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Petrolul, astăzi 
de la ora 17 Și 
începînd dimi- 
la ora 9-30, iar 

la ora

Alexandru Georgescu, 
Ion Ifrim, Nicolae 

Niculaieș, Ion Nieuli, 
Popescu, Ion Gr. Stancu,
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O imagine a Căii Griviței de aei.

Încheiere, în aplauzele celor pre- 
într-o atmosferă entuziastă, pio- 
di«i corul de copii al Radiotelcvi- 
au oferit buchete de fiori condu-

Con- 
Popa

itorii de volei din 
ști vor asista astăzi 
îine la o valoroasă 

o 
de

GH. MANAFU 
coresp.

1A
urilor din localitate 
eslășurat na turneu

MARE. In sala

A 16 FEBRUARIE"
TERESANTA COM- 
ȚIE UE VOLEI IN 

PETROLIȘ-

etiție, dotată cu 
, închinată zilei 
ebruarie. 
ganizată de secția

a clubului Petrolul, 
tiția se va desfășu- 
concursul echipelor 
line de categorie A 

ul Buc., Tractorul 
v, C.S.M.S. Istșl ți, 

nțeles, Petrolul Plo-

recerile vor avea loc 
tla 
ind 
nică

de
-amiază de

. SEVERIN.
de „16 Februarie* 

țtiie sportive din Io
te au organizat recent 
ie de întreceri spor- 
Astfel, în organiza- 
sociațici Voința Tr. 
n a avut loc o întîl- 
e tenis de masă între 
ionata Voința Tr. Se- 
și selecționata Voin- 
Orșova (reg. Banat), 

știgat severinenii cu 
1 de 5—4. Gazdele au 
t formația : Ch. Ba- 
C. Osman, A. Mladin. 
i oaspeți, cea mai 
comportare a avut-o 
rul Ion Iacob, care 
ei întîlniri nu a pier- 
ici una.

retrag 
pe 

încet, 
de refluxuri.

aminti- 
lespezi- 

ca apele

dații. Acolo și in turnul 
bisericii. Aici erau gropi.

Au venit de cu seară. 
Spre ziuă, la 3, au in
trat in Ateliere pe la 
haltă, in vagoane de boi.

...Stăteam cu fața

șchioapă din fața 
clipa in care a vă- 
prima oară locul 

acum treizeci de

FEBRUARIE

riei de la Grivița a cres
cut aproape pină la du
blul primului bilanț ca
lendaristic.

Faptele ni se par obiș
nuite.

Omul 
ta insă 
care a 
șarjă a
uita deoarece ea este le
gată — printre numele 
celorlalți inimoși — și 
de numele lui.
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acesta nu va ui- 
niciodată ziua in 
erupt cea dinții 
Griviței. N-o va

Ni se 
rile de 
le anilor 
chemate

Undeva au rămas pri
mele cintece, primele 
noastre cuvinte frumoase.

Undeva...
Iată, uneori marmura 

învață să vorbească re- 
amintindu-ne nopți ne
dormite, nume dragi, cin
tece simple.

Clipa aceasta, de pildă, 
va rămine pentru omul 
de-o 
mea, 
zut 
unde
ani oamenii luptau, în
trezărind dincolo de pă
durea 
neața 
tei.

Ni t 
rile...

Prin 
coborit 
simplă, 
tie. 
ruite.

Omul de-o șchioapă nu 
va uita niciodată această 
clipă.

Amintirile se retrag 
de pe lespedea anilor ca 
apele chemate de reflu
xuri dar primele 
dăruite nu 
odată...

baionetelor dimi- 
de aur a Grivi-

mîinile mici au 
către marmura 

incălzite de emo- 
primele flori dă-

flori 
nici-

uit 
fi

nici- 
ziua

să 
odată noaptea 
aceea...

...Era dimineață: O 
dimineață de februarie.

Acum la poarta Gri
viței, dincolo de grilajul 
simplu și înalt rid copiii, 
bucuroși de prematura 
metamorfoză a oameni
lor de zăpadă în apă.

Comunistul Vasile 
stantinescu arată 
mina spre copii :

— N-am si uit
odată... Acolo erau

Con-
cu

nici-
sol-

pămint șt mă gindeam 
ce va urma. îmi adu
ceam, nu știu de ce, a- 
minte cum mi-am vin- 
dut ghiozdanul vechi, 
primit de la o rudă mai 
mare, ca să-mț pot cum
păra opinci și caiete.

Apoi cum am vindut 
ziare.

Era tare frig...
Nici nu știu de unde 

mai adunam puteri in 
anii aceia pentru a juca 
fotbal. Jucam in echipa 
unui magazin, „Excelsior" 
ca să avem cu ce ne 
procura echipament.

Am făcut o echipă — 
îi ziceam „C.F.R." pină 
cind, intr-o zi, generalul 
Nicoleanu, prefectul 
liției Capitalei ne-a 
pit pe cei mai buni 
echipă...

Jucam stoper...
Sint in Grivița 

1918.
Din 1944 activez 

soeiația sportivă, 
fost președinte 
vreme. Acum sint 
nizatoric.
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Electricianul ION CIO- 

FIAC este unul dintre 
cei care au asistat acum 
10 ani la „nașterea* tur
nătoriei de oțel.

Sub ochii lui, din 1952 
încoace producția oțelă-

Grivița. Citeva cifre: 
de șapte ori la rind cel 
dinții loc in întrecerea 
socialistă. Un ordin „A- 
părarea patriei" clasa I, 
un ordin „23 August" 
clasa 1.

Dincolo de aceste min
ării, explicația lor: pes-

Vineri după-amiază, in sala Palatului 
K. P. Romine a avut loc adunarea so
lemnă, organizată de Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn cu pri
lejul aniversării a 30 de ani 
cele lupte din februarie 1933 
torilor ceferiști și petroliști.

In sală se aflau membri
P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai organizațiilor de 
masă și instituțiilor centrale, vechi mi- 
litanți ai mișcării muncitorești, partiei- 
panți din întreaga țară la luptele mun
citorilor ceferiști și petroliști din fe
bruarie 1933, academicieni și alți oa
meni de știință și cultură, generali și 
ofițeri superiori, reprezentanți ai oame
nilor muncii din întreprinderile bucu- 
reștene.

Erau de față șefii unor misiuni diplo
matice acreditați in R. P. Romînă.

Primiți cu puternice aplauze și urale, 
la masa prezidiului au luat loc tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe A- 
postol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Ni
colae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru 
Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, Ale
xandru Moghioroș, Dumitru Coliu, Leon- 
tin Săiăjan, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, 
Mihai Burcă, Florian Dănălache, Isac 
Martin, Alexandru Sencovici, Dumitru 
Simuleseu, Gheorghe Stoica, Virgil Tro- 
fin, precum și Dumitru Antonescu, 
Gheorghe Belu, Ion Cioran, Ifrim Cos- 
tache, 
Iancu, 
Petre 
ghe
Stănescu, pariicipanți la luptele din fe
bruarie 1933 ale muncitorilor ceferiști și 
petroliști, Ion Derji, muncilor fruntaș la 
Atelierele eentrale I.T.B., Ion Drăgau, 
muncitor fruntaș la uzinele „Vulcan", 
Ștefani a Iordache, muncitoare fruntașă 
la Industria bumbacului și Nicolae Tă- 
băeuț, muncitor fruntaș Ia Uzinele „Tim
puri Noi".

Adunarea solemnă a fost deschisă de 
tovarășul Florian Dănălache, membru ai 
C.C. al P.M.R., prim-secretar al Comite
tului orășenesc București al P.M.R.

Primit cu aplauze puternice a luat cu- 
vintul tovarășul Chivu Stoica, membru 
al Biroului PoUtie, secretar al C.C. al 
P.M.R., care a vorbit despre eea de-a 30-a 
aniversare a eroicelor lupte din februa
rie 1933 ale muncitorilor ceferiști și pe
troliști.

Cuvântarea a fost subliniată in repe
tate rinduri de aplauze prelungite.

Cei prezenți au ovaționat îndelung 
pentru conducătorul încercat al poporu
lui nostru — Partidul Muncitoresc Ro- 
min, pentru Comitetul său Central in 
frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

După adunarea solemnă tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și ceilalți con
ducători ai partidului și statului s-au în
treținut prietenește cu participant la 
luptele ceferiștilor și petroliștilor din 
februarie 1933.

A fost prezentat apoi un spectacol de 
gală. Și-au dai concursul ansamblurile 
artistice ale Consiliului Central al Sin
dicatelor, Radioteleviziunii, Ministerului 
Afacerilor Interne, al Armatei, Sfatului 
Popular al Capitalei, un grup de violo
niști, elevi ai Școlii medii de muzică 
nr. 2 din București.

Lucrările coral simfonice „Poemul 
Griviței" de Florin Comișel, pe versuri 
de Victor Tulbure, și fragment din Ora
toriul Grivița de Gh. Dumitrescu, pe 
versuri de Cicerone Teodorescu, inter
pretate iu cadrul spectacolului, au fost 
consacrate aniversării eroicelor lupte din 
februarie 1933.

La spectacol și-au dat concursul artis
tul poporului Nicolae tlerlea, Teodora 
Lucaciu și David Ohanezian, artiști e- 
meriți, Emilia Petrescu și Mirela 
stantinescu și balerinii Magdalena 
și Petre Ciortea.

Spectacolul s-a bucurat de o 
apreciere din partea asistenței.

In 
zenți, 
nierii 
ziunii
cătorilor partidului și statului.

(Agcrpres)
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'A căzut stringlnd tn mină 
un fragment de epopee : steagul. 
I-l dăduse grav stegarul, 
bănuind aproape moarteu : 
— Iul șt poartă-l 
Steagul roșu n are

mai departe, 
moarte I

Arme, cizme, mlini, treceau 
Steagurile adunind
Și ducindu-le-nainte.

Și-l luase.
Arme, case, 
cizme, singe...
— Cine plinge ?

A rămas stringlnd fierbinte 
Carnea albă, sfirtecală. 
Roșul singe lui. sub haină 
— Cine plinge ?
Nu plingea

Nu plingea
II durea mimai că 
tremura fără putere 
iar picioarele-n zăpada afinată 
Se-gropau.

Rupse din ciimașă-n taină 
un fragment de epopee: steagul 
și ztiirlindu-1 intre oameni 
le strigă precum stegarul:

— Duceți-l t oi mai departe 
Steagul roșu n are moarte t
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Să pregătim temeinic etapa pe grupe de asociație, 
a Spartachiadei de iarnă a tineretului!

Excursie O.N.T, „Carpai

Cu pionierii de la „111“ prin... București
Peste cîteva zile se încheie etapa 

pe asociații sportive a Spartachia
dei de iarnă a tineretului. Această 
primă fază a competiției a constituit 
un mijloc eficace pentru asociațiile 
sportive de la orașe și sate de a 
angrena într-o activitate organizată 
marea masă a membrilor UCFS. 
O serie de consilii ale asociațiilor 
sportive au muncit în așa fel în 
această perioadă, incit au atras în
tregul tineret în practicarea spor
tului, au mărit numărul membrilor 
UCFS, au promovat noi tineri ta- 
lentați în secțiile de performanță și 
au înființat noi secții pe ramură de 
sport. Deci, buna organizare a pri
mei etape a Spartachiadei a contri
buit și la întărirea din punct de 
vedere organizatoric a asociațiilor 

sportive.
Printre regiunile fruntașe în or

ganizarea etapei I a Spartachiadei 
se numără și Brașovul unde, pînă la 
1 februarie, deci cu 20 de zile îna
intea încheierii fazei pe asociații, nu
mărul participanților a ajuns la 
aproape 240 000, dintre care peste 
70 000 de fete. Tot aici numărul mem
brilor UCFS a crescut cu aproape 
6 000, s-au constituit trei noi aso
ciații sportive, iar în raioanele Me
diaș și Sf. Gheorghe au început să 
activeze 70 de noi secții pe ramură 
de sport. Numărul sportivilor le
gitimați a crescut cu aproape 300. 
Asemenea cifre se mai pot da și 
din alte regiuni ale țării.

In multe raioane organele UCFS 
an și trecut la pregătirea organizării 
etapei a doua, pe grupe de asociații, a 
acestei mari competiții. Ea se va des
fășura intre 21 februarie și 10 
martie, la toate probele prevăzute în 
regulamentul Spartachiadei. In aceste 
zile se mai desfășoară încă întreceri 
pentru desemnarea campionilor pri
mei etape, a celor care vor repre
zenta asociația în faza următoa
re a competiției. Iar cei care s-au 
calificat pentru faza pe grupe de 
asociații se pregătesc — mulți dintre 
ei pentru prima oară — să parti
cipe la o întrecere sportivă de am
ploare in afara asociației lor. Este 
deosebit de important ca consiliile 
asociațiilor sportive să acorde un 
sprijin permanent pentru pregăti
rea acelora oare au ciștigat titlul 
de campion al asociației sportive 

la Spartachiadă. Așa procedează, bu
năoară, conducerea asociațiilor Elec- 
izroputere din Craiova, Vulcan, 
Vestitorul, Flacăra roșie din Bucu
rești etc. In aceste asociații ca și 
in multe altele nici un tînăr câș
tigător în întrecerile primei etape 
nu va lipsi de la concursurile pe 
grupe de asociații.

Organele UCFS și, în primul rind, 
consiliile raionale, cluburile, comi

siile raionale pe ramură de sport 
au datoria de a organiza întrecerile 
etapei a Il-a în cele mai bune con- 
dițiuni. Este bine să fie folo
siți la organizarea concursurilor 
toți specialiștii, antrenorii, profe
sorii de educație fizică, sporti
vii fruntași, arbitrii și instruc
torii voluntari. La sate, asemenea 
concursuri este bine să se organizeze, 
în limita posibilităților locale în cît 
mai multe localități. De exemplu, aso
ciațiile sportive sătești care au fost 
incluse de comisia raională de organi
zare a Spartachiadei într-o grupă, pot 
ține concursurile pe probe sau la 2-3 
ramuri sportive în diferite comune. 
Pentru schi sau patinaj vor fi pre
ferate, bineînțeles, localitățile unde 
se află cea mai bună pîrtie de schi 
sau unde există un loc bun pentru 
amenajat patinoare.

Peste tot unde se întrec participân- 
ții la Spartachiadă este recomanda
bil să fie prezenți antrenori, sportivi 
fruntași, instructori voluntari. Pre
zența lor este foarte necesară deoa
rece aceste concursuri reprezintă o 
fază superioară a competiției, în care 
sportivii participant au nevoie de 
îndrumări tehnice, iar organizatorii 
de sfaturi competente pentru reușita 
întrecerilor.

Această etapă a Spartachiadei, mai 
mult decît cea precedentă, trebuie 
să constituie pentru toți antrenorii 
și instructorii obștești din asociațiile 
și cluburile sportive un prilej de se
lecție. La concursurile pe grupe de 
asociații se întrec cei mai buni din 
sutele de mii de participant la Spar
tachiadă și ele oferă un minunat 
prilej pentru depistarea elemente
lor talentate și îndrumarea lor spre 
secțiile de performanță ale asocia
țiilor și ale cluburilor. Este arhicu
noscut faptul că o serie de sportivi 
fruntași, component ai loturilor re
prezentative de azi, au fost „desco
perit" eu ani în urmă la competiții 
de mase. Atenție deci la tinerii ta
lentat !

Pentru o reușită deplină a între
cerilor, pentru popularizarea spor

turilor în rândurile tineretului, comi
siile de organizare trebuie să acti
veze în strinsă colaborare cu 
organizațiile de mase și, în primul 
rînd, cu organizațiile U.T.M. La sate, 
atît căminele culturale cît și sfa
turile populare comunale pot acorda 
un sprijin deosebit întrecerilor a- 
cestei etape a Spartachiadei.

Primul examen, organizarea eta
pei pe asociații a Spartachiadei, a 
fost trecut ou succes. Acum, în pra
gul startului celei de a doua etape, 
să depunem toate eforturile pentru 
a ridica întrecerile Spartachiadei la 
un nivel cit mai înalt !

— Băieți, a sosit autocarul 1...
Lansată de cel mai mic fotbalist 

al școlii, Nicușor Rîcu din a IlI-a E, 
vestea s-a răspindit în toate clasele. 
Puțin mai tîrziu 50 de cravate roșii, 
50 de elevi, fruntași la învățătură, in 
sport și în activitatea pionierească, 
de la Școala de 8 ani nr. 111 iși ocu
pau locurile intr-un elegant autocar 
al O.N.T. Ii însoțeau instructoarea 
superioară de pionieri, Maria Duță, 
și două dintre profesoarele școlii, 
Ecaterina Dionisie și Aurelia Stoi- 
cescu.

Atmosferă veselă, așa cum... stă 
bine oricărei excursii. Cîteva minute 
de... adaptare și ghidul anunță pro
gramul :

— Copii, astăzi vom face o plim
bare prin București, primul oraș al 
patriei. Ne vom opri în. fața unor 
instituții importante, vom vizita cî
teva din cartierele noi. Sînt convins 
că după această plimbare veți iubi 
și mai mult orașul unde v-ați născut, 
unde trăiți și învățați...

Primul popas — Institutul Meteo
rologic. In timp ce micii excursio
niști privesc insistent la „căciulile“ 
de metal ale stațiilor din curtea in
stitutului, ghidul explică rolul me
teorologiei, importanța ei practică. 
Tudorel Ciupitu (9 ani, 3,40 m la 
lungime, realizați la Floreasca II...) 
pune ghidului cîteva întrebări. Cum 
se vede, meteorologia îl pasionează 
încă de pe acum.

Și călătoria continuă... Scurte 
opriri in piața parcului Libertății, în 
fața Palatului Poștei... Iată-i ajunși 
și în piața Palatului R.P.R., cu ele
ganta sală a Palatului R. P. R., cu 
cvartalurile modeme de locuințe, cu 
blocul-turn. Copiii nu se mai dezlipesc 
de ferestre. Adriana Ivan, una dintre 
bunele gimnaste ale școlii, povestește 
cit de frumoasă este Sala Palatului 
R.P.R. pe care a vizitat-o de curînd.

Un scurt popas în fața Ateneului 
și autocarul se îndreaptă către șo
seaua Ștefan cel Mare și apoi, in 
continuare, spre cartierul Floreasca. 
Peste tot noile blocuri de locuințe 
— moderne, luminoase, în culori de 
pastel — stau înlănțuite ca într-o

Numeroase cursuri de instructori sportivi și
In diferite orașe din țară se orga

nizează, în aceste zile, o serie de 
cursuri de instructori sportivi și ar
bitri.

• BRAD. Recent s-au încheiat lec
țiile teoretice și practice ale cursu
lui de instructori voluntari, pe care 
l-au absolvit un număr de 12 tineri 
și tinere, din satele și comunele ra
ionului nostru. La examenul de ab
solvire s-au evidențiat în mod deo
sebit Maria Costina, Sofia David (Za- 
randul Brad), Ioan Dobra (Băița), A- 
lexe Vasiu (Luncai), Silviu Ilieș (Bu- 
ceș) ș. a.

In curînd se va deschide, în cadrul 
școlii de maiștri mineri din Brad, o 
școală de instructori de volei, baschet 
și tenis de masă. S-au înscris 14 
cursanți.

TR. BORA și M. SUSAN, coresp.

• PLOIEȘTI. In cursul acestei luni, 
clubul sportiv Petrolul va organiza 
cursuri de instructori și arbitri la ur
mătoarele discipline : atletism, box, 
baschet, ciclism, călărie, gimnastică, 
handbal, fotbal, haltere, rugbi, șah, 
tir, volei, scrimă și lupte. Cursurile 
vor avea loc de două ori pe săptă- 
mînă iar lecțiile vor fi predate de 
către antrenori și profesori de edu
cație fizică.

M. POPESCU — coresp.

• ROMAN. Consiliul orășenesc 
UCFS Roman a inițiat cursuri de in
structori sportivi și arbitri de fotbal, 

salbă. Mihai Luca, cel mai bun li 
batist de la „111“ încearcă sl 
numere; 1, 2, 5... Efort zadarnil 
pierdut - șirul... In fugă o pZitni 
pe marginea lacului Herăstrău) 
deodată, în fața excurswnii 
noștri: aeroportul Băneasa. La 
punerea elevului Victor Macri, I 
nierii coboară din autocar pent! 
face o fotografie. O mică amina

La înapoiere, un popas mai a 
Iun gat in fața „Casei Scinteii“. I 
nierii se interesează de felul cut] 
tipărește un ziar, o revistă, o d 
Toți își manifestă dorința de a 
noaste mai îndeaproape complil 
și interesantul proces tipografia 
nu renunță la aceasta decît «j 
cînd una din profesoare le spj

— Copii, lucrul acesta îl vom 
ceva mai tîrziu, în vacanța de 
măvară.

...Cele trei ore ale excursiei 
încheiat. Pionierii de la „111“ 
din nou în fața școlii lor. Prl 
cu simpatie la ghid, ii mulțul 
pentru frumoasa lecție de istor 
orașului pe care le-a ținut-o. 
avea dreptate ghidul. Acum în 
gesc și mai mult orașul in care 
născut, trăiesc și învață.

tenis de masă și radio-amatori. Cil 
de fotbal este frecventat de 35| 
persoane. I

M. GHEORGHIU — cores
• TÎRGOVIȘTE. Un mare nil 

de tineri și tinere din școlile n| 
și profesionale din localitate pan 
pă cu regularitate la cursurile da 
structori sportivi. El se pregătesl 
devină instructori de volei, basl 
handbal, tenis de masă și gimnast

V. PETRESCU — cores

• FOCȘANI. In localitate s-a I 
chis o nouă școală de arbitri de 
bal. Cursurile se desfășoară săptj 
nai, cu participarea a 12 tova] 
Partea teoretică se va încheia la I 
șitul lunii martie, după care vor J 
loc lecțiile practice.

D. STANCIU — cores!

• MEDIAȘ. 26 de președinți d 
sociații sportive și 15 antrenori 
instructori voluntari participă la 
curs de instruire inițiat de condl 
rea Clubului sportiv muncitoresc 
Mediaș.

De asemenea, în vederile condl 
rii clubului mai stă și organia 
unor cursuri de instructori volus 
de atletism, handbal, volei, poi 
fotbal, box, tir, ciclism, gimna 
sportivă și gimnastică in produ 
Și-au anunțat participarea ci red 
sută tineri și vîrstnici.

D. VINTILA — cores

Dina viața organizației noastre

Activitatea de mase—factor principal in viața sportivă a regiunii lași
Regiunea Iași ocupă un loc important 

în dezvoltarea industriei și economiei 
țării. Ca pretutindeni, în această parte 
a țării — sub conducerea partidului — 
oamenii muncii au dobindit succese deo
sebit de importante. Mișcarea de cul
tură fizică și sport, parte integrantă a 
culturii noastre socialiste, alături de ce
lelalte domenii de activitate, a făcut și 
ea pași mari înainte pe drumul întări
rii și dezvoltării sale.

Recent, plenara consiliului regional 
Iași a dezbătut aspectele muncii desfă
șurate de organele și organizațiile spor
tive, modul cum acestea au lucrat pe 
linia îndeplinirii obiectivelor trasate de 
către Conferința pe țară a UCFS.

Participanții la plenară — activiști 
sportivi, membri ai consiliilor UCFS, 
profesori de educație fizică, antrenori, 
tehnicieni etc. — au dezbătut cu multă 
competență probleme legate de intensi
ficarea activității sportive în regiune, 
de extinderea sporturilor de mare în
semnătate pentru dezvoltarea fizică 
multilaterală a tineretului, de ridicarea 
calității sportului de performanță, pre
cum și alte obiective privind îmbună
tățirea continuă a muncii de instruire 
și educație, întărirea muncii organiza
torice în toate verigile activității spor
tive și a bazei sale materiale. Un loc 
important, atît în referatul prezen
tat la plenară de tov. Gh. Tatu, pre
ședintele consiliului regional UCFS, cît 
și în discuții, a fost ocupat de modul 
în care s-a desfășurat activitatea spor
tivă de mase.

SPORTUL DE MASE — BUN DE PREȚ 
AL OAMENILOR MUNCH

Pe meleagurile regiunii Iași, sportul 
de mase cunoaște, an de an, o dezvol
tare tot mai mare. Oamenii muncii din 
cele opt raioane ale regiunii fac sport, 
se întrec în competiții atractive, își pe
trec util timpul liber.

Una din cele mai importante și ac
cesibile forme de practicare organizată 
a activității sportive este gimnastica în 
producție. Datorită colaborării cu sin
dicatele și organizațiile U.T.M. și spri
jinului primit din partea unor profesori 
de educație fizică, medici și ingineri, 
precum și ajutorului pe car'e l-au dat 
metodiștii Consiliului General al UCFS, 
gimnastica în producție a fost extinsă 
în încă 32 de întreprinderi, cuprinzînd 
în momentul de față aproape 25.000 de 
oameni ai muncii, adică cu 14.000 mai 
mult decît înainte de Conferința pe 
țară. Vorbitorii la plenară au subliniat, 
în acest sens ca pozitivă activitatea 
depusă de membrii consiliului Clubu
lui sportiv muncitoresc-studențesc Iași, 
care folosind metode variate de muncă 
au angrenat și mobilizat profesori de 
educație fizică, medici și ingineri la e- 
laborarea complexelor de exerciții, dis
cutând apoi cu muncitorii despre impor
tanța practicării gimnasticii în producție. 
Paralel cu aceasta au fost instruiti peste 
490 de instructori obștești, asigurîndu-se 
in acest fel buna desfășurare a gim
nasticii în producție. Rezultatele înre
gistrate pînă acum constituie un stimu
lent în munca activiștilor sportivi din 
orașul Iași, ei trebuie să muncească, 
însă, cu și mai multă răspundere ca 
gimnastica în producție să se introducă 
în cel mai scurt timp — în toate între
prinderile șj instituțiile regiunii. Și gim

nastica de înviorare s-a bucurat, în ge
neral, de atenție din partea consiliului 
regional și a consiliilor UCFS raionale. 
Aceasta a fost introdusă în 23 din cele 
25 de cămine existente în regiune. In 
prezent mai bine de 6000 de elevi și e- 
leve fac dimineața, sub conducerea in
structorilor obștești, exerciții de învio
rare. in discuții s-a subliniat activitatea 
frumoasă desfășurată de conducerea și 
profesorii de educație fizică de la șco
lile medii nr. 2 și specială nr. 4 din 
lași, Complexul școlar Birlad, precum 
și Școala de mecanici agricoli din Huși.

Dacă în mediul școlar acțiunea de ex
tindere a gimnasticii de înviorare s-a 
bucurat de succes, în schimb la centrul 
universitar Iași, care are largi posibi
lități, nu s-a făcut nimic în această 
direcție. Deși aici își desfășoară activi
tatea 26 de profesori de educație fizică, 
totuși, din cauza indiferenței cu care 
privesc respectivii gimnastica de învio
rare, a comodității și a slabului simț 
de răspundere de care ei dau dovadă, 
studenții nu s-au putut bucura pînă a- 
cum de efectele pozitive ale practicării 
gimnasticii de înviorare. Trebuie sub
liniat faptul că la slabele rezultate rea
lizate în această activitate au contribuit 
și o serie de tovarăși din centrul uni
versitar, care s-au opus și se opun, pe 
considerente cu totul nelalocul lor, in
troducerii gimnasticii de înviorare.

După Conferința pe țară a UCFS con
siliul regional, consiliile raionale UCFS 
și consiliile asociațiilor sportive — se 
sublinia în referat — au acordat o mai 
mare atenție organizării campionatelor 
pe asociație la mai multe ramuri spor
tive. in raionul Negrești, de pildă, din 
cele 38 de asociații sportive 30 au or
ganizat campionate pe asociație la care 
au participat aproape 5000 de concu
rent i.

Vorbind despre dezvoltarea pe care 
a căpătat-o în regiunea Iași această im
portantă formă de angrenare a oame
nilor muncii în desfășurarea întreceri
lor sportive de mase, trebuie să ară
tăm că sarcina trasată de Conferința 
pe țară a UCFS de a se organiza com
petiții in toate asociațiile sportive la 
cit mai multe ramuri de sport n-a fost 
încă îndeplinită în totalitate. Faptul că 
în 59 la sută din asociațiile sportive din 
regiune nu se organizează campionate 
pe ramură de sport, că în foarte multe 
cazuri aceste întreceri sînt inițiate nu
mai la un sport sau două și că eșalo
narea întrecerilor nu se face pe o pe
rioadă mai lungă pentru a putea cu
prinde într-o activitate sistematică și 
organizată mase largi de iubitori ai 
sportului, ne arată că organele și orga
nizațiile UCFS din regiunea Iași nu 
pun în centrul activității lor organiza
rea acestor competiții. Așa se face că 
în raionul Bîrlad s-au desfășurat cam
pionate pe asociații numai în 3 asocia
ții din 83. La fel prezintă situația și 
în raioanele Huși și Iași.

De mult succes s-au bucurat dumini
cile cultural-sportive. Consiliile asocia
țiilor sportive sătești, în colaborare cu 
căminele culturale și organizațiile 
U.T.M. au organizat numeroase și inte
resante astfel de competiții. In medie 
s-au desfășurat în anul 1962 două-trei 
duminici cultural-sportive pe fiecare co
mună. Numai în ultimul trimestru al 
anului trecut în regiunea Iași au 
fost organizate 272 de duminici cultu
ral-sportive. Cu multă mîndrie partici
panții la plenară subliniau munca des
fășurată în această direcție de consi
liile raionale UCFS Bîrlad (105 duminici 
cultural-sportive) și Vaslui (53 de du
minici cultural-sportive). De asemenea, 
munca susținută desfășurată de consi
liile asociațiilor sportive din comunele 
Moțca — raionul Pașcani, Dragalina — 
raionul Birlad, Bivolari — raionul Iași 
și Răducăneni — raionul Huși. La a- 
ceste duminici cultural-sportive au par
ticipat în cadrul unor schimburi de ex
periență președinții asociațiilor sportive 
din raion, directorii căminelor cultu
rale si secretarii organizațiilor de bază 
U.T.M.

Nici „Cupa agriculturii" n-a fost | 
să de la discuții. Astfel, atît din 
vîntul participanților cît și din re 
tul prezentat a reieșit că la această 
portantă competiție au concurat, 
anul 1962, peste 67.000 de particip 
cu 28.000 mai mult decît în anul

Au avut mult succes și întrec 
„Concursului cultural-sportiv al tii 
tului" din regiunea Iași, inițiat cu i 
jinul și sub îndrumarea comitetului 
gional de partid. început în rai 
Iași, concursul a fost extins în 1 
regiunea, mobilizând masele de ța 
colectiviști la startul unor intri 
sportive atractive. In cadrul între 
lor organizate pe comune au fost 
țiate o serie de competiții care au 
mulat larga participare a țăranilor 
lectiviști. Este vorba de întrecerile 
tru atribuirea titlului de „cel mai i- 
„cel mai puternic" și „cel mai rezisi 
colectivist din sat. La aceste intr
au participat 51.000 tineri și tinerx 
la sate remareîndu-se în mod deo 
raionul Bîrlad, care a mobilizat ] 
13.000 de participant!.

Deși aceste rezultate indică o ere 
importantă a activității sportive în 
diul sătesc, se mai constată încă li] 
serioase care frînează progresul 
vității noastre în acest domeniu, 
siliile asociațiilor sportive sătești, 
îndrumate de consiliile raionale U 
nu găsesc cele mai bune perioada 
desfășurare a întrecerilor și din ac< 
cauză la unele competiții participâ 
număr mic de concurenți. De asem< 
nu se îmbină încă suficient de bine 
tivitatea culturală cu cea sportivă.

Referindu-ne la Spartachiada de 
a tineretului, subliniem că aceast 
cuprins, în desfășurarea competiț 
peste 100.000 de oameni ai muncii, 
deosebire de anii trecuți, la ediția 
anul 1962 s-a urmărit mai mult rin 
rea calității întrecerilor prin orga 
xea de antrenamente pregătitoare 
pravegheate și îndrumate de către 
trenori și instructori sportivi. S-a 
o mai mare atenție înființării de 
secții pe ramură de sport și legi-tii 
sportivilor evidentiați cu prilejul 5 
tachiadei de vară. Astfel. în regi 
Iași au luat ființă cu prilejul des
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și al fta-

schi ale R.P.Rinternaționale (le

Gh. Corcodel
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D. STAN CULES CU

consiliului regional UCFS și-a

calificare, activitatea sportivă 
se desfășoară încă cu lipsuri.
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de muncă avem, 
și obștești pasâo- 
Consiliul regional 

posibilitățile să

uitat nici faptul că în centrul universi
tar lași, în școlile medii și profesionale, 
unde activează cadre de specialitate cu 
o înaltă 
de mase
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Urmări ăc participare la Campionatele

ultimele zile, corespondența și 
birile internaționale pe tema 

1963 a Campionatelor interna- 
de schi ale țării noastre s-au 

ificat. Subiect principal : — 
srile de participare nominale, 

nu lipsesc numele „sonore" 
ilor zăpezii. Iată, spre edificare, 

nume : Austria : Heini Mes- 
Helmuth Schraniz, Christi Haas, 
1 Staffner : Belgia : Patricia 
y de Blicquy ; Cehoslovacia : 
ira Bambasova, Anna Zivcova, 
unsladt, Radim Kolousek, Mi- 
ibramsky; Finlanda : Erik Ai- 
Tor Rolf Skogstroem ; R. D. 
ă: Walirud, Suees, Doerfel, 

r, Noack, Hilse, Sumpf; Italia:

Lchipajul Dragomir—Taus (Carpațî Siuaîa).
Foto :

ANA BRAȘOV 15 (prin telefon 
trimisul nostru)- — Pasionanta 
disputa boberilor pentru cuee- 
„Cupei R.PJEL” ! Intr-adevăr, 

nșele desfășurate joi și vineri 
ia din Poiana Brașov echipa- 
articipante au manifestat un 

il echilibru de valoare, reflec- 
altfe] în diferențele minime 

strate de cronometrori. Și cel 
locvent exemplu îl oferă pri- 
oc cucerit de Enea — Pașovschi 
au terminat învingători cu un 
j de numai o sutime de se- 
! Conduși în prima zi de echi- 
Hogea — Ștefănescu și Drago- 

Taps, campionii țării au făcut 
coborîre excelentă datorita 

au realizat cel mai bun timp
i și o dată cu aceasta au cuce- 
„Cupa R.P.R.".

ipajele asociației sportive Voința 
{antrenor T, Rădulescu) au do- 
întrecerile la categoria tineret 

nd primele trei locuri în da
tul rezervat lor.

AMENTE: 1. Casa Ofițerilor 
(Enea—Pașovschi) 114,66 sec., 

ați I Sinaia (Dragomir—Tausi 
sec., 3, Autobuzul București

__ , faza de 
La aceste competiții au 
de elevi și studenți.

MUNCI ȘI MAI BINE 
DIN VREME LIPSURILE

întrecerilor în cadrul Spartachia- 
de secții pe ramură de sport și 
legitimați 590 de sportivi și 

demne de semnalat a obținut
ca sa consiliul regional UCFS 
linia măririi numărului de com- 

școiare și studențești, a campie- 
republicane școlare — fata de 

— etc. 
at mii 

subliniat doar câteva din aspec- 
zitive ale activității sportive de 

in regiunea Iași, deoarece lirai- 
icolulux nu ne permit o analiză, 
fundă. Ca și celorlalți oameni ai 
din țara noastră, și moldovenâ- 

plaee să se minerească cu ceea 
obțin în diverse domenii de acti- 
Educați de partid în spiritul a- 

ii faptelor pozitive pe măsura lor 
timpul potrivit, ei nu uită insă 
muncă se ivesc și lipsuri care 

iita mersul înainte a unui dome- 
u altul de muncă. Grndind ast- ;■ 
participanții la plenara consilhl- 
ionul Iași au analizat activitatea 

ului in spirit critic și autocritic 
iind în dezbateri o serie de lip-. , 

re frânează, pe alocuri, activita- 
e eultură fizică și sport. Astfel, 
ipanțîi la plenară au arătat că 

tea turistică nu se ridică la ni- 
sarciniior trasate și al condițiilor 

dispune regiunea. Cele mai mul- 
uni turistice s-au rezumat la 

ii organizate de O.N.T. Carpati, 
consiliile asociațiilor sportive- 

ele ale raioanelor n-au contribuit 
c. (In raioanele Vaslui și Ne-.

în ultimele 3—4 luni ale anului 
u s-a organizat nici o excursie),, 
emenea, s-a mai arătat că încă 
întreceri de mase, mai ales cele 

rul Spartacnîadei tineretului în 
raioane (Vaslui, Iași, Hirlău 

-au organizat superficial, că unele 
nu s-au ținut, că s-a dus o slabă 

ă politică și organizatorică pri- 
mobilizarea concurenților la star- 
Iferitelor întreceri. Nu poate Ii 

Bruno PiazESdunga, Helmuth Gartner, 
Marcello De Dorigo, Franco Nones, 
Alfredo Dibona. Giuseppe Steiner; 
Iugoslavia : Andrej Kin ar, Ales Gucek, 
Ratomir Skutelj, Ivica Matijac. Din
tre numele de mai sus se desprind 
cele ale italienilor Bruno 
ga, Marcello De Dorigo 
Nones, ale austriecilor 
Schraniz și Christi Haas 
landezului Erik Aikala, care se vor 
număra, fără îndoială, printre prota
goniștii principali ai probelor la care 
vor lua parte.

Zilele acestea urmează să sosească 
și confirmările nominale de partici
pare ale reprezentanților celorlalte 
țări înscrise în concurs.

■ ■ •

116,35 sec., 
(Hoev—Marin)

III Sinaia (Pan-

(Hogea—Ștefan eseu) 
Triumful București 
116,58 sec., 5. Carpațî 
țuru—Petrescu) 118.59 sec., 6. I. M. 
Roman (Maftei—Șerban) 119,08 sec., 
7. Steagul roșu Brașov (Beldica—Olă- 
rescu) 119,27 sec., 8. Carpațî II Si
naia (Staicu—Moiceanu) 119,55 sec., 
9. Voința II București (Constantin— 
Bonea) 119,63 sec., 10. Voința I Buc. 
{Rădulescu—Costmagna) 121,02 sec. 
TINERET: 1. Voința I Sinaia (R. 
Oancea—Cotacu) 152,29 sec., 2. Voința 
III Sinaia (Stoica—Făeăleț) 155,56 sec., 
3. Voința II Sinaia (Al. Oancea—Ni- 
culescu) 156,21 sec., 4. Voința I Bucu
rești (Tătaru—Zeitz) 156,41 sec., 5. 
Carpațî Sinaia (Gocu—Neagu) 158,65 
sec., 6. Voința II București (Ciurăscu 
—Broancă) 159,01 sec.

întrecerile de bob din Poiana Bra
șov continuă simbătă și duminică 
prin desfășurarea celor patru manșe 
ale campionatului republican. Dumi
nică vor avea loc și coborârile echi
pajelor de începători, precum și con
cursurile republicane pentru sanie și 
scheleton.

Plenara_______ ___ ___ — _
propus un bogat plan de măsuri. Ast
fel, pe linia întăririi și dezvoltării ac
tivității sportive de mase se prevede 
ca în anul 1963 să se realizeze 2.000 de 
acțiuni turistice, la care sâ participe 
180.000 de oameni ai muncii din regiu
ne, iar la competițiile de mase orga
nizate pe plan raional și regional să fie 
mobilizați peste 370.000 de participant, | 
să se organizeze de asemenea la sate 
1800 „duminici cultural-sportive". Pe 
bază unei intense activități sportive de ’ 
mase, a urmăririi tinerelor talente, con
siliul regional UCFS Iași și-a propus 
să intensifice astfel munca incit la sfîr- 
șitul anului 1963 numărul sportivilor 
clasificați să ajungă la 4.000. . J

Cifrele sânt îndrăznețe. Realizarea lor 
cere însă multă pasiune, multă exigen
ță, un control sistematic și plin de răs- ’ 
pundere în muncă. ,

Ng . aflăm în plin an preolixnpic. O ■ 
bază materială sportivă bogată ne stă Ș 
la dispoziție, condiții 
cadre de specialitate 
nate, de asemenea.
UCFS Iași are toate 
muncească astfel, incit activitatea spor
tivă de mase să se ridice la cel mai 
înalt nivel și pe baza acesteia sportul 
de performanță din regiunea Iași să 
facă și el cotitura respectivă, pentru 
ca la Olimpiada de la Tokio regiunea 
Iași să contribuie cu sportivi valoroși 
necesari loturilor naționale ale patriei 
noastre.

V. gradinaru 
H. NAUM

întreceri sportive dotate cu „Capa 16 Februarie*
cheie duminici o dată cu întrecerile fi-( Urmare din pag. 1)

de handbal ia 7 datat cu „Cupa 16 Fe
bruarie*. Iată cîteva rezultate: Unirea 
Cehul Silvaniei — Șc. medie Seini 13:3 
(f), Unirea Cehul Silvaniei — Șc. me
die Seini 36:9 (b), Voința I. B. Mare — 
Unirea Cehul Silvaniei 11:8 (b).

V. BARBU 
coresp.

ONEȘTI. Comisia orășenească de vo
lei a organizat recent întreceri în cins
tea zilei de „16 Februarie*. Competiția 
a ajuns la etapa a IV-a. Rezultate bune 
a realizat formația asociației Petrolul, 
•care pînă în prezent este neînvinsă. Ur
mează în ordine Chimia și Cauciucul.

FL. CALTUN 
coresp.

GALAȚI. în „bazinul tineretului* din 
localitate 5-a desfășurat primul concurs 
oficial. întrecerile au fost dotate cu 
„Cupa 16 Februarie*. lai această com
petiție, organizată de C-S.O. Galați au 
participat 60 de cencnrenți dc ia Școala 
sportivă de elevi și C.S.O. Galați. „Cupa 
16 Februarie* a fost cîștigată de elevii 
de la S.S.E.

D. G111ȚESCU 
eoresp.

CRAIOVA. Zilele trecute au avut loc 
la Craiova, din inițiativa rlubtdui spm*- 
liv orășenesc, întreceri de haltere și 
triată, la eare au participat 140 dc spor- 
tiri din asociațiile Metalul 7 Noiembrie, 
Sondorul, Mecanizarea precum și de la 
Școala medie nr. 2. La haltere, cei mai 
buni sportivi s-au dovedit a fi C. Enache, 
St. Oprea, C. Pădureajui (cat. 55 kg., 
toți de la asociația Mecanizarea), D. 
Badea. C. Pistol, I. Mânăsoiu (cat. 
55—60 kg., de la Șc. medie nr. 2). La 
întrecerile de trintă, Gh. Cheche (Metalul 
7 Noiembrie), D. Lingurici (Șc. medie

Antrenament
Pe ecranele tclevizioarelor noastre am 

urmărit joi seara o emisiune interesantă. 
Cîțiva din halterofilii noștri fruntași 
și-au făcut antrenamentul obișnuit în... 
studioul televiziunii. Astfel, telespecta
torii au putut face cunoștință cu record
manul mondial de juniori Balaș Fiți (pe 
care l-au văzut ridiemd o bară de 145 
kf) și cu recordmanii și campionii țării 
Ion Panait și Lazlr Baroga. Inițiativa 
o găsim deosebit de frumoasă și sîntem 
convinși că o asemenea emisiune a avut 
și un bun efect propagandistic. De a- 
ceca, ea poate fi reluată și la alte spor
turi.

*
• Cîțiva membri din lotul republican 

de haltere, în frunte cu I iți Balaș, Ion 
Panait, Lazăr Baroga, Emil Rațiu se

Voința—Electronica, derbiul etapei 
in „Cupa orașului București", 
Sala din Giulești este gazdă, astăzi 

și mîine, etapei a Vil-a masculine și 
a V-a feminine a „Cupei orașului 
București*. Din atractivul conținut al 
programului ies in evidență iniilni- 
rea masculină Voința—Electronica 
(locurile 2 și 3 in clasamentul seriei 
a- Ii-a) și partida feminină dintre Să
nătatea și Aurora. '

‘•Cu interes sporit este privită În
trecerea echipelor masculine dip se
ria I, ca urmare a eliminării forma
ției Dinamo I din competiție (după 
două neprezentări) și a modificărilor 
produse în felul acesta în clasament, 
care arată acum astfel:

1. (1) Confecția 5 5® 15: 1 10
2. (2) Aurora 5 5 0 15: 6 10
3. (3) Grivița Roșie 4 3 1: r. 4 7
4. (4) Tehnometal 4 3 1 11: 8 7
5. (6) Oțelul 5 14 7:12 6
6, (5) C.S.P. 4 13 7: 9 5
7. (9) Vulcan 5 0 5 1:15 5
8. (7) Globus +Frigul 4 0 4 2:12 4

2), C. Pistol și I. Stanei u (7 Noiembrie) 
au obținut cele mai bune rezultate.

ST. GURGUI 
coresp.

CARACAL 15 (prin telefon). întrece
rile dotate cu „Cupa 16 Februarie* se 
bucură de un succes deosebit. Astfel, 
peste 300 de tineri și tinere s-au între
cut la cros, sclii și tir. Aurora Țintaru 
(Centrul școlar agricol) și Nicolae Tur- 
bețeanu (înainte Caracal) s-au clasat 
pe primele locuri la probele de cros. De 
remarcat că la start au fost prezeați 
221 de concurent! dintre care 117 fete. 
La schi. Petre Moiceanu (Școala medic 
nr. 1) s-a arătat a fi cel mai bun din cei 
50 de participanți- Probele de tir (55 de 
eoncnrmți) au avut ca învingători pe 
Eliza Covolan și Virgil Păune seu, ambii 
de la Școala medie nr. 1.

„Cupa 16 Februarie*, organizată dc 
Consiliul raional UCFS Caracal, se In

Vîrstele Griviței
(Urmare din pag- 1)

te 40 la rut* din oamenii Griviței 
sinț eomunițti.

Adevărurile mari încap in cuvinte 
puține...
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Eroul Muncii Socialiste ALEXAN
DRU CODESCU a intrat in cel de-al 
S8-!ea an de viață.

Din aceștia, 32 i-a trăit in mijlo
cul oamenilor Griviței.

Sub ochii lui virstele Griviței au 
nume. Tinerii oare ii spun „mulțu
mesc" se numesc Mihail Spirea — 
de ia cazangerie, Ion Popa tot de la 
oazanperie — devenit student.

Alături de aceștia — generațiile 
lor.

Nu va fi de loc o exagerare 
eind se va spune că gesturile comu-

HHLTERE

la... televizor
pregătesc intens în vederea marii com
petiții internaționale „Cupa orașului 
Moscova" care va avea loc între 15 ți 
17 martie în capitala U.R.S.S.
• Azi și mîine se desfășoară în Ca

pitală faza orășenească a campionatului 
republican individual de juniori. Primii 
clasați, care vor obține totodată și nor
ma de clasificare de categoria a II-a, se 
vor califica în finala campionatului.

Concursul republican de sală rezervat atleților juniori
Atleți juniori de catego 

ria I și a Il-a din întreaga 
țară — aproape 300 — 
deschid azi, în sala Flo- 
reasca II. seria concursu
rilor republicane din acest 
an.

Printre sportivii care vor 
lua startul în concurs se 
află atleți și atlete cu 
mari posibilități care și-au 
înscris numele printre 
fruntași în multe concur
suri de valoare republi
cau!. Astfel, dintre atlete 
se impun Maria Ijac, Va
leria Bufonii. Gabriela Ra
dulescu și Mihaela Brans- 
durfer (București). Elena 
Fasi (Timișoara), Niculina 
și Jidieta Bolea. Litia 
Orosz (Brașov). Și în nu
dul băieților apar nume 
foarte cunoscute ca Vio
rel Suciu (Iași), Radu Ma
nina (Brașov), IIoria llie- 
șiu. Teodor Cătănescu, 
Constantin Ritivoi și Vic
tor Raîca (București), Ele- 
mer Kineses (Tg. Mureș), 
loan J'asca (Oradea), Doru 
Rodini și Toma Gufu (Ti
mișoara) și alții.

(xMicursul se va desfă
șura între ora 8.30—1230 
și 13—20.30.

Mîine dimineață, încc- 
pînd de la ora 8,30, vor 
avea loc — în aceeași sală 
de control pentru verificarea calițățîlor 
fizice (viteză, detentă și rezistență). 

nate la tenis de masă și șah.

g. rnmcio 
cores p.

Au mai scris ziarului nostru, în legă
tură cu întrecerile organizate în cinstea 
zilei de ..16 Februarie*. tovarășii M. 
Popescu (Ploiești), M. Cri șan (Dorohoi), 
C. Dicu (Slatina), C. Gruia (Bra șov).

ULTIMUU JOC PENTRU „CUPA 
IC FEBRUARIE"

După-amiază la ora 17. în sala Ciu
lești. se va juca meciul feminin dintre 
echipei-' dc categorie A Metalul și Vo
ința, ultimul din cadrul competiției do
tate cu «Capa 16 Februarie*. înaintea 
întîlnirii decisive. Vom la are două punc
te, obținute în fața Rapidului (3—1), 
iar Metalul un punct din partida pier
dută în fața giulcștencclor (1—3).

nistuluj Codescu sint tăcute pentru 
bronz.

Marmura e Prea catifelată pentru 
contrastul dintre lumina zimbetulul 
și adincimea privirii.

6

Alte cifre: in ISfiS s-au realizat 
5.500.900 lei economii la prețul de 
cost, 4.410.000 lei beneficii peste plan. 
Una din explicații : peste 440 de ino
vații care înseamnă ele singure o 
economie de aproximativ 5 milioane 
lei.

Aici nu mai sint necesare eforturi 
artistice.

Poezia cifrelor e sobră.
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In legătură cu luptele muncitorești 
din ianuarie—februarie 1933 tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej spunea : 
„... Aceste lupte au marcat un mo
ment de cotitură în dezvoltarea parti
dului și a întregii mișcări munci
torești". *

Despre realizările din R-ominia de 
la sfirșitul anului 1962, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a spus: 
„...toate arată ce forțe creatoare gran
dioase dobindește un popor care a 
scuturat jugul capitalist și este stăpîn 
pe bogățiile țârii".

Intre aceste două adevăruri, vîrstele 
Griviței devin anotimpuri ale istoriei 
Romîniei cu ireversibila trecere da 
la iarnă la primăvara, în care socia
lismul a învins definitiv !

Ml $1 nllNÎ, LA LLOfiEASCA II,

Gabriela Rădulescu (C.S.Ș. București)
* Foto: D. Răzvan
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Unirea București, campioană republicană de juniori
Derbiul campionatului de juniori 

și-a meritat din plin numele. Jocul 
final al competiției, Unirea Bucu- 
rești-Avîntul Miercurea Ciuc 6—3 
(1—1, 1—2, 4—0), a dat loc unei în
treceri echilibrate, pasionante prin

ment a fost decisiv: de la 2—3, 
scorul a devenit 6—3 pentru Uni
rea 1 Au mai jucat bine portarul 
Dumitraș și Dan Mihăilescu.

Unirea a deschis scorul prin Mi- 
hăilescu (min. 3) dar Avîntul a ega-

Atac al Unirii la poarta Avtntului M. Ciuc: atacantul bucureștean Moiș In 
luptă pentru puc cu fundașul advers Srilaai și portarul Keresteș.

evoluția scorului, ăl cărei rezultat 
— și o dată cu aceasta câștigătoarea 
titlului de campioană — a fost decis 
de-abia în ultimele 10 minute ale 
partidei. Deși rezultatele anterioare 
din cadrul turneului final (Unirea : 
15—o cu Voința și 7—2 cu Steaua ; 
Avîntul : 3—3 cu Steaua și 5-5 cu Vo
ința) îi indicau pe bucureșteni net fa- 
voriți, victoria a surîs echipei antre
nată de Ștefan Szabo pînă aproape de 
mijlocul ultimei reprize. Intr-adevăr, 
avînd o formație omogenă, combativă 
și cu o destul de bună orientare în 
teren, Avîntul a condus de două ori. 
Mai mult chiar, in ultima repriză, la 
scorul de 3—2 pentru ei, oaspeții au 
ratat o mare ocazie, care — fructi
ficată — putea da altă turnură jo
cului.

Unirea a cîștigat acest meci 
mulțumită în cea mai mare parte 
eforturilor depuse de Pană. Cel mai 
tînăr component al echipei noastre 
reprezentative a fost „sufletul" for
mației, „trăgînd" după el întreaga 
echipă. In apărare a muncit neobo
sit. avînd de suplinit și greșelile co
echipierilor săi, iar în atac incursi
unile lui au produs panică. Bine a 
făcut antrenorul M. Flamaropol, în 
ultima repriză, scoțîndu-1 din linia 
de fund și trecîndu-1 în atac, pentru 
că aportul lui în acest comparti-

lat prin Sprencz (min. 14). In a doua 
repriză : 2—1 pentru avîntul (Kraus, 
min. 24), apoi Pană egalează din ac* 
țiune personală, în același minut. 
In min. 40, Kraus înscrie din nou : 
3—2 pentru Avîntul. în ultima re
priză, Unirea își asigură victoria 
prin punctele marcate de Pană, Mi
hăilescu, Pană și Presei. Arbitril 
Fl. Marinescu și I. Florescu au con
dus echipele :

Unirea : Dumitraș, Pană, Scheau, 
Presei, Ricci, Tăbăcaru, Ivănescu, 
Moiș. Tudor, Voiculescu, Mihăilescu.

Avîntul : Keresteș, Szillagi, Bedo, 
Sprencz, Tamaș, Barta, Szabo, Kraus, 
Bașa, Boda, Nagy, Texe.

Unirea București s-a dovedit cea 
mai bună echipă de juniori din țară, 
cîștigind toate întîlnirile amicale 
sau oficiale disputate în acest se
zon.

în jocul hotă-.Ttor pentru locul 2, 
Steaua a întrecut pe Voința Miercu
rea Ciuc cu 5—2 (2—1, 1—1, 2—0), 
prin punctele înscrise de Ștefanov 
(4) și Gheorghiu, respectiv, Iere (2).

Clasamentul final :

1. Unirea 3 3 0 0 28:5 6
2. Steaua 3 1 1 1 10:12 3
3. Avîntul 3 0 2 1 11:14 2
4. Voința 3 0

RADU
1 2 7:25

URZICEANU
1

w; i • mu ! rra

„CUPA SPORTUL POPULA

DOUA ECHIPE DE CATEGORIE A IA JUNIOARE Șl UN PASIONANT „Ou
BUCUREȘTI —BANAT LA JUNIORI, ÎN TURNEUL FINAL

„Tare turneu final, anul acesta
Cu aceste cuvinte a început deunăzi 

prof. Eugen Trofin o discuție despre fi- 
na-ele celei de a Vl-a ediții a „CUPEI 
SPORTUL POPULAR", programate la 
22—24 februarie în sala Floreasca și 
așteptate cu legitim interes de iubitorii 
handbalului.

„Mai mul dect edițiile precedente, 
actuala se prezintă foarte echilibrată și 
la băieți și — mai ales — la feteu — 
a continuat «antrenorul echipei C.S.S. 
București, deținătoarea Cupei la juniori 
și una din finalistele turneului din a
cest an. Ca... p«arte interesată, prof. E. 
Trofin a urmărit cu atenție rezultatele 
competiției și a fost prezent la jocurile 
de la București. La aceasta trebuie a
dăugat faptul că în calitate de antrenor 
al lotului republican de tineret, cunoaște 
bine activitatea și valoarea tinerelor ele
mente. Deci, este în măsură să facă 
o apreciere asupra apropiatului turneu 
final al „CUPEI SPORTUL POPULAR".

Intr-adevăr, această tradițională in- 
trecere a juniorilor și junioarelor Ia

handbal în 7 anunță finale pasionante, 
în cursul cărora vor evolua numeroase 
talente.

i

LA JUNIOARE — DOUĂ ECHIPE 
DE „A"

Iată, de pildă, turneul junioarelor. 
Ce argument mai puternic poate fi dat 
decît faptul că la el iau parte două e
chipe care activează în campionatul ca
tegoriei A? S.S.E. Ploiești și G.S.S. 
Banatul Timișoara (de ele este vorba) 
ocupă locul 5 la încheierea turului în 
cele două serii ale categoriei A. In rîn- 
durile lor figurează jucătoare valoroase 
ca M. Nicolae, Z. Zamfirescu, E. Dobtr- 
ceanu (S.S.E.), E. Kiss, F. Ciosescu, 
Kaspari (Banatul) etc. C.S.S. Luceafă
rul Brașov vine la București cu o carte 
de vizită excclmtă : a învins, în prima 
fază a competiției, pe Tractorul Brașov, 
deținătoarea Cupei. Iar Știința Babeș-Bo- 
lyai Cluj — cu jucătoare de real talent 
ca R. Floroianu (o excelentă realizatoa
re), L. Olaru etc. — se anunță drept o 
serioasă competitoare.

„ Cupa de iarnă"
Populara competiție de handbal in 

7, „Cupa de iarnă”, se apropie de 
sfîrșit. Pînă la turneul final care va 
va avea loc în București în zilele de 
1, 2 și 3 martie, mai sint de disputat 
întîlnirile din cadrul etapelor inter
centre. Pînă în present 6e cunosc o 
parte din echipele care s-au calificat 
direct în turneul final. Acestea sint: 
C.S.M. Reșița, Steaua București (mas
culin), Constructorul Timișoara și 
Știința București (feminin). Pentru 
desemnarea celorlalte 4 formații (două 
masculine și două feminine), care vor 
participa la turneul final, se vor dis
puta două etape intercentre. în prima 
etapă (16 și 17 februarie), fiecare 
echipă va susține cîte 2 meciuri, ca-

se apropie de slîrșit
Babeș-Bolyai—Voința Baia Maae ; 
Brașov: Clșttgătoarea centrului Bra
șov—Tg.Mureș ; București: Vestitorul 
—Spartac Constanța.

Echipele învingătoare în partidele 
din București vor susține două me
ciuri, tur-retur, în București, in com
pania formațiilor cîștigătoare in cen
trul Ploiești.

Etapa a H-a intercentre se va des
fășura în zilele de 23 și 24 februarie.

★

Astăzi după-amiază și mîine dimi
neață sala Floreasca va găzdui întil- 
niri din cadrul „Cupei de iarnă" și 
„Cupei 16 Februarie".

„DUEL" BUCUREȘTI—BAN 
LA JUNIORI

Plin de perspective este și turm 
niorilor. Prezența experimentatei 
ții a O.S.S. (care deține Cupa de 
consecutiv) asigură un joc de c 
care va contribui — fără îndoială 
nivelul tehnic general al competSț 
celelalte echipe însă au o valoare 
și emit pretenții în această final: 
partidele disputate pînă acum au 
de multe ori nivelul jocurilor de 
din „Cupa de iarnă", ba uneori au 
spectacole mai bune.

Turneul juniorilor prezintă ț 
puncte de atracție, care justifies 
resul manifestat față de el.

1. Finala este, de fapt, un 
București-Banat, pe care îl vor s 
reprezentanți autorizați, ca să s 
așa : de o parte C.S.S. și S.S.E. 
din București, de altă parte S.S.E. 
șoara și C.S.M. Reșița, „mandatai 
giunii Banat.

2. La aceasta se adaugă rive 
sportivă dintre cele două echipe 
reștene, care i-a stimulat pe jucă 
pregătire și în desfășurarea unui 
loros. întotdeauna aceste tinere f< 
au luptat cu multă ambi|ie pentr 
torie, printr-un joc cit mai bun. 
a avut „cîștig de cauză" pSțjă 
In ultimul timp însă, S.S.E. Nr. ,3 
cut în valoare, apropiindu-se de ac 
„rivalului" său.Ultimele jocuri a 
extrem de strînse : 14—13 pentru 
și... 2—2, pe un teren greu din 
ploii. S.S.E. Nr. 2 are acum prile 
încerce un nou asalt, poate cu mai 
sorți.

Toate acestea fac din turneu! 
al „CUPEI SPORTUL POPULA 
ediția 1962—63 o competiție care 
să fie văzută. Nu ne îndoim că 
torii handbalului vor fi prezenți 
după cum sîntem siguri că tinerii 
tori îi vor răsplăti — ca de obi 
cu spectacole de bună calitate.

lificîndu-se în etapa următoare, în- 
vingătoarea din cele două partide, 
care a totalizat cel mai bun golaveraj.

Programul primei etape intercentre 
se prezintă astfel : masculin : Oradea : 
Cîștigătoarea centrului Oradea—Știin
ța Timișoara ; Baia Mare : Voința— 
Știința Cluj ; Tg, Muree: Câștigă
toarea centrului Tg. Mureș—Dinamo 
Brașov ; : Știința Bucu-
rești—Portul Constanța ; feminin : Ti
mișoara : C.S.Ș. Banatul—Cîștigătoa- 
rea centrului Oradea ; Cluj: Știința

■Ț • • • a • • *Juniorii și copiii 
la startul primului concurs al anu

După un meci excelent, Dinamo București 
a învins ÎS tSSnt a Timisoara cu 98-91 (48-48)

9 9 9

pomul lău-Iată că te poți duce la 
dat și... cu sacul ! De altfel, toți cei 
prezenți joi seara la gala de baschet 
din Floreasca au fost de aceeași pă
rere.

La început, Steaua ne-a oferit — 
în compania Politehnicii Clnj — un 
adevărat recital și... scorul record al 
campionatului : 127 —49 (45—22). Cu
acțiuni rapide, variate, pline de fan
tezie și „presing" pe tot terenul 
(ah, dacă s-ar fi încercat acest lucru 
măcar 10 minute in meciul cu Hon- 
ved !) militarii au cules adesea ro
pote de aplauze.

Apos, a urmat intSlnirea dintre e- 
chipeie feminine Rapid șS 
București, categoric cele mai 
formații din țară. 
Partida ne-a oferit 
de o dîrzenie rar 
baschetul feminin), 
priză de mari proporții. Folosind în 
apărare o „zonă" greu de trecut, 
iar in atac acțiuni bine concepute 
tactic, în care blocajele și încruci
șările s-au dovedit extrem de eficace. 
Jucătoarele de la Știința au învins 
echipa campioană, șs încă la o dife
rență destui de concludentă : 64—48 
(27—26)

Prima repriză a fost echilibrată și 
nu lăsa nici pe departe să se între
vadă desnodămintul partidei. La în
ceput. au condus feroviarele (21-14 : 
min 13, 23—18 : min. 15), Știința
reușind să egaleze de-abia în min. 
19 (25—25) șS apoi să ia un avans 
minim : 27—26 în min. 20. La reluare, 
scorul s-a menținut strîns doar 5 
minute pentru ca , __ ,
Știința să se impună din ce în ce 
mai sigur, să-și mărească continuu 
avantajul și să obțină o splendidă 
SrStcUarSe : 64—48.

feminine Rapid 
categoric cele 

la ora 
nu numai 
intilnită 
dar șs

Știința 
bune 

actuală 
un joc 
(pentru 
o sur-

după aceea,

frun- 
mas- 

Știința

In sfîrșit, în meciul vedetă, 
tașele seriei a II-a, formațiile 
culine Dinamo București și 
Timișoara au întrecut toate așteptă
rile. Vrînd parcă să nu strice gustul 
spectacolului, pînă în acest punct, 
jucătorii ambelor formații au dăruit 
cu ■ dărnicie o probă a evidentelor 
lor calități. A fost o întîlnire pasio
nantă, cu execuții de bună calitate, 
interesante 
189 puncte 
poate!

Dinamo, 
simplu concepute, dar rapide și pu- 
nînd in valoare forma de coș a lui 
Kiss și Giurgiu a pornit în trombă: 
11—6, 19—12 (min. 6). Replica timi
șorenilor nu se lasă mult așteptată. 
Ionescu, Hofman și Viciu pătrund cu 
multă abilitate în sistemul defen
siv advers și, astfel, Știința echili
brează scorul și preia chiar condu
cerea ; 29—23 (min. 11), 33—28 (min.

16). Apoi, din nou 
la conducerea ope- 

încheindu-se cu scor

cut aproape să amuțească puternica 
galerie a timișorenilor, prin coșu
rile sale de la semidistanță (a în
scris 37 de puncte !). Și, astfel, jo
cul a luat stîr^t cu victoria meri
tată a dinamoviștilor la 
98—91 (48—48).

scorul de

ADRIAN VASILIU

răsturnări de scor și- 
marcate. Iată deci că se

tinzînd spre acțiuni cit mai

Alte rezultate 
Știința Cluj-Știința 
82—62
Farul 
C.S.O. 
73—61 
greșul 
A. S.
44—59

din
București (m) 

(45—33) ; Știința Tg. Mureș- 
Constanța (m) 67—46 (31—20); 

Galați-Steagul roșu Brașov 
(35—27) ; Știința Craiova-Pro- 
București (m) 50—43 (32—18); 
Roman-Rapid București (m) 
(26—28).

campionat :

La sfîrșitul săptămînii trecute s-a 
desfășurat primul concurs oficial de 
natație al anului. Tinerii înotători 
— copiii și juniorii — și-au dat întîl
nire pe blocstarturile piscinei de la 
Floreasca pentru a concura în ca
drul primei etape a campionatului 
Capitalei. Iată 
100 m spate : 
sportiv școlar) 
(CI. sp. șc) 
(S.S.E. II) 1:27,3, 
Soptereanu (CI. sp. șc.) 1:21,9, 2. D. 
Sandru (S.S.E.I.) 1:28,0, 3. Al Ioniță 
(S.S.E. II) 1:30,8; 100 m liber: 1. M- 
Zager (CI. sp. șc.) 1:03,5, 2. I. Bel
ciug (CI. sp. șc.) 1:11,6, 3. L. Rușeanu 
(Dinamo) 1:13.8 ; 100 m fluture : 
Const. Georgescu (Dinamo) 1:14,4, 
Cornel Georgescu (Steaua) 1:16.2, 
G. Malarciuc
JUNIOARE 100 m spate : 1. D. To- 
mov (Steaua) 
trescu (CI. sp. șc.) 1:35,1, 3. M. Tăr- 
năuceanu (CI. sp. șc.) 1:41,9; 100 m 
bras : 1. G. Tărnăuceanu (CI. sp. șc.) 
1:32,5, 2. M. Marin 
3. M. Dristoreanu 
100 m libee: 1. Z. 
sp. șc.) 1:17,0, 2. C. 
1:21,0, 
1:35,0;
(Dinamo) 1:33,1, 2. G. Talpan (CI. sp. 
șc.) 1:39,0, 3. L. Hilerin (Steaua)
1:46,8. COPII 33 m fluture: 1. P. Io- 

(Steaua) 27,3, 2. D. ApoteCher

II) 32,9, 3. A. Gu 
I) 33,5 ; 33 m libera

13). 41—36 (min. 
dinămoviștii trec 
rațiilor, repriza 
egal : 48—48.

După pauză este rîndul Științei 
să atace puternic, dar dominarea ei 
seamănă mai mult cu un foc de paie. 
Bucureștenii preiau repede inițiativa, 
pe care nu o vor mai ceda pînă la 
sfîrșit (scorul a fost egal ultima 
oară în min. 23 : 54—54). Lupta este 
interesantă. 
de forma 
luptă cu
minge, in timp ce studenții, acționînd 
mai mult prin Viciu, Popovici și 
Hofman caută să restabilească echi
librul. Nu le-a fost posibil pentru 
că, pe de o parte, apărarea lor a 
cedat treptat, treptat și, pentru că 
același Kiss, complet nemarcat, a fă-

DlnămoviștiS încurajați 
excepțională a lui Kiss 
dîrzenie pentru fiecare

rezultatele : JUNIORI 
Lungu (Clubul 
2. V. Einhom 

3. V. Borza 
m bras : 1. A.

1. C. 
1:18,7, 
1:19,8,

100

1.
2.
3.

(CI. sp. șc.) 1:25,9.

1:29,9, 2. M. Dumi-

(S.S.E. II) 1:34,5, 
(Dinamo) 1:34,6 ; 

ReznScenco (CI. 
Ursu (S.S.E. II) 

3. M. Grigoraș (CI. sp. șc.)
100 m fluture: 1. T, Vulpeanu

Start In proba de 100 m liber juniori.

(S.S.E.
(S.S.E. ... _
Nicolae (S.S.E. II) 22,6, 2. R. M 
(Rapid) 
23,5 ; 33 m spate : 1.
(S.S.E. II) 27,1, 2. M.
(S.S.E. I) 29,4, 3. FI. Gheorghe 
pid) 29,8 ; 66 m fluture : 1. I 
(CI. sp. șc.) 50,9, 2. A.
(S.S.E. I.) 54,2, 3. M. ’
(Steaua) 56,2; 66 m liber : 
Costea (Dinamo) 43,2, 2. C. 
(Rapid) 45,2, 3. P. Fisov (CI.
45,3 ; 66 m spate : 1. C.
(S.S.E. II) 54,4, 2. A. Nicolae 
namo) 57,1 ; 66 m bras : 1. I. 
de (CI. sp. șc.) 52,9, 2. R. Pe 
(S.S.E. II) 54,0, 3. D. Franc ( 
II) 54,1; FETITE 33 m flutțr 
M. Guști (S.S.E. II) 27,4. 
Franchia (Rapid) 29.3, 3. C. 
nescu (S.S.E. II) 31,5 : 33 m 
1 A. Izbășoiu (Rapid) 27,8. 
Nicorici (S.S.E. 
pescu (S.S.E. II) 
M. Ionescu (CI.
Niculescu (S.S.E. 
nescu (Dinamo) 29,6; 66 m fie 
1. C. Lupu (Steaua) 62,6, 2. L. 
(Rapid) 67,2, 3. A. Dăscălescu 
pid) 69,1; 66 m liber : 1. V. 
(S.S.E. II) 49,0, 2. A. Sterner (C 
șc.) 50,0, 3. M. Munteanu (Rapid' 
66 m 
63,0, 
66 m
59,8,
M. Drăgoi

23,1, 3. Al. Preda (S.
33 m spate : 1. V.
II) 27,1, 2. M. Spâne

I
5' 

To:

I

E

II) 28,2, 3

1
2.
E. 

30,0 ; 33 m bei
sp. șc.) 27,5, 
II) 28,4, 3. C.

spate: 1. M. Midan (S.S: 
2. D.
bras :
2. R.

Marin (S.S.E. II)
1. A. Mărdărescu (St
Urezan (Rapid) 59 

(Rapid) 62,8.

★
Mîine după-amiază se desfă 

la bazinul acoperit Floreasca o 
petiție de natație organizată de 
bul Rapid, în cinstea zilei de 1 
bruarie. " 
copiilor 
reștene. 
ora 17.

Astă-seară, de 
gramate primele 
cadrul campionatului de hală p 
echipele de juniors. Duminică, < 
ora 11,30, sint programate intiln
5.5. E, II — Steaua și Științ 
Dinamo. Tot mîine. de la ora 9,î 
vor desfășura jocurile din cadru: 
pei a II-a a campionatului de 
rezervat" formațiilor de c
5.5. E. II - S.S.E. I, CI. Sp. Ș 
Progresul, Dinamo — Rapid și S 
— Știința.

întrecerile sint 
din secțiile de 
Primul start

la ora 
jocuri

reze 
natație 
se va

20, 
de

sint 
polc



Pregătiri... Jocuri amicale... Probleme actuale ' ale tacticii în fotbalul mondial (I)
Rapid bine pregătit fizic La Steagul roju, 1—4—2—4

Joi, după-amiază, „Rapidul" s-a an
trenat în compania formației de ca
tegorie orășenească Tehnometal. S-au 
jucat două reprize a 45 de minute, 
dar terenul (II) complet desfundat 
n-a permis decît o verificare a poten
țialului fizic. La acest capitol, fero
viarii s-au dovedit bine pregătiți.

In măsura în care au fost solici
tați, giuleștenii au dezvăluit în jo
cul lor și cîteva elemente de tactică 
pe care, probabil, le vor aplica în 
retur. Astfel, se pare că Dan Coe 
va juca al doilea stoper, lingă Mo- 
troc, și atunci cei patru fundași, de 
la dreapta spre stînga, vor fi Greavu, 
Motroc, Dan Coe, Macri. La mijlocul 
terenului se contează pe perechea 
Ștefănescu - Georgescu (inter re
tras), ultimul nefiind la prima apa
riție în această postură. Desigur că 
Georgescu își va atribui și sarcini 
ofensive, pentru că oricum, șutul 
său poate aduce și goluri.

Un aspect de la antrenamentul de joi al lui Rapid.
Foto: S. Petr»

în meciul de joi, rezultatul a fost 
de 2—0 (2—0) pentru feroviari, prin 
punctele înscrise de Ion Ionescu și 
Balint. A jucat următoarea formație: 
Todor (Niculescu) — Greavu, Mo- 
troc, Macrl — Ștefănsscn, Dan Coe
— Năsturescu, Ozon, I. Ionescu, 
Georgescu, Balint.

Aceeași echipă va fi opusă și mîine 
în meciul cu Farul. (G. N.).

La Dinamo Bacău, accent pe 
omogenizare

Noul antrenor al băcăoanilor, V. 
Mărdărescu, pune actualmente accen
tul pe omogenizarea echipei. Acest 
obiectiv a fost urmărit și în jocul 
amical de joi, cu Rapid Focșani, cîș
tigat de Dinamo cu 4—0, prin punc
tele marcate de Harșani (3) și Mu- 
reșan. A jucat echipa : Ghiță (Bucur)
— Giosanu (Stoica), Lazăr, Gross — 
Rădulescu, Pașcanu — Mureșan, Har
șani, Gram, Eftimie, Publik (Ciripoi), 
(Gh. Daîban, coresp.)

Bună dispoziție de joc la Progresul

Pregătindu-se pentru turneul din 
R. P. Bulgaria, Progresul a susținut 
joi un meci de verificare. Manifestînd 
o bună dispoziție de joc echipa an
trenată de Gică Nicolae a învins 
formația Electronica cu scorul de 
6—0 (3—0). Au înscris Iancu (4),
Oaidă și Smărăndescu II.

Iată formația folosită în meciul cu 
Electronica : Mindru — Nedelcu, Ca- 
ricaș, Panait — Ioniță, D. Popescu — 
Oaidă, Iancu, Voinea, Mafteuță (Smă- 
răndescu), Baboie (Mafteuță).

Jocurile de pregătire de la 
Dinamo

Dinamoviștii bucureștenl și-au con
tinuat pregătirile jucînd joi la două 
porți cu Vestitorul (o repriză) și cu 
Dinamo II (o altă repriză). Echipa 
întîi a lui Dinamo a înscris Vestito
rului, în 45 de minute, 7 goluri prin 
Frățilă (4), Unguroiu, Varga și Pîr- 
călab. Jocul dintre Dinamo I și Di
namo II s-a terminat Ia egalitate (au 
marcat Frățilă și Selymesi pentru 
echipa întîi, Ene II șl Halagian 
pentru formația a doua). în cele 45 
de minute de joc între Dinamo II 
și Vestitorul, dinamoviștii au înscris 
5 goluri (Ene II —2, Vasile Alexan
dru —2, și Ene III), primind unul 
singur. Iată formațiile dinamoviste :

DINAMO I : Datcu - C. Ștefan, 
Nunweiller III, Ivan — Tîrcovnicu, 
Nunwe^ller IV — Pîrcălab, Varga, 
Frățilă, Unguroiu, Selymesi II.

DINAMO II : Uțu — Maghiar 
(Popa), Huștiuc, Constantinescu — I. 
Ștefan, Stere — V. Anghel, Vasile 
Alexandru, Ene II, Halagian, Ene IU.

Brașov, (prin telefon). Steagul roșu 
din localitate a susținut miercuri cel 
de al doilea joc public de verificare, 
întîlnind formația de categoria B, 
Știința Galați. Brașovenii au cîștigat 
cu scorul de 3—0 (1—0) prin punc
tele înscrise de Seredai, Hașoti și 
Meszaros. De menționat că echipa lo
cală a folosit așezarea 4—2—4 (cu 
Zaharia și Seredai retrași), sistem 
care a început să fie aplicat din ce 
în ce mai bine. Steagul roșu a între
buințat formația: Ghiță—Nagy, Jenei, 
Campo — Zaharia, Pescaru, (Fili- 
mon)) — Hașoti, Năftănăilă, Seredai 
(Szigheti), Meszaros, Haidu. (Carol 
Gruia, coresp. regional)

Mureșul Tg. Mureș pe un drum 
de muncă intensă

Echipa de categoria B Mureșul 
Tg. Mureș se pregătește cu multă se
riozitate în vederea noului sezon.

Antrenamentele mureșenilor sînt con
duse de Fr. Ronay, ajutat de fostul 
jucător Lucaci. Pînă acum s-au ți
nut 23 de antrenamente, toate în aer 
liber. Jucătorii participă cu multă 
tragere de inimă la pregătiri, fiind 
cu toții animați de dorința de a avea 
în retur o comportare mai bună, 
pentru ca Mureșul să-și îmbunătă
țească simțitor poziția în clasament. 
Se află în pregătire următorii jucă
tori : Titus Boroș și Solyom (portari), 
Balaș, Fr. Nagy, Onache, Vakarcs II, 
Ghirling, Eordogh (fundași), Tuzson, 
Bartok, Vass 1 (mijlocași), Ghertner, 
Vass II, Vegh, Iozsi, St. Naghi, 
Gyorfi, Szekely (înaintași).

Joi, după-amiază. Mureșul a întîl" 
nit pe Rapid Tg. Mureș, de care a 
dispus cu 10—1 (7—1) iar azi joacă 
cu Voința Tg. Mureș. în programul 
de pregătire figurează jocuri cu Trac
torul Brașov, CSM Sibiu și Știința 
Cluj.

LANEROSSI — In deplasare, Joacă 
bine în deplasare : in ultimele trei par
tide a obținut > puncte.

Vă redăm cîteva amănunte in legă
tură cu meciurile cuprinse în progra
mul concursului Pronosport de miine. 
Este vorba de comportarea echipelor 
respective, acasă sau in deplasare, după 
cum joacă in această etapă :

ATALANTA — Acasă. A învins pe 
Palermo (1-0) și Roma (3-1). A terminat 
egal cu : Sampdoria, Venezia, Mantova, 
Torino, Genoa șl Milan.

FIORENTINA — In deplasare. A în
vins pe : Torino (4-0), Venezia . (3-0). A 
terminat egal cu : Milan. Roma, Man
tova și Juventus. A pierdut cu : Samp
doria (0-1), Napoli (0-2), Spăl (1-3), La- 
nerossi (0-1) și Modena (0-3).

CATANIA — Acasă. A învins pe : 
Inter, Venezia, Genoa, Modena, Atalan- 
ta și Torino.

PALERMO — In deplasare. A învins 
doar pe Venezia (l-0).

JUVENTUS — Acasă. A fost învinsă 
doar de Atalanta (2-3).

ROMA — In deplasare, se comportă 
satisfăcător în deplasare. A învins pe 
Palermo (4-0) și Modena (3-1).

MANTOVA — Acasă. Nu are o com
portare deosebită. Victoriile sint ia 11- 
mită. A pierdut la Spăl -(0-1) și Bolog
na (0-1).

VENEZIA — In deplasare. Nu a cîș
tigat nici un meci. A terminat egal cu: 
Milan, Atalanta, Lanerossi, Roma și Bo
logna.

MILAN — Acasă, prima înfrîngere pe 
teren propriu a suferit-o de la Napoli 
(0-1).

In toamna anului trecut a avut loc 
la Moscova o conferință metodică 
unională in problemele fotbalului, la 
care au participat antrenori, medici 
sportivi, profesori și lucrători ai in
stitutelor de cercetări științifice care 
au tangență cu fotbalul. Vii discuții 
și dezbateri s-au purtat pe marginea 
referatului prezentat de către GA- 
VRIL KACIALIN, antrenor emerit 
al U.RiSiSi In rindurile ce urmează 
reproducem fragmente din referatul 
lui G. Kacialin, după articolul pu
blicat de revista sovietică „Fotbal".

★
După al VII-lea campionat mondial, 

al cărui turneu final s-a desfășurat 
în Cbile, din toate problemele ma
jore ale fotbalului pe primul loc se 
situează problema tacticii. Aceasta 
reține atenția specialiștilor, fotbaliș
tilor, opiniei publice sportive și nu
mărului mare de iubitori ai sportului 
din Întreaga lume. Cum e și firesc, 
formele, metodele, mijloacele folosite 
în joc, acțiunile jucătorilor în apli
carea unor scheme tactice stîrnesc 
întotdeauna discuții vii.

După cel de al VI-lea campionat 
mondial, noi am dezbătut timp în
delungat și continuăm încă să dez
batem problema caracterului siste
mului 1J-4-J-24-4 cu avantajele și 
lipsurile lui, discutăm despre utilita
tea folosirii apărării supranumerice 
în jocul echipelor noastre, despre 
diferite probleme de tactică. Discuțiile 
despre problemele tacticii au căpătat 
o amploare și mai mare — pe plan 
mondial — după turneul final al cam
pionatului mondial din Chile. Timp 
îndelungat, în paginile ziarelor și re
vistelor din Argentina, Uruguay, Ita
lia, Franța, Spania și din alte țări 
au fost la ordinea zilei problemele 
stadiului și căilor de dezvoltare a 
fotbalului.

întrecerile din cadrul celui de al 
VII-lea campionat mondial s-au dis
putat sub semnul introducerii tot mai 
ample a sistemului 1-+4+2+4 în fot
balul mondial. Acest sistem, introdus 
de brazilieni la cel de-al VI-lea cam
pionat mondial din Suedia, a devenit 
în prezent sistemul de joc al majo
rității echipelor naționale și de club 
din multe țări ale lumii De altfel, a
tunci cînd brazilienii au cucerit titlul 
de campioni mondiali, folosind acest 
sistem, lumea fotbalistică a avut o 
tresărire. Apreciind tehnica înaltă a 
brazilienilor, marea putere de im
provizație a fotbaliștilor în decursul 
jocului, cunoștințele și experiența 
antrenorilor brazilieni, mulți specia
liști și observatori sportivi au fost 
totuși Înclinați să considere că suc
cesul sud-americanilor a fost deter
minat de folosirea de către aceștia a 
unui sistem mai avansat, cu o mai 
rațională tactică a jocului.

Cu aceasta, au început căutările de 
noi forme și metode de joc, a fost 
supusă unei analize amănunțite tac
tica de joc, a fost criticat sistemul 
W.M. etc. In prezent sintem martori 
și participanți nemijlociți la aplica

MODENA — Acasă. Joacă inegal ; 
Specialistă a meciurilor nu^e.

BOLOGNA — In deplasare, A învins 
pe : Venezia (3-0), Atalanta (3-1), Samp
doria (3-2) șl Mantova (tsO).

NAPOLI — Acasă. Joacă decis, obți- 
nînd victoria In majoritatea cazurilor. 
A terminat egal cu Torino ș Roma. A 
pierdut cu Milan (1-S)..

INTERNAZIONALE — In deplasare. 
A învins pe : Genoa (3-1), Bologna (4-0), 
Lanerossi (2-1). A terminat egal cu : 
Mantova, Fiorentina,—. Modena, Torino. A 
pierdut cu Catania — (0-1).

SPĂL — Acasă. Se —comportă bine pe 
teren propriu. A pierdut numai cu : A- 
talanta (2-5) și Juventus (0-2).

TORINO — In deplasare. Joacă slab în 
deplasare. Singurele victorii le-a înre
gistrat cu : Palermo (1-0) și Sampdoria 
(3-1).

BARI — Acasă. Joacă bine pe teren 
propriu, mai ales în ultimul timp. Sin
gura înfrîngere a suferit-o în etapa a 
Il-a a turului de la Brescia (1-3).

FADOVA — In deplasare. A învins pe: 
Parma (1—0), Como (2-1). Lazio (3-2). A 
terminat egal cu : Cagliari, Cosenza, 
Verona. Pro Patria.

CAGLIARI — Acasă. A învins pe : 
Cosenza (4-1), Foggla (2-1), Como (2-1). 
A terminat egal cu : Messina, Padova, 
Parma, Lecco, Bari, Triestina. 

rea unor noi sisteme, variante și me
tode de joc în fotbalul mondial. In 
întîlnirile internaționale susținute de 
echipa reprezentativă sau de echipe 
de club noi am făcut cunoștință și 
am studiat tactica de joc in nume
roase sisteme, aplicarea el de către 
fotbaliștii străini, interpretarea pe 
care i-au dat-o antrenorii de peste 
hotare. în ultimii patru ani, în par
tidele susținute de echipa noastră re
prezentativă am întîlnit sistemul 
W. M„ 14-4+2 + 4 precum și 1—f-3-ț— 
3-J-4. In partidele cu selecționatele 
Turciei, Austriei (repriza a doua la 
Moscova), statului Chile, la Arica, 
fotbaliștii noștri au trebuit să com
bată metoda apărării supranumerice. 
In jocurile reprezentativelor și echi
pelor noastre de club cu formații din 
Europa și America de Sud am în
tîlnit aritmia tempoului, apărarea 
„om la om“ și combinată, ținerea 
mingii, ofsaidul artificial, precum și 
diferite combinații tipice. Am văzut 
cum cei mai buni reprezentanți ai 
fotbalului internațional își etalează 
măiestria individuală printr-o gamă 
variată de procedee, improvizează pe 
teren, demonstrează capacitatea de a 
reorganiza planul de joc — colectiv 
și individual — în decursul meciului, 
întîlnirile internaționale ne-au dat 
posibilitatea să ne îmbogățim cunoș
tințele, să căpătăm mai muliă expe
riență, să ne desăvirșim măiestria 
tactică, să alegem din marele număr 
de sisteme și metode de joc pe cele 
mai valoroase, progresiste, să creăm 
un sistem nou, raportat la specificul 
nostru.

Evoluția nesatisfăcătoare a repre
zentativei U.R.S.S. la cel de al VII-lea 
campionat mondial a scos în evi
dență o serie de lipsuri în tactica de 
joc a fotbaliștilor sovietici. Bizuin- 
du-ne pe pregătirea fizică bună a fot
baliștilor noștri, noi am apreciat că 
desfășurarea unui joc intr-un ritm 
ridicat din primul pînă în ultimul 
minut al partidei este un atu de bază, 
un avantaj considerabil în lupta îm
potriva echipelor puternice, ai căror 
fotbaliști sînt înarmți cu o tehnică 
înaltă, cu o concepție tactică supe
rioară, cu o vastă experiență compe- 
tițională. In meciurile amicale cu 
echipe de peste hotare, cînd pentru 
pregătirea jocului și după meci dis
puneam de timp îndelungat, această 
metodă tactică ne-a adus în nume
roase rînduri succese. Atunci cînd 
echipa noastră a reușit în unele me
ciuri să-și impună ritmul de joc, 
să-și scoată adversarul din stilul 
obișnuit, din planul său, rezultatul, de 
regulă, a fost în favoarea noastră.

Dar campionatul mondial nu poate 
fi asemănat cu întîlnirile amicale. In 
cadrul lui meciurile se dispută la ter
mene riguros stabilite, cu echipe de 
valoare mondială, și cer din partea 
jucătorilor extrem de multă încorda
re și risipă de energie fizică și con
sum nervos. Chiar și acei jucători, 
care în perioada competițională se 
află in forma cea mai bună și sînt 
capabili să-și refacă capacitatea de

VERONA — In deplasare. A învins 
pe: Parma (4-1), Triestina (2-1), Lazio 
(2-4), Como (1-0). A terminat egal cu : 
Brescia, Alessandria șl Udinese.

COSENZA — Acasă. Nu a pierdut nici 
un meci.

COMO — In deplasare. A învins doar 
pe Simmenthal (2-0) șl a terminat egal 
cu Lecco. ,

TRIESTINA — Acasă. A terminat egal 
cu : Pro Patria și Udinese. A pierdut 
cu : Verona (1-2) șl Lazio (0-1).

MESSINA — In deplasare. A învins 
pe : Alessandria (2-1) și Udinese (1-0). 
A terminat egal cu : Cagliari, Verona, 
Lucchese, Parma, Brescia, Catanzaro, 
Cosenza, Foggia.

SAMPDORIA — Acasă. In ultimele 
patru partide acasă a realizat doar 3 
puncte.

GENOA — In deplasare. A terminat 
egal cu : Modena, Atalanta, Bologna.

PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport nr. 6 
din 10 februarie 1963 : Premiul special 
12 + 1 rezultate 5,3 variante 9.433 lei; Ca
tegoria I : 11,3 variante 4.317 lei; Cate
goria a II-a: 349,3 variante 167 lei; Ca
tegoria a IlI-a : 4.382,4 variante 20 lei.

LOTO-CENTRAL

La. tragerea Loto-central din 15 fe
bruarie 1963, au fost extrase din urnă 
următoarele numere : 66 44 12 82 28 10 
76 35 37 81. Premiul special A: 81 10 12; 
Premiul special B : . 82 35 37; Premiul 
special C : 76 44 66; Fond de premii : 
769.130 lei.

Tragerea următoare va avea loc vineri 
22 februarie a.c., in . București, str. 
Doamnei nr. 2. ora 19; '

Rubrică redactată de Loto-Pronosport. 

luptă după joc, cu greu pot face față 
unei asemenea suprasolicitări.

După campionatul mondial din Sue-’ 
dia, una din cauzele evoluției nesa
tisfăcătoare a echipei noastre a fost 
apreciată nepriceperea antrenorilor de 
a manevra la timp și în mod just cu 
rezervele. Totuși, dubla victorie a 
brazilienilor la campionatul mondial 
și senzaționalul succes al prietenilor 
noștri cehoslovaci, care au evoluat 
în șase meciuri cu aceiași 12—14 ju
cători, de vîrstă înaintată, ne deter
mină să privim acum cu alți ochi 
virsta critică a jucătorilor, la fel ca 
și problema rezervelor ; ne determină; 
de asemenea, să privim într-un mod 
corespunzător întîlnirile de fotbal de 
un asemenea nivel.

Fotbaliștii brazilieni și cehoslovaci 
au susținut meciurile cam cu aceleași, 
formații, meciuri care nu au fost cu 
nimic mal grele decît cele ale noastre: 
Noi însă nu am găsit mijlocul de păs
trare a forței fotbaliștilor „în vîrstă",' 
nu am reușit să le refacem posibili
tățile fizice și de joc pentru întîi- 
nirea imediat următoare. Tactica ai 
fost în această direcție elementul. "
principal. Fotbaliștii brazilieni și cel 
cehoslovaci (In mai mică măsură) des
fășoară un joc în care schimbă rit
mul în permanență, îndeosebi îri 
atac. în cazuri rare, cînd o acțiune 
de atac a adversarului eșuează la 
poarta sud-americanilor, brazilienii 
lansează contraatacul într-un ritm 
foarte ridicat. De cele mai multe 
ori, însă, contraatacul începe într-un 
ritm lent, nu rareori la mijlocul te
renului ritmul scade pînă la zero, 
brazilienii trecînd Ia „ținerea mingii"; 
și numai în faza finală a atacului rit
mul atinge apogeul.

Un ritm ridicat în atac cere un 
mare consum de energie nu numai 
din partea atacantilor, ci și din par
tea jucătorilor din liniile de apărare, 
obligate să susțină pe înaintași și să 
păstreze legături favorabile intre atac 
și apărare. Aritmia jocului permite 
echipei să economisească forțe în 
decursul partidei. Jucînd economicos 
și păstrînd forțele jucătorilor in pro
cesul fiecărui meci, brazilienii, ce
hoslovacii și alți fotbaliști de peste 
hotare au păstrat și echipe neschim
bate, care asigură omogenitate, con
lucrare perfectă între compartimen
te, în general un ansamblu bine în
chegat. In jocul echipei noastre nu 
a existat o aritmie de tempo dina
inte stabilită. Noi nu am folosit și 
din păcate nici nu am învățat pe fot
baliști să utilizeze ținerea mingii, 
trecerea la apărarea supranumerică 
ca metode de frinare a acțiunilor de 
atac ale adversarilor. O a doua mare 
lipsă în tactica jocului reprezentati
vei sovietice a constituit-o insuficienta 
pricepere de a străpunge apărările 
„beton", supranume^ce. Deși fotba
liștii noștri știau ce metode trebuie 
folosite pentru combaterea unei apă
rări supranumerice (contraatacuri ra
pide, atacuri pe aripi, șuturi la poar
tă în faza de finalizare a atacurilor, 
ținerea mingii la mijlocul terenului 
cu dezvoltarea in ritm susținut a a
tacurilor, folosirea paselor lungi, înal
te, dirijate spre fotbalistul cel mai înalt 
de la înaintare, sau spre atacantul 
care joacă bine cu capul, șuturi la 
poartă de la distanță etc.), totuși în 
meciul cu echipa statului Chile îna
intașii nu au avut suficientă măiestrie 
individuală și pricepere să reorga
nizeze jocul atit pe plan individual 
cît și colectiv.

în felul acesta, lipsurile din tactica 
de joc a reprezentativei noastre au 
fost una din cauzele eliminării ei din 
lupta pentru un loc fruntaș. Multe 
din aceste lipsuri sînt caracteristice 
și echipelor noastre din prima ca
tegorie.

MÎINE, JOCURI DE PREGĂTIRE
Echipele de fotbal de categoria A 

susțin mîine jocuri amicale de pregă
tire.

La București, pe terenul Ghencea, 
la ora 11 se întîlnesc Steaua și Dina
mo București.

La aceeași oră, în Giulești, începe 
jocul Rapid—Farul Constanța.

Progresul întîlnește pe terenul său, 
la ora 11.30 pe Metalul București.

La Iași, echipa C.S.M.S. primește 
vizita lui Dinamo Bacău.



Realizări importante dar și destule lipsuri 
in activitatea tirului

Recent, biroul federației ro- 
tnlne de tir a făcut bilanțul muncii 
desfășurate în anul 1962. Referatul 
prezentat, ca și discuțiile partici- 
panților, au scos în evidență activi
tatea rodnică a multor comisii regi
onale, raionale și orășenești, precum 
și a colegiilor centrale, pe linia dez
voltării tirului sportiv dă mase, 
succesele obținute în îndeplinirea 
calendarului competițional. La Spar- 
tachiada de vară a tineretului, de 
pildă, au luat parte aproape 200.000 
de tineri și tinere. A crescut simțitor 
numărul instructorilor și arbitrilor, 
cadre care au ajutat la organizarea 
a numeroase concursuri în raioane 
și regiuni. O activitate susținută, 
pe această linie, au desfășurat în
deosebi cluburile Olimpia Brașov, 
C.S.M.S. lași, Petrolul Ploiești ca și 
comisiile regionale din Ploiești, Su
ceava, Iași etc. Merită să fie scoasă 
in evidență, în mod deosebit, acti
vitatea comisiei din orașul București, 
care a sprijinit efectiv federația, 
numărindu-se printre comisiile frun
tașe din Capitală.

« O serie de rezultate pozitive au 
fhst înregistrate și în tirul de per
formanță. cu prilejul unor concursuri 
Interne sau internaționale. Trăgătorii 
noștri au cucerit „Cupa Țărilor La
tine". au ocupat locuri fruntașe în 
întilnirea cu trăgătorii din R.D.G., 
au ciștigat numeroase titluri de cam
pioni internaționali, au realizat cifre 
de valoare mondială în multe con
cursuri interne, la pistol viteză, armă 
liberă calibru redus și talere. Pînă 
la jumătatea anului iubitorii acestui 
aport, ca și concurenții, erau opti
miști și, laolaltă, Întrezăreau șanse 
•mari în importanta confruntare de 
la Cairo, campionatele mondiale. 
Biroul federației și colegiul de antre
nori, ținînd seamă de posibilitățile 
tuturor țintașilor noștri, de valoarea 
recunoscută pe plan mondial a ti
rului rommesc, și-au propus ca la 
Cairo trăgătorii romîni să cucerească 
mai multe medalii. Față de valoarea 
concurenților, dovedită în concursuri 
interne și internaționale, acest lucru 
era pe deplin posibil mai ales la 
probele de pistol viteză, skeet, armă 
liberă calibru redus 40 focuri în 
genunchi și în probele feminine, 

în cea de a doua parte a anului 
însă, trăgătorii noștri fruntași au 
dovedit un pronunțat regres de 
formă obținind in concursurile de 
Verificare internaționale cifre cu
totul sub posibilități. Și așa s-a 
.plecat la campionatele mondiale,

j .CCimpporării cu totul nesatifăcătoare 
Se la „mondiale" i s-au găsit apoi 
jUverse explicații: oboseala, calitatea 
urmelor și muniției, condiții atmos

. ferice și altele, justificări pe care 
-£> parte din trăgătorii și antrenorii 
jpoștri le folosesc aproape de fiecare 
: dată cînd obțin rezultate slabe. 
Despre insuficienta pregătire morală 

de voință, despre lipsuri în munca 
Jde educație, despre lipsa de comba
, tivitate care se manifestă adesea 
fo trăgători, se vorbea însă rar sau 
'■Chiar de loc. Astfel de trăsături nega- 
■ tive și-au făcut apariția și la Cairo. 
țt, Tripșa și V. Atanasiu au scăpat 
Siluete la pistol viteză privind echipa 
ide un toc fruntaș. Margareta Filip și 

.«Aurelia Cosma-Nagy au dovedit lip- 
Dă de răspundere în concurs. Slab 
6-au comportat și Ștefan Petrescu, 
J. Dumitrescu, Șt. Popovici de la 
care, de asemenea, așteptam rezultate 
de valoare, chiar medalii. Cu toate 
acestea antrenorii lotului, Th. Pala- 
.descu și P. Cișmigiu, s-au preocupat 
jBU precădere de latura tehnică.

Fără îndoială, că au existat și alte 
greșeli care au generat la rîndul lor 
lipsurile semnalate. In primul rînd, 
Se pare că procesul de instruire 
fi fost greșit întocmit. S-a pus 
accent deosebit pe pregătire în anul 
1962, în loc ca acest lucru să se fi 
făcut încă din 1961, anul „mondia

De la I. E. B. S.
Incepînd de luni 18 februarie se pun 

în vînzare la casele din str. Ion Vidu 
și agenția Pronosport din cal. Victoriei 
nr. 2, bilete pentru întâlnirile interna
ționale de hochei pe gheață din cadrul 
Cupei Orbului București, care vor avea 

lelor" urmînd să fie un an mai re
laxat. Pe de altă parte aglomerarea 
de concursuri în a doua parte a 
anului a dus ia obosirea nervoasă 
a trăgătorilor.

Deși cunoștea faptul că o parte 
din cei selecționați nu confirmaseră 
valoarea în cursul anului, biroul fe
derației a dovedit lipsă de orientare, 
hotărînd trimiterea unui lot prea 
numeros la campionatele mondiale. 
Federația n-a tras la răspundere pe 
trăgătorii selecționabili pentru rezul
tatele slabe dinaintea campionatelor 
mondiale și însuși secretarul federa
ției s-a lăsat prea ușor convins de 
justificările unor trăgători sau de 
argumentările antrenorilor. De ase
menea, criteriul de selecție pentru 
marile concursuri a fost defectuos, în- 
curajindu-se „senatorismul de drept", 
în dauna creșterii simțului de răs
pundere pentru realizarea de perfor
manțe valoroase.

Am evidențiat la început activita
tea destul de rodnică a unor secții 
ca cele de la C.S.M.S. Iași, Petrolul 
Ploiești, Olimpia Brașov, atit pentru 
grija manifestată în dezvoltarea tiru
lui de mase, cit și pentru cel de 
performanță. Pare de necrezut, dar 
este o realitate, că nu putem spune 
cuvinte de laudă și despre cluburile 
bucureștene, mai ales despre Steaua 
și Dinamo, ale căror secții constituiau 
pină de curind pepiniera de cadre 
tinere pentru loturile reprezentative. 
Sectoarele tehnice ale acestor cluburi 
au acordat prea puțină atenție sec
țiilor de tir și nu au tras la răspun
dere pe antrenori pentru lipsa de
preocupare în direcția ridicării de
vîrfuri sportive. De asemenea, în
anul 1962, trăgătorii fruntași din cele 
două cluburi au obținut în concursu
rile interne și internaționale rezul
tate cu mult sub posibilitățile lor. 
Ne referim îndeosebi la N. Rotaru, 
M. Ferecatu, I. Văcaru, M. Rusescu,
T. Ciulu și alții. In concursurile in- 
tercluburi de la Praga și Budapesta, 
trăgătorii de la Steaua și Dinamo au 
ocupat locuri necorespunzătoare, deși 
în formații se găsea marea majori
tate a componenților reprezentativei 
noastre pentru campionatele mondiale. 
Este inexplicabilă atitudinea acestor 
cluburi față de tirul feminin. Au fost 
cazuri cînd în unele concursuri in
terne abia s-a reușit să se formeze 
o echipă feminină. Menționăm, de 
asemenea, că in echipa de pistol vi
teză a clubului Dinamo există o at
mosferă neprielnică spiritului colec
tiv.

Ne găsim în fața unui obiectiv Im
portant : Jocurile Olimpice de la 
Tokio. Anul preolimpic ne pune în 
față și alte două evenimente spor
tive de seamă: campionatele mon
diale de talere și campionatele euro
pene la celelalte categorii de arme. 
Trăgătorii noștri au suficiente posi
bilități să dovedească adevărata lor 
valoare. De altfel, planul de măsuri 
al federației de tir pe anul 1963 are 
menirea să ducă la o activitate mult 
mai rodnică. Pentru îndeplinirea lui 
este necesar însă ca toate comisiile 
regionale, raionale și orășenești, cole
giile centrale, toate cadrele tehnice, 
precum și trăgătorii să depună mun
că susținută, pasiune, în vederea creș
terii tirului nostru sportiv atît pe 
plan intern cit și internațional. Fe
derația de specialitate trebuie să ve
gheze atent asupra procesului de 
instruire pentru a nu se mai repeta 
greșelile din anul trecut, să ia de 
urgență măsuri pentru îngreuierea 

condițiilor de antrenament la poli
gonul Tunari și să revizuiască mai 
ales instalațiile de la talere și sheet 
care se pare că nu mai corespund 
cerințelor. Este necesar, de asemenea, 
să se tipărească cît mai curînd un 
regulament al concursurilor de tir, a 
căruț lipsă se face simțită.

V. GODESCV

loc la patinoarul artificial, între 20 și 24 
februarie a. c. *

AZI
Patinoarul artificial din parcul „23 | 

August" este deschis pentru public azi 
de ia ora 14—16 și mîine de la ora 10—13.

★
Centrul de inițiere la înot pentru co

pil între 5—10 ani funcționează zilnic 
la bazinul acoperit Floreasca. Informa
ții, la telefon lL64.(t6. •

- E Uptm-mh^a - =

TINERETUL LA ÎNĂLȚIME
întrecerile sportivilor noștri în campio

natul republican de patinaj viteză au fost 
simțitor influențate de starea proastă 
a gheț ii. Dar, chiar și în aceste condiții 
ne-am putut formula o părere asupra 
stadiului de pregătire a patinatorilor ca 
și asupra perspectivelor de dezvoltare 
a acestei discipline sportive în viitorul 
apropiat.

Comparativ <u edițiile precedente ale 
campionatului, la cea actuală s-a înre-

„Cupa Steaua" începe astăzi
Deși nu sîntem în plin sezon com- 

petițional de tenis, iată că în mai puțin 
de o lună au avut loc două concursuri, 
„Cupa de iarnă* și turneul de verificare, 
iar astăzi începe o altă întrecere, „Cupa 
Steaua*. înseamnă că forul de specia
litate, FRT, împreună cu cluburile au 
înțeles utilitatea organizării unui nu
măr cît mai mare de competiții, mijloc 
nimerit de verificare a stadiului de pre
gătire a sportivilor.

„Cupa Steaua* va reuni la start ma
joritatea fruntașilor noștri, mai puțin 
Țiriac și Mărmureanu aflați la Buda
pesta. Astfel spectatorii bucureșteni vor 
putea urmări evoluția unor jucători cu- 
noscuți ca Bosch — clștigătorul con
cursului de verificare — Julieta Namian 
— campioană a țării — C. Năstase, D. 
Viziru, Boaghe, Serester, Eleonora Ro- 
șianu, Bardan, Dron, 1 lie Năstase, Ma
riana Ciogolea, Ecaterina Horșa, Cris
tina Doboșiu etc.

Jocurile încep azi de la ora 16 și 
mîine de la ora 15. Toate meciurile se 
desfășoară în sala clubului Steaua din 
calea Plcvnei 114.

UNDE MERGEM?
AZI, IN CAPITALĂ

HANDBAL IN 7: Sala Floreasca. de 
Ia ora 16,30: Metalul 23 August — 
l.S.E.M. (f) ; Vestitorul — Spartac Con
stanța (f) ; Știința — Portul Constanța 
(m) ; Unirea Fabrica de ace — 'P.T.T. 
(m).

VOLEI: Sala Ciulești, de la ora 16: 
Olimpia — Voința (f) ; Metalul — 
\ oința (f) ; Sănătatea — Aurora (f); 
Electronica — Voința (m) ; Semănătoa
rea — M.T.Tc. (m).

SCRIMĂ : Sala de la stadionul Repu
blicii, de la ora 17 : faza pe Capitală 
a campionatului republican de juniori, 
categ. I la floretă.

HALTERE : Sala Dinamo II, de la 
ora 18 : Faza orășenească a campionatu
lui republican individual la juniori.

BASCHET: Sala Dinamo, de Ia ora 
17,30: Progresul — Politehnica Cluj 
(m) ; Steaua — Știința București (m)
— meciuri în cadrul campionatelor re
publicane.

ATLETISM : Sala Floreasca II, de la 
ora 8 și 13: concursul republican de 
sală pentru juniori și junioare.

MÎINE, IN CAPITALĂ
ATLETISM : Sala Floreasca II, de Ia 

ora 8,30: concursul republican de sală 
pentru juniori și junioare.

BASCHET: Sala Giulești, de la ora 
9 : Unirea — S.S.E. Constanța (f) ; 
Rapid — Știința Timișoara (f) ; Rapid
— Știința Tg. Mureș (m) — meciuri 
în cadrul campionatelor republicane.

Sala Floreasca, de la ora 16: Pro
gresul — C.S.O. Crișana Oradea (f) ; 
Olimpia — Voința București (f) ; Ști
ința — Voința Brașov (f) ; Dinamo — 
C.S.O. Galați (m) — meciuri în cadrul 
campionatelor republicane.

HALTERE: Sala Dinamo II, de la 
ora 10 : Faza orășenească a campiona
tului republican individual de juniori.

LUPTE : Sala Dinamo, de la ora 9: 
întreceri în cadrul „Cupei 16 Februarie* 
cu luptători din lotul olimpic și lotul 
R.P.R.

SCRIMĂ: Sala de la stadionul Repu
blicii, de la ora 9 : Faza orășenească a 
campionatului republican de juniori cat. 
I la floretă. ‘ ‘.

VOLEI : Sala Ciulești, de la ora 14: 
Globus—-Frigul — Vulcan (m) ; Grivița 
Roșie — C.S.P. (rfi) ; C.S.A. III — 
IPROMET (ml^PROFIL — Sănătatea 
(in) ; Confecția —1 'Țchn^omctal (m).

HANDBAL : Sâla^ Floreasca, de la 
ora 9 : Vestitorul - — Spartac Constanța 
(f) ; Știința — Portul-Constanța (m) ; 
Rapid — S.S.E. Ploiești (f) ; finala 
masculină a „Cupei 16 Februarie* ; Me
talul 23 August — Fabrica de timbre 
(O-

MIINE, IN ȚARĂ
BASCHET: IAȘI: Voința — Știința 

Cluj (m) ; CRAIOVA: Știința — Dina
mo Oradea (m) ; TIMIȘOARA : Știința
— Farul Constarffa (m) ; BRAȘOV: 
Steagul roșu — A.S, Roman (m) ; ORA
DEA : Voința — Voința Tg. Mureș (f) ; 
TG. MUREȘ : Mureșul — Știința Cluj 
(f) — meciuri în cadrul campionatelor 
republicane. 

gistrat un vizibil progres. Deși rezultatele 
obținute nu vin să întărească afirmația 
de mai sus, o serie de fapte ne fac to
tuși să privim cu optimism viitorul pa
tinajului nostru de viteză.

De pildă, un lucru îmbucurător l-a 
constituit prezența la startul probelor a 
unor tineri sportivi din Cluj, Tg. Mureș 
și Brașov, mult mai bine pregătiți decît 
în anii precedenți. Autentice talente, cu 
o alergare corectă, tinerii despre care 
vorbim s-au situat prin comportarea lor 
în imediata apropiere a patinatorilor vi- 
teziști fruntași. Astfel o surpriză plă
cută a constituit-o victoria finală a 
lui Ion Roșea (Știința Cluj) la cate
goria juniori 17—18 ani în urma celor 
două succese de prestigiu obținute de 
el în probele de 3 000 și 5 000 metri. 
Tot ca o surpriză am înregistrat com
portarea excelentă a lui Șt. Papp (Mu
reșul). El a reușit să cucerească titlul 
de campion R.P.R. la seniori în proba 
de 10 000 m în maniera unui maro 
maestru. Maria Mathe (Mureșul), cam
pioană absolută de junioare 17—18 ani 
a realizat în proba de 3 000 m, un timp 
cu numai 3 zecimi de secundă mai slab 
decît cel obținut pe aceeași distanță 
de campioana absolută la senioare Eva 
Farkas. Eleonora Laurențiu, tot de la 
Mureșul, la categoria de vîrste 15—16 
ani, a depășit-o în proba de 500 m pe 
campioana probei la junioare 17—18 
ani Svetlana Busuioc, cu aproape 4 
secunde,

Eleonora Laurențiu, Maria Mathe, Șt. 
Papp și Ion Roșea menționați aci sînt 
însă doar o parte dintre patinatorii ti
neri care ne-au impresionat, dovedind G. ȘTEFANESCU

Sâptămîna viitoare pe ecrane

CINCI OAMENI LA DRUM
::iOÎ 
. '-Li-

O producție a studioului cinematografic „București"

Scenaaiul: Nicolae Țic, Eugen Imaginea: Aurel Samson 
Mândrie, Mircea Dragon, Muzica: Theodor Grigoriu 

flegia: Mircea Drăgan Decoruri: Arh. Liviu Popa
■ - ■ .". '

în rolurile principale: Lira Gheorghiu, Colea Răutu, Ștefan Ciubotă- 
rașu, George - Calboreanu, Ilarion Ciobanu, Costel C^m^tantinescu, 
George Măruță, Fory Eterle, Toma Dlmitriu, V. Ronea, Sandu Sti- 
claru, Boris Ciornei, Dinu Gherasim, George Mottoi.

studioului

Imaginea : George Cornea 
Muzica : Pascal Bentoiu

Radu Co
Barta

i
cinematografic „Bucur-eși*

Scenariul: Nicolae Țic, 
sașii, Gabriel 

: Mihai Bucur, Gabriel Barta

Cu : Lazăr Vrabie, Ilarlon Oiobanu, Ion dprian, Victor Rebengiuc, 
Aurel Ciorann, Lucia Mara, Dana Comnea, Rodica Tăpălagă, Marcel 0 
Anghelescu, Sandu Sticlaru. 7

X

<9

K

$ Regia : 

" ' A ' .
' ' Mr .

O producție a

prin comportarea lor preocuparea an
trenorilor din centrele respective pentru 
buna pregătire a elevilor lor.

Iată acum clasamentele generale ale 
acestui campionnt :

SENIORI : 1. Emilian Papuc (Dinamo 
București) 223,600 pct. campion absolut;
2. Zoltan Szekcly (Știința Cluj) 225.070 
pct. ; 3. Dan Lăzărescu (Dinamo Bucu
rești) 227,618 pct, ; 4. Șt. Papp (Mu
reșul) 229),611 pct. ; 5. C. Komjatszegi 
(Știința Cluj) 230,716 pct. ; 6. Ă. Okos 
(Voința Brașov) 230,958 pct. : 7. P. 
Tivadaru (Știința Cluj) 232,930 pct. ; 
8. L. Gali (Mureșul) 235,086 pct.; 91. 
V. Mureșanu (Dinamo București) 
236,925 pct. ; 10. St. Demeny (Dinamo 
București) 254,400 pct.

SENIOARE : 1. Eva Farkas (Mure
șul) 245,516 pct. campioană absolută ;
2. Cri sta Tracker (Voința Brașov) 
263,149 pct.

17—18 ani băieți : 1. I. Roșea (Știința 
Cluj), campion absolut de juniori, 
236,510 pct. ; 2. V. Sotirescu (Dinamo 
București) 236,679 pcL ; 3. M. Farkas 
(Mureșul) 250,063 pct. ; 4. M. Macrin 
(Dinamo București) 252,749 pct. ; 5. Fr. 
Bakcsi (Mureșul) 257,796 pct.

17—18 ani fete : 1. Maria Mathe (Mu
reșul) 270,016 pct., campioană abso
lută de junioare; 2. Svetlana Busuioc 
(Dinamo București) 291,366 pct.; 3. 
S uza na Pall (C.S.M. Cluj) 300,016 pct

15—16 ani băiețț : 1. V. Patraulea 
(Dinamo București) 230,683 pcL ; 2. 
AI. Spitzer (Mureșul) 239,200 pcL;
3. D. Uțiu (C.S.M. Cluj) 245,166 pct.



Recorduri șahiste

statisticile 
însă că

internaționale : Hastings 
1919 _ 10V2 -din 11 par
tide și Barcelona 1929 — 
I3V2 din 14. Dar aceste 
două concursuri nu au 
reunit pe cei mai buni 
șahiști ai timpului, 
aceea, scorul record 
ținut într-un concurs 
ternațional de mare 
vergură continuă să
considerat cel al lui Ale
hin, realizat la San 
Remo în 1930 : 12 vic
torii și 2 remize în 14 
partide jucate contra ce
lor mai puternici maeștri 
a't vremii. In anu] 
mător, la Bled, 
stabilește un nou 

de asemenea 
pînă acum 

urmă cu...
al doilea

De 
ob- 
in- 
an-
fie

SPORTIV
Ilie Oană a împlinit 25 de ani
Acum o lună, la Buda

pesta, cînd Ferencvaros 
elimina Sampdoria din 
Cupa Tîrgwilor, cu 6— 
doi antrenori rominl — 
Oană si Covaci — se aflau 
în tribuna Nep stadionului 
pentru ; 
trebui 
ca să 

Albert 
să le < 
ale lui 
sau Badea.

In pauză, antrenorul Co
vaci l-a prezentat pe Oană 
antrenorilor și ziariștil-or 
maghiari, adăugind: „Prie
tenul meu Oană e de 25 
de ani jucător și antrenor 
la Petrolul. Asta reprezin
tă un record rominesc". La 
care unul din amfitrionii 
maghiari a ridicat din 
sprîncene, a zîmbit și a 
răspuns : „Eu aș zice că 
e un record mondial !“

★

Intr-adevăr, Ilie Oană a 
îmbrăcat pentru prima 
oară tricoul petroliștilor 
în vara lui 1937, cam pe 
cînd se nășteau Dridea și 
Tabarcea. Așadar, în vara 
trecută, mai precis în au
gust, Oană a împlinit 25 
de ani la Petrolul. 15 ani 
pe extremă și 10 în tre
ning. Dacă s-ar oferi o 
cupă pentru fidelitate, Ilie 
Oană ar 
ținător.

nul boxei lui „Genu" Ior
dache și locul fiecărui lu
cru în parte...

— N-ai avut tentații din
afară ?

a vedea cam ce va 
să facă Petrolul 
reteze aripile lui 

sau Fenj'vessr și 
desfășoare pe cele 

L Anton Munteanu

— Ba da. A încercat Ve- 
nusul, a încercat ITA, a 
încercat chiar și Slovan 
Bratislava. Era vorba de 
mine și de Pepelea. Dar 
a fost în zadar. Acum anii 
au trecut, dar vestiarul, 
sau cu alte cuvinte spiri
tul de echipă a rămas. Am 
văzut nu de mult repro
dusă intr-un ziar de-al 
nostru o fotografie cu 
Planicka, Kopecki și alți

— Arată-mi și mie o 
poză. Pe cea mai frumoa
să.

— In cuvinte. Cea mai 
frumoasă e parcă tot a- 
ceea din noiembrie 1933, 
cînd am făcut 1—1 cu Un
garia, iar eu am jucat în 
locul lui ..Binduț". Intîm- 
plarea a făcut ca după 21 
de ani, tot în noiembrie, 
fiind antrenor al echipei 
naționale, noi am izbutit 
acel 1—2 cu Ungaria, pe 
„23 August", care a fost, 
în fond o victorie mora
lă...

— Pentru că am trecut 
de la jucător la antrenor, 
spune-mi e aportul

A produs uimire pro
centajul de sută la sută 
realizat de campioana 
mondială Nona Găprin- 
d aș vi li în turneul in
ternațional de șah de la 
Beverwijk. Este fără în
doială un record absolut 
in materie, aidoma celui 
de 400 de puncte la tir.

Consultînd 
am constatat
acest procentaj s-a mai 
întîlnit în 
Alehin, de pildă, a de
venit campion al Mos
covei în 1919, obținind 
victorii în toate cele 11 
partide susținute, iar 
Olimpiada de la Ham
burg din 1930 a înche
iat-o cu 9 p. din 9 par
tide. Marele său rival 
Capablanca a cîștigat de 
trei ori campionatul Sta
telor Unite, realizînd 
procentajul maxim :
1910 - 7 din 7, 1913 — 
13 din 13 și 1914 — 5 
din 5 ! El deține două 
performanțe cu totul re
marcabile și în turnee

întreceri.

ANDREI MAKAROV, HU
NEDOARA. — Dv. sesizați 
faptul că s-ar fi publicat 
date contradictorii la ru
bricile sportive, în legătu
ră cu Penti Nikula. Și ne 
întrebați care este ade
vărul : are 68 de kg și 
1.80 m înălțime, sau da
tele corespunzătoare sînt 
70 și 1,79? Datele sînt prea 
apropiate pentru a putea 
spune 
După 
unui

i că se... contrazic, 
cum știți, greutatea 
om nu este chiar 

Și, la urma urmelor,

— N-a

Scump și... nu face!

fi primul ei de-

mine. Ai să 
că sînt prea 
dar mă gîn- 

cu emo-

Donald Jackson, jucător 
de fotbal la FC. Beres- 
ford, a fost rugat de clu
bul său să retină în An
glia de la o distanță de... 
3 500 km, dintr-o locali
tate unde se afla în interes 
de serviciu, pentru a lua 
parte la un important joc 
de campionat. Bine înțeles 
că spezele de călătorie ur
mau să

ub.
Echipa 

chel tui se < 
pentru a 1 
Jackson, 
acel meci 
I—0, prinlr-un gol înscris 
în proprie poartă. Autorul 
golului nu era altul decît... 
Jackson.

fie suportate de

Beresford care 
o groază de bani 
aduce pe Donald 

a pierdut însă 
t cu scorul de

ur- 
Alehin 
record 
neega- 
lăsînd 
puncte5V2

clasat. La 
de partide 
a cîștigat

11 remize, 
înfrîngere. 
Gh. Dima 
care s-a

; aceasta
în continuare 

bun 
de o 
într-o

lat 
in 
pe 
Bled, din 26
jucate Alehin 
15 și a făcut 
fără vreo

Cititorul 
București, 
teresat de 
întreabă 
care este cel mai 
rezultat obținut 
șahistă romînă 
competiție internațio
nală ? Elisabeta Polihro- 
niade a reușit în meciul 
Romînia—Polonia 51 2
puncte din 6 partide sus
ținute.

Și acum, la cererea 
aceluiași cititor, iată ta
belul jucătorilor și ju
cătoarelor din țara noas
tră care au calificarea 
de maeștri internaționali:

Victor Ciocîltea, Theo
dor Ghițescu, Dolfi Dri- 
mer, dr, Octav Troianes- 
cu, Ion Bălanei, Ștefan 
Erdeli, Alexandra Nico
lau, Elisabeta Polihronia- 
de, Margareta Teodores
cu, Maria Pogorevici.

Lista rămîne, firește, 
deschisă...

Medicinanici înălțimea, 
stabilit că. în 
nului, omul scade în înăl
țime mai bine de un cen
timetru. Personal, regret 
că. dormind, n-am putut 
observa aoest lucru, r 
e perfect adevărat !

CALIN NICU, ARAD.
In campionatul italian de 
fotbal retrogradează în 
„B-* ultimele trei clasate 
din categoria A și promo
vează trei echipe din „B ‘.

din 
in- 
ne

a
timpul som-

UN GRUP DE ELEVI 
DIN COMUNA ZELIN. — 
In primele două meciuri 
din cadrul Balcaniadei de 
fotbal din
Bulgaria și 1-0 cu Grecia), 
noi ’’ ' ‘ ’
rea
Vogi, Albu — Robe, Stein
bach. Lacatoș — Bindea, 
P. Vilcov, Ciolac, Bodo- 
la, Dobai. In ultimul meci, 
cm Iugoslavia, Moraveț și 
Kotormani i-au înlocuit pe 
Robe și Steinbach, iaj 
Covaci a intrat în linia 
de atac în postul de in- 
ter-dr eapta.

PETRU SUCI, 
— 1) Maestrul
sportului, Iosif 
schi, actualul antrenor al 
U.T.A., exce-

fost monoton?
— Vezi... „monotonia" 

asta e lucrul cel mai de 
preț pentru 
spui poate 
sentimental, ____
dese întotdeauna __ _____
țle la vestiarul nostru pe
trolist. n revăd și astăzi 
pe Pepelea. Aș putea să-ți 
reproduc cu precizie felul 
în care îșl lega cravata... 
II aud și astăzi pe 
Flamaropol cîntînd 
duș „F

Oameni care „se joaca
cu sutele de kilograme

Mișu 
sub

T „Dă-mi adresa dumi- 
tale“... Aș putea să-ți în
șir toate șotiile lui Gorgo- 
rin, și la victorie și la în- 
frîngere... Aș putea să-ți 
reconstitui milimetric pla-

;.IMPORT-EXPORT“
Conducătorii boxului 

australian s-au gîndit că 
n-ar fi rău să-l invite pe 
continentul lor pe boxerul 
american Sem Alghier, pen
tru a încrucișa mănușile 
cu campionul australian 
Rok Gatelar. în ajunul 
meciului unul dintre orga
nizatori l-a chemat de-o 
parte pe Alghier și i-a 
șoptit:

— Fii atent, dacă vei 
învinge pe Rok nu vei pri
mi nici un cent. Nu-ti vom 
plăti nici măcar biletul de 
întoarcere în America. Pu- 
gilistul american a înțeles 
ce i se cere și, a doua zi, 
după numai 25 de secunde 
de luptă, el a rămas în
tins la podea, pierzînd prin 
K.O, Se înțelege că Al
ghier ■ obținut un bilet 
la cel mai bun vapor, ca
douri etc. A juns acasă în
să, el s-a adresat Federa
ției internaționale, care, ca 
primă măsură, a decis des
calificarea boxerului ame
rican. Afectat de această 
măsură Alghier a exclamat: 
„Australienii mi-au spus 
că această șmecherie au 
învățat-o de la americani, 
dar se vede că ei au de- 
săvîrșit metoda*.

Oricum însă faptele sînt 
grăitoare în ce privește 
moravurile sportului capi
talist.

foștî internaționali ceho
slovaci la o masă, într-o 
berărie. Se vede că foto
reporterul praghez a fost 
mai operativ decît ai noș
tri. Pentru că micile noas
tre agape oferă și ele 
destule puncte de atracție. 
Și sîntem chiar mal mulțl. 
Pepelea, Bărbulescu, Fla
ma ropbl, Iordache, Traian 
Ionescu, Drăgan, Tănăseg- 
cu, Gică * 
se adună 
tiarul de 
Și-atunci, 

încep _
— Ce povești ?
— Amintiri. De tot

Iul. Iordache îi reproșea
ză lui Flamaropol că a- 
cum cincisprezece 
„în după-amiaza

Andrei. Uneori 
aproape tot ves- 
acum 20 de ani. 
țin-te nenicule, 

poveștile...

fe-

anl, 
_________ aceea 

ploioasă de pe Giulești44, 
cînd atacam poarta 
spre potcoavă, 
paseze lui, ,,a 
ochii fetelor", 
să pierdem un 
Flamaropol nu 
cuzația, susținînd că Ghiu- 
rițan era gata de Intercep
ție... și intervin ceilalți... 
Și-așa, ceasuri în șir, răs
foim un album pe care 
îl avem în minte fără să-1 
mai deschidem.

din-
în loc să-i 
driblat de 
făcîndu-ne 
punct... Și 
acoeptă a-

stabilității antrenorului in 
timp ?

— Mai e nevoie s-o spun? 
Valoarea tehnică a unor 
jucători o poți afla într-un 
an, sau chiar în mai pu
țin. Dar caracterele sînt 
mai greu de aflat Și încă 
mai greu de unit. La noi 
la petrolul, opt jucători — 
Sfetcu, Pahonțu, Fronea, 
Dumitru și Anton Muntea
nu, Dridea, Tabarcea 
Florea joacă de șapte 
împreună.

— Un pronostic...
— Să lăsăm pronosticu

rile. Mai bine te rog oeva.
— Ce anume ?
— Să-ți scriu 

ierea. Dacă e 
litere mari.

— Te rog.
— Sînt doar 

vinte. ECHIPA 
M-A RIDICAT 
CÂTOR ȘI CA 
NOR. IN FOTBAL, ȘI NU 
NUMAI IN FOTBAL, FARA 
COLECTIV NU REPRE
ZINȚI APROAPE NIMIC.

...Nea Ilie, 
tea mari se 
zale.

IOAN
Foto 1

un
u-
de 

o
cele

eu înche- 
posibil cu

cîteva cu- 
PETROLUL 
SI CA JU- 

ANTRE-

literele aoes- 
numesc ver-

CHIRILA
V. Bageac

In timp ce pentru 
om obișnuit ridicarea 
nui pachet de 15—20 
kilograme reprezintă 
problemă dintre
mai dificile, halterofilii 
se „joacă*4 cu... kilogra
mele ajungînd să ridice 
bare de peste 200 kg.

In momentul de față, 
8 halterofili au atins sau 
depășit „limita44 celor 
500 kg. Ca totalul celor 
trei stiluri). Primul a 
fost americanul Anderson 
care în 1955 a totalizat 
512,5 kg. In prezent, cla
samentul celor opt se 
prezintă astfel î Iuri Vla
sov (U.R.S.S.) 550 kg
(1961), 2. Norbert Sche- 
manski (S.U.A.) 537,5 kg 
(1962), 3. Paul Anderson 
(S.U.A.) 533 kg (1956), 4. 

-J. Bradford (S.U.A.) 512,5 
kg (1960), 5. G. Jabotinski 
(U.R.S.S.) - 512,5 kg, 6. A. 
Medvediev (U. R. S. S.)

1N PATRU
Voleibalistul Ion Stfinescu de 

la Clubul sportiv școlar București 
este codaș la învățătură

carte observăm ușor 
n-a prea fost „ridicător*

La
Că
Mai bine dinsul — ați ghicit 
A preferat „trasul"... la fit!

La asociația Avintul Pipera 
bazele sportive sînt neîngrijite

Pipera știu — fireșteLq
Pot să-mi dau chiar și cuvîntul 
Că
De

terenu-l îngrijește
o vreme doar A...vîntul !

I. CHIVU
I 

Boberii Ion Panțuru și Gh.
Maftei au cucerit în Austria „Cu
pa Mondială a Tineretului"

Pe-al omătului covor
Au gonit vijelios,
Iar la urmă bobul Zor
Ne-a adus un... rod frumos !

RÎNDURI
Gimnastica In producție a fost 

dată uitării la 
din Iași.

Justificările ce vor 
Cei 
La 
Noi

executarea unei astfel de 
lovituri. Dar, spre deose
bire de alții, n-a făcut 
din asta un obicei ! 2) 
Nu. 3) Tot... nu !

GHEORGHE BOANCA, 
UZINELE VULCAN, BUCU
REȘTI. — 1) Frații Dridea 
sînt originari din Ploiești. 
2) Care este cel mai bun 
rezultat obținut de Petro
lul într-o competiție in
ternațională ? Sînteți gră
bit ? Nu vreți să ne pă- 
suiți cu răspunsul pînă 
se termină „Cupa orașe
lor tîrguri"? Poate că a- 
tunci vom avea ocazia sa 
vă dăm un răspuns exact 
și... plăcut ! De acord ?

GH. DAVID, PĂLTINIȘ. 
— 1) Cele mai importan
te fragmente din cartea 
„Eu sînt pele“ au fost pu
blicate anul trecut, în co
loanele „Magazinului" nos
tru. Socotiți necesară a- 
pariția întregii lucrări în 
limba romînă ? Noi, nu ! 
2) Florin Gheorghiu este 
legitimat la Știința Bucu
rești, Alexandru Gunsber- 
ger la Știința Timișoara, 
iar Alexandra 
face parte din 
rea-Bu cure ști.

M. SEVER. 
In 1954, cînd 
Cupa R.P.R., 
finală pe 
rești cu

Nicolau 
clubul Unl-

REȘIȚA. — 
a cîștigat 

învingînd în 
Dinamo Bucu- 

2-0, Metalul Re
el Îmi na se „pe par- 
pe Știința Timiș oa-

am aliniat următoa- 
formație : Șepci —

1933 (7-0 cu

BRAȘOV, 
emerit al
Petschov-

(V. CH.)

507.5 kg (1958), 7. D. Ash
man (S.U.A.) 503,5 kg, 8. 
G.
500 kg (1956). In 
se pare că lista 
mări la 10. Doi 
halterofili sînt în 
realizării celor 500 kg. 
Este vorba de cunoscu
tul aruncător de greutate 
Gary Gubner (S.U.A.) cu
497.5 kg și tînărul halte
rofil sovietic Eugen No
vikov cu 492,5 kg, fiul 
fostului halterofil de ca
tegorie grea, Igor Novi-

Selvetti (Argentina) 
curînd 
se va 
tineri 

pragul

lent șuter, în general, șl 
un temut executant al lo
viturilor de la 11 metri; 
în special. Asta nu în
semnează că nu i s-a în- 
timplat și lui să rateze

Locomotiva
4-0 și pe 
Formațiile 

ME- 
Zarid— 

Teodorescu, Poto-

rd
Tg. Mureș tu 
C.C.A. cu 1-0. 
echipelor finaliste : 
TALUL REȘIȚA î 
Chirilă, ~ .
ceanu — Munteanu, Apro— 
Jojart H, 
lova.11
NAMO BUCUREȘTI : Con- 
stantinescu — Szokd, Bă- 
cuț H, Fodor — Călinoitij 
Băcuț I — Barta, Nicu- 
șor, Ene I, Ozon (Neagu)j 
Sura. Cele două goluri au 
fost înscrise de Seleș.

ȘTEFAN ARMEANU, 
'T'G.-JIU. — 1) După cum 
-a mai arătat, „Cupa Ju- 
es Rimet" intră definitiv 
n posesiunea echipei care 
cîștigă de trei ori cam
pionatul mondial de fot
bal. Ce se va întîmpla 
după aceea ? Nu fiți în
grijorat : F.U.A. va a- 
corda o nouă cupă. Dar 
nu e important cine dă 
cupa. Cine o cîștigă, da!...

PETRU PASCHEN, SI- 
GHET. — Fotbalistul Ti
tus Ozon, de la Rapid, 
are 37 de ani. Pînă la cei... 

al lui Stanley Mathews 
este cale lungă ! A jucat 
de 23 de ori în echipa na
țională. A jucat „în tine
rețe" la Unirea Tricolor, 
iar după aceea la Dinamo 
București, Dinamo Brașov 
și Progresul.

FLORICA MARIN. CO
MUNA BRASTAVATU 
CAPITANESCU, HUNE
DOARA. I. C. CIMPINA, 
GH. OBEADA, R. SARAT, 
RUDOLF KOZMA. PET RI
DA. — Veți primi răspuns 
detailat prin poștă.

cu 5-1, pe

Mioc, Urcan, 
(Vida). Seăeș. DI-

v.

ION POSTAȘU

PE PISTA DE GHEATA.

CU 100 DE KM PE ORA

Fabrica de țigarete

t rime te 
de țigaretede la Fabrica 

criticile-acestea-ntemeia>te. 
de pe acuma știm că sint».

„fumate
Anul trecut consiliul raional 

UCFS Titu a organizat doar două 
duminici sportive.

Plăcindu-le să stea in tihnă 
Și fără cel mai mic efort 
Ptuminicile de odihnă
Ei le aplică... ji la sport 1

V. D. POPA
Recordul regiunii Banat la înăl

țime băieți este de 1,89 m.

Cam mic recordul, n-am 
Ca să le vin în ajutor 
Propun ca-n regiunea lor
Să meargă... Ioli să-l ridice

C. MAZILU
Săritorul cu prăjina s-a logodit.

Desen de Fred Ghenădescu

Pe pista de gheață a sta
dionului gonesc motoci
cletele. e. Pare imposibil, 
dar viteza atinsă de con- 
curenți se ridică la peste 
100 de kilometri pe oră. 
Aceasta s-a întîmplat la 
Moscova, la începutul lunii 
februarie, la concursul do
tat cu „Cupa Federației 
internaționale de motoei- 
clism“. La întrecere au par
ticipat sportivi din
U.R.S.S., Finlanda și Sue
dia, țări în care 
sport este 
țional.

In ambele 
cursului cel 
dovedit a fi
dov, șofer din orașul Ufa, 
care a întrecut, printre al
ții, concurenți reputați din 
Suedia și Finlanda. După 
un nou concurs organizat 
în orașul Ufa, etapa finală 
a competiției va avea loc în 
Suedia.

accst
socotit tradî-

zile ale con- 
mai bun s-a 

Boris Samoro-
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Petrolul a întrecut pe Panathînaikos 
cu 1-0 (1-0)

Hocheiștii reprezentativei de tineret 
a R P. Polone evoluează la București

In continuarea turneului in Grecia, 
echipa Petrolul Ploiești a susținut joi 
cel de-al doilea joc la Atena, in com
pania liderului campionatului grec, 
Panathînaikos Meciul a fost animat, 
cu multe faze spectaculoase, plăcind 
celor peste 10.000 de spectatori care 
au urmărit intilnirea. Ploieștenii au 
repn: tat o frumoasă victorie cu scorul 
de 1—0 (1-0), prin punctul marcat de 
Dridea I în minutul 31. Centrul ata
cant ptoieștean a reluat cu capul o 
centrare a lui D, Munteanu, lansat 
in atac pe aripa dreaptă.

Petrolul a lăsat o bună impresie. 
Ca ansamblu, echipa a funcționat sa
tisfăcător, dar deficiențele la capito
lul rezistentă fizică au făcut ca la 
sftrțitui meciului ploieștenii să slă
bească ritmul.

A jucat următoarea formație :
Sfetcu — Pahonțu (min. 35 Ivan). 

Fronea, Florea — D. Munteanu, Ni- 
colae Dumitru — Stănoaie (min. 46 
Zaharia). Badea, Dridea I, Tabarcea, 
A Munteanu.

Plasticul a „omorit" săritura cu prăjina!

Marți 19 februarie, Petrolul susține 
ultimul joc in Grecia, impotriva for
mației A.E.K. Ploieștenii pleacă apoi 
in Iugoslavia, unde vor juca la 21 fe
bruarie cu Partizan la Belgrad și la 
24 februarie cu Spartak la Subotița.

Din Iugoslavia ei vor pleca spre 
Budapesta unde este programată, la 
27 februarie, prima partidă din ca
drul „Cupei orașelor-tirguri”, cu Fe
renc varos.

• Echipa de juniori Progresul 
București a sosit la Viareggio. Azi 
jucătorii romini debutează in cadrul 
celui de-al 15-iea turneu tradițional 
organizat aici, intilnind echipa italia
nă Sampdoria, în orașul Pisa. Retu
rul acestui joc va avea loc luni la 
Spezia.

• Farul Constanța pleacă marți 19 
februarie intr-un turneu in R.D. Ger
mană. Luni seara sau marți diminea
ța va pleca și Progresul București In 
R.P. Bulgaria. S. C1OHOTARU

Și sfîrșitul acestei săptămini este... 
darnic cu amatorii de hochei din Ca
pitală. Pe patinoarul artificial din 
parcul „23 August", azi și mîine, vom 
putea asista la două interesante în- 
tîlniri intre selecționatele de tineret 
ale țării noastre și R.P. Polone.

Primul meci se dispută astă-seară, 
cu începere de la ora 19. Echipa noas
tră va alinia următoarea formație: 
Crișan, Crihan, Fogoroș, Balint, L. 
Vacar, Barbu 1 Ciobotaru, Florescu, 
Ioanovici, Otvoș, Cazan I, C. Antal, 
Ștefanov, Mihăilescu, Niță, Rigo.

A doua partidă, cea de mîine, pro
gramată la ora 18, se anunță, desigur, 
la fel de interesantă și spectaculoasă.

Hocheiștii polonezi dornici de un 
rezultat bun prezintă o garni
tură redutabilă. Valoarea hocheiului 
polonez este binecunoscută și din 
această cauză jocurile sînt așteptate 
cu un interes legitim.

Ambele întllniri vor fi conduse de 

arbitrii cehoslovaci J. Pazout și J. 
Kmavec, care au mai arbitrat recent 
la București.

C. ANTAL 
văziiji de Neagn Radulescu

Cei 5,10 metri, realizați recent de 
Penti Nikula, la săritura cu prăjina, 
continuă să provoace sumedenie de co
mentarii in lumea atletismului. Cum 
eate și firesc, se dă atletului finlandez 
considerația cuvenită pentru o aseme
nea performanță, dar specialiștii de 
pretutindeni — In marea lor majoritate 
— nu uită să se Întrebe de fiecare dată: 
de unde începe „ajutorul" prăjinii și 
unde se va opri ? Căci un lucru apare 
cit se poate de cert : 5,10 m nu repre
zintă decît... începutul !...

De altfel, fostul recordman, mondial 
Dave Tork, unul dintre săritorii „ridi
cați" de prăjina din fibre de sticlă, a- 
flind vestea noii isprăvi a lui Nikula 
(sau a... prăjinii, ne permitem noi să 
adăugăm), n-a manifestat nici un fel 
de surpriză : ,,Am zis că în acest an 
se va sări 5,18 m. Este un lucru normal. 
Cu aceste prăjini de plastic, totul este 
posibil"...

In schimb, Don Bragg, campionul o- 
1 im pic de la Roma și ultimul record
man mondial din „dinastia" prăjinii de 
metal, este un adversar înverșunat al... 
sticlei ; ,,îml place sâ-i privesc pe a- 
ceștl săritori, cu prăjini din plastic, tot 
așa cum Îmi place să mă duc La orc 
ca sâ-i văd pe acrobații proiectați din 
gun de „tunuri*. Cu aceste prăjini din 
plastic săritura cu prăjina a fost omo- 
rită : este vorba de o nouă probă, de 
un nou sport I... Nikula este fără dis
cuție un atlet bun, cam mic de statu
ră, și un gimnast excelent. Prăjina din 
plastic îl aruncă mai sus decît oricare 
alta și apoi el faoe restul. Are un ui
mitor ritm al elanului, care este poate 
tocmai secretul suoeselor sale. Dar nu 
ezit să spun că Nikula, indiferent de 
forma sa, nu va putea sări mai mult 
de 4,67 m cu prăjina de aluminiu"...

Cu câțiva ani in urmă, cînd a apărut 
pentru prima oară Ia un concurs acea
stă prăjină, nimeni, dar absolut ni
meni, nu și-ar fi putut Închipui de câte 
discuții și de cite argumente va fi În
soțită utilizarea ei ulterioară (începind 
cu cele de ordin etic sportiv și încheind 
cu ceie de ordin pur tehnic). Chiar și 
acutn, după ce Federația internaționala 
de atletism, la propunerea comisiei sale 
tehnice, a aprobat folosirea prăjinii din 
fibre de sticlă, discuțiile tot nu s-au în
cheiat și, după cit se pare, sînt destul 
de puține speranțe că prea eurind se 
va pune punct tuturor acestor contro
verse...

Susținătorii noii prăjini-catapult, ple
dează in favoarea utilizării acesteia ba- 
zîndu-se pe faptul că ea nu reprezintă, 
în fond, decît o evoluție normală a ma
terialelor de concurs In atletism. Unu! 
dintre aceștia, Ed. Seldler, susține că : 
„infrastructura atletismului a evoluat 

de-a lungul anilor. S-au construit piste 
foarte rapide, foarte permeabile, foarte 
elastice ; locuri pentru aruncări pe care 
pantofii se lipesc cel mai bine ; blocu
rile de plecare au înlocuit gropile de 
Ia start ; pantofii au fost ușurați; struc
tura locului de bătaie permite săritori
lor moderni să se blocheze foarte bine ebc.

Toți acești factori, și încă alții — din
tre care cel mai important este însăși 
perfecționarea considerabilă a metode
lor de antrenament și a stilurilor — 
face imposibilă o comparare obiectivă 
a performanțelor din toate timpurile. 
Omul progresează, dar fără îndoială a- 
ceasta nu se poate face numai prin ini-

In jurul mantinelei
• Selecționata de hochei pe gheață 

a S.U.A. care se află în turneu în 
R.P. Polonă a întîlnit la Kattowice 
reprezentativa țării. Jocul s-a înche
iat cu un rezultat de egalitate : 4—4 
(0-1, 1-2, 3-1).

• La 16 februarie va sosi la Praga 
echipa de hochei pe gheață „Trail 
Smoke Eaters", care va reprezenta 
Canada la campionatele mondiale din 
Suedia. Hocheiștii canadieni vor sus
ține în R.S. Cehoslovacă 5 întllniri.

• Selecționata de hochei pe gheața 
a R.P. Ungare va susține săptămîna 
viitoare la Budapesta două meciuri 
de verificare în compania echipei de 
tineret a R.S. Cehoslovace. Acestea 
sînt ultimele întîlniri de control ale 
echipei maghiare înaintea plecării la 
campionatele mondiale din Suedia. 

bunătățirea propriilor sale calități fizi
ce șl psihice"...

Din punctul de vedere al regulamen- 
tutui de atletism, care precizează că : 
„prăjina poate fi făcută din indiferent 
ee material și poate avea lungime și 
un diametru oarecare", noul material 
nu contravine in nici un fel. Este ade
vărat insă că articolul respectiv din re
gulament, ca și alte articole, lasă loc 
interpretărilor. Dar I.A.A.F. care a in
tervenit cu promptitudine și a interzis 
folosirea tălpii îngroșate la pantoful de 
bătaie al săritorului in înălțime (deși 
aceasta nu contravenea spiritului regu
lamentului) sau a luat poziție împotri
va folosirii stilului spaniol de arunca
rea suliței (care ducea la rezultate de 
necrezut, peste 100 m), ea să ne refe
rim numai la două probleme dintre 
cele mai recente, aflate mult timp in 
discuția lumii atletice, în cazul prăjinii 
de sticlă tot I.A.A.F. n-a mai dovedit 
aceeași consecvență în apărarea puri
tății atletismului și prima sa măsură a 
fost omologarea ca recorduri mondiale 
a performanțelor înregistrate de Uel- 
ses, Tork și Nikula. Și asta, mal înain
te să fi avut suficiente garanții, așa 
cum a cerut pentru „talpa îngroșată"*, 
dacă această prăjină nouă, respectă sau 
nu spiritul întrecerii sportive loiale, 
care trebuie să stea la baza tuturor 
competițiilor atletice.

In această privință specialistul francez 
J. P. Lacour a spus : „Eu prefer să com
par progresul înregistrat de un om față 
de alți oameni, fără să mai bag în dis
cuție și materialele sportive care încurcă 
întotdeauna aspectele problemei".

Un alergător de la 800 m sau de la 
10 000 m, parcurge distanța respectivă, 
mai încet sau mai repede, în funcție de 
posibilitățile sale fizice, de nivelul atins 
în pregătirea sa, de tactica pe care o 
adoptă etc. El e singur și la sfîrșitul 
cursei, rezultatul pe eare-1 Înregistrează 
este în măsură să-i probeze valoarea, 
pregătirea, toate calitățile fizice și psi
hice etc. Dar despre un săritor cu pră
jina care folosește „sticla" se mai poate 
spune același lucru? Răspunsul la 
această întrebare nu se poate da cu 
aceeași ușurință, ca în primul caz, după 
cum nici o comparație între ei, între 
eforturile lor, nu mai poate sta astăzi 
în picioare.

Redactorul șef al ziarului parizian 
l’Equipe, Gaston Meyer, susține, de alt
fel, că în condițiile actuale „prăjina va 
deveni în mod fatal, mai întil o cursă 
pentru descoperirea de noi materiale din 
ce în ce mai perfecționate, cărora atleții 
ac roba ți vor fi chemați să H se adap
teze".

Contribuția prăjinii la realizarea au- 
per-performanțelor actuale este atit de 
mare că nu se poate găsi nimeni să

UN NOU SISTEM DE DESFĂȘU
RARE A CAMPIONATULUI

IN UNGARIA

Prin.tr-o recentă hotăiîre a fede
rației maghiare de fotbal au fost 
luate o serie de măsuri în ce privește 
desfășurarea campionatului catego
riei A. Din cauza timpului nefavo
rabil, campionatul va fi reluat cu o 
lntîrziere de două săptămini, adică 
la 10 martie, în loc de 24 februarie. 
Analizînd situația stării terenurilor, 
s-a procedat la o nouă tragere la 
sorți a meciurilor de campionat, ast
fel îneît meciurile-derbi, care afec
tează primele locuri in clasament, să 
fie programate mai tîrziu, după unele 
meciuri internaționale pe care le va 
susține echipa reprezentativă.

In vederea unei pregătiri temei
nice a jucătorilor, s-a introdus in 
mod obligatoriu antrenamentul zilnic 
pentru jucătorii de categorie A și 
antrenamentul de patru ori pe săptă- 
mînă pentru jucătorii din catego
ria B.

Cu începere din anul 1964 campio
natul maghiar se va desfășura după 
sistemul turul-primăvara și returul- 

răspundă concret și exact care este 
aportul săritorului respectiv.

Un decatlonist, Yang, care nu este 
în nici un caz un specialist la prăjină, 
pentru simplu motiv că a prins niței 
„șpllul" plasticului a sărit mai zilele 
trecute 4,SS m, fmbunătățindu-și cel mai 
bun rezultat al său cu mulți, foarte 
mul ți centimetri. L-am văzut sărind și 
pe decationistul iugoslav Mirko Kolnlk. 
Are un stil — mai bine-zis, n-are nici 
un fel de stil— de veritabil... începător. 
Trece peste ștachetă, pur și simplu, cu 
spatele, ceea ce ți se pare de necrezut. 
Și totuși, pentru că are o viteză bună, 
multă forță și îndemînare și pentru că 
a prins și el ceva din „secretul" noii 
prăjini, nu l-a lipsit prea muk să de
vină campion balcanic la prăjină. Ba 
mai mult, Stevan Lenert, fostul campion 
aj iugoslaviei la prăjină, astăzi antrenor, 
rîzind de „stilul" lui Kolnlk, ne spunea 
că dacă acesta ar cunoaște nițică tehnică 
de prăjină, ar putea sări cu „sticla* ed 
puțin 4,10 m, dacă nu chiar 4,80 ml...

In condițiile acestea, sin tem eu totul 
de acord eu Don Bragg, că este vorba 
de o nouă probă atletică, dacă nu chiar 
de un nou sport. Săritura cu prăjina din 
plastic nu mai e una și aceeași cu 
vechea săritură cu prăjina, probă la 
care, mii și mii de atieți s-au străduit 
din răsputeri, ani și ani de zile, să îm
bunătățească cu câțiva centimetri valoa
rea diferitelor recorduri. Cum poate fi 
vorba de aceeași probă cînd acum, un 
necunoscut in ale prăjinii, ca Yang 
„apare" într-o bună zi și stabilește un 
record mondial ? Și unde? Tocmai sus 
de tot, aproape de 5,00 ml

Scriind despr e ac eas t ă c hestiune, zia - 
Tistul Henri Garcia arată : „Atletismul 
este un sport olimpic prin excelență și 
el trebuie să râminâ cel al tradiției. Cel 
mai Important lucru este progresul unui 
campion și nu al materialului folosit de 
el. Cu Nikula șl prăjina sa de sticlă, 
nu m-am minunat de Ioc de săritura de 
5,10 m, în schimb am fost decepționat 
de faptul că 60 de ani de luptă n-au ser
vit la nimic și că a ti tea generații de 
campioni au fost șterse dintr-o singură 
lovitură*.

Factorul „om“ a căzut, după câte se 
pare, pe planul doi. Ceea ce contează, 
ceea ce asigură succesul este în primul 
rind prăjina. Or, împărtășind și părerea 
(HferițMor specialiști, aceasta nu mai 
Înseamnă atietism. in sensul său pur! 
E cu totul altceva...

Dar cu toate aceste discuții, toate 
aceste pledoarii purtate aproape în toate 
colțurile lumii smt ea și de prisos. Fe
derația internațională și-a spus cuvîntnl 
și poate că în „DA“-ul său, să fi cîn- 
tărit și alte interese, nu numai cele 
sportive!...

ROMEO VI LAR A

toamna. In toamna acestui an in lo
cul meciurilor de campionat se vor 
organiza întîlniri de cupă.

DINAMO ZAGREB S-A CALIFICAT 
IN SFERTURILE „C.O.T.“

Miercuri s-a disputat la Linz, în 
Austria, al treilea meci dintre Dina
mo Zagreb și Union St. Gilloise (în 
jocurile precedente: 2—1 și (0—1).
Fotbaliștii iugosLavi au cîștigat cu 
3—2 (1—2) și s-au calificat astfel
pentru sferturile de finală ale „C.O.T.". 
(Cupa orașelor-tirguri). Programul 
acestei etape se prezintă acum astfel :

Fercncvaros Budapesta — Petrolul 
Ploiești (27 februarie la Budapesta, 
6 martie la Ploiești) ; Bayern Mim- 
chen — Dinamo Zagreb ; A. S. Ro
ma — St. roșie Belgrad ; Valencia — 
Hibernians Edimburg. Datele ultime
lor partide urmează să fie stabilite.

• Echipa olimpică a R. S. Ceho
slovace și-a Început pregătirile. Pri
mul joc il va susține la 28 februarie 
la Alger, cu reprezentativa Algeriei.

• In acest an reprezentativa secun
dă a Bulgariei va susține două me
ciuri cu Italia B. Primul joc va a-

Florin Gheorghiu sau Alexandru Giinsberger?
Astăzi și mîine, la Timișoara, se 

joacă primele două partide ale me
ciului de baraj pentru desemnarea 
campionului țării Ia șah pe anul 
1962. După cum se știe, finala ulti
mului campionat republican nu a 
putut stabili un clștigător, tinerii 
maeștri Florin Gheorghiu și Alexan-

Bogatâ participare 
la „mondialele" 

de patinaj viteză
TOKIO 15 (Agerpres). - Peste 130 

de sportivi (dintre care 55 femei) re- 
prezentind 19 țări s-au Înscris la cam
pionatele mondiale de patinaj viteză, 
care vor începe săptămîna viitoare 
în orașul japonez Karuizawa. Printre 
participanți se numără cei mai re- 
numiți campioni și recordmani din
U.R.S.S., Finlanda, Norvegia, R.D. 
Germană, R.F. Germană, S.U.A., R.P. 
Polonă, Franța, Italia și alte țări.

In cursul zilei de joi a fost sta
bilit programul definitiv al campiona
telor : 20 februarie : deschiderea festi
vă și tragerea la sorți a perechilor ; 
21 februarie : 500 m și 1500 m femi
nin ; 22 februarie: 1000 și 3 000 m 
feminin ; 23 februarie: 500 m și
5 000 m masculin; 24 februarie:
1500 m și 10 000 m masculin.

vea loc la Florența, iar al doilea la 
Sofia.

• Continuîndu-și pregătirile pen
tru meciurile cu Petrolul Ploiești, 
Ferencvaros a susținut un nou joc 
de antrenament, dispunind de echipa 
Uzinelor Ganz cu 12—0 (5—0) prin 
golurile marcate de Friedmanszki (5), 
Albert (3), Fenyvesi (2), Rakosi și 
Novak (din penalti). Formația folo
sită : Szager (Acel)-Novak, Matrai, 
Dalnoki-Vilezsal (Kocsis), Orosz- 
Kokenyi, Friedmanszki, Albert, Ra
kosi, Fenyvesi.

• într-un meci de verificare, dis
putat la Budapesta, echipa olimpică 
a R. P. Ungare a dispus cu 3—0 (1—0) 
de prima reprezentativă a țării I

• Vukas, cunoscutul internațional 
iugoslav, care a jucat anul trecut la 
București in echipa Haiduk Split, s-a 
transferat în Austria, la echipa din 
Klagenfurt.

• Ferencvaros Budapesta a fost 
invitată la viitoarea ediție a turneului 
internațional de la New York. Buda- 
pestanii vor lega această participare 
de un turneu în S.U.A. și America 
Centrală.

Cine va fi campion:

dru Giinsberger clasîndu-se, la ega
litate de puncte, pe primele locuri.

Ultimele două partide ale meciu
lui se vor juca în Capitală, cu înce
pere de la 23 februarie, în aula Bi
bliotecii centrale universitare. în caz 
de egalitate și după consumarea a- 
cestor 4 partide, meciul se va pre
lungi pînă la prima partidă ciștigată.

Tot astăzi, în sala Progresul din 
București, începe meciul de 4 partide 
dintre fostele campioane republicane 
Alexandra Nicolau și Margareta Teo- 
dorescu, care își dispută locul 2 în 
ultima ediție a campionatului femi
nin. A doua jumătate a acestei întil- 
niri se va desfășura simultan cu me
ciul Gheorghiu — Giinsberger, în aula 
Bibliotecii centrale universitare.

PE SCURT
MARELE maestru Ludek Pachman, 

cu 7,5 puncte, conduce după 10 runde 
in clasamentul campionatului de șah 
al R.S. Cehoslovace. El este urmat 
la 1 punct diferență de Fiiip, Kava- 
lek, Hybl. Tînărul maestru Hort are 
6 puncte și două partide întrerupte,

A LUAT sfîrșit turneul internațio
nal de șah de la Malaga. Pe primul 
loc s-a clasat marele maestru inter
național O’Kelly (Belgia) care a tota
lizat 8,5 puncte. Locurile 2—3, la ega
litate cu cîte 8 puncte, au fost ocupate 
de Parma (Iugoslavia) și Schmidt 
(R.F.G.). în runda a H-a, O’Kelly 
l-a învins pe Poreira (Spania), iar 
Parma a remizat cu englezul Wade.

ÎN CADRUL campionatelor asiatice 
de tenis de masă, care au loc la Ma
nila, fostul campion mondial, japone
zul Ogimura, a fost eliminat în turul 
3 de sud-coreeanul Park Jungnil. Pro
bele pe echipe s-au încheiat cu vic
toria reprezentativelor Japoniei.

ATLEȚII maghiari și-au început 
pregătirile în vederea participării la 
tradiționalul cros al ziarului ,1’Huma- 
nite“, care se va desfășura la 31 mar
tie în pădurea Vincennes din apropie
re de Paris. La startul probei vor fi 
prezenți alergătorii Fazekas, Simon. 
Huszar, Molnar, Gizela Sasvari și 
Maria Toth.

A ÎNCEPUT campionatul Americii 
de Sud la polo pe apă. Echipa Brazi
liei a învins cu scorul de 11—1 re
prezentativa Uruguayului, iar cea a 
Argentinei a întrecut cu 7—1 pe 
Chile,

IN MECIUL retur dintre Ț.S.K.A. 
Moscova și Spartak Sofia, contînd 
pentru „Cupa campionilor europeni'* 
la baschet masculin, formația sovie
tică a învins cu scorul de 94—49 
(47-22). La acest meci a funcționat ca 
arbitru și Gh. Dinescu (R.P.R.).
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