
Toate fetele fac sport

finea |

DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VĂ!

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

| ntr-o frumoasă dimineață de
■ februarie am făcut o vizită 

la Școala profesională nr. 1 con
fecții și gospodărie. Una din mul
tele școli ale Capitalei cu o bo
gată activitate cultural-sportivă. 
Aici, peste 400 de eleve practică 
exercițiile fizice și sportul în 
condițiile cele mai optime. Ele au 
la dispoziție o sală de sport și 
un club cu o frumoasă sală de 
festivități. Peste tot strălucește 
curățenia și ordinea. Nu-i de mi
rare, deoarece ne aflăm în școala 
viitoarelor... gospodine.

Este ora 10... La un semnal al 
instructorului sportiv lucrul se 
oprește. Aliniate printre mașinile 
de cusut elevele în șorțulețe negre 
cu alb execută diferite exerciții 
de gimnastică. Mișcările sînt fă-

cute cu siguranță și vioiciune 
(foto 1).

In afara orelor de școală spor
tivele duc și o intensă activitate 
cultural-artistică în cadrul cercu
rilor de artă dramatică, cor, dan
suri și orchestra de mandoline.

Sub îndrumarea profesoarelor 
de educație fizică Elena 01a și 
Ana Timcea, elevele învață tai
nele sportului. De curînd au luat 
sfirșit întrecerile din cadrul Spar- 
tachiadei de iarnă a tineretului, 
faza pe școală. La gimnastică 
(foto 2), din cele 96 de partici
pante a ieșit cîștigătoare echipa 
anului III A iar pe locul II și 
III s-au clasat formațiile anilor 
II 1) și 1 D. Iai șah (foto 3), 
tenis de masă (foto 4) și cros 
s-au 
300

întrecut de asemenea, peste 
de eleve.

Cupa 16 Februarie"
a revenit halterofililor

de la Rapid

iarnă... 
curtea

Terenurile de sport 
școlii sini acoperite 
La primăvară insă,

E
din
de zăpadă.
voleibalistele, handbalistele, atle
tele — toate fetele din școală — 
își vor relua activitatea compe- 
tițională în aer liber.

n

competiția de haltere do- 
„Cupa 16 Februarie*, la 
participat halterofili din 
Viitorul, Mătasea popu- 
Rapid. întrecerile s-au 

dc un frumos succes de

Duminică s-a desfășurat în sala 
Giulești 
tată cu 
care au 
echipele 
Iară și 
bucurat 
participare (40 concurenți) și de 
organizare. Trebuie să menționăm 
două rezultate bune : la cat. semi
grea, Anghel Angliei (Steaua) a 

I totalizat 357,5 kg, întreeîndu-și 
cu 15 kg cea mai bună performan
ță, iar la cat. mijlocie, Emil Ra- 

i țiu (I.C.F.) a totalizat 370 kg.
Cea mai omogenă echipă s-a 

I dovedit Rapid București, care a 
și cîștigat trofeul, fiind urmată 
dc Viitorul și Mătasea populară.

Text și foto :
I, MIHAICA

Terminînd jocurile din Irak* 
echipa de fotbal Petrolul Plo
iești a sosit ieri la Atena. Ince- 
pînd cu data de 13 februarie, 
ploieș tenii vor susține cite va 
jocuri în Grecia, cu adversari 
ce vor fi desemnați în cursul 
zilei de azi.
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Ce ne-au arătat întâlnirile
cu hocheiștii iugoslavi

echipa re- 
pe gheață

în actualul sezon, 
prezentativă de hochei 
a țării noastre a susținut un nu
măr de 7 întîlniri inter-țări : două 
cu selecționata Franței, două cu 
R.D. Germană, una cu selecționata 
de tineret-a R.S. Cehoslovace și 
două cu naționala Iugoslaviei. Bi
lanțul acestor partide internațio
nale este îmbucurător și conclu
dent în ceea ce privește progre
sul înregistrat de echipă : șase 
victorii și o înfrîngere.

Ca și celelalte jocuri intemațio- 
ale sezonului, recentele par- 
cu reprezentativa Iugosla- 

s-au încadrat în programul

nalc 
tide 
viei

CZAKA
văzut de Neagu Rădulescu

Schiorii romîni învingători 
în ultimele probe 

concursului clin R. P.
Budapesta, 11 (prin telefon). 

Continuînd să aibă aceeași fru
moasă comportare, schiorii ro- 
mîni au dominat și ultimele pro
be — 30 km seniori și 10 km 
senioare — ale concursului inter
național desfășurat în pitoreasca 
stațiune de iarnă Galyateto. în 
proba rezervată băieților s-au în
registrat următoarele rezultate : 
1. GH. CINCU (R.P.R.) Ih47:57;

Schiorii romini participă la concursul 
preolimpic de la Innsbruck

ta siîrșitul săptămânii, campionatele regionale
După o săptămînă de repaus 

competițional, în cursul căreia 
s-au antrenat însă intens, schiorii 
romîni Cornel Tăbăraș, Gh. Bălan, 
Kurt Gohn și Ilona Micloș vor 
concura la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni pe pîrtiile de la Innsbruck, 
în cadrul concursului internațio
nal preolimpic. Ei vor participa 
la cele două probe — slalom 
special și coborîre — alături de 
campioni olimpici și mondiali și 
de alți fruntași ai schiului, dintre 
care amintim de Karl Schranz, 
Josef Stiegler, Mathias Leitner, 
Marianne Jahn, Traudl II echer

Întîlniri internaționale 
ale fotbaliștilor noștri

PETROLUL PLOIEȘTI JOACA 
IN GRECIA

PROGRESUL BUCUREȘTI 
VA JUCA IN R.P. BULGARIA

Echipa Progresul București va 
pleca peste cîteva zile în R. P. 
Bulgaria, unde va susține cîteva 
jocuri de pregătire în vederea 
returului campionatului. Bucu- 
reștenii au în program patru în
tîlniri : la 21 februarie la Sofia, 
La 24 februarie la Blagoevgrad, 
la 27 februarie la Marek și la 3 
martie într-o localitate care n-a 
fost încă fixată.

Marți 12 februarie 1963

a constituit un bun pri- 
verificare. Astfel, a ieșit 
evidență că omogenitatea 
a crescut. Mai puțin în 
joc și mai mult în par

am re-

general de pregătire al hocheiștilor 
noștri în vederea participării lor 
la campionatul mondial care se va 
desfășura la începutul lunii mar
tie la Stockholm. Pregătirile vor 
continua prin jocurile care vor 
avea loc în Capitală între 20 și 
24 februarie în cadrul celei de a 
Vl-a ediții a tradiționalei compe
tiții „Cupa București*. Deci, a- 
precierile asupra comportării echi
pei romînc trebuie să țină seama 
dc etapa de pregătire în care se 
află hocheiștii noștri și de posi
bilitățile pe care le au de a-și 
îmbunătăți jocul în perioada ce a 
mai rămas.

Privite prin această prismă, 
dubla întîlnire cu hocheiștii iu
goslavi 
lej de 
clar în 
echipei 
primul 
tida de duminică seara, 
marcat buna colaborare dintre fun
dași și atacanți, ceea ce a dus 
în mod firesc la realizarea unor 
acțiuni mai închegate, Ia buna a- 
coperire a terenului. Acest fapt 
a dat posibilitate echipei romîne 
să exercite în lungi perioade dc 
timp o presiune insistentă la 
poarta echipei iugoslave. Pe de 
altă parte, am constatat îmbună
tățiri și în privința contribuției 
adusă de atacanți la rezolvarea 
problemelor de apărare. Ei s-au 
repliat mai rapid, reușind să su-

ale
Ungară

(R.P.U.) 1549:13;
(R.P.U.) lh50:49;
(R.P.R.) lh51:10.

2.
3.
4. 
O

M. Sandor 
Sajgo Pali 
1. Rășină 
evoluție deosebit de bună a 

avut, în proba de 10 km, spor
tiva noastră ELENA TOM, care 
a ocupat primul loc cu timpul de 
38:57,0, urmată, în ordine, de 
Marcela Bratu cu 39:11,0 și Gangy 
Ianosne (R.P.U.) cu 40:00.

(Austria), Guy Perillat, Charles 
Bozon, Martelle Goitschel, Made
leine Bochatay (Franța), Ludwig 
Leitner, Heidi Biebl (R.F.G.), Pu- 
ride Milianti (Italia), Yvonne 
Ruegg (Elveția) ș.a.

După terminarea concursului 
preolimpic, reprezentanții noștri 
se vor înapoia în țară pentru a 
participa la cel de-al V-lea „Con
curs internațional al R.P. Ro- 
mîneu. După cum am mai anunțat, 
la aceste întreceri și-au anunțat a 4-a)(Continuare fn pag.

Gh. Bălan ne va reprezenta țara la concursul preolimpic de la 
Innsbruck^

8 pagini 25 bani

E. PANA
văzut de Neagu Rădulescu 

plinească cu succes pe fundași 
cînd aceștia se găseau pe poziții 
mai avansate. 0 contribuție im-

RADU URZICEANU 
CALIN ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a) 

ATLETII ÎN ÎNTRECERE

Aspect din crosul juniorilor desfășurat pe stadionul Dinamo. 
Foto: N. D. Nicolae

sosirea o serie de valoroși con
curenți din Austria, R.P. Polonă, 
Franța, R.D. Germană, Italia, 
R.S. Cehoslovacă și din alte țări.

Actualmente, la Poiana Brașov 
se fac intense pregătiri pentru a- 
menajarea în condiții cît mai 
bune a pîrtiilor de coborîre și de 
slalom. O grijă deosebită se a- 
cordă pîrtiei de slalom 
teleferic, care nu a mai

de sub 
fost fo-

Emilian Papuc și Eva Farcaș 
din nou campioni absoluți 

la patinaj viteză
TUȘNAD 11 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Organizatorii 
campionatelor republicane de pati
naj viteză au fost bine inspi 
rați ' atunci cînd au luat hotă- 
rîrea să prelungească desfășura
rea întrecerilor cu încă o zi. Luni 
dimineața, pistei de pe lacul Ciu- 
caș i s-ar fi putut acorda califi
cativul „excelent**, dacă nu ar fi 
prezentat pe unele porțiuni (și în 
special pc turnante) asperități și 
crăpături. Pc o pistă cu gheață 
mai tare, participant ii la campio
nate au putut evolua mai aproape 
de valoarea lor reală. Spre exem
plu, la proba de 10 000 m (re
venită lui Ștefan Papp eu 19:48,7) 
au fost înregistrate rezultate sub 
20 de minute iar ca timp inter
mediar la 5 000 m. performanțe 
superioare celor obținute în ajun 
în proba pc 5 000 m.

Tot în ultima zi a campionate
lor am avut satisfacția să înre
gistrăm și două recorduri repu
blicane. Juniorii, care îsi termi
naseră probele încă de duminică, 
au făcut două tentative dc record 
încununate de succes. în proba 
de 3 000 m fete, cat. 17—18 ani, 
Maria Mathe (Mureșul Tg. Mu
reș) a realizat 6:25,7, nou record 
al R.P.R., iar Vlad Patraulea 
(Dinamo Buc.) pe aceeași distan
ță la cal. 15—16 ani băieți, a 
obținut 5:55,8, dc asemenea un 
nou record.

După problele de luni, la seniori, 
titlul dc campion absolut Ia pa
tinaj viteză a revenit din nou lui 
Emilian Papuc, iar la fete, pentru 
a șaptea oară consecutiv, Evei 
Farcaș, cîștigătoare cu 6:25,8 și 
la 3 000 m.

G. ȘTEFANESCU

sala de atletism dc sub 
principală a stadionului 
s-au desfășurat duminică

• în 
tribuna 
Dinamo 
întrecerile din cadrul competiției 
dotată cu „Cupa 16 Februarie*. 
La concurs au participat peste 200 
dc atleți, juniori și junioare, din 
majoritatea cluburilor bucureștene 
și de Ia Petrolul Ploiești. A fost 
un prilej binevenit de verificare 
înaintea concursului republican 
dc sală.

Prezentînd o formație bine pusă 
la punct, dinamoviștii bucurcșteni 
au rîștigat cu ușurință trofeul 
pus în joc. Iată cum arată clasa
mentul general: 1. Dinamo 111 p; 
2. C.S.S. 76 p; 3. Viitorul 66 p;
4. S.S.E. I 56 p; 5. Metalul 52 p; 
6. Progresul 51 p; 7. Rapid 46 
p etc.

Rezultate tehnice : BĂIEȚI : 50 
m : V. Porojan (Viit.) și P. Du
mitru (CSS) 6,1; N. Manolescu 
(D) 6,2; 55 mg: II. Ilieșu (SSE 
I) și Gh. Bomboi (Prog.) 8,0; 
J. Pongan (Viit.) și I. Lixandru 
(Rapid) 8,4; lungime: P. Marcu 
(Met.) 6,44; I. Lixandru 6,20; 
D. Duțulcscu (CSS) 6,04; greu
tate (6 kg): I. Petre (Prog.) 
12,46; M. Vizitiu (SSE I) 12,36; 
I. Letoni (R) 12,24; FETE: 50 
m: V. Ticu (Din.) și M. Trușcă 
(CSS) 7,0; V. Alecu (Viit.) și 
Ec. Moscu (Din.) 7,2; 40 mg i
5. Nccula (CSS) 6,9; G. Drăghici

(Continuare In pag. a 4-a)



DIN ACTIVITATEA SPORTIVA DE MASE
Să consolidăm succesele ohiinuie de iuniopi ispartachiada de iarnă a tineretului
Documentele Conferinței pe țară a 

UCFS acordă o importanță deosebită 
dezvoltării activității sportive de
performanță. Sarcina ce reiese din 
documentele Conferinței, de a de
pune „o intensă muncă organizatorică 
pentru ca asociațiile și cluburile spor
tive să creeze și să asigure dezvol
tarea armonioasă a tuturor ramurilor 
sportive, să desfășoare o activitate 
susținută de educare și instruire spor
tivă a unui număr tot mai mare de 
tineri înzestrați cu calități corespun
zătoare cerințelor sportului de înaltă 
calitate", a stat și stă în centrul pre
ocupărilor organelor și organizațiilor 
UCFS din regiunea Banat. Aceasta 
cu atit mai mult cu cit în asociațiile 
ți cluburile bănățene există o tradi
ție în ce privește sportul de perfor
manță, numeroase elemente talentate 
și condiții materiale bune pentru a 
putea 
și de

De 
sport 
Lugoj 
regiunii s-au ridi
cat numeroși tineri 
care au înscris pa
gini frumoase in 
istoria sportului 
nostru nou. Să 
amintim de mul
tipla recordmană 
mondială și campioană olimpică Io
landa Balaș, de Gheorghe Fiat, Eugen 
Lupșa Ana Tamaș și alții.

In cele 733 de asociații și cluburi 
sportive constituite în regiune sînt 
cuprinși peste 245 000 de membri 
UCFS. O bogată activitate sportivă 
se desfășoară în cele 477 de asocia
ții sătești, unde un mare număr de 
membri UCFS au fost angrenați în 
diverse forme de practicare a educa
ției fizice.

Ca urmare a muncii desfășurate a 
fost lărgit și cadrul organizatoric în 
care activează tinerii și tinerele din 
orașele regiunii. Numai la Reșița, de 
pildă, clubul sportiv orășenesc coor
donează activitatea a peste 41 000 de 
practicanți ai sportului, cuprinși in 
70 de asociații. Rezultate bune în dez
voltarea sportului de mase au obținut 
și asociațiile arădene, timișorene, lu
gojene. ca și cele din Caransebeș și 
din alte orașe ale regiunii.

O bază importantă in munca teh
nicienilor și antrenorilor bănățeni 
pentru depistarea și selecționarea 
viitoarelor cadre ale sportului de per
formanță din această regiune o con
stituie asociațiile 
care cuprind in 
23 000 de membri, 
de elevi din

Intr-un cuvînt, așa cum au subli
niat și numeroși vorbitori la recenta 
plenară a Consiliului regional UCFS 
Banat, în munca cu juniorii au fost 
obținute rezultate bune. Faptul este 
îmbucurător, deoarece astfel s-au pus 
premisele succeselor viitoare ale se
niorilor. Am scris viitoare, deoarece, 
din acest punct de vedere, în 
Banat există încă o serioasă 
în urmă. Iată, de pildă, în 
această adevărată bază de
pentru obținerea de performanțe în 
toate ramurile sportive, o serie de 
recorduri ale regiunii „stau in picioa
re” de ani și ani de zile : 100 m plat 
Eugen Lupșa, 10,7 
feta 4x100 m din 
salt — 14.27 (anul 
anul 1953. Altele 
de scăzută incit
părător să le notezi pe carnet : inăl- 
țime băieți 1,89 m, greutate băieți 15 
m, disc băieți 43 m. Aceasta ca să 
nu mai vorbim de alte ramuri spor
tiva in care lucrurile stau și mai slab: 
gimnastică, natație, ciclism, lupte etc. 

cite- 
care 

în 
teh- 

regiunii

Sportivi fruntași
în mijlocul tineretului

regiunea 
rămînere 
atletism, 

plecare

la Palatul C.F.R. 
consiliul asociației

fi desfășurată o muncă rodnică 
perspectivă în acest sens.
pe stadioanele și din sălile de 
din Timișoara, Arad, 
ca și din alte

Reșița,
orașe ji sate ale

din anul 1951. șta- 
anul 1951, triplu 
1955), disc fete din 
au o valoare atit 
este aproape... su-

Pe marginea plenarei 
consiliului regional 

UCFS Banat

școlare. 
lor peste 

sportivă 
este de

Profesorii, 
aci se pot 
lor. Spor- 
au ocupat

sportive 
secțiile 
Școala 

Timișoara 
pe acum un veritabil „laborator" care
obține frumoase succese. 
antrenorii și tehnicienii de 
mîndri cu roadele muncii 
tivii de la Ș.S.E. Timișoara 
locuri fruntașe in diferitele competi
ții și campionate la care au partici
pat. Juniorii de la Școala sportivă de 
elevi Timișoara ca și cei de la Clu
bul sportiv școlar ..Banatul" și-au a
dus o mare contribuție la cîștigarea 
poziției înaintate pe care regiunea 
Banat o are in clasamentul „speranțe
lor" (Regiunea Banat — locul II în 
campionatele republicane de juniori 
la atletism și locul II obținut de
C.S.Ș. Banatul la campionatul clubu
rilor sportive școlare). Rezultate re
marcabile au obținut juniorii bănățeni 
și la natație (6 titluri de campioni ai 
R.P.R.), canotaj, handbal, volei etc.

Sint numai 
Va exemple 
dovedesc că 
fața cadrelor 
nice ale _ 
Banat stă un cimp 
vast de acțiune. 
(Numai in orașul 

156 antrenori și pro
fesori specializați dintre cane 14 la 
atletism și 15 la gimnastică).

O primă și importantă sarcină este 
aceea a consolidării rezultatelor junio
rilor. Aceasta presupune continuarea 
muncii de selecție și pregătire dar 
mai ales păstrarea cu grijă a elemen
telor talentate care s-au afirmat, că
lăuzirea lor pe 
performanțe. Nu 
te greșelile care 
mă de tineri și 
serioase aptitudini, au obținut la vîrs- 
ta junioratului performanțe promiță
toare, dar s-au pierdut.

„Noi, antrenorii, am greșit, ne măr
turisea într-o recentă convorbire 
maestrul sportului Eugen Lupșa. Do
rind să scoatem tot ce pot da la o 
vistă prea fragedă, unii juniori, pe 
care-i avem in pregătire, „au fost 
plafonați”.

O muncă de calitate în viitor — 
iată una din sarcinile principale re
ieșite din lucrările plenarei. Aceasta 
cere îmbunătățirea procesului de ins
truire în secții, o îndrumare și un 
control eficient și concret. In multe 
secții a fost ignorat principiul funda
mental al planificării, iar în altele 
documentele respective au fost întoc
mite formal, fără să se mai țină cont 
de prevederile lor. Acesta este un 
aspect al chestiunii. Un altul este 
acela al perspectivei, al obiectivelor 
propuse.

Nu trebuie uitat că anul 1963 este 
an preolimpic. că performanțele obți
nute trebuie să fie la nivelul înalt al 
actualelor cerințe internaționale. Pen
tru Jocurile Olimpice de la Roma un 
singur sportiv din regiune a obținut 
„biletul de avion". Posibilitățile existen
te, competența cadrelor de aici, nu
mărul mare al elementelor talentate 
care activează în secțiile asociațiilor 
și cluburilor din regiunea Banat, mă
surile luate, ne întăresc convingerea 
că acest puternic centru al sportului 
nostru își va ocupa curind locul frun
taș pe care-1 merită.

| Zilele trecute 
j din Capitală, 
i sporUve M.T.Tc. a orgamzat o fru- 
i moașă manifestație sportivă din ca
' drul Spartachiadei de iarnă a U
! neretolm. La reușita acVunu și-au 
? dat concursul o serie de sportivi 
♦ fruntași din secțiile clubului Rapid 
»printre care, boxerii Al. Ducu și 
tC. Dumitriu, toptotorn C. Gheorghe, 
J A. Botezatu, V. Tudose și A. Cons- 
|tantin, gimnaștii S. Ispas și Gh. Ilie. 
J Sportivii de la clubul Rapid au fost 
i răsplătiți cu ropote de aplauze de 
i către spectatori pentru frumoasa lor 
j demonstrație. La asociația sportivă
'M.T.Tc. (președinte tov. Gh. Bădu- 
ilescu) s-au desfășurat pină acum o 
serie de concursuri ale Spartachia- 

! dei la care au participat peste 1600 
| de membri UCFS. Cele mai populate 
Jprobe au fost cele de tenis de masă 
' (530

(500), șah (300),
(240),

Timișoara există

drumul spre marile 
mai trebuie repeta- 

s-au făcut cu o sea- 
tinere care au vădit

VALENTIN PAUNESCU

participanți), schi și săniuș 
orientare turistică 

cros (220) etc.
Printre cei evidențiați în între

ceri se numără D. Marinescu și Ion 
Niculescu
ghina Jenei, 
I.

(tenis
V.

Livodu (șah).
In fotografi :
luptătorilor Victor

de masă), 
Tănăsescu

Gher- 
și ing.

O reușită
Tudose
Dan Marinescu 
întrec la tenis

acțiune 
și Ale-a 

xandru Constantin. 
și Ion Niculescu se
de masă, in cadrul Spartachiadei. 
(Foto : P. Stan).

Se desfășoară proba de dublu mixt.
Desen de: O. Hudac-coresp.

La asociația Progresul- 
Somcuta Mare nu s-a aflat 

de Spartachiadă..?
Cea mai mare asociație sportivi 

din comuna Somcuta Mare, reșe
dința raionului cu același nume dir 
regiunea Maramureș, este Progresul 
Aici activează, sau mai bine-zis ai 
practica sportul citeva sute de mem 
bri UCFS, dacă consiliul asociație 
sportive s-ar preocupa de organizare/ 
vreunei competiții. Acum, cind ît 
toate asociațiile sportive, de la ceh 
mai mari pină la cele mai mici, st 
desfășoară întrecerile Spartachiade 
de iarnă a tineretului numai la Pro 
greșul Somcuta Mare sportivii stau ci 
brațele încrucișate și așteaptă doar

Note critice

In întreprinderile din orașul lași

Gimnastica in producție nu se practică la nivelul pusihiiităților
Pentru îndeplinirea sarcinilor cu 

privire la introducerea și extinde
rea gimnasticii in producție, C.S.M.S. 
Iasi a întocmit un plan de măsuri 
concrete care prevede printre altele : 
popularizarea importanței practicării 
gimnasticii in producție, constituirea 
unei comisii orășenești, repartizarea 
pe întreprinderi și instituții a pro
fesorilor de educație fizică, antreno
rilor, tehnicienilor și a 
voluntari.

Aceste măsuri au dus 
unor rezultate pozitive
privește introducerea și extinderea 
gimnasticii in producție in întreprin
derile și instituțiile din orașul Iași. 
Astfel, la sfirșitul anului 1962 gim
nastica în producție era introdusă în 
33 întreprinderi și instituții, cuprin- 
zind peste 12.000 oameni ai muncii.

Din păcate insă, cu toate rezultatele 
obținute, în orașul Iași 
gimnasticii in producție 
Btvelul posibilităților.

In asociațiile sportive

instructorilor

la obținerea 
in ceea ce

practicarea 
nu este la

de la Fa-

brica de mobilă, Moldova tricotaje, 
Fabrica de țigarete, 
R.M.R. etc. nu s-a făcut 
pentru introducerea sau 
gimnasticii in producție. 
parte, la ora actuală, in 
întreprinderilor sau 
motivindu-se temperatura 
gimnastica in producție 
practică cu regularitate.

La acest rezultat s-a 
rită faptului că activul i 
a controlat îndeaproape activitatea 
comisiei orășenești și nici desfășu
rarea programului zilnic in unitățile 
de producție. In plus, o serie de 
profesori de educație fizică ca Geor- 
geta Radulescu, Doina Teodorescu, 

C. Movilă, S. Carpovici, 1. Vlahidis, 
P. Savin și alții nu au ajutat și în
drumat permanent conducerea aso
ciațiilor sportive în desfășurarea a
cestei activități. De asemeni, trebuie 
scos în evidență și faptul că condu
cerea C.S.M.S. nu a insistat în sufi
cientă măsură pe Ungă conducerile

Atelierele 
mai nimic 
extinderea 

Pe de altă 
majoritatea 

instituțiilor — 
scăzută — 

nu se mai

ajuns dato-
C.S.M.S. nu

tntreprinderilor, nu a cerut sprijinul 
organizațiilor U.T.M. și de sindicat 
in mobilizarea oamenilor muncii la 
practicarea gimnasticii in producție.

Analizind munca desfășurată in 
această direcție, consiliul regional 
UCFS a hotărit să ia toate măsurile 
corespunzătoare intensificării activi
tății de introducere Și extindere a 
gimnasticii in producție. In acest 
sens va fi reorganizată comisia oră
șenească, vor fi pregătiți incă 260 de 
instructori obștești, se 
gimnastica in producție 
treprinderi și instituții 
întreprinderi unde ea 
dusă va angrena
— 60 la sută din numărul total al sa- 
lariaților.

In orașul Iași există posibilități 
■ii trebuie ca gimnastica in producție 
să se practice in 
și instituțiile in 
dițiuni.

IN RAIONUL lALTICENI
Pină în primele zile ale lunii fe

bruarie asociațiile sportive din raio
nul Fălticeni au mobilizat în între
cerile Spartachiadei aproape 15 000 
de participanți. Cu toate acestea 
organizațiilor UCFS din raion li se 
poate face o severă critică pentru 
neglijarea unor probe ale Sparta
chiadei. Astfel, nu s-a organizat nici 
măcar un singur concurs de orien
tare turistică iar în ceea ce privește 
angrenarea elementului feminin con
siliile asociațiilor au multe lipsuri. 
La tenis de masă, de exemplu, au 
luat startul în tot raionul doar 58 
de fete.

DUMITRU ȘTEFAN

doar tovarășii din conducerea aso 
ciației (■președinte tov. Pavel Cristea 
secretar tov. Mihai Onciuc) vor or 
ganiza vreo competiție și pentru ei 

Dar timpul trece — au mai râma 
citeva zile din cele aproape 90, cît 
au fost destinate organizării întrece 
rilor etapei pe asociații din cadru 
Spartachiadei — și la Progresul ni 
s-a organizat nici un concurs. Ș 
tare ar vrea tinerii din Somcuta s 
se întreacă la sporturi accesibile lor 
Palete și mingi de tenis au, jocur 
de șah, de asemenea, iar la doi paș 
de comună sint niște dealuri acope 
rite cu zăpadă care te îmbie să alu 
neci de-a lungul lor cu schiurile ț 
săniuțele. Dar, ce să faci, dacă n 
vor cei din conducerea asociației Pro 
greșul...

VIOREL BUDA — coresp.

E bine să 
se întimplă

P. S.
acestea 
tiviștilor sportivi de 
nai UCFS—Somcuța
Lucreția Cristea și Ludovic Strempe

se știe că toat 
sub privirile ac 
la consiliul raia 
Mare, tovarăși

coresp.

va introduce 
in incă 8 in- 

iar ta cele 33 
a fost intro-

pină la 1 mai

toate întreprinderile 
cele mai bune con-

Să pregătim din timp etapa a doua a Spartachiadei!
Se apropie de jflrțil etapa intîi, faza pe aiociație, a mani com

petiții de mase, Spartachiada de iarnă a tineretului. Este o datorie a 
tuturor conssililor asociațiilor sportive de a organ-iza ți în aceste zile 
cît mai multe întreceri.

De asemenea, organele UCFS vor trebui să ia măsuri din timp 
pentru organizarea in cele mai bune conditiuni a celei de a doua 
faze a Spartachiadei : etapa pe grupe de asociații sportive programată 

între 21 februarie și 10 martie.

EUGEN URSU — coresp.



Sportivii de Io Steaua în vizită Ia „Grivița Roșie"
Patru autobuze au poposit simbâtă 

dimineafa in curtea uzinelor de uti
laj chimic și petrolier „Grivița Ro
șie". In dorința de a cunoaște mai 
bine momente din istoria atelierelor, 
unde acum 30 de ani au avut loc 
eroicele lupte ale ceferiștilor, nume
roși sportivi de la clubul „Steaua" 
au venit în mijlocul muncitorilor și 
s-au intilnit cu unii dintre partici
panta la grevele ceferiste.

Printre sportivii clubului Steaua 
s-au numărat Paul Merghișescu, Ilie 
Stelian, Ma-ria Navasart, Gheorghe 
Ion, Virșie Bărbwceanu, întreaga 
echipă de fotbal in frunte cu Voi- 
nescu, Constantin, Jenei, Tâtaru, Ma- 
teianu șt Raksi, boxerii Stelian Cos- 
tescu, A. Ghirșic și alții.

A fost o vizită emoționantă, plină 
de prețioase învățăminte.

Carnet de reporter

Pe teme educativ#

CIND Sf IUCRJAZA CU JUMATATI DE MĂSURĂ • ••

LA
„Vreau ca in numele asociației spor

tive din comuna Bîrghiș, raionul Agnita, 
să informez plenara asupra modului în 
care s-a muncii anul trecut In asociația 
noastră și a rezultatelor obținute pe tu- 
rimul activității sportive de mase...u 
v ^Cu glas hotărît, o tînără dinspre 
(iMidul sălii continua să prezinte tabloul 
bogatei activități sportive ce se desfă-

PLENARĂ...

Sportivi cu care ne mlndrim

Fochistul de pe locomotiva
150 048

inimoșilor colectiviști din 
care înregistraseră rezultate 
nu numai pe ogoarele gos- 

ci și în activitatea sportivă.

Viscol puternic. Nu se vedea 
la cîțiva păți. Locomotiva 150048, 
de la depoul C.F.R. Buzău, ce 
remorca o garnitură de marfă, era 
condusă de partida Ion Ghița— 
mecanic și Ștefan Gilescu—fochist. 
Trenul mai avea de parcurs dis
tanța Mârășești—Buzău. Locomo
tiva gemea, înfruntînd cu greu 
palele de zăpadă. Mecanicul și fo
chistul priveau cu atenție prin 
geamul marchizei. Fețele le erau 
încordate. Viscolul le fulgera o- 
chii, împiedicînd vederea semnale
lor pe linie. Dar cînd te pricepi la 
treabă și ai pasiune pentru me
serie nimic nu e greu. Datorită is
cusinței și priceperii celor doi ce
feriști, trenul a sosit la desti
nație fără nici un minut în- 
tirziere. La sosire în stația termi
nus mecanicul și fochistul Ștefan 
Gilescu coborîră veseli scările lo
comotivei, urind drum bun celor 
din noua partidă de tranzit. încă 
un examen privind regularitatea 
circulației fusese trecut cu succes.

...Tînărul fochist Ștefan Gilescu 
mai are o mare pasiune : sportul. 
De mic a început să-1 atragă jo
cul de popice. Mai tîrziu, în orele 
libere, a început să se pregătească, 
fiind ajutat de popicarii cu mai 
multă experiență ca Alexandru 
Ralea, Traian Vrabciu și alții. 
După cîțiva ani Ștefan Gilescu de
vine omul de bază al echipei de 
popice a asociației sportive Rapid- 
Buzău, ca mai tîrziu să fie titular 
în selecționata orașului. Pe orice 
muncitor din depoul Buzău dacă 
îl vei întreba de „Fane“, așa cum 
îi spun ei, îți va răspunde prompt:

— E băiat bun, muncitor. Noi 
îl iubim și ne mindrim cu el.

Și pe bună dreptate. Lună de 
lună comunistul Ștefan Gilescu 
este fruntaș în producție, iar prin 
rezultatele muncii sale contribuie 
la succesele întregului colectiv de 
muncă al depoului Buzău, care 
an de an se numără printre de
pourile fruntașe din țară.

C. NICULESCU-coresp.

șoară ta comuna Blrghiș — regiunea 
Brașov: ,,Sub îndrumarea permanentă 
a consiliului raional UCFS, asociația 
noastră sportivă a înregistrat tn anul 
1962 o serie de succese, dintre care 
cel mai important este acela că la ma
rile competiții de mase, Spartachiada 
de vară a tineretului, ,,Cupa Agricul
turii" și Spartachiada de iarnă, au fost 
angrenați toți membrii UCFS..."

La sfirșit, aplauzele celor ce o ascul
taseră au înseninat totodată felicitări 
adresate 
Bîrghiș, 
frumoase 
podăriei,

Abia într-una din pauze am putut sta 
de vorbă cu Ana Ctmpeanu, bibliote
cara la căminul cultural din comună, 
secretara asociației sportive. Am aflat 
de la ca că un rol important în dez
voltarea sportului ta comuna l-au avut 
echipele model din Agnita care, cu pri
lejul unor „duminici cultural-sportive” 
au demonstrat în fața spectatorilor fru
musețea diferitelor discipline.

— Sportivii de la Voința, Trico
tajul, Sănătatea și Școala medie din 
Agnita, ne spune Ana Cîmpeanu, i-au 
învățat pe tinerii din comuna noastră 
să facă sport, i-au inițiat in volei, 
tenis de masă, 
și în alte 
al nostru a 
„duminicilor 
amenajate o 
(volei, fotbal, handbal în 7, o groapă 
pentru sărituri, o popicărie etc.), folo
site din plin cu prilejul competițiilor 
de mase ce au urmat. Nici acum. In

timpul iernii, activitatea nu a stagnat. 
Pe lîngă întrecerile din cadrul Sparta- 
chiadei de iarnă, aproape in fiecare 
seară sala clubului sătesc este plină, 
iar masa de tenis construită de noi și 
mesele de șah nu cunosc odihna.

Toate acestea t
Bîrghiș datorită 
de organizația de 
borării 
ti vă a 
U.T.M.
vitatea
ai muncii, a întregului tineret din 
comună. „La concursurile de popice 
avem și participant ta vtrstă de cile 
67 de ani, dar care au inima tînără 
și se întrec chiar de la egal eu ju
niorii din comună", ne spunea Ana Cim- 
peanu.

au fost posibile Ia 
sprijinului acordat 

: partid cit și cola- 
care asociația spor- 

comitetul comunal
rodnice pe

avut-o cu
ta munca <Ie atragere în actt- 
sportivă a cît mai mulți oameni 

muncii,

tică a
mare fată de anii 1959—1960. 
trecut, de pildă, peste 250 de 
colectiviști au vizitat Capitala 
au făcut cunoștință cu litoralul 
Negre, s-au 
lacul de la

Suflul de viață nouă din satele
patriei noastre s-a făcut simțit și la
Bîrghiș, loc unde. cu ani în urmă.
cuvîntu spart nici nu fusese măcar
auzit. Să amintim. în continuare, și
faptul că în 1962, activitatea turis-

construcții ale 
și Săvinești.

în comuna 
Agnita, sportul
ca și pe virstaici.

i-au inițiat 
gimnastică, atletism 

sporturi. Vn alt „ciștig" 
fost acela că, cu prilejul 
cultural-sportive" au fost 
serie de terenuri de sport

luat o dezvoltare deosebit de 
Anul 

țărani 
țării. 
Mării

plimbat cu vaporașele pe 
Bicaz, au vizitat noile 

socialismului la Onești

Bîrglti ș din raionul 
i-a cucerit pe tineri

MIRCEA TUDORAN

Clubul sportiv școlar din Bucu
rești și-a încheiat activitatea pe 
anul 1962 cu un bilanț satisfăcător. 
Echipele clubului au reușit să se 
claseze pe locul I în campionatele 
juniorilor la atletism, natație, bas
chet (f), handbal (b), rugbi, sporturi 
nautice și gimnastică (f); 91 de șco
lari aparținînd acestui club s-au 
numărat printre campionii țării la 
juniori și chiar la seniori; au fost 
corectate 28 de recorduri republicane 
de juniori și copii; în sfîrșit, aproa
pe 300 de sportivi de la C.S.Șc. care 
au depășit vîrsta junioratului au 
fost promovați în diferite cluburi, 
iar unii dintre ei joacă chiar în pri
mele formații...

Dar cu aceasta antrenorii Clu
bului sportiv școlar nu s-au achitat 
integral de obligațiile lor. In unele 
cazuri, ei s-au limitat la atribuțiile 
strict profesionale, neglijînd un as
pect esențial al muncii 
educației sportivilor pe 
gătesc.

în cele ce urmează 
feri la un singur aspect al muncii 
de educație, specific, de altfel, mem
brilor acestui club. Este vorba de 
urmărirea situației la învățătură... 
Desigur, marea majoritatea a mem
brilor Clubului sportiv școlar este 
alcătuită din elevi conștiincioși, care 
știu să-și organizeze activitatea, care 
prețuiesc timpul lor 
această categorie de 
îndatorire — așa 
— rămîne învățătura, 
veni oameni de nădejde ai societății 
noastre noi. Cînd în secție ai astfel 
de elevi, cu un dezvoltat simț de 
răspundere față de ei și față de so
cietate, munca antrenorului este mai 
atrăgătoare și implicit mai rodnică.

La același club întîlnim însă și 
cazuri (este foarte adevărat puține) 
de elevi certați cu cartea, de tineri 
mai puțin perseverenți și mai puțin 
conștienți privind 
au, care dau de 
familiei. Există Ia 
de tineri tendința 
în mediocritate, de a 
o notă de trecere, de 
ta de jos, de 
de a fi lipsiți de 
cient supravegheați, 
pot înregistra ușor 
învățătură. Nicolae 
lonescu, Ana Stan 
raschiv Marian și 
(polo), Ion Stănescu (volei), fac par
te din această categorie. Corigenți la 
una sau la mai multe materii, acești 
tineri au fost suspendați din acti
vitatea sportivă a clubului pînă la 
îmbunătățirea situației lor școlare. 
Măsura este logică. Altfel răul nu 
poate fi îndreptat. Ne întrebăm însă: 
de ce a trebuit să se ajungă aici? 
N-ar fi fost mai ușor pentru antre
nori ca urmărind îndeaproape și mo
dul cum învață elevii respectivi să 
tragă din timp „semnalul de alar
mă"? Nu cumva o legătură mai strîn- 
să cu școala și familia ar fi prevenit

lor: acela al 
care îi pre

ne vom re-

cum

liber. Pentru 
tineri, prima 
este și firesc 
pentru a de-

obligațiile ce le 
furcă și școlii și 
această categorie 

de a se complace 
învăța pentru 

obicei la limi- 
irosi vremea,a-și 

modestie. însufi' 
astfel de tineri 
„accidente” la 

Staneiu, Toma 
(atletism), Pa

ion Lepădătescu

Vă prezentăm aspecte de la

școala sportivă experimentală „Viitorul
personale sînt subliniate cu creion 
roșu. Am notat cîteva din ele : Vasi- 
lica Alecu clasa a IX-a școala medie 
nr. 23 - 8,7 _ ~ '
clasa a X-a 
1,32 m 
anul II șc. 
nefica

GIMNASTICĂ. Aici, sportivii sînt 
împărțiți în două grupe: începători 
și avansați. Primii sint elevi în clase
le a V-a și lucrează intens Ia exerci
țiile impuse la sol, categoria copii. 
Micii gimnaști au multă ambiție, iar 
antrenorul multă răbdare. Cei mai 
buni: Ion Toma, Nicolae Dobre și 
Dan Grecu de la școala da 8 ani 
nr. 49.

Echipa celor avansați este campioa
na Capitalei la categoria a Il-a ju
niori. Din rindul ei fac parte Nivo- 
lae Achim — cel mai bun elev la în
vățătură din clasa a VII-a a școlii 

pasiunii pentru sport. E un lu- medii nr. 29, Octavian Anghel și Mi
hai Truca, coleg de clasă eu primul.

FOTBAL. Selecționarea tinerilor fot
baliști a dat mult 
rilor. Trierea a 
prezentat aproape 
au fost aleși cei 
buni. Acum 6ecțla 
sportive „Viitorul" are patru echipe în
scrise în campionat. Două în campio
natul de copii al Capitalei (una este 
fruntașă în clasamentul seriei I), iar 
două activează în campionatul orășe
nesc, respectiv republican de juniori. 
Pînă la începerea sezonului competi- 
țional, lecțiile tinerilor fotbaliști sînt 
axate pe exerciții tactice și de mobi
litate.

...sînt de fapt săli de sport. Mari, 
luminoase, înzestrate cu cele mai mo
deme aparate. Nici nu-i de mirare: 
Școala sportivă experimentală „Viito
rul" 
de antrenament 
ritatea 
clase.
Victor 
Sau : 
Raica”. 
lescu” ș.a.

Aici. învață alfabetul 
de tineri și tinere din 
și întreprinderi bucureștene. Aici își 
desfășoară activitatea zeci de profe
sori de educație fizică. Tinerii absol
venți I.C.F. își „văd" elevii in per
spectiva anilor, -Și-i imaginează de pe 
acum campioni și recordmani. Le 
aprind, la această vîrstă fragedă fla
căra 
cru 
mai 
este 
nutresc să-l îndeplinească.

funcționează pe lîngă Centrul 
„23 -August". Majo- 

elevilor însă, le numesc totuși 
„Sîntem în clasa maestrului 
Cincă" — spun ei cu mîndrie. 
„în clasa maestrului, Mihai 
„A profesorului Mircea Bădu-

sportului sute 
diferite școli

bun, fiindcă tinerii învață cu 
multă seriozitate cînd în fața lor 
mereu prezent idealul pe care

CE „MATERII" SE PREDAU?

ATLETISM. Secția cuprinde un nu
măr de 9 profesori de educație fizică. 
Cum s-ar spune „proba și antrenorul". 
Ei aplică cele mai 
lucru cu sportivii și 
moderne mijloace 
(exerciții izometrice,
circuit etc.). Elevii au caiete speciale 
de antrenament, în care recordurile

noi metode de 
folosesc cele mal 
de antrenament 
antrenamentul in

la

pe 60 m. Dumitra Radu 
școala de 8 ani nr. 87 — 
înălțime, Virgil Porojan 
profesională Electromag- 

11,7 pe suta de metri ș.a.

de furcă antreno- 
fost dificilă (s-au 
2 000 de copii) și 
mai buni din cei 
de fotbal a Școlii

HALTERE. La „clasa" maestrului 
Nicolae Amzuică s-au înscris elevii 
care vor să ajungă oameni puternici. 
Au lucrat tatii la gantere mici. Apoi, 
la flexor și hectometre. Iar după cîte- 
va luni de haltere s-au aliniat (ca în 
prima zi) in fața uriașei oglinzi din 
sală. Dar, n-au mai... încăput toți. 
Umerii colegilor au scos pe cîțiva 
elevi afară din râma oglinzii. Un 
exemplu: Alexandru Marinescu elev 
în anul II la Centrul școlar profesio
nal de construcții. Are 56 kg dar ri
dică 200...

BOX. Viitorii pugiliștl sint pre
gătiți de prof. Teodor Niculescu. Au 
o sală de antrenament ultramodernă 
și sperăm să-i vedem în curînd evo- 
luînd in ringul de la Floreasca.

LUPTE. Secția este condusă de 
Francisc Cocoș. Sala în care se desfă
șoară antrenamentele este acoperită 
de la un cap Ia altul cu -zeci de sal
tele. Experiența antrenorului și elanul 
elevilor se reflectă în rezultatele fru
moase obținute.

★
Spuneam la început că Școala spor

tivă experimentală „Viitorul” funcțio
nează pe lîngă Centrul de antrena
ment „23 August". Acest lucru dă 
posibilitate profesorilor să colaboreze 
strîns cu cabinetele științifice de aici. 
Astfel, pregătirea fizică multilaterală 
a sportivilor este urmărită îndeaproa
pe prin cabinetul medical, cabinetul 
de psihologie, cabinetul de fiziologie 
Ș.a.

în asemenea condiții, performanțele 
se impun I

asemenea accidente? Oare o atitudi-’ 
ne mat puțin concesivă față de e- 
Ievii slabi la învățătură nu i-ar fi 
scutit pe antrenori de astfel de sur
prize?...

Faptele dovedesc că neglijarea a- 
cestui aspect esențial al muncii lor 
au manifestat-o, de o vreme încoace, 
cîțiva dintre antrenorii cei mai cu- 
noscuți și mai apreciați ca de pildă 
Nicolae Păiș, Constantin Spiridon, 
Felicia lovănescu și Ștefan Hărgă- 
laș. Alți antrenori — contrazicînd 
recomandațiile conducerii clubtllui 
— n-au ținut o legătură permanentă 
cu școala, n-au urmărit cu regulari
tate situația la învățătură a elevi
lor respectivi. Este cazul antrenori
lor L. Pândele și EusUțiu Mărgărit.

Ne vom opri aici cu exemplele, 
apreciind că antrenorii amintiți mai 
sus au suficientă experiență pentru 
a-și corecta, în viitor, stilul de 
muncă. Ei trebuie să manifeste inte
res nu numai pentru latura pur 
tehnicistă a activității pe care o 
desfășoară, ci și pentru cea pedago
gică, la fel de importantă. Cei care 
nu au făcut îneă totul Ia acest ca
pitol, ar putea să se străduiască să 
realizeze mai mult (ce au de spus 
tov. Cornel, Bîrsănescu și Vasile 
Ruja, de pildă?).

Antrenorii Clubului sportiv școlar 
se pot declara mulțumiți de munca 
lor numai atunci cînd elevii pe care 
îi pregătesc se vor număra printre 
fruntași la învățătură și sport. Prac
tica unor antrenori de a mai lucra 
cu jumătăți de 
cupa doar de 
manțe sportive 
desăvîrșire.

măsură, de a se preo- 
obținerea de perfor- 
trebuie eliminată cu

TIBERIU STAMA

Recenzie

E. SIMONOV:
Oameni și munți
Alături de „Tigrii din Himalaia" și 

„Înalta aventură", lucrarea ziaristului 
sovietic Evgheni Simonov „Oameni șl 
munți" se situează printre cele mai reu
șite opere ale genului.

Subiectul lucrării : cucerirea celui mai 
înalt vîrf al munților Tian-Șan, Piscul■ 
Victoriei. Cucerirea acestui vîrf de p,-te 
7000 de metri — „piscul nevăzut" sau 
„piscul fără adresă” cum I au denumit i 
in mod sugestiv alpiniștii —• s-a început, 
cu un secol în urmă, de renumitul otu do 1 
știință rus, botanistul Semenov. An 1 
urmat alte expediții îndrăznețe conduse 
de alpiniști încercați, printre care Rațele j 
și Kolokolnikov. Fiecare dintre aceștia !

de im-

și-au adus, Ia vremea lor, o prețioasă 
contribuție la escaladarea faimosului 
pisc.

Acțiunea a fost încununată de succes 
în anul 1956, cînd a fost organizată o 
nouă expediție cu participarea unor alpi- 
niști fruntași de Ia Spartak și 
alpin din Kazahstan. Expediția 
șit să ajungă pe cel mai nordic 
masivului...

De remarcat faptul — nu lipsit
portanță — că autorul a luat și cl parte 
la această ultimă expediție, astfel că 
multe din episoadele lucrării, povestire 
despre temeritate și prietenie, despre 
perseverența și dragoste de patrie, con
țin elemente autentice, de un intens dra
matism.

Tradusă cu multa grijă pentru fiecare 
detaliu, pentru fiecare expresie, lucrarea 
„Oameni și munți" apărută în editura 
Uniunii de Cultură Fizieă și Sport se 
citește cu interes de la prima și pînă 
la ultima ei filă. Venită să îmbogățească 
literatura de specialitate, lucrarea lui 
E. Simonov nu poate lipsi din biblioteca 
nici unui iubitor al turismului, al drume
ției de munte.

V. TOFAN
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SCHI

Cum a fost cucerită „Cupa Mondială a Tineretului" la bob?
' Recent s-au înapoiat în patrie spor
tivii romini care au participat la 
Campionatele mondiale de bob des
fășurate pe pirtia olimpică de la 
Igls, Austria. Printre ei, cei doi tineri, 
Ion Panțuru și Gh. Maftei, care au 
Înregistrat un frumos succes, cucerind 
„Cupa Mondială a Tineretului". Le-am 
adresat citeva întrebări, rugîndu-i să 
ne spună citeva impresii asupra cam
pionatelor.

INTERVIU CU I. PANțURU 
$1 GR. HAITEI

acestui lucru, după primele două 
manșe ne aflam pe locul 12, in ime
diata apropiere a echipajului belgian. 
Seara, mica noastră delegație a ținut

Câștigătorii „Cupei Mondiale a Tineretului" și trofeul cucerit.
Foto: C. Gruia

— Au fost foarte interesante ! ne-a 
«Sspuns Maftei.

— Întrecerile au fost excelent or
ganizate, a continuat Ion Panțuru, 
sub toate aspectele. Noi am fost pri
miți cu multă căldură și ni s-au creat 
condiții bune de antrenament.

— Cum ați realizat frumoasa dv. 
performanță 7

— Atit eu cit și Gh. Maftei am 
depus toate străduințele pentru a avea 
o comportare cit mai bună. Datorită

o scurtă ședință de lucru in cursul 
căreia s-au analizat șansele de a ob
ține o performanță cit mai bună.

A doua zi, echipajul nostru a por
nit in a treia manșă hotărit să ob-

țină un timp valoros. Am reușit acest 
lucru și iată-ne în fața posibilității 
de a sălta in clasament. In manșa a 
patra am plecat ultimii și am fost 
handicapați de starea pirtiei, care 
începuse să se spargă, precum și de 
întunericul ce începuse să se facă 
simțit. Noi, insă, am parcurs traseul 
fără greșeală (ni s-a spus după cursă), 
am realizat un timp excelent și am 
ocupat locul 10 in clasament, cuce
rind „Cupa Mondială a Tineretului". 
Vă imaginați cit am fost de fericiți...

— Ce planuri aveți acum ?
— Rezultatul înregistrat pe pirtia 

de la Igls ne-a încurajat foarte mult 
și ne-a mobilizat să ne pregătim cu 
și mai multă atenție de acum inainte. 
Confruntarea cu valoroasele echipaje 
de tineret ale Belgiei, Italiei, Austriei, 
Elveției și ale altor țări cu tradiție 
în acest sport s-a soldat cu un re
zultat favorabil nouă. Noi sîntem 
bucuroși de succes, dar sintem con- 
știenți că, alături de toți ceilalți bo- 
beri, va trebui să muncim din toate 
puterile pentru a îmbunătăți necon
tenit valoarea performanțelor. Succe
sul de la Igls trebuie să constituie 
doar un început 1

Interviul nostru s-a oprit aici. Nu 
pentru că nu am mai fi avut între
bări, dar Gh. Maftei îl tot trăgea de 
mînecă pe interlocutorul nostru. în- 
tr-adevăr, grupuri de boberi, partici- 
panți la apropiatele concursuri cu 
caracter republican, se îndreptau spre 
pîrtie. Bineînțeles, Panțuru și Maftei 
nu puteau rămîne codași. De aceea 
le-am mulțumit și le-am urat succes.

CAROL GRUIA — coresp. regional

HOCHEI GHEAȚĂ

VESTI DE PE PÎRTII...
u

<£ La Rișnov se desfășoară o In
tensă activitate, în deosebi pentru 
probele de fond și de sărituri. De 
altfel, rîșnovenii și-au cucerit de 
mulți ani un frumos renume în a- 
ceastă privință, prin faptul că din 
rîndurile tineretului din localitate 
s-au ridicat numeroși schiori fruntași. 
Printre acțiunile menite să contri
buie la popularizarea schiului se nu
mără și reușitul concurs organizat 
pentru elevii școlilor din localitate, 
ca și pentru participanții la centrul 
de inițiere care se pregătesc pe fru
moasa Vale a Cetății. La întreceri au 
participat 355 de concurenți, împăr- 
țiți pe categorii de virstă. Probele au 
fost cîștigate de următorii concu
renți : Gh. Bobeș — 1.000 m (cat. pînă 
la 10 ani) ; Ștefania Boteanu — 1.500 
m (10—12) ; loan Scurtu — 1.500 m 
(10—12 ani) ; Elena Vișan — 1.500 m 
(12—15 ani) ; loan Mîrzea — 1.500 m 
(12—15 ani) ; Rodica Cimpoia — 5.000 
m (15—18 ani) ; Nic. Dogaru — 
5.000 m (15—18 ani) ; loan Dihoi — 
10.000 m (seniori) ; loan Tocanle — 
slalom uriaș (12—15 ani).

Cu acest prilej a fost organizat și 
un frumos concurs de sărituri de la

trambulină, în cadrul căruia s-au evi
dențiat Viorel Păvă'oiu, Ioan Boteanu, 
Otto Kraft (la trambulina mică), Ni- 
colae Dorobanțu, Gh. Ilie și loan 
Vișan (la trambulină mare). La în
cheierea concursului a fost siabilit 
un clasament pe echipe care se pre
zintă astfel : 1. S. S. E. Rîșnov (an
trenor prof. Gh. Piștea) ; 2. Școala dc 
8 ani nr. 1. (antrenor prof. N. l’rip) ; 
3. Centrul de schi Dinamo vantrenoi 
loan Bîrlă) ; 4. Centrul de schi Cast 
Ofițerilor (antrenor Ion Cimpoia) 
5. Metalul F. S. R. (antrenor C. Vlă- 
dea) ; 6. Recolta G.A.C. (antreno: 
P. Miiloiu) ; 7. Cetatea Rîșnovulu
(antrenor Ion Vintiloiu). (IANCl 
MUNTEANU-coresp.).

• Elevii din Cluj s-au întrecut zi
lele trecute în tradiționalul concur: 
organizat in pădurea Făget. Cei 26( 
de concurenți au avut condiții ex
celente de concurs. Cîșligătorii probe 
lor : slalom uriaș băieți : A. Szab< 
(Șc. nr. 13) ; slalom uriaș fete : Iu- 
dilh Tomori (Șc. nr. 1) ; fond 5 kn 
băieți : I. Toth (Șc. nr. 12) ; font 
3 km fete: Ana Buzas (Șc. nr. 11) 
(PETRE NAGY-coresp.).

Schiorii romini h concursul de la Innsbruck
(Urmare din pag. 1)

losită de cîțiva ani. Această pîrtie este 
cea mai bună din țară, deoarece pe lingă 
lungimea și diferența apreciabilă de nivel, 
prezintă multă variație în profilul ei.

In țară, activitatea compctijională va

Boberii ișl continuă 
antrenamentele

BRAȘOV, 10 (prin telefon). Boberii 
care vor lua startul la concursurile 
din această săptămînă și-au continuat 
pregătirile sîmbătă și duminică la 
Poiana Brașov. Deși pirtia nu a fost 
in stare tocmai bună, sportivii au 
putut face o serioasă verificare a 
pregătirii lor. La seniori, cele mai 
bune timpuri le-au realizat echipajele 
Dragomir-Taus (Carpați Sinaia) cu 

53,90 și Hogea-Ștefănescu (Autobuzul 
București) cu 54,74. O comportare 
bună a avut-o și echipajul Ene-Pașov- 
schi. Echipajele de tineret au coborît 
pentru a realiza un timp cît mai apro
piat de baremul de un minut. Tătaru- 
Mihai (Voința București) au realizat 
59.98, Ciurescu-Broancă (Voința Bucu
rești) 1:00,30 și Gogu-Neagu (Carpați 
Binaia) 1:01,0.

Antrenamentele boberilor continuă.

C. G.-coresp

Ce ne-au arătat
(Urmare din pag. 1)

portantă în omogenizarea jocului echipei 
a avut-o și cea de a 111-a linie de atac. 
Prezența acesteia pe gheață nu numai 
că nu a constituit o scădere a potenția
lului formației, dar in unele perioade 
a dat echipei un plus de vitalitate, care 
au situat-o la nivelul liniei noastre 
secunde. In general, putem sublinia ca 
bună comportarea în aceste partide a 
fundașilor Czaka—lonescu și a tinerilor 
jucători Pană, Ioanovici, Florescu și 
Vacar.

Considerăm totuși că omogenizarea 
jocului nu este deplin satisfăcătoare. 
Ținînd seama că echipa R.P. Romine a 
promovat în categoria B a campionatului 
mondial, unde evoluează formații puter
nice cum sînt Norvegia, Elveția. R. P. 
Polonă etc., este neapărat necesar ea 
jocul de ansamblu al selecționatei noas
tre să fie continuu îmbunătățit. Respec
tarea schemelor tactice pregătite la an
trenamente, abandonarea tendinței de a 
rezolva acțiunile ofensive pe cont pro-

întîlnirile ca hocheiștii iugoslavi
priu, eliminarea din jocul fundașilor a 
abuzului de dribling în apropierea pro
priei porți, mai multă concentrare în 
pasarea pucului în fazele de finali
zare, iată cîteva probleme care trebuie 
să stea în atenția antrenorilor și jucă
torilor noștri. In acest sens este bine să 
se pună accentul pe pasele scurte și ra
pide, pe declanșarea unor contraatacuri 
care să angreneze întreaga echipă, fapt 
ce poate surprinde formația adversă. De 
asemenea, în apărare este nevoie să se 
folosească mai mult corpul în duelurile 
cu adversarul.

în jocurile cu reprezentativa Iugosla
viei s a făcut, de asemenea, remarcată o

scădere a potențialului de luptă al echi
pei. De aceea este binevenită măsura de 
a se introduce în planul de pregătire a 
lotului nostru reprezentativ o scurtă pe
rioadă de odihnă activă, care va contribui 
la creșterea potențialului fizic al jucăto
rilor romîni, înainte de importanta com
petiției ,,Cupa București".

Ca încheiere, o recomandare pentru 
jucătorii noștri : la Stockholm ei vor 
întîlni din nou pe hocheiștii iugoslavi 
în cadrul grupei B. Victoriile de la 
București nu trebuie să-i determine să 
privească acest meci cu ușurință. Să-și 
aducă anunțe de jocul de sîmbătă seara 
cînd la un moment dat victoria noastră 
a stat în cumpănă.

G. Bosch l-a învins pe I. Tiriac 
și a cîștigat concursul de verificare

înainte de a se încheia, turneul de 
verificare a lotului republican de te
nis a oferit sîmbătă o surpriză. Este 
vorba de înfringerea suferită de cam
pionul țării, Ion Tiriac, în fața tena
celui Bosch. După ce a cîștigat cu 
■ușurință primele două seturi, Tiriac 
e avut cîteva momente de descon- 
centrare, ceea ce a dat posibilitatea 
lui Bosch să-și adjudece setul al trei
lea. în cel următor, deși Tiriac a ac
ționat cu hotărîre, ripostele sigure 
(treceri și loburi) ale lui Bosch au 
anihilat deseori atacurile adversarului 
Bău. Tot în acest set, Bosch a ini
țiat și multe atacuri pe care le-a reu
șit datorită unei pregătiri atente. El 
e cîștigat în special mingi trimise pe 
partea stingă a lui Tiriac, unde acesta 
a arătat mai puțină siguranță ca de 
obicei. în ultimul set, Țiriac dîndu-și 
seama că victoria îi este periclitată, 
a încercat să forțeze, dar fără succes. 
Cu toate că a avut avantajul în cî
teva gheme, Țiriac l-a pierdut de 
fiecare dată și Bosch a condus cu 
5—1 și a cîștigat în cele din urmă și 
acest set decisiv și întreaga întîlnire 
cu 1—6, 3—6, 6—1, 6—4, 6—2. Succesul 
obținut de Bosch, care a ocupat ast
fel locul întâi in cadrul acestui con
curs al fruntașilor, eete rezultatul
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unei pregătiri perseverente, a practi
cării unui joc mai variat și a unei 
deosebite puteri de luptă.

Prea sigur de victorie, Țiriac a fă
cut greșeala să continue să încerce 
numai loviturile foarte puternice, fără 
o prealabilă pregătire, fără preocupa
rea de a folosi o gamă mai bogată 
de procedee tehnice, de a alterna uti
lizarea lor.

Schimbînd complet tactica — ceea 
ce nu a fost de loc recomandabil — 
Țiriac a, jucat destul de reținut în 
primele trei seturi ale partidei cu 
Mărmureanu. El nu a desfășurat ac
țiunile sale obișnuite, cu atacuri pu
ternice’ și lungi prin surprindere, ci 
a practicat un joc mai mult de aștep
tare, de reglare a loviturilor. în ulti
ma parte a întîlnirii însă, Tiriac a fost 
mal ofensiv, a încercat și a realizat 
foarte multe mingi frumoase, cuce
rind victoria cu 3—6, 6—4, 3—6, 6—1, 
6—4.

Spre deosebire de meciul lor din 
„Cupa de iarnă", cind a atacat în 
trombă* hazardat și deci fără succes, 
de data aceasta, Mărmureanu a îmbi
nat jocul de pe linia de fund cu cel 
la fileu, mai ales în primele trei 
Seturi. El a atacat cu lovituri puter
nice și plasate. Totodată, Mărmureanu 
a reușit și o serie de voleuri lungi 
combinate cu stopvoleuri.

continua săptămînă aceasta prin desfă 
șurarca întrecerilor etapei regionaljw 
campionatului republican. Concursuril 
vor strînge la startul probelor pc ce 
mai buni schiori din regiuni, calificat 
din etapele precedente. Lupta pentjj 
locurile fruntașe se anunță deosebit d 
pasionantă, mai ales dacă ținem seam 
că „șefia" în clasamente aduce și cal 
fiearea pentru finalele campionatelor 
Dintre regiunile care acordă o mare a 
tenție campionatelor amintim : Brașov 
Maramureș, Mureș-Autonomă Maghiarii 
Suceava, Banat și Hunedoara.

Buletinul zăpezii

Fază din meciul R.P.R. R.P.F. Iugoslavia. Czaka, în poziție avansată,
driblează portarul iugoslav și va șuta la poartă.

Foto: P. Romoșan

Azi, pc patinoarul „23 August**,

începe turneul final
al campionatului republican de juniori
Astăzi după-amiază pe patinoarul 

artificial se va disputa primul joc din 
cadrul turneului final al campionatu
lui republican rezervat echipelor de 
juniori. Ediția care se va inaugura 
cu acest prilej, a treia în „istoria" 
acestei competiții, se anunță mult mai 
echilibrată decît cele precedente. Cele 
patru echipe participante: Steaua, 
Unirea (București) și Voința, Avintul 
(Miercurea Ciuc) sînt de forțe egale, 
numărind în componență lor o serie 
de tineri hocheiști care s-au afirmat 
în ultimul timp. în afară de aceasta, 
timpul fiind în această iarnă favora
bil, echipele (ne referim, firește, la 
cele din Miercurea Ciuc) s-au putut 
pregăti in Cele mai bune condițiuni.

Valul de aer tropical care s-a abă 
tut în cursul săptăminii trecute pest 
teritoriul țării noastre s-a extins ș 
deasupra Carpaților, determinind ur 
carea temperaturii la valori pozitive 
precum și numeroase ploi care au to 
pit parte din stratul de zăpadă. I 
dimineața zilei de 11 februarie stratu 
de zăpadă avea următoarele grosimi 

! Cimpina 22 cm, Predeal 32 cm, Si trai* 
(Cota 1500) 50 cm, Vf. Omu 42 cm 
P. Neamț 25 cm, Ceahlău 30 cm, Ra 
rău 47 cm, Băișoara 52 cm, Semeni' 
80 cm, Țarcu-Godeanu 90 cm, Parin 
13 cm, Păltiniș 13 cm, Cluj 25 cm 
Brașov 13 cm.

în zilele următoare, vremea va 
mai mult închisă și umedă, cu ce 
acoperit, apoi schimbător. Va ninge 
mai ales în masivele muntoase di 
sudul țării. Temperatura va scăde 
în primele zile, apoi va crește, cev 
mai accentuat în Carpații Banatulu 
ai Olteniei și în Apuseni. Peste strg 
tul vechj de zăpadă, care are crusti 
se va adăuga unul nou, de zăpad 
afinată.

iKfil.: i H M31I
Atleții în întreceri

(Urmare din pag. 1)

(Voința), A. Stan (Steaua) și M. Bok 
(Din.) 7,0.

Cu acest prilej, în incinta stadionul 
Dinamo s-a desfășurat și o competiț 
de cros: 1.500 m băieți: M. Vait 
(Viit.) 8:30,0 — este un clement tale 
tat care practică atletismul numai de 
luni; Gh. Glodea (Olimpia) 8:32,( 
G. Feodotov (Prog.) 8:34,0; 500 m jet 
C. Berna (Met.) 2:34,0; El. Zamfi 
(Voința) 2:50,0; G. Drăghici (Voința 
2:52,0.

NICOLAE D. NICOLAE
coresp.

Faptul acesta ne-a fost confirmat de 
antrenorii celor două formații Fr. Csa- 
sar (Voința) și St. Szabo (Avîntul). 
Echipele bucureștene s-au antrenat 
asiduu în ultimul timp, desăvîrșln- 
du-și pregătirea acumulată în timpul 
campionatului orășenesc. Cel doi an
trenori, M. Flamaropol (Unirea) și I. 
Ganga (Steaua), ne-au declarat la rîn- 
dui lor că echipele Respective sînt 
puse la punct.

Iată acum programul jocurilor :
ASTĂZI, ora 17 : Steaua— Avîntul 

M. Ciuc ; ora 19: Unirea — Voința 
M. Ciuc ; MIERCURI, ora 17 : Avîntul 
—Voința ; ora 19 : Steaua—Unirea ; 
JOI, ora 17 : Steaua—Voința ; ora 19 : 
Unirea—Avîntul. .

• Concursul republican de sală pent 
juniori și junioare se va desfășura 
sfîrșitul acestei săptămîni în sala F 
reasca II. întrecerile vor avea loc sîr 
bată, dimineață și după-amiază, duir 
nică fiind programată trecerea norn 
lor de control a calităților fizice.

• în sala Floreasca II aruncătorii 
greutate au participat duminică la p 
mul concurs oficial din acest an. Ev 
luția lor a fost marcată de cîteva rezr 
tatc promițătoare. Cel mai valoros, fă 
îndoială, este cel realizat de Constant 
Creții care, cu 16,52 m, a stabilit un n 
record republican pe teren acoperit. A 
rezultate: Ion Lazăr 14,46 m; D 
Serafim 13,85 m și Adrian Gagea 
în afară de concurs —- 14,15. An 
Guruu a obținut 13*91 m.



0 IMPORTANTĂ HOTĂRlRE A FEDERAȚIEI ROMINE DE FOTBAL
Cu prilejul recentei consfătuiri a ^Federației Romine de Fotbal 

du fost făcute de către participanți o serie de propuneri, privitoare la 
sistemul competițional. Lmînd in discuție aceste propuneri și analizind 
actualul sistem competițional, biroul F.R.F. a adoptat un nou sistem 
competițicnal, imbu/nătățit, menit să contribuie la ridicarea calității 
fotbalului.

Publicăm mai jos hotărirea F.R. Fotbal.

(u privire la sistemul de organizare 
a competițiilor de îotbal

t începi nd ou anul competițional 
1963—1964, competițiile de fotbal se 
voi* organiza după următorul sistem :

A
14

PENTRU SENIORI
a) e-t CAMPIONATUL REPUBLI

CAN AL ECHIPELOR DE CATE
GORIE A într-o serie cu 14 echipe.

— Echipele clasate pe locurile 13 
și 14

b) 
lor 
serii 
baza

vor retrograda in categoria B.
— CAMPIONATUL ECHIPE- 
DE CATEGORIA B, pe două 

de cite 14 echipe împărțite pe 
criteriului geografic.

Echipele clasate pe locui I in 
două serii vor promova în eate-cele 

goria A.
— Echipele clasate pe locurile 13 

și 14 din cele două serii 
grada in

. cj — i cui'io.vAi li. r.viiii'r.- 
TîOK DE CATEGORIA C, pe patru 
serii de
pe baza

— Echipele clasate pe locul 1 in 
cele patru serii vor promova în ca
tegoria B.

— Echipele clasate pe locurile 11 
și 12 din cele pat?u serii vor retro
grada în campionatele regionale res
pective.

d) - CAMPIONATELE 
MALE pe cite o serie a 
în fiecare regiune.

— Orașul București va 
un campionat de nivel regional cu 
două serii a 14 echipe.

— Cele 8 echipe câștigătoare ale 
jocurilor de calificare, disputate intre 
echipele campioane regionale, 
promova în categoria C.

Jocurile de calificare (tur și retur) 
se vor desfășura prin împerechere 
«le cite două echipe campioane de re
giune pe baza criteriului geografic și 
prin eliminare.

Campioana regiunii București și 
campioana orașului București vor 
disputa, o întîlnire preliminară (tur 
și retur).

— Echipele clasate pe locurile 13 
și 14 în campionatele regionale și în 
cele două serii ale orașului București, 
vor retrograda în campionatele ra
ionale și orășenești respective.

e) _ CAMPIONATELE RAIO
NALE ȘI ORĂȘENEȘTI, după spe
cificul și posibilitățile fiecărui 
io>n și oraș.

Echipele clasate pe locul 1 în cam
pionatele raionale și orășenești vor 
participa la jocurile de calificare, 
pentru desemnarea echipelor care vor 
promova în campionatele regionale 
în locul celor retrogradate.

f) — CUPA R.P.R., prin jocuri 
eliminatorii.

categoria C.
CAMPIONATUL

vor retro"

ECHIPE-

cite 12 echipe, 
criteriului geografic.

împărțite

REGIO-
14 echipe

organiza

vor

»a-

PENTRU JUNIORI :

republican al 
serii de oițe 12

aparține in mod

PREGĂTIRI
CRIȘANA 

SATU
ORADEA — A.S.M.D.
MARE 1—1 (0—0)

(prin telefon). Formația 
A Crișana din localitate

GAZ

JOCURI AMICALE
METAN MEDIAȘ — TEXTILA 

MEDIAȘ 4—0 (1—0)

blioan al echipelor de categoria 
pe 1962—1963 se va disputa ou 
echipe.

Jocurile disputate de echipa Viito
rul București în turul campionatului 
rămin valabile cu rezultatele obținute 
Pe teren ;

In retur fiecare echipă va juca 13 
jocuri.

Clasamentul general al campiona
tului republican a! eehipelor de ca
tegoria A pe 1962-1963 se va întocmi 
pe 27 de jocuri pentru fiecare echipă, 
fără a se acorda vreun punctaj pen
tru jocurile ce urmau să fie disputate 
in retur de echipa Viitorul București.

b) — Echipele clasate pe locurile 
12, 13 și 14 in campionatul republican 
categoria A 1962-1963 vor retrograda 
în categoria B.

c) — Echipele clasate pe 
in campionatul categoriei B 
1963 în cele trei serii, vor 
in categoria A.

d) — Echipele clasate pe
11, 12, 13 și 14 in cele trei serii aie 
campionatului categoriei B pe 1962- 
1963 vor retrograda in categoria C 
nou înființată.

Echipele clasate pe locul 10 in cele 
trei serii ale campionatului catego
riei B pe 1962-1963, vor juca între 
ele pe teren neutru un turneu de ba
raj mimai tur : echipa clasată pe pri
mul loc va răminc in categoria B 
iar celelalte două vor retrograda in 
categoria C.

e) — Echipele clasate pe locurile 1 
și 2 in campionatele regionale pe 
anul 1962-1963 și echipele clasate pe 
locul 1 din 
pionatului 
București 
goria C.

III. Competiții desființate :
a) — Campionatul i 

neret pe 1962-1963 
incepind din retur.

b) — Campionatul 
juniori pe 1962-1963 
mută se desființează 
returului.

c) — Campionatele 
din regiuni pe 1962-1963 se desfiin
țează la terminarea returului.

In vederea stabilirii tuturor condi
țiilor și detaliilor organizatorice și de 
desfășurare a acestui sistem compe
tițional, F.R. Fotbal va elabora pen
tru fiecare competiție regulamentul 
respectiv.

locul 1 
pe 1962- 
promova

locurile

ORADEA 
de categorie 
a susținut duminică un meci de ve
rificare în compania echipei de ca
tegorie B A.S.M.D. Satu 
renul acoperit cu zăpadă 
nat controlul balonului, 
multe eforturi jucătorilor, 
blu, echipa orădeană și-a 
țit pregătirea fizică, dar 
intării nu este încă satisfăcător. Au 
marcat Bugna pentru localnici 
Szilaghi pentru oaspeți.

Mare. Te- 
a îngreu- 
solicitind 

In ansam- 
îmbunătă- 
jocul îna-

— In pri- 
din acest 

învins for- 
scorul de

MEDIAȘ (prin telefon), 
mul meci de verificare 
an. Gaz Metan Mediaș a 
mația Textilă Mediaș cu
4—0, prin punctele înscrise de Stama, 
Matei, Oancea și Feurdean. Pregă
tirea fizică a jucătorilor e mulțumi
toare; înaintașii însă s-au descurcat 
greu in unele perioade de joc.

DAN VINTILA, coresp.

Echipa de fotbal Jiul Petrila se antrenează In aer liber sub conducerea lui
C. Humis. In fotografie un aspect de la antrenamentul desfășurat vineri 8 

februarie.

cele două serii ale cam- 
categoriei 1 din orașul 
vor promova in cate-

CRIȘANA : Marin (Szilaghi) — 
Bakos, Solomon, Szakacs II — Sza
kacs I (Bodo), Vlad I — David (Sas). 
Sas (Szakacs I), Bugna, Szakacs III. 
Dulgherii.

A.S.M.D. ; Erdely (Pop) — Biro, 
Borbely, Lupan — Savanyu, Petea- 
nu — Szilaghi (Dul), Kuki, Berenzi. 
Tiron, Dul (Nagy).

PAUL LORINCZ-coresp.

Foto : St. Ciotloș

C.S.M. REȘIȚA — OLIMPIA
8—0 (2—0)

REȘIȚA

12—f 
folosiți 
Szucs,

nate fiecare, scorul era de 
pentru prima echipă. Au fost 
următorii jucători; Coman — 
Kapas, Neamțu — Mețcas, Cucla
Beșcuca (Leac), Chivu, Țîrlea, 
ruț, Pecican (Beșcuca).

Antrenamentele se desfășoară 
conducerea 
chowski și

ION

Conti- 
returul

trenat duminică la

Fio-

sub 
Pet-antrenorilor Iosif 

Pompei Siboteanu.
CIOROGARU — coresp.

UN NOU ANTRENOR LA DRUBETA 
TURNU SEVERIN

Tr. Severin, participantă 
Il-a a campionatului ca- 

și-a început pregătirea

Drubeta 
în seria a 
tegoriei B, 
în aer liber de la 12 ianuarie a.c. 
sub conducerea noului antrenor Ego 
Munteanu. Pregătirile, care au înce
put cu un riguros control medical, 
se desfășoară conform indicațiilor 
F.R.F., urmărindu-se următoarele 0- 
biective: a) readaptarea organismu
lui la efort; b) pregătirea fizică mul
tilaterală; c) dezvoltarea calităților 
fizice de bază; d) pregătire tehnico- 
tactică.

întrebat dacă speră într-o refa
cere a terenului pierdut în turul 
campionatului, antrenorul Ego Mun
teanu ne-a declarat: „Este prematur 
Un asemenea răspuns, intrueit în pu
ținul timp de cind funcționez la a“ 
ceasta echipă n-am putut să-mi dau 
seama în suficientă măsură de posi
bilitățile jucătorilor. Socotesc însă 
că situația destul de grea se poate 
reface. Pentru aceasta cer însă din 
partea jucătorilor să dea dovadă de 
muncă, perseverență, disciplină, cali
tăți absolut necesare".

Pentru retur Drubeta va folosi ur
mătorii jucători: Tătărășanu, Necula, 
Mîndruțescu, Hiitl, Pîrvan, Bibu, 
Lipăi, Zaharia, Amza, Ghinea, Miec, 
Jimboreanu, Diaconu, Șandru și 
Borcoman.

GH. și P. MANAFU coresp.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — PROGRESUL 
BĂILE HERCULANE 14—0 (7—0).

echipelor de ti
se desființează

republican de 
in actuala for- 

la terminarea

intermediare

BIROUL FEDERAȚIEI 
ROMINE DE FOTBAL

Cu Jenei

CRIȘUL ORADEA — CRIȘANA-lineret
3—3 (1—1)

Tn primul meci de antrenament 
din acest sezon formația de categorie 
B Crișul Oradea a făcut un joc bun 
în compania echipei de tineret a 
Crișanei. Au înscris: Kunkuti (2) și 
Podaru pentru Crișul, Petrică și Ar- 
notzki (2) pentru Crișana tineret.

Iată formația folosită de Crișul: 
Weiheld (Bucur) — Georgescu (Le- 
nard), Asan, Schiopu (Boroș) — 
roș (Șovăială), Pojoni — Curtu 
vramescu), Stigelbauer, Bakoș 
daru), Kunkuti (Petscbovski II). 
cob.

Bo—
(A- 

(Po-
Ia-

AL. JILAV -coresp.

a) — Campionatul 
juniorilor, pe patru 
echipe.

Aceste echipe vor
obligatoriu de secțiile de fotbal cu 

campionatul categoriilor A 
echipe) și școlilor sportive 
care vor fi desemnate 
echipe).

echipe in 
și B (42 
de elevi 
tenor (6

Cîștigătorii celor patru serii de
ni ori vor disputa intre ei jocuri 
minatorii pentru desemnarea echipei 
campioane.

Promovare» și retrogradarea se 
vor face în funcție de promovarea 
sau retrogradarea din categoria B.

Pot participa la acest campionat 
juniorii oare au cel puțin 16 ani și 
cel mult 19 ani împliniți la data în
ceperii campionatului.

b) — Campionatele regionale, du
pă specificul și posibilitățile fiecărei 
regiuni.

c) — Campionatele raionale și o- 
rășenești, după specificul și posibili
tățile fiecărui raion și oraș.

II. Pentru a se asigura trecerea de 
la actualul sistem competițional la 
cel adoptat pentru anul 1963-1964, se 
stabilește :

a) — Returul campionatului repu-

De la F. R. Fotbal

Drumul de la Ghencea pînă în centru 
e destul de lung. Dar dacă discuți despre 
fotbal, timpul trece repede. Așa s-a 
întîmplat și duminică la prînz, cînd 
după antrenamentul de pe stadionul 
„Steaua**, în drum spre casă, l-am... 
provocat la discuție pe mijlocașul Jenei. 
De fapt, noi am 
cu el seara, mai 
scuzat că are... 
credeți că Jenei
dragul artei teatrale. Dar a avut bilete 
la „Nottara**.

— Fiind vorba de... spectacole, am 
dori să ne vorbești despre pregătirile în 
vederea noii „stagiunii** fotbalistice: 
returul campionatului.

— Nu ați greșit cu nimic vorbind de .
spectacole. Sîntem ferm hotărîți ca jocu- ,acțual, Farul, s-a folosit de o.conjuc-

fi preferat să vorbim 
pe-ndelete, dar el s-a 

spectacol. Nu, să nu 
se lasă de fotbal de

Se aduce la cunoștința cluburilor 
și asociațiilor sportive că în pe
rioada 12—20 februarie 1963 se pot 
face transferări de jucători de fot
bal conform articolului 1, aliniatul 
E din normele de transfer: „jucă
tori care trec de la o categorie in
ferioară la una superioară".

REȘIȚA (prin telefon). — 
nuîndu-și pregătirile pentru 
camDionatului, C.S.M. Reșița s-a an- 

clouă porți în
compania formației Olimpia Retșița. 
Cei peste 500 de spectatori au asis
tat la un joc de o factură destul de 
bună, în- care C.S.M. a înscris 8 go
luri prin 
Comisar, 
Sporea.

C.S.M. 
jucători : 
Apro II, 
sar

Varga (2), Apro, Rednic, 
Spălățelu, Georgevici și

a folosit următorul lot do 
Rusu
Budai 

Scînteie
(Griza), Varga,

(Boceanu) — Apro I. 
— Georgevici, Coani- 
(Spălățelu), Pătrașcu 

Rednic, Sporea

IANCU PLAVlȚU, coresp.

VEȘTI DE LA U.T.A.

Fotbaliștii de la U.T.A. s-au întors 
la Arad unde și-au continuat antre
namentele în aer liber. Ei au sus
ținut primul joc la două porți în 
compania echipei de tineret. La sfîr- 
șitul celor două reprize a 45 de mi"

despre viitorul sezon

Echipa de categorie A Știința Ti
mișoara a susținut un joc amical .în 
compania formației Progresul B. >H. 
Net superiori, studenții au cîștigat 
cu 14—0 prin punctele înscrise de 
Popa (6), R. Lazăr (3), Ceacîr (2), 
Botescu, Pelger și Hîrșova. Antrena
mentul a înlesnit o bună verificare 
a potențialului fizic.

W-onosport
Iată pronosticurile indicate de ..Pro

gramul Loto-Pronosport“ pentru con

SPECIAL

cursul pronosport din această săptămînă 
(nr. 7 din 17 februarie) :

1. A talan ta—Fiorentina X, 2
2. Catania—Palermo 1
3. Juventus—Roma i, 2
4. Mantova—Veneția 1, X
5. Milan—Lanerossi 1
6. Modena—Bologna x, 2
7. Napoli—InternazionaJe X, 1
8. Spal—Torino 1
9. Bari—Padova 1

10. Cagliari—Verona 1» X
11. Cosenza—Como 1, X

12. Triestina—Messina x, 2
Sp. Sampdoria—Genoa X

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES Nr. 6 
din 6 februarie 1963

rile echipei noastre tn retur să fie ade
vărate spectacole fotbalistice. Dar pen
tru aceasta va trebui să batem mult 
drumul ce duce la stadionul „Steaua" 
fi multă transpirație va curge pe zgura 
neagră a terenului de antrenament. Știți 
ce neplăcut este etnd tntr-o orchestră 
cineva etntă fals? Așa e și tn fotbal. 
La noi la ora actuală o... notă disonantă 
face apărarea. încă nu am pus la punct 
jocul compartimentului defensiv. Băieții 
insă — și aici mă refer și la persoana 
mea — sini hotărî ți să se integreze cil 
mai curind in ansamblul echipei. Lip
surile le știm și căutăm să le eliminăm 
pînă la începutul returului. Staicu, Za- 
vodă, Ivănescu și cu mine ne străduim 
să ne îmbunătățim rezistența, iar Crișan 
și Cojocaru viteza tn execuție. Eu mai 
am o lipsă de care mă debarasez destul 
de greu: uniformitatea execuțiilor pa
selor. Se știe că foarte des lovesc ba
lonul cu latul, „teleforUnd" cum se spune 
pasele. Cred că tn retur o să dau ocazia 
cronicarilor de fotbal să consemneze 
că... „mijlocașul dreapta de la Steaua 
a folosit procedee variate tn execuție".

— Și noi vom consemna cu plăcere 
acest lucru. Dar, ce părere ai despre 
returul mult așteptat de fotbaliști și su
porteri ?

— Va fi o luptă extrem de strinsă tn 
fruntea clasamentului. In toamnă, liderul

tură: a acumulat o „zestre" importantă 
juctnd cu formații din care au lipsit 
cîțiea titulari. Totuși nu trebuie să uităm 
că Farul e o echipă omogenă, cu un 
atac masiv și la propriu și la figurat, 
care va da și tn continuare mult de furcă 
apărărilor. Cred insă că lupta pentru 
întîietate se va da intre Rapid, Dinamo 
și Steaua...

— Dar de Știința Timișoara ce zici?

— Da, era să uit. Și timișorenii pot 
aspira 
den ții 
telile" 
mai e
bine să ne abținem de la pronosticuri. 
E greu să anticipezi un simplu rezultat, 
dormite un șir întreg de rezultate.'... 
In tot cazul, eu și coechipierii mei vom 
face lot posibilul să terminăm pe primul 
loc.

— In ce condiții ?
— Practicind un fotbal valoros, bazat 

pe o iriallă tehnică fi pe o pregătire 
atletică. De fapt, eu cred că lupta strîn- 
să din prima parte a clasamentului va 
contribui la

Acest retur

Premii obișnuite in bani : Categoria 
1 variantă a 50.000 lei; Categoria a

la primul loc. De asemenea, stu- 
clujeni pot să încurce „soco- 
formațiilor bucureștene. Apoi... 
Petrolul, Steagul roșu. Dar, mai

I
II- a 9 variante, a 16.363 lei; Categoria 
a IlI-a 123 variante a 1.289 lei; Cate
goria a IV-a 652 variante a 312 lei ; 
Categoria a V-a 2913 variante a 70 
lei; Categoria a Vl-a 1210 variante a 
30 lei.

Premiul de categoria I a fost obți
nut pe buletin abonament cu 6 din 8 
de către participanta Ionescu Lucreția 
din București str. Olimpului nr. 48.

Premii suplimentare în obiecte : Ca
tegoria a Il-a 1 variantă; Categoria a
III- a 24 variante; Categoria a IV-a 
77 variante; Categoria a V-a 305 va
riante; Categoria a Vl-a 1164 variante.

Premiul de categoria a Il-a a fost 
obținut de participantul Dragomir 
Gheorghe din Caransebeș.

De la UCFS oraș Bacurești

semne un

nostru. Și

ridicarea calității jocurilor, 

de campionat trebuie să în

soți calitativ al fotbalului 

aceasta depinde în primul

rind de noi, jucătorii.

AL INOVAN

februarie a. o-, 
din Capitală

In ziua de miercuri 13 
orele ÎS, toți antrenorii 
sînt convoca ți în sala de festivități a 
Institutului de Cultură Fizică, unde va 
avea loc deschiderea Învățământului 
profesional.

Pe tema „Despre întocmirea documen
telor de planificare a antrenamentului 
sportiv- vor lua cuvintul tcv. Ion Siclo- 
van. directorul Institutului de Cultură 
Fizică. Laurențiu Bran, șeful catedrei 
de atletism, Leon Teodorescu, șeful ca
tedrei de ioeuri sportive de ia T.C.F. 
— și Tiberiu Fold vâri decan al I.C.F.



Concurs in cinstea zilei
de 16 Februarie, la Reșița
Rezultatele întrecerilor de sărituri din Capitală

Aproape 100 de concurenți de la 
cluburile Olimpia și Școala sportivă 
de elevi au participat la sfîrșitul 
săptămînii trecute la competiția des
fășurată în cinstea zilei de 16 Februa
rie în bazinul acoperit din Reșița. 
Cele mai interesante probe au fost 
acelea disputate pe distanța de 50 m.

Astfel, Mihai Potoceanu (Olimpia) 
a parcurs distanța de 50 m liber în 
27,7 sec și pe cea de 50 m spate în 
31.5 sec. G. Ligner (Olimpia) a parti
cipat ia toate procedeele tehnice tot 
pe distanța de 50 m. La 50 m liber 
el a obținut 28,0 sec., la 50 m spate
— 30,4 sec., la 50 m fluture — 30,4 
sec. și la 50 m bras — 35,6 sec. Tot 
la toate cele patru procedee a concu
rat și Natalia Cavalioti. Iată rezul
tatele realizate : 50 m liber : 34,6 sec. ; 
50 m spate — 41,8 sec., 50 m fluture
— 40.6 sec., 50 m bras — 42,1 sec. In 
sfîrșit, Geta Calotă a fost cronometra
tă în 33,9 sec. la 50 m liber, în 39,0 
la 50 m fluture și în 40,4 la 50 m 
6pate.

IAN CU PLĂVIțTO — coresp.
★

Duminică dimineață la bazinul Flo
reasca, 60 de săritori, au participat 
ia prima etapă în cadrul campionatu
lui Capitalei. Iată câștigătorii :

Fetife pină la 12 ani, categoria a V-a 
de clasificare : Magdalena Strîmbeanu 
(Șc. sp. elevi 1) 23,27 p. ; fetite 12—14 
ani, cat. V: Rodica Popescu (Șc. sp. 
elevi 1) 20,67 p. ; cat, VI: Ștefania 
Bolovăneanu (Șc. sp. elevi 1) 11,53 p.; 
băieți pină la 12 ani, cat. V: C. Ne- 
delea (CI. sp. șc.) 19,55 p. ; cat. VI:

Spectatorii se îngrijesc de... bilete 
pentru noul sezon sportiv!

Sportivii pregătesc acum, în iarnă, 
viitoarele performanțe. Pentru a putea 
obține în noul sezon sportiv rezultate 
remarcabile ei efectuează un bogat și 
variat program de antrenament. Cu 
aceeași sîrguință se pregătesc și an
trenorii ridieîndu-și necontenit nive
lul cunoștințelor prin cercetarea me
todicii moderne a antrenamentului 
sportiv. Nici arbitrii n-au rămas mai 
prejos. In ședințe sau în cadrul stu
diului individual ei își împrospătează 
cunoștințele legate de regulamentele 
sportive.

Dar spectatorii ce fac ? Pasionații 
sportului nu stau cu... mîinile în sin. 
Ii puteți găsi în sala Floreasca, la 
bazinul acoperit, în sala Dinamo sau 
chiar pe terenurile acoperite cu zăpa
dă asistind la meciurile de... antrena
ment ale echipelor favorite. Dar nu 
numai atit. Pentru a evita neplăcutele 
ocazii cind sint obligați să recurgă 
la formula „N-aveți un bilet în plus?” 
ei se interesează de încheierea con
tractelor de bilete cu I.E.B.S. In acest 
fel se pun acum (in iarnă) la... adă
post pentru zilele (din vară) cind vor 
putea lua loc in cele mai bune sec
toare ale stadioanelor din Capitală.

Zilele trecute am discutat cu cițiva 
dintre acești pasionați ai sportului. 
Socotim interesant să spicuim cite 
ceva din discuție.

GHEORGHE STANCIU (asociația 
sportivă Vulcan) : „Anul trecut am a
vut un contract de 200 de bilete pen
tru membrii UCFS din asociația noas
tră sportivă. In acest fel am reușit 
să vizionăm în condiții optime cele 
mai importante intîlniri desfășurate 
pe stadioanele Capitalei. Și anul aces
ta vom încheia cu' I.E.B.S. contract 
pentru asigurarea locurilor în tribu
ne. Aceasta cu atît mai mult cu cit 
sezonul sportiv 1963 se anunță foarte 
bogat".

TRAIAN RĂDUȚĂ (asociația spor
tivă Confecția) : „In sezonul trecut 
n-am reușit cu biletele contractate 
să satisfacem cerințele din fabrica 
noastră. Mulți muncitori au venit și 
ne-au reproșat că n-am fost destul

De la I.E.B.S.
Patinoarul artificial din parcul 

„23 August" este deschis în cursul 
acestei săptămîni pentru public în 
următoarele zile :

joi 14 febr. 1963 de la ora 14—16; 
simbătă 16 febr. 1963 de la ora 

14—16;
duminică 17 febr. 1963 de la ora 

10—13.
★

Centrul de inițiere la înot pentru 
copii între 5—10 ani funcționează zil
nic la bazinul acoperit Floreasca. In
formații se pot cere la telefon 
11.64.06.

Fi. Petrovici (Progresul) 10.87 p ; 
băieți 12—14 ani, cat. II: J. Treistaru 
(Progresul) 45,67 p. ; cat. V: P. Ma
rin (CI. sp. șc.) 21,65 p. ; cat. VI: N. 
Mihalache (Prog.) 9,60 p. : juniori 
14—16 ani, eat. II: M. Munteanu 
(Prog.) 37,61 p. ; cat. III: I. Iliescu 
(Șc. sp. elevi 1) 41,01 p ; cat. IV:
M. Popa (Șc. sp. elevi 1) 37.78 p. ; 
cat. V : P. Preoteasa (Prog.) 20.27 p ; 
cat. VI: C. Iordache (Șc. sp. elevi 1) 
13,40 p. ; junioare 16—18 ani, cat. I : 
Melania Treistaru (Prog.) 51,33 p. ; 
cat. II: Gabriela Popescu (Șc. sp. 
elevi 1) 35,10 p. ; cat. III: Aurelia 
Manache (Prog.) 34,65 p ; cat. V: 
Anca Novacu (Șc. sp. elevi 1) 21,80 p. ; 
cat. VI: Lucia Bunescu (CI. sp. șc.) 
10 p. ; juniori 16—18 ani, cat. 1: Gh. 
Ungureanu (Prog.) 52,93 p. ; cat. III :
N. Achim (Prog.) 39,31 p. ; cat. V: 
Alex. Ionescu (CI. sp. șc.) 17,03 p. ; 
senioare, cat. ma^iStr : Emilia Ne- 
gulescu (Rapid) 54,02 p. ; cat. II: 
Maria Lixandru (Rapid) 42.55 p. ; se
niori, cat. maejttr: Gh. Baican (Ra
pid) 55,44 p. ; cat. I: M. Condovici 
(Prog.) 47,06 p. ; cat. Il: Alex. Gabor 
(Steaua) 45,56 p. ; cat. III: I. Himăn- 
dan (Prog.) 48,57 p; cat. IV: I. A- 
him (Prog.) 31,35 p.

Iată clasamentele pe cluburi așa 
cum se prezintă ele la sfirșituî pri
mei etape a competiției „Campionatul 
Capitalei” :

Feminin: Șc. sportivă de elevi 
li2,27 p. Masculin : Progresul 439,06 p. 
Clasament general: Progresul 550,43 
p., Șc. sporHvă de elevi 1 — 239,53 p; 
Rapid 238,31 p.

de... prevăzători. Pentru acest sezon 
— după consultarea cu organizatorii 
de grupe sportive — am hotărit să 
mărim considerabil numărul biletelor 
contractate. In cadrul asociației l-am 
numit pe tov. Ion Dumitru responsabil 
cu această problemă. Socotim deo
sebit de utilă inițiativa de a se face 
contracte pentru bilete la manifesta
ții sportive".

cArOL LEGYENDI (asociația spor
tivă MMCM) : „Anul trecut n-am 
contractat bilete. Și drept să vă spun 
am privit cu... invidie la tovarășii din 
alte asociații sportive care aveau la 
fiecare întîlnire locuri rezervate. Pen
tru acest an ne-am propus să încheiem 
contract pentru un număr de bilete 
care să permită tuturor iubitorilor de 
sport de la noi vizionarea în cele mai 
bune condițiuni a competițiilor spor
tive programate în cadrul campiona
telor republicane și a concursurilor 
internaționale. In sezonul sportiv 
1963 vom avea deci și noi cele mai 
bune locuri pe stadioane!"

Pc ecranele capitalei, noul film romincsc

O producție a studioului

Eugen 
Drăgan.

cinematografic „București'

In olurile principale: Lica Gheorghiu, Colea Răutn, Ștefan Cinbotă- 
rașu, George Calboreanu, Ilarion Ciobanu, Costel Constantinescu, 
George Măruță, Fory Eterle, Toma Dimitriu, V. Ronea, Sandu Sti- 
claru, Boris Ciornei, Dinu Gherasim, George Mottoi.

Scenariul : Nicolae Tie, 
Mândrie, Mircea 

Regia: Mircea Drăgan

Imaginea: Aurel Samson 
Muzica: Theodor Grigoriu 
Decoruri: Arh. Liviu Popa

Motocicliștii
Deși iarna nici nu se gîndește 

încă să-și ia rămas bun de la me
leagurile noastre, motocicliștii se
pregătesc singuincios pentru sezonul 
de primăvară. Zilele trecute am dis
cutat cu cițiva dintre antrenorii sec

. țiilor de motociclism din Capitală, 
Cimpina și Brașov. Cu acest prilej 
ne-am notat aspecte ale muncii de 
pregătire care se desfășoară în aceste 
secții. Iată citeva spicuiri.

NOI CADRE TINERE LA CIMPINA

Antrenorul Ion Spiciu — care-i 
pregătește pe motocicliștii de la Po
iana Cimpina — a ridicat în ultimii 
ani o serie de elemente tinere, va

I loroase. Cîmpinenii Mihai Termentu 
' și Coman Cicerone au realizat re

zultate frumoase în întrecerile de 
motocros și viteză pe circuit. Para
lel cu pregătirea acestor alergători, 
antrenorul Ion Spiciu ridică noi 
cadre tinere. „In aceste zile — ne 
spunea I. Spiciu — ne îndreptăm 
atenția spre selecționarea unor noi 
tineri. Cei mai buni dintre ei vor 
participa la întrecerile deschise aler
gătorilor începători. Împreună cu 
șeful secției, tov. ing. Ludu, am 
deois ea la examenele de selecție 
(miducere, îndemînare, pregătire
fizică) să cuprindem cit mai mulți 
dintre salariații uzinei noastre care 
posedă carnete de conducere. De 

i asemenea, in cadrul școlii pe care o 
j vom deschide, vom pregăti numeroși 

tineri dintre care vom selecționa noi 
! motociciiști. Alergătorii care for
i mează echipa de bază a secției cu 

care vom participa Ia campionatele 
j republicane fac atit pregătire fizică 
. cit și lucru de atelier. In eurind vom

CONSTANTIN TOADER (asociația 
sportivă Flacăra) : „Ținînd seamă de 
faptul că mai mulți iubitori ai spor
tului au solicitat consiliului asociației 
noastre asigurarea biletelor la mani
festațiile sportive s-a luat hotărirea 
ca pentru actualul sezon să se înche
ie contract cu I.E.B.S. Socotim că în 
felul acesta vom veni in sprijinul 
amatorilor de sport din fabrica noas
tră".

Iată deci că spectatorii sint griju
lii. Ei vor să aibă asigurate condi
țiuni optime de vizionare a intilniri- 
Ior sportive interne și internaționale, 
întreprinderea de exploatare a ba
zelor sportive are obligația să vină 
în intimpinarea dorinței lor și să 
înceapă de urgență încheierea de 
contracte. In acest fel se vor asigura 
iubitorilor sportului condițiuni din
tre cele mai bune de a asista la 
manifestațiile sportive programate în 
sezonul 1963.

și-au început pregătirile
ieși la antrenamente comune pe tra
seul de motocros. Sper ca în acest 
sezon alergătorii din secția de moto
ciclism a asociației sportive Poiana 
Cimpina să se olaseze pe primele

........ .-

Deși este foarte dificil de condus mo
tocicleta in aceste condiții, totuși alergă
torii de la Steagul roșu Urașov au și 
făcut primele antrenamente pe un traseu 

acoperit cu zăpadă.

locuri in campionatul de motocros 
Și în cel de viteză".

HALTERELE ȘI GIMNASTICA 
AJUTA MOTOCICUSMUL!

M. Sărățeanu, antrenorul secției 
de motociclism a clubului sportiv 
Metalul București, ne relata că „e
levii" săi fac intense antrenamente 
de gimnastică și haltere. „In acest 
fel motocicliștii de la Metalul vor 
obține forță și suplețe — ne spunea 
Mihai Sărățeanu. împreună cu an
trenorul Nicolae Bue»cu ne ocupăm 
intens de pregătirea sportivilor. 
Zilnic facem antrenamente de sală 
sau lucrăm la pregătirea mașinilor 
în atelier. De la 1 martie ne-am 
propus să începem antrenamentele 
în aer liber. Datorită muncii depuse 
acum, sperăm că Șt. Iancovici, Tudor 
Popa, E. Seiler, Cr. Doviț — ca și 
ceilalți alergători mai tineri vor fi 
in formă in timpul desfășurării cam
pionatelor republicane și al întil- 
nirilor internaționale".

„NE PREGĂTIM
DE APROAPE DOUĂ LUNI“...

...ne-a spus antrenorul Gh. Ioniță 
de la Steaua. Băieții noștri au 
făcut mai intii antrenamente la sală, 
apoi și-au petrecut vacanța de iarnă 
în comun, Ia munte — unde au 
făcut antrenamente pe schi, iar în 
momentul de față sc pregătesc să 
înceapă antrenamentele in aer liber. 
La 15 februarie — oricare ar fi sta
rea timpului — vom face primele 
antrenamente pe stadionul clubului 
nostra. Noi ne-am împărțit alergă
torii pe probe. Antrenorul și aler
gătorul Gh. Voiculescu se va ocupa

CINCI OAMENI LA DRUM

studiouluiO producție a cinematografic „București"

Scenariul: Nieolae Țic, 
sașu, Gabriel

Radu Co
Barta

I Regia : Mihai Bucur, Gabriel Barta

' ' Cu : Lazăr Vrabie, Ilarion Ciobanu, Ion Ciprian, Victor Rebengiuc,
- - Aurel Cioranu, Lueia Mara, Dana Comnea, Rodica Tăpălagă, Marcel '' 
-- Anghelescu, Sandu Stiolaru.
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de pregătirea concurenților pentru 
proba de viteză pe zgură, iar eu 
îi voi antrena pe motocicliștii care 
se vor prezenta la startul curselor 
de motocros și viteză pe circuit

OBIECTIV : 6 TITLURI 
DE CAMPIONI REPUBLICANI

Motocicliștii de la clubul sportiv 
Dinamo (Mihai Pop, Traian Macarie, 
Ludovic Szabo, Mircea Cernescu. 
Vasile Szabo și — alături de ei — 
cei 12 alergători tineri), împreună 
cu antrenorul N. Sădeanu, și-au 
propus ca în acest an să cucerească 
6 titluri de campioni ai R.P.R. : 2 
la motocros și 4 la viteză pe circuit. 
Pentru aceasta au început pregăti
rea încă de la 29 noiembrie 1962. 
Antrenamentele de pregătire sint al
ternate cu orele de lucru în atelier, 
în noul sezon sportiv secția de mo
tociclism de la Dinamo va prezenta 
Ia concursurile pentru începători 10 
alergători tineri. De asemenea, vor 
fi prezenți Ia startul concursurilor 
pentru tineret motocicliștii remarcați 
anul trecut (Ion Penciu, Stelian 
Balogh).

TINERII ALERGĂTORI 
DE LA VOINȚA SE PREGĂTESC 

INTENS

Cei 15 alergători tineri din secției 
de motociclism a clubului sportiv 
Voința București au luat startul în... 
pregătire o dată cu primele zile ale 
noului an. Sub conducerea antreno
rului Gh. Zdrinca ei fac antrena
mente la sală de trei ori pe săp- 
tămînă. Sint programate jocuri spor
tive, gimnastică și haltere. „In 
noul sezon — ne spunea antrenorul 
Gh. Zdrinca — vom participa atît 
la probele de motocros cit și in cele 
de viteză pe circuit și viteză pe 
zgură. Sper că tinerii noștri alergă
tori se vor afirma din nou in acest 
sezon ca reale talente ale sportului 
cu motor".

PRIMELE ANTRENAMENTE 
PE ZĂPADĂ

Tov. ing Tr. Bobeanu, șeful secției 
de motociclism de la Steagul roșu 
Brașov, ne-a informat că alergătorii- 
brașoveni au și făcut primele antre
namente în aer liber. Sub condu
cerea cunoscutului alergător ing. 
Puiu Ovidiu, ei au parcurs cineva 
trasee acoperite cu zăpadă. în aCe
lași timp se fac și antrenamente de 
sală. „Ne vom prezenta — ne-a spus 
tov. ing. Tr. Bobeanu — cu cîte o 
echipă de avansați și una de înce
pători atit la campionatul de moto
cros cit și Ia cel de viteză pe cir
cuit. Alergătorii noștri sint animați 
de dorința de a aduce noi victorii 
asooiației sportive și uzinei".

Așadar, peste tot pregătirile sint 
în toi. Se poate deci prevedea un 
sezon bogat în performanțe bune.

H. NAUM 
I. DUMITRESCU

Săpiâmlno viitoare pc ecrane
♦ 
î♦♦♦

Imaginea : George Cornea 
Muzica : Pascal Bentoiu



B O X

Meciurile cu Partizan Novi Sad Constatări după turneul de selecție
UN EXAMEN UTIL PENTRU RAPID BUCUREȘTI

Campioanele țării noastre, baschet
balistele de la Rapid București, și-au 
inaugurat săptămînă trecută sezonul 
internațional 1963 întîlnind una din
tre cele mai bune formații iugosla
ve, Partizan Novi Sad. Scopul ur
mărit de echipa feroviară era de a 
verifica întregul potențial al lotului 
înaintea unor jocuri importante cum 
sînt cele din „Cupa campionilor eu
ropeni". Și, din acest punct de ve
dere, încercarea s-a dovedit pe de
plin reușită.

Jocurile cu Partizan au arătat că 
baschetbalistele de la Rapid dețin 
în momentul de față o formă satis
făcătoare. Este un bun punct de 
plecare în vederea atingerii valorii 
maxime în perioada cînd vor avea 
de susținut meciurile din cadrul 
„C.C.E.". Jucătoarele vădesc o pre
gătire fizică mulțumitoare, fapt care 
ne arată că antrenorul Sigismund 
Ferencz a lucrat destul de mult cu 
Cle în iarna aceasta. Mai ales în 
meciul de vineri, cînd s-au concen
trat serios și au acordat partidei 
importanța cuvenită, rapidistele s-au 
impus printr-un ritm susținut, prin- 
tr-o serie de acțiuni variate, în care 
'hfate cele 5 jucătoare au avut o 
contribuție apropiată. îmbucurătoare 
a fost și evoluția pivoților, și în 
special a Elenei Ivanovici, fapt care 
a determinat in mare măsură ca ac- 
țiunile ofensive inițiate de echipa te~ 
roviară să fie încheiate cu succes. 
Anca Racoviță și Viorica Niculescu 
ne-au arătat că sînt în continuare 
elemente de bază ale formației, ca 
și Eva Ferencz, a cărei prezență 
permanentă — pe tot terenul — s-a 
făcut simțită in mod serios.

Deși învingătoare în ambele me
ciuri, baschetbalistele bucureștene au 
avut totuși comportări diferite. Du
minică, campioanele noastre nu au

lată cit de disputat a fost meciul Rapid — Partizan Nori Sad disputat duminică 
după-amiază in sala 1 loreasca: Viorica Niculescu (in tricou alb), aflată sub 
panoul iugoslavelor este „încolțită* de trei adversare; S. Kalusetici, I. Juhas,

M. Mica
Foto: P. Romoșan

mal privit partida cu aceeași serio
zitate și tocmai de aceea, victoria 
a fost obținută ou multă dificultate. 
Echipa feroviară a manifestat „că
deri" pe parcursul jocului, a atacat 
cu mai puțină precizie și, chiar în 
apărare, a permis cu destulă ușu
rință ca Gize-la Ferenc și Smiljka 
Kalusevici să se miște în voie sub 
panou. De asemenea, procentajele în 
aruncări (în special cele libere —

30,6%) nu au fost de loc strălucite. 
Adăugind la toate acestea faptul că 
bucureștencele nici nu au încercat 
„presingul" în aceste meciuri (și lu
crul ar fi putut să fie util), conside
răm că am atins cîteva din elemen
tele asupra cărora trebuie să-și 
îndrepte atenția antrenorul șî spor
tivele sale.

A. VASILIU 
M. TUDORAN

Lupta interesanta pentru obținerea calificării 
in turneele pentru locurile 1-4

Campionatele republicane de 
au cunoscut în ultima săptămînă 

o puternică înviorare. întrecerile de 
joi și duminică, multe terminate cu 
rezultate surprinzătoare, au produs 
schimbări importante în clasamente. 
Iar lupta pentru un loc cit mai bun, 
pentru calificarea în turneul final al 
fruntașilor, a devenit din ce în ce 
mai dificilă.

STEAUA A REVENIT IN FRUNTE

bas- de prof. George Lăzărescu a întrecut, 
tot în deplasare și pe Voința Oradea. 
Rezultatele obținute de bucureștence 
sînt cu atît mai meritorii cu cit e- 
chipa s-a deplasat la aceste jocuri 
fără 3 titulare (!). In orice caz, lupta 
pentru calificare rămîne încă deschi
să, fapt care, probabil, va mări inte
resul și pentru această întrecere în 
etapele care au mai rămas de dis
putat.

A. V.
Prin victoria obținută la Cluj în 

fața Științei, militarii au revenit în 
fruntea clasamentului. Campionii au 
trecut cu succes acest examen, pro- 
bînd evidenta lor maturitate sportivă. 
Pentru celelalte trei locuri, lucrurile 
par să fie destul de lămurite ; 
Știința Cluj, Știința București și 
Dinamo Oradea, care prin rezultatele 
bune obținute în ultimele două etape 
s-au distanțat serios de restul forma
țiilor, sînt cele mai bine plasate în 
clasamentul seriei.

O situație aproape similară o gă
sim și în cealaltă serie, la băieți. In 
frunte, Știința Timișoara, care de la o 
etapă la alta ne dovedește că în anul 
acesta este bine înarmată pentru dis
puta finală și Dinamo București, for
mație mai capricioasă, care a trecut 
prin suficiente emoții în ultimele două 
jocuri. In orice caz, a doua întîlnire 
directă dintre cele două fruntașe, pro
gramată joi in București, ne atrage 
intrutotul. Deși a pierdut contactul 
cu primele două clasate, Rapid Bucu
rești nu are probleme în privința ca
lificării. In schimb, pentru cel de al 
IV-lea loc, lupta este pasionantă și, 
cu excepția Științei Tg. Mureș, ori
care dintre celelalte echipe deține 
șanse egale.

CLASAMENTELE LA ZI
MASCULIN,

1. Steaua București
2. Știința Cluj
3. Știința București
4. Dinamo Oradea
5. Voința Iași
6. Politehnica Cluj
7. Știința Craiova
8. Progresul București

Seria I
871 675:450 14
871 674:556 14
8 5 3 540:478 10
853 508:475 10
826 515:491 4
725 406:527 4
725 352:539 4
817 454:608 2

Prima etapă de verificare a boxe
rilor fruntași pentru alcătuirea lotu
rilor reprezentative și îndeosebi pen-

Aseară a avut loc în Capitală partida 
dintre Progresul București și Știința 
Cluj Încheiată cu victoria studențUor: 
68—86 (35—42).

4. St. roșu Brașov 8 3 5 509:540 6
5. C.S.O. Galați 8 3 5 441:473 6
6. Farul Constanța 8 3 5 413:456 6
7. A.S. Roman 8 3 5 368:569 6
8. Știința Tg. Mureș 8 1 7 484:551 2

FEMININ, Seria I
1. Rapid București 6 6 0 471:184 12
2. Știința București 7 6 1 417:287 12
3. Unirea București 8 5 3 432:369 10
4. Voința Brașov 8 4 4 378:395 8
5. S.S.E. Constanța 8 4 4 315:465 8
6. Cri șa na Oradea 7 3 4 366:333 6
7. Știința Timișoara 8 1 7 290:471 2
8. Progresul București 8 1 7 315:480 2

Seria a n-a
1. Mureșul Tg. Mureș 8 7 1 444:364 14
2. Voința București 8 5 3 384:367 10
3. Știința Cluj 7 4 3 371:304 8
4. Voința Brașov 8 4 4 369:341 8
5. I.C.F. 7 4 3 314:296 8
6. Olimpia București 8 3 5 348:397 6
7. Voința Tg. Mureș 8 3 5 343:364 6
8. C.S.M.S. Iași 8 1 7 280:420 2

tru stabilirea „în mare" a echipei care 
va întîlni selecționata Poloniei în 
„Cupa Europei" s-a încheiat recent, 
cu prilejul turneului la care au par
ticipat o parte dintre boxerii noștri 
de valoare.

După consțimarea celor 3 reuniuni 
din sala Floreasca, în cadrul cărora 
au fost verificați aproape 60 de pugi- 
liști, se pot trage cîteva concluzii cu 
privire la forma atinsă de selecționa- 
bili. O primă constatare este aceea 
că, în majoritatea lor, boxerii noștri 
fruntași au dovedit o bună pregătire 
fizică, ceea ce dovedește că în peri
oada de odihnă activă, recent înche
iată, antrenorii și „elevii" lor au de
pus eforturi susținute. Intr-adevăr, 
s-a putut constata că. mai cu seamă 
boxerii susceptibili de selecție, au 
muncit cu multă pasiune pentru a 
atinge, din punct de vedere fizic, o 
formă mulțumitoare. Se știe că una 
dintre „armele" principale ale pugi- 
liștilor noștri, rezistența în regim de 
viteză, fusese lăsată in ultimul timp 
pe plan secund, fapt care făcea ca 
spre sfîrșitul meciurilor boxerii să 
nu mai aibă suflu, să termine epui
zați. Turneul de selecție, Ia care au 
fost invitați o seamă de pugiliști din 
afara loturilor reprezentative, dar 
de valoare (cum ar fi Otvoș, Bucurei, 
Gh. Anton, Birsu, Calița, Gh. Enache 
ș.a.) i-a supus pe componenții de bază 
ai loturilor la eforturi deosebite, une
ori victoria acestora stînd sub sem
nul incertitudinii (ne referim, printre 
altele, la partidele dintre Ciucă și 
Otvoș, Pătrașcu-Anton), alteori „ti- 

’ tularii" categoriilor trebuind să coboa
re învinși treptele ringului (Mîrza, în 
meciul cu tinărul Niculescu).

De altfel, tinerii au jucat un rol 
deosebit de important în turneul re- 

I cent încheiat și considerăm să nu 
j greșim afirmînd că aceste întreceri 
au întărit convingerea antrenorilor 
prezenți în sală cu privire la posibi
litățile unor „speranțe", cum ar fi 
Marian Olteanu (Giurgiu), Gheorghe 
Anton (Constanța), Iosif Otvoș (Cîm- 
pia Turzii), Stelian Bucurei (Cîmpina), 
Ion Vișinescu . (Cîmpulung Muscel), 
Mihai Cornel (Ploiești) ș. a.

Să ne oprim acum la boxerii care 
— după părerea noastră — au mai 
multe șanse de a îmbrăca tricoul re
prezentativei în întîlnirile cu pugiliș- 
tii polonezi. Exceptînd pregătirea fi
zică, despre care am vorbit mai sus, 
trebuie să spunem că din punct de 
vedere tehnico-tactic o parte dintre 
ei nu au convins. Fără discuție că 
pînă la 3 martie mai este timp 
suficient pentru a remedia deficiențe
le și că partidele din turneu au cons
tituit un foarte bun prilej de consta
tări. Antrenorul Ion Chiriac ne decla
ra de altfel că este firesc ca elevii 
săi să nu dea încă randamentul ma
xim, ținînd seama de faptul că pregă
tirile lor propriu-zise sînt abia la în
ceput.

Desigur, este cunoscut faptul că în 
ultimul timp, activitatea boxului a 
fost mai redusă, așa cum se intîmplă,

firesc, în orice început de an. Lipsa 
meciurilor publice s-a făcut simțită 
și tocmai de aceea o parte dintre se- 
lecționabili n-au satisfăcut. Lipsa de 
contact cu ringul, dar mai ales cu 
adversari de valoare, a făcut, de pil
dă, ca deseori Ciucă să nu aprecieze 
bine distanța și „să se arunce" în gol, 
Puiu să nu găsească antidotul în fața 
unui adversar tenace (Răgălie) și șă 
împingă repetat, Pătrașcu să evolueze 
lipsit de nerv, iar Mirza să nu con
firme încă speranțele. Despre Low am 
mai vorbit și cu alte prilejuri : boxer 
cu o rară vitalitate, dar care neglijea
ză procedeele tehnice, fiind o țintă 
sigură pentru un adversar care știe 
să se deplaseze și care posedă o lovi
tură precisă, eficace. Mihalic a sufe
rit, ce-i drept, un accident regretabil, 
dar indiferent de aceasta a dovedit 
că este departe de forma obișnuită.

Deocamdată, printre cei care s-au 
dovedit a fi elemente de nădejde în 
echipă sînt Andrei Olteanu și Ion 
Dinu. Aceasta, pentru că cei doi bo
xeri au încrucișat mănușile cu ad
versari redutabili, care i-au supus la 
eforturi deosebite și în fața cărora 
au dat deplină satisfacție. Despre Mo- 
nea, Mariuțan și Gheorghioni nu ne 
putem face o idee precisă asupra sta
diului lor de pregătire, deoarece ad
versarii lor au avut o valoare mult 
inferioară.

Cu toate lipsurile constatate, se 
poate spune cu deplin temei că pină 
la întîlnirile din „Cupa Europei" toți 
componenții loturilor noastre vor a- 
tinge o formă dorită. Afirmația noas
tră se bazează pe faptul că, seară de 
seară, antrenorii și „elevii" lucrează 
intens. In plus, după cum se știe, fe
derația va organiza un nou turneu 
de verificare, la Cluj, unde vor fi 
chemați 50 de boxeri din Capitală și 
din provincie, după care se va da for
mă definitivă echipei reprezentative.

R. C.

Seria a Il-a
1. știința Timișoara 8 7 1 618:436 14
2. Dinamo București 8 7 1 601:479 14
3. Rapid București 8 5 3 562:492 10

%/ U L E I

Din activitatea timișoreană

PERFORMERA SAPTAMlNII — 
VOINȚA BUCUREȘTI !

Inconstanța continuă să caracteri
zeze întrecerea echipelor feminine. 
Unirea București întrece pe Știința 
București și apoi pierde, pe teren 
propriu, în fața Voinței Brașov ; Pro
gresul București cedează în fața 
Științei Timișoara, pentru ca după 
aceea să învingă pe Voința Brașov. 
Și, astfel de exemple se mai pot 
cita. Lipsurile în pregătirea comple
tă și continuă a jucătoarelor pot con
stitui cauza principală care generea
ză acest fenomen.

Interesantă evoluția Voinței Bucu
rești. După ce a reușit frumoasa per
formanță de a obliga pe liderul se
riei a Il-a, Mureșul Tg. Mureș, să pă
răsească terenul învinsă pentru pri
ma oară în acest campionat (și încă 
pe teren propriu), echipa antrenată

Turul campionatului divizionar a 
luat sfîrșit și voleibaliștii de la Știin
ța Timișoara sînt pe locul VI. In 
comparație cu rezultatele din anii 
trecuți, echipa a înregistrat o scădere. 
Și aceasta nu numai prin prisma lo
cului ocupat ci, în primul rînd, prin 
valoarea jocului practicat. Simpati- 
zanții voleiului din orașul Timișoara 
își pun — firește — întrebarea: de 
ce echipa nu a dat satisfacție ?

Ne-am adresat biroului secției de 
volei din cadrul clubului Știința. Cu 
acest prilej au ieșit la iveală unele 
greutăți în pregătirea echipei. De 
exemplu, antrenamentele conform in
dicațiilor F.R.V., trebuie să aibă loc 
de patru ori pe săptămînă. La Știința, 
în perioada pregătitoare, au avut loc 
doar patru antrenamente iar în tim
pul desfășurării turului, după multe 
discuții, s-au realizat cite două antre
namente pe săptămînă.

Organele sportive locale nu s-au 
străduit să asigure condiții corespun
zătoare de pregătire pentru voleiba
liști. Din cauza unei insuficiente
munci de planificare voleibaliștii sînt
obligați să facă antrenamente la ore
nepotrivite, pe o temperatură uneori 
aproape de 0 grade. Este necesar

— mai ales că joacă în prima cate
gorie a țării — să se acorde echipei 
mai mult sprijin.

LEGIUNEA BANAT

Clasamentele turului 1ȘC2—1963
Campionatul feminin

1. Sănătatea Arad
2. Teba Arad
3. C.S.S. Banatul
4. Spartac Reșița
5. Medicina Timișoara
6. Voința Lugoj

7 7 0 21: 0 14
752 17:11 12
752 15:11 12
734 12:15 10
734 10:12 9
734 12:15 9

7. Politehnica
8. Victoria Lipova

Campionatul
1. înainte Timișoara
2. Tricoul roșu Arad
3. C.S.O. Timișoara
4. I.C. Arad
5. Sănătatea Timișoara
6. Politehnica
7. Constructorul Arad
8. Educatorul Sebeș
9. Porțile de Fier 

Orșova
10. C.S.S. Banatul

7 16 7:16 8
716 6:18 4

masculin
9 9 0 27: 6 18
9 8 1 26: 9 17
9 7 2 25:14 16
9 5 4 21:13 14
9 5 4 20:15 14
945 17:21 13
945 14:17 12
927 8:21 11

9 1 8 9:24 10
9 0 9 0:27 8

P. ARCAN, coresp.

Pregătiri 
pentru „Cupa Europei'4

întîlnirile cu reprezentativa R.P. Po
lone din cadrul „Cupei Europei" pre
ocupă în mod deosebit pe antrenorii 
și tehnicienii noștri. Colegiul central 
de antrenori a elaborat recent un 
plan de antrenament, la alcătuirea 
căruia au participat și antrenori ai 
cluburilor care au dat lotului repre
zentativ mai mulți sportivi fruntași. 
Pregătirile boxerilor susceptibili de 
selecție se desfășoară cu toată inten
sitatea, în baza acestui plan. La an
trenamente participă, alături de antre
norii lotului, Ion Chiriac și Tedi Ni
culescu, și antrenorii din cadrul co
legiului central precum și cei de la 
cluburi și asociații.

Cu prilejul primului turneu de se
lecție, desfășurat recent în sala Flo
reasca, pentru fiecare categorie de 
greutate au fost alcătuite „comisii de 
observare” din care au făcut parte 
antrenori cu o bogată experiență, ca 
Lucian Popescu, Ion Popa, Constantin 
Nour, Ion Stoianovici. Gheorghe Flat, 
Sandu Ion, Ion Pintea ș.a. Imediat 
după încheierea turneului, biroul fe
derației de specialitate a organizat o 
consfătuire cu antrenorii colegiului 
central, în cadrul căreia s-au analizat 
lipsurile manifestate de unii dintre 
boxeri, stabilindu-se totodată, măsurile 
corespunzătoare pentru eliminarea lor. 
Tot cu acest prilej s-a definitivat lo
tul boxerilor în vederea întilnirilor 
cu pugiliștii polonezi, precum și pla
nurile individuale de pregătire. Lotul 
este alcătuit din 20 de sportivi, din 
care va fi formată echipa. Ciucă. 
Puiu, Olteanu, Dinu, Monea, Cojan și 
Mariuțan, au cele mai multe șanse 
de a îmbrăca tricoul reprezentativei.

în cea de-a doua parte a pregăti
rilor, membrii colegiului central de 
antrenori, precum și antrenorii de la 
cluburi vor urmări și ajuta practic 
pregătirea boxerilor noștri, astfel ca 
la 3 martie aceștia să se prezinte in 
formă maximă.

REZULTATE NORMALE IN „CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI"
NICI O SURPRIZĂ nu a fost con

semnată în foile de arbitraj de la 
jocurile etapei de alaltăieri ale „Cu
pei orașului București". Iată rezul
tatele înregistrate : FEMININ : Sănă
tatea—Voința 3-0; Olimpia—IPROMET 
3-0. MASCULIN : Confecția — C.S.P. 
3-0 ; Aurora — Tehnometal 3-2 ; Se
mănătoarea—Voința 3-0; IPROMET— 
IPROFIL 3-0 ; Sănătatea — ICECHIM 
3-1”; Grivița Roșie—Vulcan 3-0 ; Glo
bus* Frigul—Dinamo I 3-0 (neprezen- 
tare) ; M.T.Tc.—C.S.A. III 3-0. In

1. (1) Olimpia
2 (2) Sănătatea

4 4 0 12: 2 8
4 3 1 10: 5 7

3. (3) Aurora 4 13 7: 9 5
4. (4) IPROMET 413 4:11 4
5. (5) Voința 404 0:12 3

COMPETIȚIA MASCULINA
Seria I

1. (1) Confecția 6 6 0 18: 1 12
2. (2) Aurora 6 6 0 18: 8 12
3. (3) Grivița Roșie 5 4 1 12: 4 9

urma acestor rezultate, clasamentele 
arată astfel :

COMPETIȚIA FEMININA

4. (4) Tehnometal
5. (5) C.S.P.
6. (6) Oțelul
7. (8) Globus + Frigul
8. (7) Dinamo I
9. (9) Vulcan

Seria a n-a

5 3 2 12:11
5 2 3 10:11

8
7
6
6
5
5

5 14
5 14
6 15

7:12 
5:12 
7:16
1:155 0 5

1. (3) Semănătoarea 5 5 0 15: 1 10
2. (1) Voința 6 4 2 14: 8 10
3. (2) Electronica 5 4 1 12: 7 9
4. (4) IPROMET 5 4 1 13: 8 9
5. (6) Sănătatea 5 3 2 12:10 8
6. (5) IPROFIL. 6 2 4 9:14 8
7. (7) ICECHIM 6 1 5 7:16 7
8. (8) M.T.TC. 5 1 4 9:12 6
9. (9) C.S.A. IU sos 0:15 5



CORESPONDENTA din varșovia In „sferturile de finală" ale CC. E. la baschet feminin

In preajma meciului Rominia - Polonia pentru I!Cupa Europei" la box Rapid București va întîlni

Triplul campion european Zbignyew 
Pietrzykowski

Specialiștii din R.P. Polonă privesc 
cu multă atenție participarea repre
zentativei noastre de box la prima e
diție a „Cupei Europeî". Nu ne aș
teptam, însă, să avem un adversar a- 
tît de puternic chiar din primul tur. 
Intr-adevăr, selecționata Romîniei re
prezintă pentru noi un partener de în
trecere foarte serios

Intîinirile cu pugiliștii romîni sînt 
așteptate cu mult interes, în primul 
rînd pentru faptul că boxerii polonezi 
nu și-au măsurat de mult timp for
țele cu prima reprezentativă a Romî
niei. Ultimul meci oficial dintre se
lecționatele celor două țări a avut 
loc în 1951. De atunci, multe s-au 
schimbat în boxul ambelor țări.

După ce în anii 1953—1959 Polonia a 
deținut un loc fruntaș în Europa (la 
J. O. de la Roma elevii lui Felix 
Stamm au cîștigat 7 medalii), imediat 
după turneul de la Roma a urmat un 
declin. în timpul campionatelor euro
pene de la Belgrad, în clasamentul 
neoficial pe echipe polonezii au fost 
depășiți de boxerii U.R.S.S. și Italiei. 
Această „cădere” în clasament a fost 
determinată de un proces de întineri
re a echipei. Cei tineri nu au reușit, 
însă, șă mențină pozițiile cucerite de 
Kukier, Ștefani uk, Pazdzior, Drogosz 
și Pietrzykowski. Singur Walasek a 
cucerit medalia de aur la campiona
tele europene, la categoria mijlocie.

Etapa de criză, după cîte se pare, 
a fost depășită. In a doua jumătate a 
anulUi 1962 s-a *------ L “ --------x
îmbunătățire a
pentru formarea 
ce continuă.

în anul 1962, 
neze A, B, C și 
tat 14 întîlniri interțări. 
cîștigat 5 meciuri 
și 14:6, R.D.G. 
R.F.G. (B) 16:4. 
la MUnchen cu 
R.F.G. CU 8-12.

înregistrat o ușoară 
situației. Activitatea 

unei echipe puteml- 

reprezentativele polo- 
de tineret au dispu- 
' ' “ ' Polonia A a

cu : Ungaria 12:8 
16:4, Ghana 16:4 și 

în schimb, a pierdut 
prima reprezentativă a 
Echipa de tineret a

CIO și acțiunile discriminatorii in sport
LAUSANNE 11 (Agerpres). — Co

misia executivă a Comitetului olim
pic internațional (C.I.O.), întrunită la 
Lausanne pentru a discuta situația 
creată de acțiunile discriminatorii în 
sport, a luat o serie de măsuri pen
tru a împiedica pe viitor aceste ma
nifestări dăunătoare dezvoltării spor
tului. In declarația publicată la Lau
sanne, C.I.O. condamnă orice discri
minare politică, rasială sau religioa
să. Pentru respectarea acestui prin
cipiu nu se va acorda organizarea 
Jocurilor Olimpice sau a Jocurilor 
regionale decit țărilor care garantea
ză libertatea de acces tuturor spor
tivilor. Țările organizatoare ale Jocu-

rilor regionale au obligația să invite 
toate țările aflate în zona geografi
că respectivă. Federațiile internațio
nale sint datoare să se ajute reci
proc pentru respectarea acestor prin
cipii.

NOHA GAPRINDAȘVILI:
..Alexandra Nicolau nu este numai

o șahistă eminentă, dar

Zia-

• Campionul mondial Toralg En- 
gang (Norvegia) s-a clasat pe pri
mul loc la sărituri speciale, în cadrul 
Jocurilor nordice de schi, desfășurate 
la Falun (Suedia). El 
turi 
242,4 
Hn

a avut sări
ți a totalizat 
doi : Kankon-

d<e 83 și 83,5 m 
puncte. Pe locul 

(Fini.) - 229 p.
Tradiționalul concurs internațio- 
de sărituri cu schiurile „Cupa 

a fost cîștigat
nal
Cortina d'Ampezzo _ _
de japonezul Sadao Kikuchi cu 223,8 
puncte (cu sărituri die 75,50 
m). Pe locul doi : polonezul 
cu 216,50 puncte (sărituri de 
76 m).

• Duminică s-a desfășurat 
’ Germană o întrecere de biatlon în
tre echipele U.R.S.S. și R.D. Ger
mane. La individual, pe primul loc 
s-a clasat actualul campion mondial 
Melanin, iar pe echipe, reprezenta
tiva U.R.S.S.

• în Pirine au avut loc campio
natele de schi ale Franței. La cobo- 
rire (masculin) titlul de campion a 
revenit lui Leo Lacroix. La coborire 
femei, pe primul loc s-a clasat Ani te 
Fameuse urmată de Madeeine Bo- 
chaty. La combinata alpină, Michel

, Assens și Ani te Fameuse au cucerit 
primele l-xcuri

HANDBAL. — Jocuri internaționale 
fe^unim: R. D. Germană — Aiwstria 
3—1 (0—1) la Vtona; OL^da — Fran

, ța 6—3 (4—0) ia Utrecht.
CICLOCROS. — Veteranul Andree 

Dufresse a cucerit titlul de campion 
al Franței și va face parte din echi
pa națională care va

. campionatele mondiale 
(17 februarie?).

VOLEI.
meci
pionilor ...... , .
T.D.N.A. — Rotation Leipzig 3-0 (în 
tur : 1—3). T.D.N.A. s-a calificat pen
tru etapa următoare.

BASCHET. — Echipa R. S. Ceho
slovace a cîștigat turneul internațio
nal feminin de la Praga : în finală 
a dispus de R. P. Bulgaria cu 53—47 

- (24—23). Pe locul trei ; R. S. Ceho- 
slovacă-tineret, care a învins Franța 
cu 55-35 (24-15).

Duminică 
retur in cadrul 

europeni"

și 77,50 
Laciak 

80.30 șl

in R.D.

participa la 
de la Calais

la Sofia, în 
„Cupei cam- 

(masculin) :

și o prietenă minunată"
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

rut „Moskovski Komsomoleț" publică
un comentariu, semnat de campioa
na lumii Nona Gaprindașvili, pe 
marginea turneului internațional fe
minin de șah desfășurat recent la 
Beverwijk (Olanda). O mare parte 
a comentariului este consacrată șa- 
histei romîne Alexandra Nicolau care 
a ocupat la acel turneu locul trei.

După ce analizează cîteva partide 
jucate de Alexandra Nicolau, șahista 
sovietică scrie: „Alexandra Nicolau și 
alături de ea iugoslava Kati Jovano- 
vici sint în prezent jucătoare de ta
lie mondială, 
spective de 
neului, arată 
cu 
te 
o
tenă minunată".

Alexandra 
mult. Alexandra 

șahistă eminentă,

cu cele mai mari per- 
viitor. în timpul tur- 
campioana lumii, eu și 
ne-am împrietenit toar

nă este numai 
dar și o prie-

cedat echipei de tineret a Romîniei 
cu 8:12.

Lotul pentru meciul cu Romînia a 
fost stabilit în linii mari. Iată, pe 
scurt, o caracterizare a componenților 
echipei :

La cat. muscă va boxa ZBIGNIEW 
OLECH, student la Wroclaw, cîștigă- 
torul Dinamoviadei de la Lodz. Anul 
trecut, el a ciștigat toate meciurile 
susținute, printre care cele cu Geis
ler (R.F.G.), Fielltz (R.D.G.), Cserge 
(R.P.U.) șl Davidescu (R.P.R.). Zbig
niew Olech a făcut serioase progrese 
în comparație cu ceea ce a arătat în 
timpul campionatelor europene de la 
Belgrad.

La cat. cocoș s-a petrecut un lu
cru neașteptat. Brunon Bendig, cîști- 
gfitorul medaliei de bronz de la Roma, 
era considerat drept unul din cel mai 
puternici boxeri al reprezentativei 
noastre. Se părea că candidatura sa 
nu-i este amenințată de nimeni. Cînd 
colo, Bendig a fost detronat de un 
tînâr boxer de la Legia Varșovia, 
STANISLAW ZYDACZEK, care anul 
trecut a ciștigat detașat meciul cu 
campionul olimpic Tdrok (R.P. Unga
ră). Datorită acestui fapt, el a fost 
inclus imediat în prima reprezenta
tivă a Poloniei. Zydaczek are 22 de 
ani. Anul 
meciurile

La cat. 
DAMSKI, 
Roma. In

imediat în prima _ 
Poloniei. Zydaczek are 

trecut el a cîștigat toate 
internaționale.
pană va boxa JERZY A- 
vicecampionul olimpic de la . . . . ... o 

singură înfrîngere, nemeritată însă, în 
meciul cu Schultz (R.D.G.). Adamski 
are 25 de ani și face parte din clubul 
Astoria Bydgosz.

în limitele cat. ușoară, culorile Po
loniei vor fi apărate de JOZEF GRUD- 
ZIEN, în vîrstă de 23 ani, de la Le
gia Varșovia. Grudzien a făcut o pau
ză foarte lungă în activitatea com- 
petițională, în urma unei contuzii la 
o mînă. în ultimele luni el a repur
tat numeroase succese la categoria 
ușoară și semimijlocie. Printre alții, 
el l-a învins pe Jerzey Kulej (Gvar- 
dia Varșovia), care va face și el par
te din echipa pentru meciul cu Ro
mînia. Kulej are 23 de ani și — to
tuși — o bogată carieră de boxer : a 
susținut aproape 200 de meciuri. Este 
un boxer combativ, însă ceva mai 
slab din punct de vedere tehnic.

La cat. semimijlocie s-a produs 
defecțiune serioasă prin ‘ '
lot a lui Leszek Drogosz, 
pion european. în meciul 
la această categorie va 
pionul Poloniei, JOZEF 
vîrstă de 26 ani, de la clubul Wybr- 
zeze Gdansk. El este un boxer cu o 
pregătire tehnică destul de bună, 
o lovitură puternică, însă este * 
inconstant în ce privește forma.

La cat. mijlocie-mică 
HELMUT KUCZMIERZ de 
Gliwice. Kuczmierz, care 
ani, nu a corespuns mult timp ____
derii acordate. Excelent din punct de 
vedere tehnic, rapid, avînd o lovitu
ră puternică, el se pierdea în meciu
rile cu adversarii mai slabi decît el. 
Acum se pare că situația s-a schimbat. 
* ‘ Kuczmierz a cîștigat

Davls (Ghana), Wens- 
Germană), șl Nemeth 
Specialiștii polonezi pun 
în acest boxer.
vor "vedea la cat. mit-

1962, Adamski a suferit

. o
ieșirea din 
triplu cam- 

cu Romînia, 
evolua cam- 

KNUT, în

, are 
foarte

va 
la 

are
boxa 

Carbo 
23 de 
încre-

în ultimul timp, 
3 meciuri cu ~ 
kierski (R.D.
(R.P. Ungară), 
mari speranțe

Bucureștenii __ .____ __ ...............
locie pe campionul european TADEUSZ 
WALASEK. Pe acest boxer nu trebuie 
să-i recomandăm iubitorilor de box 
din Romînia. Walasek (Gwardia Var
șovia) este în vîrstă de 26 de ani.

La cat. semigrea a fost introdus din 
nou în reprezentativă triplul campion 
european si vicecampion olimpic ZBIG
NIEW PIETRZYKOWSKI, în vîrstă de 
28 de ani. El se află din nou în formă 
bună și intenționează să lupte la Mos
cova pentru cea de a patra centură 
de campion al Europei.

WLADYSLAV JEDRZEJEWSKI va a
păra culorile Poloniei la cat. grea. El 
este cel mai de nădejde reprezentant 
pe care l-a avut Polonia la această 
categorie. Anul trecut Jedrzejewski a 
pierdut totuși meciul cu Krenz (R.F.G.).

Astfel se prezintă reprezentativa Po
loniei. Ea nu este atît de puternică 
ca altădată. In special, pot fi obser
vate lacune mari la '
ră, semimijlocie și 
și aceasta înseamnă 
De aceea, nu putem 
cele două întîlniri cu 
de puternic cum este

categoriile ușoa- 
mijlocie ' " 
destul de mult, 
aștepta cu calm 
un adversar atît 
Romînla.

mică

JERZY ZMARZLIK
„Przeglad Sportowy"

campioana U. R. S. S
La Geneva a avut loc tragerea la 

sorți a meciurilor din „sferturile de 
finală" ale „Cupei campionilor euro
peni" la baschet masculin și feminin. 
In competiția feminină, Rapid Bucu
rești va întîlni pe campioana U.R.S.S. 
Ciștigătoarea acestei partide va juca 
în semifinale cu învingătoarea meciu
lui dintre campioanele din R. P. Po
lonă și R. P. Bulgaria. In celelalte

două „sferturi 
tîlni formațiile 
Cehoslovacă și 
gară și R.F.G.

La băieți, sorții au decis următoa
rele „sferturi": Dinamo Tbilisi — 
Simmenthal Milano, Real Madrid — 
Honved Budapesta, Olimpia Ljubljana
— Spartak Brno și T.S.K.A. Moscova
— Wisla Cracovia. (Agerpres)

de finală" 
campioane 
Portugalia,

se vor în- 
din R. S
R. P. Uit-

LA îl MARTIE, START ÎN CAMPIONATUL

Comisia tehnică de pc lingă Federația 
de fotbal a U.R.S.S. a tras la sorti 
echipele din prima serie a campiona
tului categoriei A. care în acest an va 
începe la 31 martie. Luind în discuție 
unele propuneri și scrisori primite de 
la specialiști, iubitori ai sportului etc. 
Federația de fotbal a U.R.S.S. a pro
pus Prezidiului Consiliului central al 
Uniunii asoci ați ilor 
sportive din U.R.S.S. 
pelor participante în categoria A să 
de 38 și nu 31 cum se stabilise 
luna decembrie. Această propunere 
fost acceptată. Astfel, în acest an, 
prima serie a categoriei A vor activa 

iar în cea de a doua

și organizațiilor
ca numărul eclii- 

fie 
în 
a 

în

20 de echipe,
18 echipe. începui d din 1964. în pri- 

serie vor activa 17 
de a doua 19. deci

ma 
cea 
echipe. In categoria B 
în întrecere un număr de 
împărțite în 10 zone.

echipe, iar In 
în total 36 de 
sint angrenate 
150 de echipe,

* ★

U.R.S.S.

Iată echipele participante la campio
natul unional categoria A :

Seria I: Spartak Moscova, Dinamt 
Moscova, Dinamo Tbilisi, T.S.K.A. , 
Dinamo Kievr, Pahtakar Tașkent, Torpe
do Moscova, Șahtior Doneț, S.K.A. Ros. 
tov, Neftianik Baku, Zenit Leningrad 
Moldova Chișinău, Lokomotiv Moscova, 
Avangard Harkov, Torpedo Kutaisy,. 
Dinamo Leiungrad, Aripile Sovietmat 
Kuiibîșev, Ararat Erevan, Dinamo Minsk, 

Kaarra
Seria

Vilnius, Șaaitior Karaganda, 
Gomel. " ”
nej, Uralmaș Sverdlovsk, 
sibirsk, Șînnik Iaroslavl, 
gograd, Rezervele de muncă Lugansk 
Cernomoreț Odessa, Metalnrg Zaporoj’ie. 
Karpatl Lvov, Volga
Celeabinsk, Niprul
Alga Frunze.

A lma -Ata. 
a II-a: Daugava Riga. Jalgiris

Lokomotii 
Spartak Krasnodar, Trud Voro- 

S.K.A. Novo. 
Traktor Vol

Corki, Lokomotii 
Dnepropetrovsk,

★

MOTOR JENA A PRELUAT 
CONDUCEREA

In etapa de duminică, Motor Jena 
obținut o surprinzătoare victorie in 

deplasare (2-0 cu Aktivist 
Senftenberg) și a trecut în fruntea 
clasamentului. Fostul lider, 
Rostock, nu a obținut decît meci nul 
(0-0) pe teren propriu, cu Lokomotive 
Leipzig. Celelalte rezultate : Chemie 
Halle—Turbine Erfurt 0-2, Dinamo 
Berlm—Wismut Karl Marx Stadt
1-3, Rotation Leipzig — Vorwărts
Berlin 2-4, Aufbau Magdeburg—Di
namo Dresden 2-1 și Motor Karl 
Marx Stadt — Motor Zwickau 1-1 
Clasament : Motor Jena 26 p., Empor 
Rostock 25 p., Vorwărts 20 p., Che- 
mie Halle 18 p., Turbine Erfurt 17 
p. etc

a
Brieske

Empor

INTERNAZIONALE ȘI JUVENTUS 
IN FRUNTE

au obținut 
ciștigat la 

au deschis 
Juventus a

In etapa a 21-a a campionatului 
italian, echipele fruntașe 
noi victorii. Juventus a 
Bologna cu 2-1. Gazdele 
scorul prin Nielsen, dar
avut o puternică revenire, ciștigind 
partida prin golurile marcate de Del 
Sol și Miranda. Internazionale a ob
ținut o victorie clară (4-0) în fața for
mației Palermo, prin punctele în
scrise de Jalr (2), Mazzola și Corso. 
In revenire de formă, Milan a cîști
gat la limită la Florența, prin golul 
lui Altafini. Un final emoționant l-a 
prilejuit jocul dintre Genoa și Napoli,

CU Șl FĂRĂ COMENTARII
„Un scandal De vînzare... „gloria sportivă

3-2, printr-i.ciștigat de prima cu 
gol marcat în ultimele minute. Con- 
firmînd forma bună din ultimul timpi, 
Roma a ciștigat cu 5-1 meciul cu Ca
tania, prin punctele înscrise de Man- 
fredini (2), Angelillo, Menichelli și 
Orlando. Alte rezultate : Lanerossi— 
Maatova 4-2, Spăl—Sampdoria 1-0, 
Torino—Modena 2-0 și Venezia—Ata- 
lanta 1-0. In clasament, conduce In- 
ternazionale cu 32 p. (golav'aga. : 
35:12), urmată de Juventus 32 p. (gol
averaj : 39:16), Bologna 26 p., Lane 
rossi 26 p., Milan 25 p., Spăl 25 p., 
Roma 23 p., Fiorentina 22 p. etc.

MECIURI PASIONANTE 
IN CAMPIONATUL FRANȚEI

In campionatul Franței s-au înre
gistrat mai multe surprize : Răcim 
a fost învinsă pe teren propriu d( 
Nice cu 4-3 ! Montpellier a dispus d< 
Stade Francais cu 5-4, după ce a con
dus cu 3-0, și apoi a fost condusă ct 
3-4! Reims a pierdut la Valencien
nes cu 2-0 iar Monaco a ciștigat k 
Strasbourg cu 1-0, prin golul marcat 
de Cossou în min. 89.
Toulouse—Nîmes 2-0, 
2-2, Bordeaux—Lens 
Marseille 1-8. Jocurile 
ble și Sedan—Rennes
te. Clasament : Sedan cu 36 p. (dir 
27 meciuri), urmată de Monaco 35 p 
(din 28 meciuri), Lyon și Bordeaux cu 
cîte 33 p. (din 27 meciuri), Reims 31 
p. (din 27 meciuri), Nice 30 p. (dir 
26 meciuri), Racing și Toulouse ct 
cîte 29 p. (din 26 meciuri) etc.

Alte rezultate 
Angers—Lyon 
3-0, Nancjy- 

Rouen—Grena- 
au fost amina-

MODIFICĂRI IN PROGRAMUL 
TURNEULUI OLIMPIC

Președintele Comitetului Internațio
nal Olimpic, Avery Brundage, a cri
ticat recent cu severitate comerciali
zarea sportului în universitățile din 
S.U.A. Luînd cuvîntul la o reuniune 
desfășurată la Chicago, Brundage a 
spus printre altele :

„Atribuirea burselor universitare, 
așa cum se practică in prezent in co
legii și universități, constituie un 
scandal. Trebuie să știți că există 
un regulament care interzice sportivi
lor, beneficiari ai unor burse numai 
pentru calitățile lor atletice, să par
ticipe la Jocurile Olimpice. In Sta
tele Unite un atlet poate obține o 
bursă 
prea 
acest 
du-se 
bule 
tici ?“

Mai 
puns ? 
dintele 
aceste 
dal“ !

la o Universitate fără să aibă 
multe cunoștințe de cultură și 
lucru este camuflat, invocin- 

50 de motive diferite. Cum tre- 
judecate oare asemenea prac-

este oare nevoie de un răs- 
El a fost dat chiar de preșe- 

C.I.O., cînd a subliniat că 
practici reprezintă „un scan-

Ziarele occidentale 
larg de criza financiară 
trece clubul profesionist spaniol de 
fotbal F.C. Barcelona. „Echipa — 
scrie „LA GAZETTE DE LAUSANNE" 
— nu și-a revenit de pe urma elimi
nării din „Cupa campionilor euro
peni". Deficitul clubului se ridică la 
milioane de pesos”.

Și iată că acum, conducătorii lui 
F.C. Barcelona au descoperit mijlocul 
de a acoperi o parte a deficitului. 
Amatorii de suveniruri sportive au 
fost anunțați că clubul pune în vîn- 
zare cupele și celelalte trofee obți
nute de F.C. Barcelona în cei 60 de 
ani de existență a sa. „Tot ceea ce 
nu va găsi cumpărători — au decla
rat conducătorii clubului 
vindut la... fier vechi." A 
bilit și prețul : 16 pesetas kilogramul 
de... glorie sportivă !

se ocupă pe 
prin care

— va fi 
fost stabi-

împotriva discriminării

Cercurile sportive din 
tanie sint indignate de 
politicii discriminatorii a

in sport

Marea Bri- 
continuarea 
autorităților

engleze față de sportivii din R.D. Ger
mană. „Mereu tot mai multe glasuri 
se fac auzite în Anglia, cerind să se 
permită sportivilor din R.D. Germană 
să concureze in țările membre ale 
N.A.T.O“ — recunoaște cu destulă 
amărăciune ziarul vest-german 
„FRANKFURTER RUNDSCHAU". In
tr-adevăr, presiunile exercitate, 
deosebi de guvernul de 
asupra aliaților occidentali 
nu acorda vize de intrare 
din Germania 
critici tot mai dese. în legătură cu 
aceasta s-a aflat că numeroși membri 
ai federației britanice de natație s-au 
împotrivit hotărîrii de contramandare 
a meciului Anglia—R.D. Germana, care 
fusese programat să aibă lor la Car
diff în zilele de 9 și 10 august. La 
rîndul lui, reprezentantul Marii Bri
tanii în Federația internațională de 
haltere, State, a protestat împotriva 
acțiunilor discriminatorii față de spor
tivii din R.D.G., iar marchizul de Exe
ter, membru al Comitetului Interna
țional Olimpic, a declarat că va cere 
discutarea pe larg a acestei probleme 
la ședința viitoare a Comitetului exe
cutiv C.I.O.

democrată

în- 
la Bonn, 
pentru a 

sportivilor 
întîmpină

Hotărîrea C.I.O. prin care la Jocu
rile Olimpice va participa o echipe 
unită a Germaniei, atrage după sint 
unele modificări în programul turneu
lui preolimpic de fotbal. In consecințe 
secretariatul federației internaționali 
de fotbal (F.I.F.A.) a decis următoa
rele : în grupa europeană „R“ Germa
nia (și nu R. f. Germană) va juca ir 
primul tur cu Olanda. Invingătoru: 
va întîlni apoi pe câștigătoarea dintre 
U.R.S.S. și Finlanda.

In grupa „T“ prin retragerea echi
pei R. D. Germane, echipa R. P. Po
lone va juca direct în turul doi ct 
Italia sau Turcia. (Agerpres).

• Meci amical la Teheran: Dara 
— Banik Ostrava (R- S Cehoslovacă 
2—2 (1—2).

• Din cauza timpului nefavorabil 
64 partide din ligile engleze 
desfășurat decît 7 !
meci amical la Montevideo 
(Uruguay) — Botafogo (Bra-

din cele 
nu s-au

• In 
Penarol
zilia) 1-0.

• Meciul Venezia—Milan (din eta
pa a 18-a), terminat cu rezultatul de 
2-1, a fost omologat cu 2-0 în favoa
rea echipei Milan, întrucît spectato
rii au aruncat în timpul jocului ct 
pietre pe teren, spărgîndu-i capul iu 
David din echipa Milan.
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