
ireșan), Eftimie (Gram), Gram 
, Ciripoi (Harșani), Public, 
itinuare, Dinamo Bacău mai 
ramate întîlniri cu echipe din

Piatra Neamț, Tecuci, cu 
Iași Ia 17 februarie și 3 mar- 
C.S.O. Galați la 10 martie.

GH. DALBAN, coresp.

’E STADIONUL PROGRESUL

dimineață, pe stadionul Pro- 
sren II) sînt programate două 
nicale : ora 10 : Electronica—
Giurgiu, ora 11,45 ; Rapid 

i—Voința București.

1 februarie pregătirile se desfășoară 
numai în aer libeT. Primul joc de veri
ficare va avea loc la 17 februarie, în 
compania unei echipe din campionatul 
regional. In continuare C.S.M. Sibiu va 
juca cu Industria Sîrmei Cîmpia Turzii, 
Chimia Făgăraș, Unirea R. V îl cea, Mure
șul Tg. Mureș și cu o echipă de catego
ria A nefixată încă.

Pe toată durata pregătirilor, jucătorii 
participă la lecții cultural-politice și 
cu caracter teoretic, comentînd para
grafe ale regulamentului de fotbal. Este 
posibilă promovarea în prima echipă a 
unor tineri fotbaliști proveni (i de la 
echipe din campionatul regional. Para- 
lei cu seniorii își desfășoară antrena- , 
muntele și lotul de juniori, sub condu
cerea instructorului voluntar Traian 
Popa. (IUe lonescu și M. Vlădoianu- 
©ores-p.).

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ

Pregătirea fotbaliștilor de la Ceahlăul 
Piatra Neamț se află într-un stadia 
destul de avansat. Pînă în prezent, sub 
conducerea antrenorului loan Wetzer, 
s-au efectuat 17 antrenamente după in
dicațiile primite din partea F.R.F. Ma
rea majoritate a antrenamentelor s-au 
desfășurat în aer liber, folosindu-se 
foarte mult alergările pe teren variat.

Din lot fac parte : Stolerii. Iordache, 
Fur du — portari, Naftan, Ștefan, Do- 
brin, Ci ură — fundași, Niculescu, Tip- 
țcr, Vintilă — mijlocași, Toma, Radu. 
Mungiu, Cioată, Mihalache I și Bogdan
— înaintași. In lot au fost promovați 
juniorii Cataros și Petre. Din cauza 
cantității mari de zăpadă, antrenamen
tele fără minge au continuat pînă în 
ziua de 6 februarie. După 20 februarie 
se va insista asupra pregătirii tehnice, 
în programul echipei apărînd și jocuri 
de școală. Doctorul formației, Constan, 
tin Andone, asigură un control medical 
permanent. (Corneliu Nemțeanu-coresp.).

C.S.O. BAIA MARE

Fotbaliștii de la G.S.O. Baia Mare 
și-au început pregătirile la 10 ianuarie. 
Antrenîndu-se in funcție de condițiile 
atmosferice, cînd în sală, cînd în aer 
liber, echipa a reușit în momentul de 
față să atingă un grad avansat în pre
gătirea fizică. Lotul antrenat de Paul 
Gallis cuprinde 18 jucători : Flad, Fejes
— portari, Donca, Gergely, Vasil eseu, 
Trifu II — fundași, Ujvari. Ignat, Cso-
ma, Sasu I ■— mijlocași. Vaida. Sasu
ll, Drngan, Rozsnyai, Sdo, Incze și 
Trifu I —- înaintași. Lipsește doar 
Mircea Nedelcu, indisponibil.

In luna februarie, G.S.O. Minerul 
Baia Mare va susține jocuri de pregă
tire ou echipe din campionatul regional, 
apoi un amical tur-retm ou Recolta Că
rei. (Fosile Barbu șî Vasile Săsâranu, 
coresp.).

sele lungi, cu ambele picioare. Pa
sele lungi sint armele cele mai 
eficace in fotbalul modern, dar pînă 
in prezent eu nu le-am prea folosit, 
deoarece de obicet trimiteam balonul 
la mijlocași și ed „pre lungeauu ata- 
canților.

Nelli NunweUler vorbește fără ocol 
adespre lipsurile sale, convins fiind 
că dacă nu le ascunde (și îl frămîntă 
problema!) le elimină mai ușor. Dar 
să-1 ascultăm în continuare :

— Cînd am ajuns la Poiana Brașov 
am lucrat sub supravegherea antre
norului Angelo Niculescu. Antrena
ment dimineața, antrenament dupi- 
amiaza. Dar nu m-a plictisit Mun
ceam cu voie bună la pregătirea fi
zică generală și specială, dar mai 
ales atunci cind in program figurau 
exerciții care mi ajutau să-mi eli
min unele lipsuri. Iată „spicuiri" 
dintr-o ședință de antrenament de 
120 de minute: pase lungi cu am
bele picioare (la început a fost greu 
Pe zăpada mare să pasezi eu pre
cizie, dar cind vedeam ci reușesc 
să-i trimit balonul „ca la carte" lui 
Ivan sau lui Constantinescu — defi
citari la același capitol — la distanțe 
mari, nu am mai simțit oboseala); 
exerciții de deposedare și intercepție 
pe compartimente și individual (ce 
bucurie am simțit cind reușeam, si 
fiu primul ta balon !...); degajări cu 
ambele picioare (dar greu mai e ba
lonul după o ori și ceva de pregătire 
in aer liber t); starturi repetate cu 
balonul (cind transpirația curgea in 
șiroaie de pe mine m-am gîndtt la 
atacanții care-mț scapă uneori de sub 
supraveghere și— reluam de la în
ceput exercițiul cu și mai multă 
rivnă).

— Se pare că pui mult suflet în 
pregătiri.

— Altfel nu se poate. Această pe
rioadă e propriu-zis perioada de fun
damentare. Acum se pun bazele pre
gătirii fizice pentru intreg sezonul. 
Cu cit acumulezi mai mult in aceste 
săptămini premergătoare campionatu
lui, cu atit va fi mai ușor mai tirziu. 
Și acum e timpul cel mai potrivit și 
pentru corectarea unor deficiențe. 
Deci cum să nu pun mult suflet 
in pregătiri ! Mă înțelegeți—

— Cum să nu te înțelegem. Și am 
dori să te înțeleagă și să-ți urmeze 
exemplul și alți fotbaliști fruntași!

Foto: T. RoibuAL. INOVAM

• Pentru completarea documentării 
partlcipanților în legătură cu concursul 
Pronosport de mîine, iată, pe scurt, 
citeva amănunte despre ultimul meci 
disputat între ele de protagonistele 
acestei etape :

MILAN—FIORENTINA 0—0. Toate efor
turile depuse de atacul echipei gazdă 
de a marca au rămas infructuoase.

NAPOLI—GENOA 1-0. Cu toată do
minarea insistentă a formației din Na
poli oaspeții s-au apărat cu succes reu
șind pînă ia urmă să piardă la limită.

PALERMO—INTER 1-1. In prima re
priză jocul s-a menținut egal fără ca 
vreuna din echipe să înscrie. La re
luare, oaspeții deschid scorul prin 
Hittchens in min. 50. Abia cu 10 mi
nute înainte de sfîrșitul partidei Faus- 
tinho reușește să aducă egalarea.

MANTOVA—LANEROSSI 0-0. Jucăto
rii din Vicenza au făcut un joc defen
siv.

CATANIA—ROMA 0-0. Și această în- 
tîlnire s-a terminat cu un scor alb 
datorită jocului bun făcut de cele două 
apărări.

SAMPDORIA—SPĂL 0-1. In prima 
parte a jocului cele două formații s-au 
arătat a fi de forțe egale. La reluare, 
oaspeții au ataoat mai periculos reu
șind să-și adjudece victoria prin golul 
înscris de extrema stingă De Souza în 
min. 59.

MODENA—TORINO 1—0. Rezultatul 
partidei a fost stabilit în prima re
priză, prin golul marcat de Merlghi 
în min. 20.

ATALANTA—VENEZIA 2-2. Oaspeții 
au jucat mai bine în prima repriză 
cînd au reușit să înscrie două goluri 
față de unul marcat de Atalanta. La

RAPID — PROGRESUL (TINERET) 
6—0 (2—0)

Feroviarii bucureșteni, care și-au 
aminat turneu] peste hotare din cauza 
zăpezii ce a căzut în R.P. Ungară, 
au susținut miercuri, pe un teren 
desfundat de... ploaie, un joc de ve
rificare ou formația de tineret a 
Progresului. Echipa Rapid, în care 
a reapărut Balint, a cîștigat cu sco
rul de 6-0, prin punctele înscrise de 
I. lonescu (2), Ozon, Năsturescu, 
Kraus și Balint. Iată formația folo
sită de Rapid : Todor — Greavu, Mo- 
troc, Macri — Gherghina^ Georgescu 
— Năsturescu, Ozon, I. lonescu, Ba
lint, Kraus.

PROGRESUL - RAPID (TINERET) 
2—1 (1—0)

Intîlnirea de verificare de joi din
tre Progresul și formația de tineret 
a Rapidului a prilejuit, in ciuda ca
racterului ei de antrenament, o luptă 
dirză. Publicul spectator a urmărit 
cu interes mai ales disputa între ata
canții „minusculi" de la Rapid și 
apărătorii masivi de la Progresul. 
Terenul alunecos a îngreuiat mult 
controlul balonului și a solicitat de 
la jucători eforturi deosebite. In 
parte, prin aceasta explicăm lipsa de 
finalizare a acțiunilor din repriza 
secundă. Dacă în prima repriză ata
canții ambelor formații au tras des
tul de des la poartă (cei de la Pro
gresul de mai multe ori, feroviarii 
insă mai precis) după pauză înaintă
rile au încercat poarta doar de cite

Oaidă, „încolțit" de doi apărători feroviari, face cale întoarsă pentru a putea 
centra nes ting horit. Fază din jocul de antrenament Progresul—Rapid (tineret).

reluare, echipa gazdă joacă decis șl 
obține în final un meci egal.

CAGLIARI—COSENZA 4-1. In această 
partidă au fost înscrise nu mal puțin 
de trei goluri din lovituri de la 11 m. 
Scorul a fost deschis în min. 10 cînd 
Congiu țCa.) a transformat o lovitură 
de la 11 m. In min. 15 Lenti (Co.) ega
lează tot din 11 m , Rizzo (Ca.) în 
min 45 (11 m) marchează al doilea 
gol al gazdelor. In repriza secundă 
Congiu mai înscrie de două ori.

PADOVA—FOGGIA 4—2. Padova a obți
nut o victorie meritată. Au înscris : 
Koelbl (3) șl Bon pentru învingători 
și Nocera (2) pentru oaspeți.

LAZIO—SIMMENTHAL 0-0. Oaspeții 
s-au apărat cu multă dirzenie.

MESSINA—UDINESE S—2. Victorie
muncită.

JUVENTUS—BOLOGNA 3-1. Jucînd 
mult mai bine, Juventus a obtinut o 
victorie comodă.

• Și acum, programul concursului 
de săptămîna viitoare (nr. 7 din 17 
februarie 1963) :

1. Atalanta — Florentina
2. Catania — Palermo
3. Juventus — Roma
4. Mantova — Venezia
5. Milan — Lanerossi
6. Modena — Bologna
7. Napoli — Internazlonale
8. Spat — Torino
9. Bari — Padova

10. Cagliari — Verona
11. Cosenza — Como
12. Triestina — Messina 
Sp. Sampdorla — Genoa 

cinci ori. Lipsa de șuturi din această 
perioadă a fost compensată însă (pen
tru spectatori) de un gol de toată 
frumusețea înscris cu capul de Ian cu, 
printr-un plonjon acrobatic. Iancu a 
mai marcat un gol în prima repriză 
iar Mateescu a înscris unicul punct 
al feroviarilor in repriza secundă.

Progresul: Mlndru (Cozma) — Col- 
ceriu, Caricaș, Panait — loniță, Ja- 
maiechi (I. Popescu) — Oaidă, Iancu 
(N. Popescu), M. Voinea (Smărăndes- 
cu), Dumitriu I (Iancu), Mafteuță.

Rapid (tineret): Niculescu — Ln- 
pescu, Cimpoca, Mihai — Neaeșu, 
Langa — Mateescu, Ștefănescu (Cri- 
șan), Chiru, Dinu, Bogdan.

ANTRENAMENTUL LOTULUI 
DE JUNIORI U.E.F.A.

Joi dimineață, pe terenul central 
al stadionului Progresul, lotul de ju
niori U.E.F.A. a întîlnit echipa de 
tineret a clubului Steaua. Din cauză 
că terenul era acoperit de o zăpadă 
foarte mare, care nu permitea des
fășurarea partidei în condiții nor
male, s-a jucat doar o repriză de 30 
de minute. Juniorii au cîștigai cu 
1-0 prin golul marcat de Codreanu 
în min. 2. Au jucat formațiile :

Lotul de juniori : Haidu — Grăj- 
deanu, Constantin Dan, Kiss — Don- 
ciu, Danileț — Mureșan, Sfiriogea, 
Pavlovici, Avram, Codreanu.

Steaua (tineret): Petre — Dum
bravă, Popescu, Măndoiu — Ion Cră
ciun — Băieșu, Tomeș, Mateianu, 
Standu, Matei.

PRONOSPORT

Premiile concursului Pron<xspo»t 
nr. 5 din 3 februarie 1963 :

Premiul special <12-f-l) 9 varianta 
a cite 5555 lei.

Categoria 1: 32,8 variante a cita 
3 406 lei.

Categoria a Il-a : 616 variante a 
cite 217 lei.

Categoria a Ill-a • 5119,6 varianta 
a cite 20 let Ii

LOTO CENTRAL

La tragerea Loto Central din ziua 
de 8 februarie 1963, au fost extrasa 
din urnă următoarele numere •

6 28 22 7 39 55 3 23 74 52 
Premiul special A : 52 6 7. 
Premiul special B : 23 28 3. 
Premiul special C ; 39 74 22. 
Fond de premii: 715 951 lei. 
Tragerea următoare va avea ion 

vineri 15 februarie 1963, în Buetireștij 
str. Șelari nr. 16, la orele 13.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport
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PREGĂTIRI PREGĂTIRI In sala Floreasca,

înde mergem?
IN CAPITALĂ

„Febra" pregătirilor pentru viitoa
rea ediție a campionatului republican 
a cuprins și echipele din provincie. 
Iată citeva relatări primite de la 
corespondenții noștri...

CLUJ : Rugbiștii de la Știința se 
pregătesc intens încă din primele 
zile ale anului. Sub conducerea an
trenorului Al. Paloșanu. rugbiștii 
clujeni pot fi văzuțl aproape zilnic 
la antrenamente, 
Babeș". Accentul 
pe imbunătățirea calităților 
La antrenamente 
torii jucători: ' 

Olteana, Terboczi, Pop, Ghiguceanu, 
Catană, Sălăjan, Buzilă, Peteanu, 
Căliman, Pop Horia, Cordoș, Bucur, 
Koppelmann, Eliade Simion, Cătă- 
nici și Munteanu. După cum se vede, 
în lot au fost promovați mulți tineri.

în parcul „V. 
principal este pus 

fizice, 
iau parte urmă- 

Gherasim, Chirilă,

Octavian Guțu

Antrenamentele rugbiștilor 
ori pe 
un lot 
antre- 
pregă-

IAȘI:
de la C.S.M.S. au loc de trei 
săptămină și la ele participă 
de 25 de jucători. Pînă acum 
norul I. Jinga 6-a ocupat de
tirea fizică multilaterală, iar în pe
rioada care va urma va trece la pre
gătirea tehnică și tactică. In pers
pectivă — și citeva meciuri de veri
ficare. Parteneri: Constructorul I.U.T.,

Miine — start
in „Cupa 6 Martie"

De miine, echipele bucureștene din 
prima categorie a campionatului repu
blican participă la o tradițională com
petiție : „Cupa 6 Martie".

Programată în ajunul inaugurării 
campionatului, competiția constituie 
un prilej binevenit de verificare a 
potențialului formațiilor de rugbi din 
Capitală. Prima etapă a competiției 
programează două meciuri care se 
anunță la fel de interesante.

Jocurile au loc pe 
90s. Olteniței și se 
după cum urmează: 
Grivița roșie—Gloria ; 
Steaua—Unirea.

stadionul din 
vor desfășura 

ORA 10,30: 
ORA 11,45:

A. S. Tecuci și 
(din campionatul 
Grivița Roșie din 
categorii.

Laminorul Roman 
de calificare) și 
campionatul primei

ASTĂSEARĂ CUPA SPORTUL POPULARu AZI

Gh. Vasiliu

TIMIȘOARA: Formația de rugbi 
a clubului sportiv Știința se pregă
tește cu toată seriozitatea sub con
ducerea antrenorului D. Antonescu. 
De la 10 ianuarie Și pînă acum, lo
tul rugbiștilor timișoreni format din 
30 de jucători a lucrat atît în sală 
(gimnastică la aparate, baschet și 

fotbal cu minge medicinală etc.) cit 
și în aer liber, duminica mai ales, 
accentul fiind pus îndeosebi pe mă
rirea rezistenței fizice, in acest scop, 
din programul de pregătire, crosu
rile sînt nelipsite. O foarte bună 
frecvență la antrenamente au — în 
afara sportivilor care au mai activat 
6ub culorile clubului — noii legiti
mați : Irimescu, Vanghtge, Dragoș 
ș.a. De menționat sprijinul pe care 
conducerea clubului îl acordă sec
ției de rugbi, printr-o permanentă 
participare la antrenamente, prin re
zolvarea tuturor problemelor ce le 
necesită procesul de pregătire.

AL Gross

o

JJ

MIINE DIMINEAȚĂ: „CUPA F.R.H
Activitatea handbalului în 7 continuă 

joouri în cadrul 
care ! 

F.R.II." 
„Gupa 

junioare.

astăzi și miine prin 
celor două competiții, 
ordinea zilei: „Cupa 
niori și senioare, și 
popular" la juniori și 
de obicei, aceste întUniri suscită 
interes.

sînt la... 
“ la se. 
i Sportul

Și, ca 
un viu

ULTIMELE JOCURI ÎNAINTEA 
TURNEULUI FINAL...

In Capitală amatorii de handbal au 
posibilitatea să asiste la jocurile ambe
lor competiții, programate în sala Flo
reasca.

Astăzi se dispută două întîlniri deci
sive în cadrul etapei intcr-ccntre a 
„Cupei Sportul populai" :

Ora ‘ ~
S.S.E.

Ora
S.S.E.

nr. 2 București—18: S.S.E.
Ploiești (f)
19: S.S.E. 

Ploiești (b).
Cum se vede, o 

cele două școli. Echipele învingătoare 
se vor califica pentru turneul final 
de la 22—24 februarie. Este lesne de

nr. 2 București—■

dublă înțîlnire între

8

0 NOUĂ ETAPĂ IN „CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI"
Duminică, sala Giulești va găzdui o 

nouă etapă a „Cupei orașului Bucu
rești". Meciurile de miine din cadrul 
etapei a V-a, la fete și a Vl-a la bă
ieți, promit jocuri de bună calitate. 
De la ora 8,30 se vor desfășura în- 
iîlnirile : Sănătatea—Voința și Olim
pia—IPROMET, la fete și C.S.P.—Con
fecția, Tehnoiuetal—Aurora, la băieți. 
De la ora 13 competiția va continua 
cu meciurile masculine Voința—Se
mănătoarea, IPROMET-IPROFIL, 
Sănătatea—ICECHIM, Vulcan—Grivița 
Roșie, M.T.Tc.—C.S.A. III și Dinamo 
I—Globus -ț- Frigul. Este interesant 
de urmărit evoluția formațiilor Con-

Semănătoarea carefecția, Aurora și
nu au cunoscut înfrîngerea pînă în 
prezent.

sala Floreasca, de 14

a

ambi-înțeles, deci, cu cîtă dîrzetiie și 
ție vor lupta pentru victorie cele două 
formații. S.S.E. nr. 2 va alinia echipele 
obișnuite, folosite
S.S.E. Ploiești ne a anunțat următoarele 
formații:

Junioare (antrenor Artur Hoffman) : 
Georgeta Miou—Maria Nicolae, Mihacla 
Popescu, Sanda Georgescu, Zoe Zamfi- 
rescu, Elena Dofau'eeanu, Doina Muntea- 
nu, Sanda Mihăilescu, Dorina Lăptucă, 
Viorica Georgescu și Elena Pădure.

Juniori (antrenor G. Predescu) : loan 
Dinu, Cristu Stroesou—Romeo Diaco- 
nescu, loan Radu, Ioan Coman, Comei 
Dumitrescu. Teodor Amjreoiu, Cezar lan- 
ou, Dan Stănescu, Radu Cotigă și Vale- 
riu Iotiiță.

De remarcat că în formații figurează 
numeroși fruntași la învățătură (Sanda 
Mihăilescu, T. Andreoiu, 0. Dumitrescu, 
G. Iancu, I. Coman, D. Stănescu), care 
miine vor lua parte la Olimpiada de 
matematică.

Reamintim că în țară, miine se vor 
disputa partidele: 5.S.A. Timișoara—
S.S.E. Oradea și C.S.M. Reșița—-Ilafghi- 
ta Tg. Mureș la juniori, precum și 
C.S.S. Banatul Timișoara-—S.S.E. Oradea 
la junioare.

duminica trecută.

IN „CUPA FJt.H.“...

... jocurile au loc miine dimineață în 
sala Floreasca. Programul, care îpce.pe 
de la ora 9, cuprinde jocurile mascu
line : Voința—Grivița Roșie („Cupa 16 
Februarie"), Raf. Teleajen—C.S.S., Ra
pid—Metalul 23 August și Dinamo Bu. 
curoști—Steaua,

HANDBAL : ......
ora 18 : jocuri în cadrul „Cupei Sportu 
popular" : SSE nr. 2 București—SSJ 
Ploiești (băieți și fete)

BASCHET : sala Giulești, ora 18: Pro 
greșul—Steaua (m); ora 19,15 : selecție 
nata de tineret a Capitalei—Partlzat 
Novi Sad (f).

HOCHEI PE GHEAȚA : patinoarul „Z 
August", do la ora 18: meciul interna 
țional R-P. Romînă—R.P.F. Iugoslavia-

MIINE
HALTERE : sala Giulești, .de la on 

10 : concurs dotat cu ..Cupa 16 Februa 
lie". Participă echipele Rapid, Sle.au;> 
Dinamo Obor, Mătasea populară, Sire 
na, Viitorul

BASCHET : sala Dinamo, de la Oh 
8.30 : Olimpia—CSMS Iași (t), Uniree- 
Voința Brașov (f), Dinamo—Sloagu 
roșu Brașov (m) ; sala Floreasca, de li 
ora 16,30 : Știința—știința Timișoara (m) 
Rapid București—Partizan Novi Sad* (f) 
Progresul—SSE Constanta (f).

HANDBAL : sala Floreasca, de 1- 
ora 9 : Voința—Grivița Roșie (m) — ț 
cadrul „Cupei 16 Februarie" ; Raf. Te 
leajen—CCS, Rapid—Metalul 23 Augus 
(m), Dinamo—Steaua (m) — in cadru 
„Cupei de iarnă".

VOLEI : sala Giulești, de la ora 8,3 
și 13.00 : meciuri în cadrul competiție 
dotată cu „Cupa orașului București".

ATLETISM : sala de la stadionul Di 
namo, de la ora 9 : concurs pentru ju 
niori și junioare dotat cu „Cupa 16 Fe 

‘ bruarie" ; sala Floreasca II, de la or 
9: concursul ințerraioane pe echip 

' de copii.
NATAȚIE : bazinul Floreasca, de 1 

ora 10 : concurs de sărituri in cadre 
campionatului Capitalei : de la ora 17 
probele de înot ale campionatului>Capl 

' talei. __

De la F. R. Gimnastică
Ou începere de la data de 20 fe 

bruarie, Federația romînă de gim 
nastică organizează în Capitală u 
eentru de dezvoltare, corectare fizic 
și gimnastică artistică (balet) pentr 
copii în vîrstă de 6—10 ani.

înscrieri și informații se primesc zi 
nic înțre oțele 13—14,30 la sediul F.I 

--------------------------- --------------- yj ^Gimnastică din str. Vasile Conta ni 

și de incursiuni imediate la fileu.
O altă înfrîngere a suferit Măr

mureanu și în fața lui Bosch, ju- 
cînd prea reținut. El a greșit multe 
mingi și în special cu lovitura din 
stingă. Mărmureanu a stat gheme 
întregi pe linia de fund, iar apoi 
a făcut același lucru la fileu. El nu 
a încercat să alterneze voleurile 
lungi cu stopvoleurile, s-a limitat la 
acțiuni 
vingere. 
greșelile 
bune și 
rile, 
6—3.

Iată alte rezultate tehnice : Țiriac 
cu D. Viziru 6—2, 6—3, 6—0, Serester 
6—1, 6—2, 6—0, Mărmureanu — Se
rester 6—4, 6—4, 6—2, Bosch cu D. 
Viziru 6—4, 5—7, 6—2, 5—7, 10—8, 
Serester 8—6, 7—5, 6-3, Bardan — 
Serester 8-6, 2—6, 6—3, 6—2.

Astăzi, competiția continuă de la 
ora 1Q, jar mîine 
minică vor avea 
meciuri: Tiriac 
Bardan — Bosch, 
rester.

Toate jocurile 
Steaua din calea Plevnei 114.

CONCURSUL DE VERIFICARE A JUCĂTORILOR FRUNTAȘI
Concursul de verificare a 

șilor tenisului nostru se află 
desfășurare. La întrecerile 
participă șase jucători 
Bosch, Mărmureanu, D.

CONCURSURI... REZULTATE...

PETRE NAGY 
asistat, în a- 

antrenamentele 
de la C.S.M.;

• Juniorii clujeni se pregătesc cu 
toată seriozitatea pentru apropiatele 
întreceri din cadrul concursului re
publican de sală, programat in Ca
pitală la sfirșitul săptăminii viitoare. 
Corespondentul nostru 
ne informează că a 
ceasta săptămină, la 
atleților din secțiile
Știința, Ș.S.E. și C.S.Ș. Concluzia ge
nerală : toți atleții muncesc cu o 
rivnă deosebită și sint dornici să ob
țină rezultate cit mai bune în viito
rul sezon competițional.

La concursul de la București lotul 
cel mai numeros îl va deplasa Ș.S.E. 
Profesorii de la această școală aș
teaptă cu încredere evoluția unor 
tineri atleți ca Barbu Bocu (născut 
1548). care a sărit de curind 1,73 m 
la înălțime. Ionel Chișu (1947) —

Turneu de vcriiitarc
16, 17 ți 19 februarie 
Cluj un nou turneu de

în zilele de 
v« avea loc la 
verificare a boxerilor fruntași. Vor par
ticipa o parte dintre boxerii care au 
evoluat in turneul de la București, pre
cum și 30 de pugiliști din provincie. 
Amatorii de box din Cluj vor avea 
pc-S'hilitate sJ vadă „la lucru*, printre 
alții, pe următorii boxeri: Otvoș (C. 
Târâi), E. C.hioreanu, A. Murg, A. Ver
des (toți din Cluj), {. Ficiu, C. Bog
dan (Craiova), M. Bucși, E. Bălrtna, 
T Tărfuloagă, A. Farcaș, D. Filin, Gh. 
Picior (Timișoara). Gh. Badiu, 1. Ma
rin (Cimpulung Muscel), Șt. Popoacă, 
P. M vinar (Brașov), V. Neggu (Con
stanța), T. Cerăeetuiu (Oradea), V. 
llrehtiie (Bila Ware), A. CârdqScu, V. 
Proro, ( HunedoaraJț, I. Turcit, T. Pin- 
tilie. I. Pairul, V. Dohre (Olimpia Buc), 
H. Balaș. Șt Vituș, M. MfUtuian, V- 
Trandafir, l. Alexandru ș.a.

6,26 m la lungime, Florin Moldovan 
(1947) — 7,4 sec. pe 60 m etc.

• In sala de sport din Timișoara 
a avut loc recent un concurs, 
în cadrul căruia au fost înregistrate 
o serie de rezultate promițătoare. 
BĂIEȚI : avansați: 30 m: G. Tavie 
3,9 ; A. Curta 4,0; greutate : I. Timar 
13,33 ; începători: 30 m : C. Nichifor 
4,5 ; O. Dogaru 4,6 ; greutate (5 kg): 
V. Girbaciu 12,12 ; FEȚE: 30 m: N. 
Haș și El. Lazăr 4,8. (LIVIUS MIC- 
ȘAN—coresp.).

• Pe pirtia de schi de pe Livada 
Poștei din Brașov, atleții de la Ș.S.E. 
din localitate se pregătesc cu toată 
seriozitatea în vederea apropiatelor 
concursuri. Antrenorul Aurei Moarcăș 
și-a axat pregătirile atleților săi pe 
antrenamentele de schi și speră că 
rezultatele se vor vedea chiar la pri
mele concursuri. (D. MATEI—co
resp.).

• In sala de sub tribuna stadio
nului Dinamo din Capitală, miine di
mineață, de la ora 9, se vor desfă
șura intrecerile din cadrul celei de a 
XIII-a ediții a tradiționalei compe
tiții dotate cu „Cupa 16 Februarie". 
La concurs vor participa atleți ju
niori și junioare. Cu acest prilej se 
vor desfășura și două crosuri : 
1.508 m pentru juniori și 508 m pen
tru junioare.

• In sala Floreasca II va avea 
Ioc miine dimineață, de la ora 9, 
etapa a IV-a a campionatului pe echipe 
pentru copii. Se întilnesc echipele 
raioanelor T. Vladimirescu—V. I. Le
nin și Grivița Roșie—N. Bălcescu.

frunta- 
în plină 
în care 
(Țiriac, 
Viziru, 

Bardan, Serester — C. Năstase fiind 
suferind, s-a retras din competiție) 
sînt neînvinși pînă acum doar cam
pionul țării Ion Țiriac și Bosch.

Dintre partidele disputate, cele 
mai frumoase schimburi de mingi 
le-au oferit Țiriac și Bardan, dar 
numai în prima parte a întîlnirii lor. 
Țiriac a cîștigat cu 7—5, 6—3, 6—2, 
dar învinsul a dat o ripostă vigu
roasă adversarului său. învingătorul 
a acționat în nota lui obișnuită, cu 
atacuri repetate la fileu, cu îm
binări de voleuri lungi și scurte, 
cu treceri rapide de pe linia de 
fund a terenului la plasă.

D. Viziru a cîștigat la Mărmureanu 
CU 5—7, 6—4, 8—6, 8—6, reușind
numeroase treceri și servicii bune. 
Deși D. Viziru a făcut duble greșeli 
la servicii, totuși cele reușite au fost 
puternice, iar unele au fost urmate

CONCURSUL SPERANȚELOR
Tinerii popicari au în față o bo

gată activitate competițională pe tă- 
rîm internațional. în vederea selec
ționării echipelor noastre reprezenta
tive, azi și miine, pe arena Unirea 
din Capitală, are loc un concurs re
publican de verificare, dotat cu tro
feul „Cupa 16 Februarie". Au fost 
invitați la București 40 de fete fi 
băieți care nu depășesc virata de 21 
de ani.

La sfirșitul competiției se alcătu
iesc clasamente individuale. Selecțio- 
nabilii 
mixte.
8,30 și 
oră.

De la I. E. B. S

16.

Citiți nr. 3
al revistei ilustrate
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La casele din str. ion Vidu și agen
ția Pronosport din cal. Victoriei nr. Z, 
ș-au pus in vinzare bilete pentru intil- 
nlriie Itapid—Partizan Nevi Sad la bas
chet feminin de dumunică 10-H- de la 
Floreasca și pentru întilnirea de hochei 
pe gheată dintre reprezentativele H.y.K,— 
H.P.F.I. ce va avea loc astăzi oța 1Ș la 
patinoarul artificial tlin parcul Au
gust",

— Biletele vindute cu seria 2Ș3 peu- 
i tn> rntUnirea international^ dv voiri 

in cadrul C.C.E. dintre Rapid—Gaiata-

care a-a arninat, vor fi valabile 
la « dată «e Va li anunțat* uMerier.

*
Patinoarul artificial oste deschis pen

tru public azi intre orele 14—1Ș și mUne, 
duminică, intre orele 10—14.

★
Centrul de inițiere la înot pentru co

pii intre Sx-ia ani, rimctionează zilnic 
la bazinul acoperit Floreasca.

șablon, a jucat fără con- 
Bosch a știut să speculeze 
adversarului, a dat retururi 
a pregătit mai atent atacu- 

cîștigînd cu 6—2, 3—6, 6—0,

de la orij 16. Du- 
loc următoarele 

— Mărmureanu, 
D. .Viziru — Se-

au Iqc în sala

fANIOANE
ECUSOANE

%

Pin cuprins : ’
• In preajma turneului handba- 

liștilor în țările nordice.
e Buletin olimpic 1»63 : Iosif SSr- 

bu.
® Cine va fl campioană la hochei?
0 Cu cicliștii noștri pe șoselele 

înzăpezite.
• Spartachiada albă la București
• FOTBAL
• Povestesc foștii internaționali : 

Mihai Flamaropol ;
• Se apropie Turneul U.E.F.A. ți 

jocurile Petrolul-Ferencvaros;
• Ce e nou la Crișana.

• Băcăuanii speră.
• „Secretele" lui Valeri Brumei.
• MATTY : O pagină de caricaturi.
® Magazin etc. etc.
GJsiți acest număr la toate chioșcu

rile de difuzare a presei.

întreprinderea
PAVOAZAREA CAPITALEI"

1623.51

EXECUTA

IMPRIMĂRI
■ ‘"ir ■. .jf

PE MATERIAL
s—.«rr--

SPORTIV.



Cicloturism de iarnă

650 DE KILOMETRI IN 8 ZILE
Ieri am primit o vi- 

rită la redacție. Au venit 
6ă ne dea binețe doi vechi 
și cufioscuți cicloturiști : 
craiovenii Dumitru Savoia 
și Traian Savoia.

— Văd că „familia" nu 
e completă. Lipsește unul. 
Unde este ?

— Romulus ? La școa-
lă..

— Și dv. în vizită 
București, nu ?

— In trecere...
—
— Am întreprins — 

spune Dumitru Savoia 
o tură cicloturistică de iar
nă. Deși vremea s-a... 
zbîrlit anul acesta mai 
tare decit am fi crezut, 
nu ne-am dat bătuți. După 
lunga excursie cicloturisti
că făcută în vară care, 
după cum știți, a măsu
rat 2 080 km, ne-am gîn- 
dit să facem și un raid 
de iarnă. Ne-am programat 
concediile și ne-am pre
gătit... Acum iată-ne la 
București după ce am par- 
ciurs itinerarul : Grai ova
— Slatina 
Gî mp alung 
Brașov — 
București.
vom merge pe ruta Pitești
— Grai ova.

— Ați întîmpinat, de
sigur, numeroase greutăți?

— Firește. Uneori am 
mers cu... 3 km pe oră, 
alteori am fost nCvoiți să 
facem și ciclocros. Dar 
totul a fost minunat...

Am continuat să stăm 
de vorbă. Așa am aflat

la

ne

— Pitești —
— Rticăr —

Ploiești — 
Ta continuare

STIATI tA...
...echipa scoțiană de 

fotbal Glasgoiv Rangers 
deține un record intere
sant : este formația care 
a cucerit cele mai multe 
titluri de campioană a 
țării (31) ! în clasament 
o urinează : Linfield (Ir
landa de Nord) și Pena- 
rol (Uruguay) de 26 ori 
campioane, Nacional (Uru
guay) 25 ori, Fenerbahce 
(Turcia) 22 ori. Rapid 
VicnA 21 ori, Celtic (Sco
ția) 20 ori, M.T.K. și 
Ferencvaros 18 ori, Flu- 
minense, Corinthias (Bra
zilia) Sparta Praga, Atle
tico Bilbao, Barcelona 15 
ori etc.

că cei doi (Dumitru are 
55 de ani și este factor 
colector la of. PTTR-tran- 
zit Crâiotva, iar fiul său 
Traian în vîrstă de 20 hni 
este lăcătuș mecanic la 
IGMB CraioVa) au par
curs în 6 zile peste 450 
de km, cu o medie zilnică 
de 80 km, urmînd să păs
treze același ritm pînă la 
Craiova. Ei au mers efectiv 
pe bicicletă circa 43 dc 
ore. în acest raid au vizi
tat o serie de orașe impor
tante cum sînt : București, 
Ploiești, Brașov. Pitești, 
locttri ăst orice (Doftana, 
Bran), stațiuni de odihnă
(Predeal, Sinaia, Bușteni) j 
și au făcut sute și sute | 
de... fotografii.

După ce Mu plecat să-și ' 
continue raidul reflectam : 
în timp ce acești doi te
merari ci ciot u riști fac în 
8 zile 650 km pe 
mai 
care
h-au 
km !...

sînt rutieri 
în două luni 

făcut nici

MOZAIC FOTBALISTIC Astronautul"

bicicletă,
frurttași 

de iarnă 
500 de

i

• Arbitrul francez M. 
Eyroulet deține un cu
rios reedrd : inlr-un sin
gur sezon, 1061—1962, el 
a condus 9 partide care 
au necesitat prelungiri.

• Stanley Rous își 
continuă voiajul — anun
ță „France Football". El 
se va deplasa în Austra
lia pentru a încerca să

IIRISTACHE NAtM

Dumitru și Traian Savoia fac o scurta plimbare — 
neprevăzută in... itinerar — pe străzile Bucureștiului

rezolve
F.I.F.A. 
traliană» 
deauna

diferendul între 
și federația aus- 
care nu întot- 
a

problemele 
transferurile 
străini.

reglementat 
legate de 
jucătorilor

• In Anglia a fost 
descoperită, nu de mult, 
o nouă „stea" a fotba
lului britanic, în etate 
de 16 ani: David Sadler. 
In prezent cluburile 
Manchester United și 
Arsenal sînt în plină 
dispută pentru angaja
rea lui.

• „Trofeul Zamora", 
prin care se recompen
sează activitatea celui 
mai bun portar spaniol 
în cursul anului 1962, a 
fost atribuit lui Araqui- 
stain, unul din portarii 
lui Real Madrid.

Laszlo Papp!
mijlo- 
a fost 
Buda- 

să de-

Campionul Europei de 
box la categoria 
cie, Laszlo Papp, 
întrebat recent la 
pesta ce ar vrea
vină dacă s-ar naște pen
tru a doua oară. Răspun
sul 
sat prea mult timp aș
teptat. „Cel 
mi-ar place 
monaui !“ — 
spre uimirea 
rului său.

„Probabil ești curios să 
afli și de ce doresc acest 
lucru — a adăugat Papp. 
Motivul este foarte sim
plu. In condițiile impon
derabilității in sfîrșit nu 
ar trebui să-mi mai fac 
griji cu greutatea..."

pugilistului nu s-a lă-

mai mult 
să fiu cos- 
a spus el 
interlocuto

0 nouă probă atletică la femei: 
garduri
soc. al Ludmilei Makoșî- 
na, care poate fi conside
rat ca primul record mon
dial — deocamdată neofi
cial — al acestei probe.

Astfel de experiențe au 
mai fost făcute și în alte 
țări și prima
care a putut fi trasă, este 
aceea că proba cîștigă în 
spectaculozitate. în același 
timp, s-a observat 
atletele mici de 
sînt dezavantajate, 
cial, de distanța
garduri, care convine de 
minune atletelor înalte.

Dar să așteptăm rezul
tatele și concluziile pe carie 
ni le va oferi experimenta
rea cursei de 100 m gar
duri cu atletele noastre...

100 m
Una din cele mai clasice 

probe ale atletismului fe
minin, cursa de 80 m gar
duri, își are zilele... nu
mărate ! Este aproape cert 
că, în viitorul apropiat, 
ea va fi înlocuită de o 
nouă probă care va mă
sura 100 m. Comisia femi
nină din cadrul Federației 
internaționale a făcut a- 
ceastă propunere și înainte 
de a se lua o hotărîre de
finitivă, la Congresul IAAF 
de la Tokio din 1961, 
cursa de 100 m garduri 
va trebui experimentată în 
cît mai multe țări. în prin
cipiu, regulile noii probe 
au fost stabilite pe baza 
celor existente, la cursa 
de 80 mg. înălțimea gar
durilor va fi aceeăși ca și 
pînă acum (76.2 cm) și 
tot așa și numărul gardu
rilor (8). în schimb, nu 
s-a lămurit încă dacă dis
tanța de la plecare pînă 
k primul gard să fie de 
12,30 m sau de 13 m 
și cea dintre garduri să 
fie de 8,23 m sau de 8,50 
metri ?

Primele experimente pe 
această distanță de 100 
m au și avut loc în Uniu
nea Sovietică, chiar în ca
drul campionatului unio
nal pe echipe din 1962. 
Cel mai bun rezultat înre
gistrat a fost cel de 13,9 I

Cea mai lungă cursă
Peste cîteva zile, 37 de 

înotători, 
țări, vor 
tr-una din 
curse din 
so ară 61 km. Acest mara
ton nautic se va disputa 
pe rîul Parana, între ora
șele Santa Fe și Coronda. 
Favoritul probei este Ab-

reprezentînd 6 
lua startul Mi
cele mai lungi 
lume care mă-

concluzie,

însă că 
statură 
în spe

ti intra

ȘAH ISTE
Un birocrat

Nu recunoaște cînd e mat: 
Ar vrea să-i faci și-un... 

referat.

Un electrician

Mereu (spre marea Iul 
surpriză)

Rămîne cu o piesă-n... 
priză.

M. CODRESCU

nautică din lume
dul Ilcif (R.A.U.). La 
cursă va participa și o 
femeie Enriqua Durarte 
(Argentina), care a traver
sat nînă acum de doui 
ori Canalul Minerii.

Soluție... englezeasca
Iama grea, abătută a- 

supra Angliei, n-a în
curcat numai campiona
tul, cj și toate socotelile 
concursului de pronos
ticuri „Toto“. Am i narea 
multor jocurj a pus în 
pericol, la un moment 
dat, concursurile săptă- 
minale. Pină la urmă, 
însă, -„Toto“ a găsit o

care constituie

sau trei 
au fost 

această

jocuri ; 
amînate. 
situație,

dreptul 
a alcă- 
de ex-

postp mqgbzih* poșta magazin * postr mbcuzim
ri. GORODEVSCHI,

BUCUREȘTI. — Nu vă 
bazați exclusiv pe memo
rie. Mai credeți-ne și pe 

Așadar, Schwartz

prima reprezentativă a ță
rii. Se mulțumește oare 
cu atît centrul atacant al 
Petrolului ? — 3. Toate... 
onorurile Flacărei Moreni. 
Din 1947 participă neîntre
rupt la campionatul cate
goriei B. Că în unele e- 
diții a avut destule emo
ții, asta e altceva. Așa 
este întrecerea sportivă !

BOGDAN SILVESTRU, 
TIMIȘOARA. — Cornel 
Popa, fundașul dreapta al 
echipei Dinamo București, 
este originar din Iași, 
înainte de a veni la Di- 
namo-București, în 1957, 
a jucat ia Dinamo-Bacău. 
Are 28 de ani și a fost 
.'select ion At dc 12 ori în 
echipa națională. Șl are 
toate șansele să mai fie !

IULIUS DALIDIS, TUR- 
NU SEVERIN. — 1. Pri
ma ediție a „Cupei Euro
pei” la fotbal a fost cu
cerită de U.R.S.S. : 2-1
în finală cu Iugoslavia, 
după prelungiri.

Archie Moore, fostul eam
pion mondial de box pro
fesionist la categoria se
migrea. — 2. Da. hocheis- 
tul Czaka a lost intr-o 
vreme și un bun fotbalist 
(a jucat la C.S.A. Craio
va, în categoria B). Dar 
știți dv. pe cineva care 
n-a jucat niciodată fot
bal ?... Arătați-ni-1 î

C. DRAGAN, ONEȘTI.— 
Dinamo “ -
Dinamo 
venise 
namo...

n-a jucat în nici unul din 
meciurile susținute de e- 
chipa noastră în cadrul 
Balcaniadei de fotbal din 
1933. In meciul cu Iugo
slavia (scor 5-0 pentru 
noi) am avut următoarea 
linie de înaintare : Bin- 
dea, Covaci, Ciolac, Bodo- 
la, Dobai. Toate cele 5 
goluri au fost marcate în 
prima repriză, prin Bin- 
dea, Ciolac, Dobai și Bo- 
ddla (2).

RUDOLF SCHONIG, TI
MIȘOARA. — Fostul fun
daș al Chinezului și apoi 
al Ripensiei, Rudi Bur
ger, a jucat de 34 de ori 
în echipa națională 
fotbal. Iosif Covaci, c» 
a jucat pînă în 1953, 
avtit 8 selecționări.

I. DOGARU. PLOIEȘTI. 
1. Iolanda Balaș a îm
plinit la 12 decembrie 26 
de ani. — 2. Mircea Dri- 
dea a jucat de 4 ori în

filmul ‘ „Aventurile 
Huckleberry Finn", 
distribuție făcea parte șl

Bacău este fostul 
Brașov, care de- 
între timp Dl- 
Cluj. Vechiul Di

namo Bacău, care juca în 
categoria A s-a împărțit : 
cea mai mare parte a 
format scheletul echipei 
Dinamo Galați (actual
mente C.S.O. Galați), iar 
cîțiva jucători au rămas 
în continuare la Bacău.

STAN CONSTANTIN, 
BUCUREȘTI. — Ion Voi- 
nescu, portarul echipei 
Steaua, are 34 de ani. 
Este originar din Bucu
rești. Gradul său în ar
mată : locotenent-colonel. 
A jucat de 22 de ori în 
echipa națională.

CALIN ION, PLOIEȘTI. 
Se pare că, în curînd, 
Laszlo Papp se va întîlni 
cu Emile Griffits, în joc 
fiind titlul de campion 
mondial. Completăm in
formația dată într-un nu
măr trecut, arătînd că 
mai este un boxer romîn 
care s-a întîlnit în ring 
cu Papp. Este vorba de 
concetățeanul dv. Petre 
Popescu, care, în 1954, în 
cadrul „Jocurilor Mon
diale Universitare” de la 
Budapesta, a dat o re
plică destul de bună re
numitului boxer maghiar, 
pierzînd la puncte.

PAUL LKIBOVICI, DO- 
ROHOI. — 1. Dumitru
Eremia, cei de-al doilea 
portar al echipei Steaua, 
va împlini în noiembrie 
36 de ani. .X jucat un

Spartachiada de 
iarnă nu se desfășoară 
chiar așa cum ar tre
bui, comisia raională 
din Sighet s-a întru
nit de puține oii.

țațele probabile, cele 
care — după părerea 
membrilor comisiei — 
s-ar fi înregistrat dacă 
s-ar fi disputat partidele 
respective !... Și pe baza 
acestor rezultate... ipote
tice, omologate apoi, au 
fost acordate premiile 
„Toto“...

încă un amănunt : co
misia de experți, prezi
data de conducătorul unei 
mari companii aeriene 
— lordul Brabazon, va 
intra . în funcție ori de 
cite ori dintr-o etapă se 
vor am în a multe 
ci uri.

Eu știu de ce
Din an in 
Găsesc că

Păi mare

paște 
n-are

(deși e 
prost) 

se adună, 
nici un 

rost : 
n-aulucru -----

să-și spună 1

★

de la Rapid-*Fetele_ ____ _ .
București s-au calificat 
în semifinalele “ 
la handbal în

C C E.
7.
succet.Dorindu-le din nou 

le urăm tn mod 
expm 
escală 

finală t

soluție 
un caz fără precedent în 
lumea întreagă.

Recent, dintr-o etapă 
nu s-au disputat decit 
două 
restul 
In
„Toto" — pentru a evita 
pagubele — a recurs la 
o măsură de-a 
surprinzătoare : 
tuit o comisie
perți sportivi, din patru 
foști faimoși internațio
nali (Drake, Young, Law
ton și Finney) și un re
putat arbitru (Ellis), cu 
scopul de a... da rezul-

1.

facă ultima.... 
podium, după

ediția 
cate- 

62 de 
în 4

— 2. Da : 
negru Wilt 
înscris în
de puncte. ★

1 ără cuvinte

Dare de seamă

timp la Sibiu, 
baschetbalistul 
Chamberlain a 
tr-un meci 100 _ .
Nu avem o astfel de evi
dență în ceea ce privește 
pe baschetbaliștii noștri. 
Să ne ofere ocazia și noi 
sintem gata să întocmim 
statisticile de rigoare !

VIRGIL LEONCIU, CÎM- 
PINA. — 1. In
1947—1948, cînd în 
goria B au fost... 
echipe, împărțite 
serii, orașul Făgăraș a 
avut echipă de fotbal în 
seria a IV-a. Din fiecare 
serie, alcătuită din 15—16 
echipe, retrogradat

Asociația sportivă Ce- 
luloza-Brăila nu prea 
activează.

găsit îndată scuza 
Pentru-această apatie: 
Fiindca-s de la Celuloză 
1st duc munca... pe 

hîrtie l

atunci mai mult 
jumătate — toate echipele 
clasate de la locul 7 în 
jos — astfel că Făgăra
șul a trebuit să-și ia ră
mas bun, pentru o bună 
bucată de vreme, de la 
categoria B. — 2. In 1956 
a avut loc la București 
prima demonstrație de 
handbal în 7. A făcut-o 
Dukla Praga. Cinci ani 
mai tîrziu, la Dortmund, 
noi am făcut o... demon
strație și mai frumoasă, 
cîștigînd campionatul mon
dial l

ION POȘTAȘU

- -

Dinamo* la 
vina orga-, 

fondiștil 
tn

Cupa 
din 

nizatorilor, 
au parcurs 11 km 
loc de 15.

Explica un oficial 
Cu un aer amical: 
Pîrtta fu scumpă și 
Am făcut.., economii t

I. CHIVU

Să neglij’ăm concursurile sportive 
Noi nu obișnuim ; nouă ne place 
O muncă susținută și tenace, 
Un iureș plin de inițiative.

Șahiști destoinici, 
li prețuim, în schimb. 
Pe cei ce

tineri cu talente, 
nu agreăm 

ne produc impedimente.

A Jocului de 
Ne preocupă 
Adesea chiar 
Și interesele

șah organizare 
mult și neglijăm 
acasă să plecăm ; 
particulare.

p. conf. VICTOR HILMU

O dată cu primirea aces-

Ca
Ne
Să

să creăm
poartă gîndul și nici nu visăm 
lretcexim ori să capitulăm.

condiții excelente.

N. Red.
tei dări de seamă a secției de șah » 
clubului Rapid, s-a mai primit din 
partea aceleiași secții și rugămintea 
ca nu cumva darea de scamă să fie 
citită de jos în sus, încgpînd cu ul
timul riad.



Vești de peste hotare

Pregătiri intense in vederea Turneului U.E.FÂ-1963
■ IXimeele de juniori U.E.F.A. s-au 
bucurat întotdeauna de un viu inte
res și de frumoase aprecieri. Acestei 
intîlniri anuale a tinerilor fotbaliști 
din Europa i se acordă o importanță 
tot mai mare; meciurile lor sînt 
urmărite de un număr cresc: nd de 
spectatori. Ediția desfășurată anul 
trecut în țara noastră a demonstrat 
din plin toate acestea.

Anul acesta, interesul pentru 
Turneu (aprilie, In Angaja) a devenit 
șj mai mare. 11 dovedește în primul 
rind numărul record de Înscrieri : 
27 de țări, ceea ce a necesitat 
o ga ni zarea unei faze preliminare. In 
al doilea rind, modul cum privesc 
federațiile acest turneu e6te subliniat 
ue amp.oarea pregătirilor ce se fac 
fie în vederea preliminariilor, fie 
pentru turneul din Anglia. Pretu
tindeni ee constată o mare grijă in 
ceea ce privește pregătirea loturilor 
de juniori.

FEDERAȚIA BELGIANA, de 
pildă, a alcătuit un adevărat „plan 
de bătaie" pentru juniori. Belgia va 
susține jocurile preliminare cu 
Luxemburg la 14 februarie (la 
Luxemburg) și 13 martie (în Belgia). 
In această perioadă și chiar după 
disputarea partidelor cu Luxemburg 
(Belgia este favorită în cele două 
jocuri)' lotul de juniori va fi supus 
unei pregătiri minuțioase. Antrena
mentele au început la 6 februarie și 
vor continua la 20 și 24 februarie* 
la 6 și .27 martie, cînd lotul va fi 
convocat în diferite localități din 
Belgia. In piua, federația a perfectat 
și două partide internaționale amicale, 
eu scopul verificării lotului U.E.F.A.: 
la 27 februarie la Paris cu Franța și 
la 3 aprilie la Turnhout cu Olanda.

LA FEL DE ATENT se pregătesc 
gi juniorii italieni. încă de anul tre
cut s-au organizat preselecțîî, pe plan 
regional și apoi selecții succesive 

intr-un centru tehnic (de la Cover- 
ciano) sub conducerea experimenta
tului antrenor Galluzzi. Periodic au

Participante la „Cupa orașului București” 
la hochei pe gheață: Lokomotiv Moscova

După cum se știe, printre echipele care vor participa la tradi
ționala competiție de hochei pe gheață dotată cu „Cupa orașului 
Buj'jrești" se află și formația sovietică Lokomotiv Moscova.

Ne-am adresat colegilor noștri de la ziarul „Sovietski sport" cu 
mp amintea de a ne relata cîteva aspecte privind componența și 
palmaresul echipei moscovite. Iată ce ne-a răspuns tov. EVGHENI 
BIKGN, redactor al Darului „Sovietski sport" :

Pe bună dreptate, Lokomotiv Mos
cova? este denumită în hocheiul so
vietic . echipa cea mai omogenă, fără 
„găuri". Aceasta pentru motivul că 
formația feroviarilor moscoviți re
prezintă un colectiv închegat în care 
fiecare compartiment este la fel de 
bun. Anul trecut, Lokomotiv Mos
cova s-„aflat pînă spre sfirșitul cam
pionatului în lupta directă pentru 
cucerirea titlului de campioană și 
doar unele rezultate mai slabe ob
ținute. in ultimele jocuri au făcut 
ca ear să se claseze pe locul IV, la 
mică' diferență de campioana unio
nală, Spartak Moscova. în acest an 
Lokomotiv este angajată din nou 
în lupta pentru locurile de frunte 
ale" campionatului U.R.S.S. și, se 
pare... istoria se repetă. Ast
fel, în primele trei meciuri ale tur
neului final pentru locurile 1—10 
Lokomotiv a întîlnit pe primele trei 
clasate în campionatul trecut, ob- 
ținind rezultate bune: trei puncte 
din șase posibile.

Antrenorii acestei formații au la 
dispoziție un lot numeros, valoros, 
în care maturitatea și clarviziunea 
unor, jucători mai vîrstnicl, mai ex
perimentați se îmbină cu talentul, 
elanul și dorința de afirmare a unor 
tineri hocheiști. Portarul Evglîeni 
Paleev este doar din acest sezon 
la Lokomotiv. Deși tînăr, el este 
un apărător de nădejde, dispunînd 
în primul rind de o reacție foarte 
bună. Apărarea, de vîrstă medie, 
este experimentată avînd o compor
tare constant bună : Splrkin, Fadin 
și Rîjov, Afanasiev formează cele 
două linii de fundași, ultima remar- 
cîndu-se atît printr-o contribuție 
valoroasă în atac cit și prin folo
sirea inteligentă a jocului cu corpul. 
Prima linie a înaintării este alcă
tuită din Kozin, Iakușev și Țiplakov 
avînd atu-ul că Iakușev este*' un 
valoros și experimentat jucător, bun 
organizator al jocului atunci cînd 
el se află pe gheață. Cea de a doua 
linie — Veicikin, Rjevțev, Utkin —

loc jocuri de trial, uneori cu parteneri 
din rîndul echipelor de categorie su
perioară. Și pe măsură ce se țin 
aceste trialuri se restrînge lotul de 
jucători selection abili. Pentru italieni, 
un bun prilej de verificare îl va 
constitui apropiatul turneu de la Via- 
reggio, unde vor participa opt echipe 
de club italiene, din cele care dau 
juniori lotului.
' DEȘI condițiile atmosferice nu sînt 
favorabile activității în aer liber, to
tuși lotul austriac susține cu regu
laritate meciuri de pregătire, în ve
derea preliminariilor cu R.F.G. Cele 
două intîlniri vor avea loc la 24 feb
ruarie în Austria și la 10 martie în 
R.F.G. Recent, juniorii austrieci au 
jucat cu echipa de club Lamprecht 
Strassenbahn, de care au dispus cu 
3-1 (2-1). Apoi au susținut două par
tide la Atena cu reprezentativa de 
juniori a Greciei și le-au pierdut pe 
amîndouă cu 3-1 șl 1-0.

PREGĂTIRI intense se desfășoară 
și în Olanda, care probabil că va 
trece cu succes preliminariile cu 
Țara Galilor și se va califica pentru 
turneul final, urmînd să facă parte 
din aceeași grupă cu reprezentativa 
noastră. De pregătirile juniorilor 
olandezi se ocupă și antrenorul pri
mei reprezentative, Elek Schwartz, 
care a fost prezent anul trecut la 
Turneul U.E.F.A. organizat la noi.

JUNIORII unguri și-au făcut o 
bună parte din pregătiri la Tata. 
După obținerea calificării pentru 
turneul din Anglia (1-1 și 2-1 cu 
Polonia în meciurile preliminarii), 
lotul de juniori — care este cristalizat 
în mare măsură — și-a continuat 
pregătirea prin jocuri de verificare 
cu echipe de club. Recent, el a jucat 
cu Tatabânya, terminind la egalitate 
(0-0).

Cum se vede, In toate țările ee 
acordă importanță pregătirii repre
zentativelor de juniori pentru apro
piatul Turneu U.E.F.A.

joacă întotdeauna în viteză, produ- 
cînd de regulă breșe în apărarea 
adversă. In linia a IlI-a doar 
Grișin figurează constant, colegii 
săi schimbîndu-se mereu.

Echipa Lokomotiv Moscova este 
antrenată de cunoscutul specialist 
sovietic Anatoli Kostrikov, fost an
trenor principal al Federației de 
hochei pe gheață a U.R.S.S. în le
gătură cu participarea feroviarilor 
noștri la „Cupa orașului Bucu
rești", Anatoli Kostrikov ne-a spus: 
„Sperăm să demonstrăm în Romînia 
un hochei de bună calitate. Echipa 
noastră se află într-o formă bună, 
jucătorii doresc cu toții să ofere 
publicului romîn evoluții pe măsura 
prestigiului ridicat pe care-1 deține 
hocheiul sovietic în arena inter
națională".

CAMPIONATELE EUROPENE LA PATINAJ ARTISTIC
BUDAPESTA. Miercuri seara la 

Budapesta au fost cunoscuți primii 
campioni europeni la patinaj artistic. 
Proba de dublu a revenit patina
torilor Marika Kilius și Hans Jur
gen Baumler (R.F. Germană) cu 
211 puncte. Pe locul doi s-a clasat 
perechea Ludmila Bolusova și Oleg 
Protopopov (U.R.S.S.) 207,6 puncte,
urmată de un alt cuplu sovietic. 
Tatiana Zuk și Alexandr Gavrilov.

După 4 exerciții impuse în proba 
de dans conduc Linda Shermann șl 
Michael Philipps (Anglia) cu 148.8 
puncte urmați de Eva și Pavel 
Roman (R.S. Cehoslovacă) cu 146.5 
puncte

Joi s-au încheiat întrecerile probei 
masculine din cadrul campionatelor 
europene de patinaj artistic de la 
Budapesta. Titlul de campion a fost 
cîștigat de francezul Alain Calmat. 
El a fost urmat în clasament de 
Manfred Schnelldorfer (R F.G.), Em
merich Danzer (Austria), Peter 
Jonas (Austria), Sepp Schoemetzler

Despre meciul Rapidului
Marți scara, acceleratul de Sofia i-a 

adus în Capitala pe voleibaliștii de la 
Rapid. L-am rugat pe maestrul emerit 
al sportului Ștefan Romșn, 'antrenorul 
echipei, să , ne relateze eiteva -amănunte 
despre jocul de la Istanbul; primul 
meci al' Rapidului în actuala ediție a 
„C.C.E.", mai ales că, din cauza între
ruperii legăturii telefonice nu am putut 
oferi cititorilor noștri amănunte din par
tida cu Galatasaray.

— Am călătorit de multe ori peste 
hotare — a spus Șt. Roman — dar 
mărturisesc, fără intenția de a motiva 
rezultatul destul de strins din seturi, 
că a fost unul din cele mai grele dru
muri pe care le-am făcut. Am plecat 
din București, cu trenul^ în dimineața 
zilei de 25 ianuarie și am sosit la 
Istanbul marți 29, seara. Patru zile 
jumătate am mers pe un, viscol și un 
ger care paralizase aproape complet tra
ficul feroviar. Din această cauză am 
făcut pînă la Sofia... ]5 ore și acolo 
am fost nevoiți să stăm tn gară pînă 
a doua zi dimineața. Meciul era progra
mat pentru duminică dar noi descindeam 
la Istanbul abia marți pe Inserat.

Și astfel jocul a avut loc joi seara tn 
sala sporturilor din Istanbul. Partida a 
fost condusă de arbitrul turc Nejaht 
Altav, înlocuitorul arbitrului delegat, 
care n-a mai sosit la Istanbul.

In fața a 1500 de spectatori, cele 
două echipe au realizat un meci de o 
valoare satisfăcătoare. Gazdele s-au re
marcat printr-o putere de luptă deose
bită. iar voleibaliștii noștri printr-un joc 
tehnic, dar foarte economicos. Jucătorii 
noștri au actional cu multă reținere, 
fără mișcarea pe care o realizează de 
obicei In teren. In sală era extrem de 
frig, dar inconvenientul și mai mare 
era terenul de joc, din... ciment. Jucă
torii noștri, neoltișnuiți cu un asemenea 
teren, pe care făcuseră doar un singur 
antrenament, în ziua precedentă, au 
acționat prudent și au renunțat — de 
teama accidentelor ■— la plonjoanele In 
jocul din apărare. In atac s-a evitat, 
pe ât posibil, săritura înaltă. Din aceas. 
tă cauză majoritatea punctelor au fost 
realizate direct din serviciu. Mincev, 
de pildă, prin serviciul său în forță a 
obținut puncte tn serie.

— Cc lot ați folosit în acest meci ?
— Au jucat Nicolau. Plocon, Drăgan, 

Crigorovici, Chezan, Mincev și Ardelea. 
Cei mai buni au fost Plocon și Mincev 
urmați de Chezan și Nicolau.

— Ce impresie v-au lăsat jucătorii 
turci ?

— Adversarii noștri au constituit o 
surpriză plăcută. Ei alcătuiesc o echipă

PREGĂTIRI PENTRU CUPA „EU
ROPEI". • Federația maghiară șl-a 
alcătuit lotul pentru returul meciului 
cu Țara Galilor (20 martie, la Car
diff) : Ilku, Matrai, Moszoly, Sovari, 
Ihasz, Solymosi, Sipos, Nagy, Sandor, 
Gorocs, Albert, Tichy, Fenyvessi, 
Rakosi. Din lotul olimpic fac parte: 
Gelei. Szarka, Marosi, Kurtosi, No
vak, Szepesi, Palotai, Perecsi, Molnar 
II, Nogradi, Bene, Komora, Farkas, 
Nemes, e In vederea întîlnirii cu 
Franța, la Paris la 27 februarie (în 
primul meci: 1—1), forul englez de 
specialitate a format un lot de 22 de 
jucători, printre care: Springett, Arm- 
field, Banks, Wilson, More, Miller, 
Douglas și Connely.

IN „CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI" • Surpriză la Paris : în 
meci _ tur Feyennord — campioana 
Olandei — a dispus de Reims cu

(R.F.G.), Ralph Borgharddt (R.D.G.), 
Valeri Meskov (U.R.S.S.), Jenoe 
Ebert (R.P.U.) și alții.

După exercițiile obligatorii, în 
proba feminină conduce patinatoarea 
olandeză Sjoukje Dijkstra cu 770,6 
puncte. (Agerpres). 

Telespectatorii romîni au urmărit ieri, 
prin „Interviziune",meciul de hochei U.R.S.S.—S.U.A. (12-0)

Prima emisiune, cu titlu experi
mental, pe radio-releul București— 
Moscova, a coincis cu transmiterea 
unui eveniment sportiv, care a stir- 
nit un viu interes printre iubitorii 
sportului din țara noastră. Studioul 

, de televiziune București a retrans- 
I mis ieri, prin „Interviziune", meciul 
I internațional de hochei pe gheață

tînără (cu mulți jucători de 18 ani), 
cu cunoștințe, tehnice satisfăcătoare șl 
cu o mare putere de luptă. Dintre ei 
cei mai buni ni s-au părut Alpatslan, 
yalgin și Tevfyk.

In afară de meciul cu Galatasaray 
am mai jucat și cu selecționata Istanbul 
pe care am învins-o cu 3—1 (15—4, 
15—10, 12—15, 15—10). De data
aceasta echipa s-a 
cu cimentul și a realizat tn primele 
două seturi un spectacol mult aplaudat.

— Și acum, cu gîndul la retur, la 
calificare, ce măsuri ați luat pentru 
pregătirea echipei.

— Va trebui să muncim mult pentru

acomodat mai bine'

„Ne pregătim pentru viitoarele întâlniri 
din cadrul C. C. E.“

Interviu cu antrenorul emerit Oprea Vlase
La înapoierea echipei Dinamo de la 

Belgrad, unde a susținut a doua 
întîlnire cu H. C. Zagreb, am stat de 
vorbă cu antrenorul emerit prof. 
Oprea Vlase, pe care l-am solicitat 
să ne dea eiteva amănunte despre 
acest meci și să ne arate ce pro
bleme se pun în fața campionilor 
țării în vederea viitoarelor partide 
din cadrul „C.C.E.".

Iată ce ne-a declarat Oprea Vlase :
„Scorul strins cu care s-a încheiat 

partida se datoreșțe in mare măsură 
faptului că gazdele au adoptat apă
rarea combinată, cu o zonă agresivă, 
uneori chiar dură, cu multe atacuri 
neregulamentare. Această tactică a 
împiedicat pe jucătorii noștri să-și 
desfășoare jocul obișnuit. Față de 
situația creată pe teren am dat ur
mătoarele indicații: să se joace po
zițional, la distanță mare de poartă, 
cu o circulație rapidă pe semicercul 
de 9 m, să se paseze mingea in adin- 
cime și să se arunce prin surprin
dere de pe extreme și de la distanță. 
Respectind indicațiile primite, băieții 
noștri au avut in permanență iniția
tiva Și in ultimele minute au înscris 
punctul care ne-a adus victoria. Ar
bitrajul austriacului H. Hawlowitz a 
fost bun, el reușind să tempereze jo
cul dur al gazdelor și să asigure o 
desfășurare normală a meciului.

In legătură cu viitoarele intîlniri 
din cadrul „C.C.E." trebuie să arăt 
că pregătirile sînt in toi. Ele sînt 
legate și de antrenamentele echipei

1—0 (1—0) prin punctul marcat de 
Kreyerhast (min. 21). Returul va avea 
loc la 13 martie la Rotterdam • 
Meciul Anderlecht (Belgia) — Dundee 
(Scoția), care urma să aibă loc la 
13 februarie, a fost amînat din cauza 
terenului acoperit cu gheață.

IN „CUPA ORAȘELOR TÎRGURI". 
— Valencia (Spania) și Dumferline 
(Scoția) s-au întîlnit pentru a treia 
oară (la Lisabona), în cadrul opti
milor de finală. Valencia a cîștigat 
cu 1—0 (0—0) și s-a calificat pentru 
sferturi de finală.

Schiorii romîni concurează 
la Asiago și la Budapesta

Zece dintre cei mai buni schiori 
fondiști din țara noastră participă azi 
și mîine la două importante con
cursuri internaționale. Dinu Petre, 
Stelian Drăguș, Gh. Bădescu, Gh. Vil- 
moș și Ion Oiteanu iau startul în 
„Cupa Kurikkala", competiție ce se 
va desfășura în localitatea Asiago 
(Italia), iar Gh. Cincu, I. Rășină, 
Elena Tom, Marcela Bratu și Doina 
Boboc ne vor reprezenta țara în 
„Concursul jubiliar al schiului ma
ghiar" care se va disputa la Buda
pesta.

dintre reprezentativele Uniunii So
vietice și S.U.A., disputat la Mos
cova în fața unui numeros public.

Hocheiștii sovietici au desfășurat 
un joc superior și au învins la scor: 
12-0 (4—0, 4-0, 4-0). Cei mai buni 
jucători sovietici au fost frații E. 
și B. Maiorov și Starșinov, care au 
alcătuit o linie de atac foarte eficace.

la Istanbul
a reface ce am pierdut tn cele doua 
săptămîni dt am întrerupt pregătirile. 
Atenția noastră o îndreptăm spre reme
dierea unei lacune mai vechi: tn înlîl- 
nirile cu adversari, considerați mai slabi, 
echipa nu se concentrează suficient. 
Folosește în asemenea cazuri multe arti
ficii care îi scad din eficacitate.

Discuția cu Ștefan Roman a luat 
•fîrșit. Sîntem convinși că sportivii pe 
care îi antrenează, conștienți de sarcina 
pe care o au, se vor pregăti intens pen-
tru a avea o comportare dintre cele 
mai bune în întilnirile viitoare.

C. ALEXE

reprezentative in vederea turneului 
pe care aceasta il va întreprinde in 
țările din nordul Europei. Dorim să 
obținem, in Scandinavia, succese pe 
măsura prestigiului handbalului din 
țara noastră. Pentru atingerea aces
tui obiectiv trebuie să avem o pre
gătire tactică corespunzătoare jocu
lui viitorilor adversari. Este cunoscut 
că în handbalul din țările nordice 
predomină „școala suedeză", căreia 
ti este specific in apărare tactica de 
3+3, iar in atac împletirea armo
nioasă a combinațiilor dintre 
torii de la 9 metri cu cei de premia 
de 6 m. Pe lingă aceste probleme tac
tice, mai există un obiectiv pe care 
trebuie să-l atingem : acela al pregă
tirii fizice. Vrem ca fiecare jucător 
să facă față acestui turneu fără să 
aibă fluctuații de formă. /

După felul în care se pregătesc 
toți componența lotului reprezentativ 
și ai echipei Dinamo, sper că bilan
țul viitoarelor intîlniri internaționale 
să ne fie favorabil".

Interviu luat de P. VINTILA

Pe scurt
hochei pe gheață 1

• In continuarea turneului său în 
R.S. Cehoslovacă, echipa Aripile So
vietelor a învins pe V.T.J. Chomutov 
cu 8-6 (4-3, 2-2, 2-1) și la Karlovy 
Vary, cu 10-4 (5-0, 3-4, 2-0) selecțio
nata de juniori a R.S. Cehoslovaci 
® La Liberec, în R.S. Cehoslovacă :
R. D. Germană—H. Z. Litvinov 3-3 
(1-3, 1-0, 1-0). In al doilea meci: R.D. 
Germană—Selecționata orașului Lit
vinov 5-3 (2-1, 0-0, 3-2). • La Inns
bruck : Innsbrucker E. V.—R.P. Un
gară 9-7 (4-1, 5-2, 0-4). • La Sofia : 
Partizan Belgrad—Ț.D.N.A. 3-1 (2-0, 
1-0. 0-1).
VOLEI

„CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI". La Casablanca, meci masculin: 
Ț.S.K.A. Moscova — C.S. Casablanca 
3-0 (8, 4, 9). Returul va avea loc la 
12 februarie, tot la Casablanca.

PLANORISM
Al 9-lea campionat mondial de pla

norism, la care iau parte 70 de plloți 
din 24 de țări, se va deschide dumi
nică pe aerodromul Juin, la 200 km. 
de Buenos Aires.
BASCHET

„CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI" (masculin). Real Madrid— 
Panathinaikos Atena 90-60 (33-27). Ii 
primul joc, Real cîștigase cu 97-74 
Echipa din Madrid s-a calificat pentn 
sferturi de finală.
HANDBAL

Joc internațional la Goteborg : R
S. Cehoslovacă—Suedia (masculin 
19-16 (9-10).
BOX

BOXERUL maghiar Laszlo Papf 
și-a păstrat titlul de campion euro 
pean la cat. mijlocie, învingînd k 
Viena prin k. o. tehnic în repriza 1 
15-a, pe șalangerul său George Al
dridge (Anglia). Din repriza a 5-« 
Papp s-a dovedit superior, atacim 
tot timpul. In ultima repriză, Aldrid 
ge — complet epuizat — a fost tri
mis în colțul său de arbitrul olande: 
Breil, care a declarat lupta inegală 

ITALIANUL Franco de PicoDi 
campion olimpic, neînvins pînă a 
cum, a obținut o nouă victorie : re 
cent, el l-a învins net la puncte p< 
americanul Neal Welch.
ȘAH

MOSCOVA (Agerpres). — Meciu 
pentru titlul mondial de șah dintr 
marii maeștri sovietici Mihail Bot 
vinnik și Tigran Petrosian se v 
deschide la 22 martie în sala Tea 
trului de estradă din Moscova.
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