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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI VA !

Atleții juniori de azi în întrecere cu performanțele 
seniorilor de ieri...

Cel mai important concurs de sală 
al juniorilor s-a desfășurat sîmbătă și 
duminică în sala Floreasca II din Ca
pitală, unde și-au dat întîlnire un bu
chet de tinere speranțe ale atletismului 
nostru. A reieșit clar că, spre deosebire 
de alți ani, atletismului și pregătirii 
tinerilor sportivi li se acordă acum mai 
multă atenție. Dovada a fost făcută de 
numeroasele rezultate valoroase obți-
nute de sportivi care de puțină vreme

de atletism, cele 
sală realizate cu

Start înlr-una din seriile probei de 50 m plat 
juniori categoria a ll-a

au pășit pe pistele 
opt noi recorduri de 
acest prilej fiind grăitoare.

Desfășurarea probelor a fost palpi
tantă șl de multe ori numai ultima să
ritură, ultima aruncare sau ultimii pași 
au stabilit pe cîștigătorl. Un exemplu: 
în seriile 
oare cat. 
Bacău) a 
6,4 sec.,

probei de 40 m. garduri juni- 
I, Valeria Bnfanu (Dinamo 
egalat recordul republican : 

pentru ca imediat după ea 
Margareta Costin, din Ora
dea, să stabilească un nou 
record: 6,3. In finala pro
bei, din nou record egalat. 
Autoare: Valeria Bufanu 
care a parcurs distanța în 
6,3 sec., urmată de 
sara sa Margareta 
sosită cu o zecime 
cundă mai tîrziu.

LA LOC DE CINSTE
Răsfoind lista performan

țelor putem întîlni nume 
de tineri atleți oarecum 
consacrați, care și cu pri
lejul altor concursuri și-au 
dovedit talentul și buna lor 
pregătire. In afara celor 
două alergătoare de la 40 
m. garduri de care a fost

MIRCEA TUDORAN

adver- 
Costin, 
de se-

Alergările de 40 m. garduri au atras multe concurente, lata
un aspect dintr-o cursă (Continuare în pag. a 3-a)

Să organizăm mai bine*
acțiunea de introducere

și extindere a gimnasticii
in producție

Probleme actuale
ale tacticii
m fotbalul

mondial (II)

Programul turneului final 
al „Cupei Sportul popular"

la handbal in 7
Federația de handbal a alcătuit 

astfel programul jocurilor din tur

neul final al „CUPEI SPORTUL 

POPULAR" la handbal in 7, pen

tru echipele de junioare și ju

niori :

meciurile vor avea loc In sala 
Floreasca.

(Citifi in pagina a 6-a amă
nunte asupra acestei competiții).
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TREI LIDERI NOI
CAMPIONATUL REPUBLICAN
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-
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j Ultimele știri externe

înaintea „mondialelor**

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P. Romînâ
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Sportivi de valoare mondiala Ia a V-a ediție 
a „Concursului internațional 

ai R. P. Romine
de schi

ii

DESPRE MARCELLO DE
SCHRANTZ

DORIGO, CHRISTINA HAAS, 
$1 ALȚI PARTICIPANT!

HELMUTH

JUNIOARE: Luceafărul Bra

șov — S.S.E. Ploiești și CSS 

Banatul Timișoara — Știința Ba- 

beș-Bolyai Cluj.

JUNIORI : S.S.E. nr. 2 Bucu

rești — S.S.E. Timișoara și C.S.Ș. 

București — C.S.M. Reșița.

ETAPA a Il-a — 23 FEBRUARIE

JUNIOARE : Știința Babeș-Bo- 

lyai — Luceafărul și S.S.E. — 

Banatul.

JUNIORI: C.S.M. — S.S.E.

Tim. și C.S.Ș. -— S.S.E nr. 2 

Buc.

ETAPA a Ill-a — 24 FEBRUARIE

JUNIOARE: S.S.E. — Știința 

Babeș-Bolyai și Banatul — Lu

ceafărul.

JUNIORI: S.S.E. nr. 2 Buc. 

— C.S.M. 

Tim.

Ordinea

etapă va fi

și C.S.Ș. S.S.E.

jocurilor din fiecare 

stabilită astăzi. Toate

Săptâmina viitoare la Cluj

C. S. M.—LOKOMOTIV LEIPZIG
ÎN SEMIFINALA C.C.E. LA TENIS DE MASĂ
întîinirea internațională mas

culină de tenis de masă C.S.M. 
Cluj — Lokomotiv Leipzig con
tend ca semifinală a „Cupei 
campionilor europeni" va avea 
loc miercuri 27 februarie la 
Cluj.

Formația noastră campioană

va fi alcătuită din trei jucători 
selecționați 
Negulescu, 
zan, Rethi,
Hidveghi.

Oaspeții sînt așteptați 
sească la Cluj marți 
bruarie.

din următorul lot: 
Giurgiucă, 
Sentivani,

Cobir- 
Bodea,

să so-
26 fe-

an, numele Christinei 
este binecunoscut de

campionii olimpici și mondi
ali Jernberg, Hakkulinen, 
Mdntyranta, Roenlund ș.a. 
Diferența de 25 de secunde cu 
care l-a învins pe al doilea 
clasat, suedezul Olsson, vor
bește și ea despre valoarea 
reprezentantului Italiei.

Dacă Marcello de Dorigo 
este un schior afirmat în

„Concursu- 
de schi al 
care se va 
și dumini- 
„tare" din- 
de pîrtiile 

de-a lungul

A 
lui 
R. : 
desfășura sîmbătă 
că, este cea mai 
tre cele găzduite 
Poienii Brașov 
anilor. Și cînd afirmăm acest 
lucru ne gindim nu numai la 
concurenții de la probele al
pine, unde am avut întotdea
una o participare bogată și 
valoroasă, ci și la probele de 
fond unde, de astă dată, pu
blicul va vedsa evoluînd o 
serie de schiori fruntași pe 
plan mondial.

în fruntea listei fondiștilor 
se află numele italianului 
Marcello de Lorigo, revela
ția concursului preolimpic de 
la Seefeld (Austria). Tînă- 
rul sportiv italian a produs o 
mare surpriză vineri 1 fe
bruarie cînd s-a clasat pe lo
cul secund în cursa de 30 de 
km, după nor~egianul Oestby, 
dar înaintea tuturor celorlalți 
schiori din Finlanda, Suedia, 
U.R.S.S., țări cu o puternică 
tradiție în probele de fond. 
A doua zi același Marcello de 
Dorigo, pe cîre-1 vom vedea 
evoluînd la Foiana Brașov, a 
realizat cea mal mare sur
priză înregistrată în ultimii 
ani în probele de fond, cuce
rind primul loc in cursa de 
15 km la care eu participat

. V-a ediție a 
internațional 

P. Romine",

acest 
Haos 
ani de zile, deoarece el figu
rează cu regularitate în frun
tea clasamentelor celor mai 
importante concursuri femini
ne de schi alpin. Să vă amin
tim doar că acum citeva zile

(Continuare in pag. a 4-a)

florin Gheorghiu conduce cu 2-0
în meciul de Garaj cu A. Giinshcrger

SPORTIVI! Joi, 21 februarie, începe cea de a 
ll-a etapă - pe grupe de asociații sportive - a 
Spartachiadei de iarnă a tineretului. Prepătiți-vă 
temeinic pentru a obține performanțe de valoare 
în cadrul acestei mari competiții de mase !

Reluarea primelor două par
tide ale meciului de baraj dintre 
Florin Gheorghiu și Alexandru 
Giinsberger, pentru desemnarea 
campionului de șah al Ro- 
mîniei a dat cîștigat deplin de

FlIiNE, PE PATINOARUL „23 AUGUST"

arătat 
mate- 
forțat,

Primele jocuri ale „Cupei București" la hochei
Trei echipe de peste hotare 

și două romlnești iau startul 
mîine după-amiazâ în cea de-a 
șasea ediție a tradiționalei com
petiții de hochei pe gheață’ 
„Cupa București". Este vorba 
de echipele : 
cova. V.T.Z. 
lecționată a 
București A 
ret).

Din capul
arătăm că este una din cele 
mai puternice ediții de pînâ 
acum, la Întreceri participînd

Lokomotiv Mos- 
Chomoutov, o se- 

orașului Berlin, 
și București (tine-

locului trebuie să

echipe de 
națională, 
este una 
pionatului 
anul 
titlu; V.T.Z. Chomoutov se 
află pe locul 6 în campionatul 
primei categorii a R.S. Ceho
slovace, iar selecționata Berli
nului este alcătuită din jucă
tori aparținînd primelor două 
echipe ale campionatului R.D. 
Germane. Suficient pentru a 
ne face o idee asupra valorii 
ridicate a participanților de

certă valoare inter- 
Lokomotiv Moscova 
din fruntașele cam- 
unional, participînd

trecut la lupta pentru 
V.T.Z.

Un aspect din meciul de duminică seara dintre selecționatele de 
tineret ale R P. Romtne fi R. P. Polone: luptă pentru puc tntre 
Szabo II și Lejczyk Fotoț T. Roibu

peste hotare la ediția a șasea 
a „Cupei București". De altfel, 
după părerea specialiștilor, 
anul acesta întrecerea se va 
ridica la un nivel valoric su
perior tuturor edițiilor prece
dente ale acestei competiții, 
care începe să ocupe un loc 
tot mai important în calenda
rul hocheiului european.

Și, fiindcă a venit vorba de 
edițiile precedente, să răsfoim 
puțin filele documentării noas
tre.

Prima ediție s-a desfășurat 
în 1958 o dată cu darea in folo
sință a patinoarului artificial 
din Parcul „23 August". Locul 
întîi a revenit formației ceho
slovace Spartak Plsen, urmată 
de Dynamo Weisswasser șl de 
prima echipă a Bucureștiului. 
In anul următor, tot o echipă 
cehoslovacă (Slovan Bratislava) 
s-a situat pe primul loc al cla
samentului, urmată în ordine 
de echipa Bucureștiului, de cea 
a Berlinului, de selecționata de 
tineret a Capitalei noastre, de 
Budapesta și de formația polo
neză Janow.

Hocheiștii sovietici au par
ticipat pentru prima oară în 
anul 1960, cînd amatorii de 
hochei din Capitală au făcut 
cunoștință cu redutabila for
mație Torpedo Gorki, cîștigă- 

a

avusese 
deținind 
va forța 
conținea

toarea detașată a ediției

R. U.

(Continuare In pag. a 4-a)

cauză studentului bucureștean. 
După cum se știe întîinirea de 
sîmbătă fusese întreruptă in
tr-un final de piese ușoare în 
care Florin Gheorghiu deținea 
avantajul unui pion.

Analiza de acasă a 
că în ciuda avantajului 
rial minim albul cîștigă
fiindcă nu poate fi împiedicată 
dubla amenințare a înaintării 
pionului „f“ șl a pătrunderii 
regelui spre pionul c5.

Tocmai această cale a și fo
losit-o fostul campion, care 
creîndu-și un pion liber pe co
loana f l-a înaintat pînă pe li
nia de transformare obligîndu-1 
pe Giinsberger să cedeze la mu
tarea 56-a.

In partida a doua, întreruptă 
duminică timișoreanul 
albele și se părea că 
avantajul unei calități 
victoria. Dar poziția
multe subtilități, oferind negru
lui contrașanse serioase, pe care 
Gheorghiu, de altfel, ajutat de 
secundantul său, maestrul V. 
Urseanu, le-a descoperit și le-a 
analizat cu minuțiozitate. Poate 
prea sigur de victorie, Giinsber- 
ger n-a jucat suficient de exact 
continuarea partidei, în care 
putea obține remiza, a comis o 
inexactitate, permițind negru
lui să pună în valoare posibili
tățile ofensive ale poziției sale. 
Printr-un contra joc energic 
Gheorghiu a înclinat în fa
voarea sa balanța avantajului, 
cîștigînd la mutarea 64-a.

In felul acesta Florin Gheor
ghiu conduce cu scorul de 2—0, 
avînd nevoie de o jumătate de 
punct în următoarele două par
tide pentru a-și adjudeca titlul 
de campion.



Să organizam mai bine acțiunea de introducere Spartachiada de iarnă a tineretului
și extindere a gimnasticii în producție Și-au desemnat cîștigătorii pentru etapa a ll-a

Recenta plenară a Consiliului Gene
ral al UCFS, analizind stadiul înde
plinirii sarcinilor trasate de Confe
rința pe țară, a acordat un loc im
portant, printre altele, gimnasticii în 
producție. Plenara a scos în evi
dență faptul că, sub conducerea și 
îndrumarea permanentă a organiza
țiilor de partid, cu sprijinul condu
cerilor de unități și în colaborare 
cu organizațiile U.T.M. și sindicale, 
s-au obținut unele succese in organi
zarea acțiunii de dezvoltare a gim
nasticii in producție. In perioada care 
a trecut de la Conferința pe țară 
a UCFS. numărul participanților la 
programele de gimnastică în pro
ducție a crescut de la 211384 la 
aproape 450 000, iar cel al unităților 
de muncă in care este introdusă 
această activitate a crescut de la 
671 la peste I 100. De asemenea, nu
mărul instructorilor voluntari care 
conduc programele de gimnastică în 
producție depășește in prezent cifra 
de 10 000.

In cele mai multe întreprinderi 
și instituții — unde gimnastica în 
producție se practică de mai mult 
timp și unde această activitate a fost 
adaptată specificului și condițiilor din 
fiecare loc de muncă — practica
rea exercițiilor de gimnastică în 
producție a devenit o parte inte
grantă a procesului de producție. 
Mai mult decît atît, pe baza întăririi 
sănătății și creșterii puterii de 
muncă a celor ce o practică, în 
majoritatea cazurilor planul lunar a 
fost realizat și depășit cu regulari- 
tjate .(răbăcăria „Poporului" Plo
iești. „I. C. Frimu" Sinaia, Electro- 
a para ta j. Fabrica de Pielărie și încăl
țăminte Kirov, Fabrica Tricotajul rrr»u 
din București, Șantierul Naval Ga
lați, Fabrica de mobilă Măgura Cod- 
lei etc.).

Mergind pe linia traducerii în viață 
a sarcinilor trasate de partid, consi
liile regionale UCFS Brașov și 
Ploiești s-au angajat ca pină la 30 
aprilie să introducă gimnastica în 
producție in toate întreprinderile și 
instituțiile din regiunile respective, 
»r Consiliul orășenesc UCFS Bucu
rești pină la 1 aprilie.

Pentru realizarea acestei sarcini 
ia termenul propus, consiliile regio
nale Ploiești și Brașov au trecut de 
îndată la punerea în aplicare a mă
surilor preconizate. Au fost instruiți 
toți președinții consiliilor raionale 
UCFS și secretarii de cluburi spor
tive, cu privire la măsurile ce tre
buie luate, stabilindu-se termenele de 
realizare. In ambele regiuni s-au 
constituit comisii regionale, raionale 
și orășenești pentru gimnastica în 
producție, in cadrul cărora au fost 
cuprinși profesori de educație fizică, 
medici, ingineri șt alți tehnicieni, 
care au fo6t repartizați pe unități, 
pentru a ajuta asociațiile sportive în 
acțiunea de introducere și organiza
re a gimnasticii în producție.

Președinții asociațiilor sportive din 
Întreprinderi șj instituții au fost in
struiți pentru a trece de urgență — 
cu sprijinul conducerilor adminis
trative — împreună cu profesorii de 
educație fizică repartizați, la studierea 
condițiilor de muncă din sectoarele 
ii secțiile de producție, cu scopul 
de a stabili forma de activitate și 
modul ei de adaptare la condițiile 
existente, precum și la alegerea, 
împreună cu organizațiile U.T.M. și 
șefii de ateliere, a instructorilor 
voluntari pentru fiecare secție si 
schimb.

O măsură care a dat bune rezul
tate în aceste regiuni constă în nu
mirea de către consiliile asociațiilor 
sportive a unui membru din consibu 
care să răspundă de problema gim
nasticii în producție, să controleze 
modul în care decurge activitatea ș> 
să ajute la solutionarea diferitelor 
probleme organizatorice

Organele UCFS respective au acor
dat o atenție deosebită recrutării 
și pregătirii instructorilor voluntari. 
Pregătirea lor s-a făcut și se face 
in cadrul unor cursuri organizate 
în cadrul marilor întreprinderi, cum 
a fost cazul la „1 Mai" Ploiești, 
Fabrica de mobile „Măgura Codlei". 
„Rulmentul" Brașov sau pe plan 
orășenesc cum este cazul la Ploiești, 
Cîmpina, Mediaș, Sf. Gheorghe etc 
Lecțiile teoretice, practice și meto. 
dice sînt predate de profesori de 
educație fizică și medici cu expe
riență în acest domeniu. Pînă în 
prezent în regiunea Brașov au fost 
pregătiți peste 1 800 de instructori vo
luntari, iar in regiunea Ploiești a* 
proape 1 000.

Pentru popularizarea gimnasticii 
în producție și a efectelor ei bine
făcătoare s-au tipărit afișe mobill- 
zatonce, care au fost difuzate în în
treprinderi. De asemenea, s-au di

fuzat materiale prin stațiile de radio
amplificare și prin diapozitive la 
cinematografe.

Ca urmare a acestor măsuri au 
și fost obținute o serie de rezul
tate pozitive. Cpne exemplu, in re
giunea Brașov gimnastica în produc
ție a fost introdusă în 142 unități, 
iar în regiunea Ploiești în 119. In 
orașul Ploiești și în raioanele Cîm
pina, Buzău și Rm. Sărat a fost extin
să activitatea în aproape toate între
prinderile și instituțiile.

în unele orașe și raioane (Ploiești, 
Cimpina, Brașov, Mediaș etc.), cu 
sprijinul organelor locale de partid, 
s-au organizat consfătuiri, la care 
au participat directorii de întreprin
deri, președinții comitetelor sindi
cale. secretarii organizațiilor U.T.M.. 
președinții asociațiilor sportive, șefii 
secțiilor de învățămint. medici, pro
fesori de educație fizică șa. Cu a- 
ceastă ocazie s-a analizat situația 
gimnasticii în producție și măsurile 
necesare dezvoltării ei, stabilindu-se 
sarcini pentru fiecare unitate de 
muncă în vederea creării de condiții 
favorabile extinderii acesteia.

Cu această ocazie a reieșit faptul 
că mulți directori de întreprinderi 
dau un sprijin efectiv introducerii 
gimnasticii in producție, ca de exem
plu : întreprinderea Tăbăcăria „Po
porului" — director Mihai Mușat, 
I.P.S. — director Vasile Oniceanu, 
Uzina „1 Mai" Ploiești — director 
Nicolae Popa, Uzina II Ploiești — 
director Dumitru Dumitru etc.

Cu toate acestea, organele și orga
nizațiile UCFS nu trebuie să piardă 
din vedere faptul că în ceea ce pri
vește extinderea gimnasticii în pro
ducție, dacă atenția este concen
trată numai spre cantitate, în mod 
inerent apar fenomene de formalism 
ce se pot manifesta în diferite forme 
(instructori insuficient pregătiți, pro
grame slabe, neadecvate specificu
lui de muncă și colectivului de mun
citori, execuție formală, întreruperi 
ale activității etc.). Așa. spre exem
plu, in regiunea Brașov, datorită 
insuficientelor măsuri luate de con
siliile cluburilor sportive „Steagul 
roșu" și „Tractorul", la scurt timp de 
la introducerea gimnasticii în produc
ție activitatea a încetat, fiind nece
sară o nouă muncă pentru reintro
ducerea ei. Aceeași situație s-a în- 
timplat și la I.S.E.M. Ploiești, Mu
cava Scăeni, Schela Boldești și 
Urlați, rafinăria Teleajen.

Unele organe UCFS — fără a se 
baza pe un studiu temeinic — apre
ciază cu multă ușurință că în unele 
întreprinderi și secții (filaturi, sec
țiile de coloranți chimici, forje, tur
nătorii, mine, guri de exploatare 
etc.) nu poate fi introdusă gimnastica 
in producție. Practica din ultimii ani 
a contribuit însă la Îmbogățirea 
metodicii gimnasticii în producție. 
Astfel incit în majoritatea situațiilor 
se poate adapta condițiilor una din 
formele de practicare a gimnasticii, 
fie gimnastica de angrenare (înain
tea începerii programului de lucru) 
fie pauza de gimnastică (la 4—5 ore 
de la începerea lucrului) sau prac
ticarea individuală a exercițiilor li
rice la locul de muncă.

Așadar, în întreprinderile și secțiile 
unde nu poate fi oprit procesul de 
producție, sau unde mediul de mun
că nu este favorabil practicării exer
cițiilor fizice (turnătorii, încăperi cu 
densitate crescută de vapori, colo
ranți, chimicale, mine, fila
turi) se poate organiza cu bune re

Printre intreprinderile bucureștene unde se practica cu regularitate gimnastica In producție se numără și fabrica 
hlcctroaparataj din raionul 23 dugust. dici, in șase din cele șapte secții, aproape 1300 de muncitori^ tehnicieni și func
ționari, sub conducerea a 17 instructori voluntari, practică gimnastica la locul de muncă.

In fotografie, pauza de gimnastică întruna din seefiite fabricii.
Foto: T. Roibu

zultate gimnastica de angrenare în- 
tr-o sală cu aer curat, în curie sau 
în alt loc propice unei activități de 
educație fizică.

Cercetările făcute cu privire la efi
cacitatea gimnasticii de angrenare au 
stabilit că dacă aceasta este com
pusă din exerciții fizice alese în con
cordanță cu felul muncii pe care o 
are de executat muncitorul, scurtează 
perioada de adaptare în muncă, a- 
dică ajută pe muncitor să capete 
mai repede dispoziția necesară pentru 
lucru și să obțină mai ușor ritmul 
potrivit al mișcărilor ce le are de 
executat. Dispoziția cu care salaria
tul iși începe activitatea are o in- > 
fluență accentuată asupra producti
vității muncii.

In afara întreprinderilor și sec
țiilor arătate mal sus, în rest se poate 
introduce cu bune rezultate pauza 
de gimnastică in timpul producției.

Practica a demonstrat că pauza de 
gimnastică este un mijloc real de re
facere și creștere a puterii de mun
că și a productivității muncii și, 
în același timp, un important factor 
igienic.

Efectul pozitiv al pauzelor de gim
nastică se observă în special în sec
țiile unde munca se caracterizează 
prin poziții neschimbate ale corpu
lui, cu o încordare statică a mușchi
lor și prin repetarea monotonă a 
acelorași mișcări.

O dată cu influența pozitivă asupra 
productivității muncii, pauza de gim
nastică are un efect binefăcător și 
asupra sănătății muncitorilor. Ca 
rezultat al practicării ei zilnice, se 
produce o mărire a forței musculare, 
o creștere a circumferinței torace
lui, o îmbunătățire a ritmului respi
rației și o creștere a capacității de 
mișcare.

In situațiile unde din motive o- 
biective (tehnice sau lipsă de spațiu) 
nu poate fi organizată nici una din 
aceste forme, se recomandă intro
ducerea practicării individuale a 
exercițiilor fizice la locul de muncă. 
Și în această situație este necesar 
ca asociațiile sportive, prin pro
fesori de educație fizică, medici 
sau instructori să pună la dispoziția 
muncitorilor programe de 3—4 exer
ciții cu caracter compensator, adec
vate specificului activității produc
tive (poziție, mișcări) și să dea in" 
dicații cu privire la practicarea 
corectă a lor.

Ca atare, există suficiente posibi
lități de a pune la indemîna oameni
lor muncii forme accesibile de prac
ticare a exercițiilor fizice la locui 
de muncă. Este necesar însă ca acest 
lucru să fie bine organizat și si I 
9e asigure un caracter continuu și un 
conținut științific. Organele și orga
nizațiile UCFS trebuie să țină seama 
de experiența pozitivă obținută pînă 
în prezent de regiunile Brașov, 
Ploiești și orașul București cu pri
vire la extinderea gimnasticii în pro
ducție și să treacă de urgență la 
luarea unor măsuri asemănătoare 
prin care să se creeze condiții cores
punzătoare de introducere, în scurt 
timp, pe baze temeinice, a acestei 
activități în toate întreprinderile Și 
Instituțiile.

prof. EFREM CHERTEȘ 
șeful comisiei de gimnastică 
în producție din Consiliul

General al UCFS

IN RAIONUL PIATRA NEAMȚ

Zilele trecute 722 tineri din a- 
sociațiile Biruința Negrești, Bradul 
Gîrcina, Știința Borca, Bistrița Bis
trița, Recolta Dobreni, Cimentul și 
Constructorul din Bicaz au luat par
te la întrecerile de șah, tenis de 
masă, schi, tir și orientare turistică.

Dintre campionii acestor asociații 
amintim: RECOLTA-CÎRCINA : C. 
Ca zăcu — tenis de masă; T. Bărilă
— șah, C. Moraru — schi fond se
niori. I. Purcaru — fond juniori, V. 
Dunăre — coborîre juniori, C. Corfu
— săniuțe. Maria Mitrofan — săniu
țe. BISTRITA-BISTRITA : M. Chi- 
vu — șah, I. Filip — tenis de masă, 
M. Păvăloaia — schi seniori, N. 
Vaideș — schi juniori. ȘTIINȚA- 
BORCA: D. Năstase — trîntă, M. 
Adamescu — tenis de masă, V. Popa
— șah.

întrecerile Spartachiadei de lamă 
au cuprins pină acum, în întreg ra
ionul, peste 12000 de participanți.

OORNELIU NEMȚEANU

LA ASOCIAȚIA ALBATROS 
CONSTANȚA

Printre asociațiile sportive care 
s-au evidențiat în organizarea între
cerilor din cadrul primei etape a 
competiției se află și asociația spor
tivă constănțeană Albatros de pe 
lingă sfatul popular regional Dobro- 
gea.

In prezent, peste 100 de tineri și 
tinere se întrec în concursurile de 
șah, tenis de masă și tir. Cei mai

Concursurile de orientare turistică, probă introdusă pentru prima 
oară in regulamentul Spartachiadei, s-au bucurat de o largă partici
pare la asociația sportivă Flacăra roșie din București. La cele două 
concursuri organizate de consiliul asociației (președinte tov. Ion Birchi) 
in pitoreasca regiune a Văii Prahovei s-au întrecut peste o sută de 
turiști.

La prima întrecere și-au demonstrat cunoștințele de orientare in 
teren 44 de echipe, dintre care au fost selecționate 7 formații repre
zentative ale grupelor sportive. Aceste 7 echipe au luat parte recent 
la concursul pentru desemnarea echipei care va reprezenta Flacăra 
roșie la întrecerile fazei a Il-a a Spartachiadei, pe grupe de asociații. 
Concursul s-a organizat în împrejurimile orașului Sinaia ți a fost 
ciștigat de turiștii Mihai Neg ți teodor Conț din grupa .wortiră 
„mecanic șef".

In fotografie, președintele comisiei de turism de la Flacăra roșie, 
tov. N. Drăgănoiu, dind ultimele indicații participanților la concursul 
de orientare turistică.

Vești de la corespondenți!
bine pregătiți se dovedesc a fi Neagu 
lonescu, Cornel Zamfir, Petre Curtea- 
nu și Maria Lungu . șah, Tiberiu 
Giurcă, Gheorghe Baloș jji Viorica 
Mușat — tenis de - masă.

S. MIRCEA

PARTICIPARE NUMEROASA LA 
SIGHIȘOARA

Aciuala ediție a Spartachiadei de 
Iarnă a tineretului cunoaște. în ra
ionul Sighișoara, o participare mult 
mal numeroasă decît în edițiile pre
cedente. Pină in prezent 17865 de 
sportivi din v«ne 6256 fete, repre- 
zentînd 34 de asociații sportjve, și-au 
înscris numele în foile de concurs, 
luptind cu ardoare pentru a cuceri 
titlul de campion al asociației la 
disciplinele schi, patinaj, săniuțe, 
trîntă, haltere, gimnastică, șah, tenis 
de masă etc. In multe din asociațiile 
sportive din raionul Sighișoara con
cursurile primei etape s-au termi
nat sau sînt pe cale să se termine.

De remarcat este faptul că în cele 
mai multe asociații la întreceri ia 
parte întregul tineret. Este cazul a- 
sooiațiilor sportive Faianța Sighi
șoara (2267 participanți), Flacăra 
Dumbrăveni (1546 participanți), Rîn- 
dunica Sighișoara (1120 participanți), 
Voința Sighișoara (862 participanți), 
Metalul II (953 participanți) etc.

Aceeași situație demnă de eviden
țiat s-a putut constata și în asocia
țiile sportive sătești Unirea Daneș 
(1286 participanți), Recolta Saeș (536 
participanți) etc.

Rezultatele bune se datoresc faptu
lui că președinții, instructorii volun
tari ai asociațiilor sportive au fost 
pregătiți temeinic, s-au întocmit din 
timp planuri comune în colaborare 
cu comitetul raional U.T.M., și s*a 
muncit activ pentru mobilizarea ti
nerilor la întrecerile Spartachiadei
de iarnă din acest an.

Comisiile, pe ramură de sport șl-au 
adus de data aceasta un aport mult 
mai mare decît în trecut. In mod 
deosebit s-au evidențiat Ecaterina 
Tichi, Andrei Mathe, Ștefan Ciobanu, 
Virgil Iordănescu, loan Zultner, 
Claudia Buiuc, Werner Feder Ale
xandru Berghiian, Gheorghe Buiuc 
și alți membri ai comisiilor pe ra
mură de sport.

ION TURJAN

Despre întrecerile Spartachiadei 
ne-au mai trimis relatări corespon
denții: R. Săvulescu (Moreni), I. 
Păuș (Tg. Mureș), I. Tutuna.ru (Tr. 
Severin), P. Nagy (Cluj), A. Verba 
(Satu Mare), E. Ursu (Iași), V. Buda 
(Somcuta Mare), A. Bejan (Roman), 
M. Cruceanu (Babadag), M. Po
pescu (Ploiești), Gh. Benga (Cluj), 
Al. Momete (Citești), E. Solomon 
iBîrlad) și alții.

Tutuna.ru


Atleții juniori de azi în întrecere cu performanțele 
seniorilor de ieri

(Urmare din pag. 1)

vorba mai sus, trebuie să mai amin
tim pe Gabriela Radulescu (C.S.Ș. 
București), învingătoare în probele 
de 50 m plat și săritura în lungime 
la junioare cat. a II-a, Viorel Suciu 
(Ș.S.E. Iași), care a egalat de două 
ori recordul la 55 m garduri juniori 
cat. I.

Dar sînt și nume mai puțin cu
noscute, care s-au impus cu prilejul 
acestui concurs. De pildă, Gheorghe 
Catrinescu (Ș.M. nr. 2 Iași), cîștigă- 
tor la înălțime și triplu salt cu re
zultate dintre cele mai frumoase, Ion 
Lixandru (Rapid București) învin
gător la lungime juniori cat. II, Sil
via Panțîru (Ș.S.E. Iași) clasată pe 
locuri fruntașe la înălțime și lungime 
junioare cat. I, Rodica Mecu (Dina
mo București) etc. în general, mulți 
tineri din Bacău, Iași, Constanța, o- 
rașe în care activitatea atletică are 
mai puțină tradiție ca la Timișoara, 
Brașov sau Oradea, au ajuns să se 
numere printre cei mai buni.

Clasament general

P-
P-

1. C.S.Ș. București 83 p.
2. Ș.S.E.
3. Ș.S.E.

4. Dinamo
Brașov 29
Ș.S.E.

ABSENȚE NEMOTIVATE

unCu ani în urmă, Timișoara era 
oraș cu o bogată activitate atletică, 
concretizată prin cucerirea a nume
roase titluri de campioni și record
mani ai țării. Eugen Lupșa, Luizâ 
Ernst, Ion Soter ca și recordmana 
mondială Iolanda Balaș sînt timișo
reni — ceea ce dovedește temeinicia 
afirmației de mai sus. Astăzi însă, cu 
tot sprijinul acordat de F.R.A., Ba
natul nu» mai este fruntașă în atle
tism. acest concurs, din regiu
nea Banat au fost prezenți numai 4 
atleți, 3 
ransebeș, 
taților a 
sibil ca 
diții în
4 concurenți și aceia slab pregătiți ! 
Unde sînt Rozalia Motiu, Franoisc 
Bauer, Mircea Coraș și alți tineri 
atleți din orașul de pa malurile Be- 
găi, care se evidențiaseră în con
cursurile organizate anul trecut? 
După cum reiese.^ la Timisoara s~a 
lucrat superficial în această iarnă. O

din Timișoara și I din Ca- 
cu toate că numărul invi- 
fost mai maie. E inadmi- 

Banatul, o regiune cu tra- 
atletism să prezinte numai

lată-l pe P. Ciobanu (Dinamo 
ctștigător la 50 m plat juniori 

cat. a Il-a

JUNXORI CAT. I

50 M PLAT : 1. V. Porojan (Ș.S.E. 2 
Bucji 6,1; 2. D. Popa (C.S.Ș. Buc.) 6.1; 
3. Al. Ritivoi (Progresul Buc.) 6,2; 4. El. 
Kineses (C.S.Ș. Tg. Mureș) 6,3: 5. I. Mol
doveana (Ș.S.E. 2 Buc.) 6,3; S. V. Suciu 
(Ș.S.E. Iași) 6,4.

55 M GARDURI : 1. V. Suciu (Ș.S.E. 
Iași) 7,7; 2. Gh. Bomboi (Progresul Buc.) 
7,9; 3. H. Ilieșu (Ș.S.E. 1 Buc.) 3,0; 4. N. 
Humis (Ș.S.E. Constanța) 8,0; 5. VI. Mo- 
raru (Ș.S.E. 2 Buc.) 8,1; 6. Nae Ion (Dl
namo Buc.) 8,3.

LUNGIME : 1. P. Marcu (Metalul Buc.) 
6,60; 2. E. pereteatcu (Ș.S.E. Bacău) 6,52;
3. Gh. Zamfirescu (Ș.S.E. Craiova) 6,51;
4. Gh. Luchian (Ș.S.E. Constanța) 6,29;
5. I. Letoni (Rapid Buc.) 6.10; 6. C. " 
mlnescu (Dinamo Buc.) 6,04.

GREUTATE (6 kg.): 1. C. Csakanyl
(C.S.M. Cluj) 13.49; 2. L Samoșca (C.S.Ș. 
Brașov); 13,16; 3. V. Corpacl (C.S.M.S. 
Iași) 12,97; 4. Gh. Covrig (S.M. 2 Iași) 
12,81; 5. V. Teodorescu (Progresul Buc.) 
12.80; 6. I. Letoni (Rapid Buc.) 12,51.

PRĂJINĂ : 1. T. Piștalu (Ș.S.E. 2 Buc.) 
3,75; 2. M. Dumitru (Rapid Buc.) 3,40; 3. 
I. Grigorescu (C.S.Ș. Buc.) 3.30; 4. V. 
Clucescu (Ș.S.E. Brașov) 3.30; 5. Gr. 
Oprișescu (C.S.Ș. Buc.) 3,20; 6. G. Tran- 
dafilov (C.S.Ș. Buc.) 3,20.

ÎNĂLȚIME : 1. Gh. Catrinescu (Ș.M. 2 
Iași) 1,84; 2. Al. Ciocan (C.S.Ș. Buc.) 
1,84; 3. M. Savilo (C.S.Ș. Buc.) 1,80; 4. 
C. Szasz (C.S.O. Crișana) 1,75; 5. Gh. 
Vanghelescu (C.S.Ș. Buc.) 1,75; 6. D. Ma
rinescu (Olimpia Buc.) 1,75; 7. FL Hof- 
man (Ș.S.E. Ploiești) 1,75.

TRIPLUSALT : 1. Gh. Catrinescu 
2 Iași) 13,36; 2. V. Tănase (Ș.S.E. 1 
13.30; 3. V. Dumitrescu (Olimpia 
13,23; 4. Gh. Petrescu (C.S.Ș. Buc.) 
5. Al. Mihu (Dinamo Buc.) 13,03; 
Trifu (Progresul Buc.) 12,79.

JUNIORI CAT. H

Pri-

(Ș.M. 
Buc.) 
Buc.) 
13,09; 
6. A.

50 M PLAT : 1. P. Ciobanu (Dlnamo
Buc.) 6,2; 2. L. Levonian (Farul C-ța) 6,2;
3. A. Deac (C.S.O. Crișana) 6,3; 4. C.

Finala campionatului

dc calificare

Festivitate de premiere ! Tov. D Constantin, secretar general al F. R. Atletism 
laminează distincțiile primelor trei clasate la 50 m plat junioare cat. I: Rodica 

Mecu (Dinamo Buc.), I alcria Bufanu (Dinamo Bacău), Ana Beșuan 
(Știința Cinj)

serie de antrenori ca L Wittman, 
Emil Grozescu, I. Pascu nu au a- 
cordat suficientă atenție obiectivelor 
din perioada de iarnă și au minima
lizat importanța acestui concurs.

Mai slab decît în trecut s-au pre
zentat Ia start și sportivii din Cra
iova. „Cauza principală este dezin
teresul manifestat pe plan local față 
de atletism, ne spunea prof. M. Nis- 
tor, unul din antrenorii atleților 
craioveni. Astfel, oonducerea secto
rului tehnic 
UCFS nu se 
letrsm de la 
conducerea
activitatea secției noastre. Am avut 
și. campioni ai țării, dar nimeni din 
conducerea treburilor sportive din 
oraș n-a catadixlt măcar să-i feli
cite. Din cauza acestui dezinteres, 
atleții de la C.S.O. nu au echipa
ment și materiale sportive, 
de conducerea școlii sportive 
lev! care ne ajută foarte 
Ce părere are conducerea 
Craiova ?

concurs cu toate insistențele arbitri
lor și ale secretariatului. Or, regu
lamentul este categoric în această 
privință și antrenorii Feliei* Ievă- 
nesen — C.S.Ș. București, G. Stă- 
nescu — Ș.S.E. nr.
Szolnay — C.S.O. 
Puică — C5.M.S.
Ignișca — Viitorul,
la regulament. De asemenea, maestrul 
sportului Cornel Porumb, manifes
tând o atitudine de dispreț față de 
arbitri, a refuzat multă vreme să 
aibă o comportare disciplinată.

1 București, Al. 
Crișana, Ion
Iași, Zaharia 
s-au abătut de

din consiliul regional 
ocupă de secția de at- 
C.S.O. De cinci ani, 

clubului nu a analizat

Noroc 
de e- 
mult".
C.S.O.

O NOTĂ critică pentru 
ANTRENORI

Care este menirea unui antrenor? 
Pe lingă aceea de a da sportivilor 
de care se ocupă cele mai bune 
îndrumări de ordin tehnic, trebuie 
să se preocupe și de educația lor. 
De aceea, antrenorul trebuie să fie 
tot timpul un exemplu pentru spor
tivi. Iată însă
nori au ținut cu tot dinadinsul să 
fie remarcați la modul negativ pen
tru că au împiedicat buna desfășu
rare a probei de înălțime băieți, 
nevrind să părăsească sectorul de

că o serie de antre-

6,3 ; 5. T. Popescu
R. Grozea (Ș.S.E. 1

Ritivoi (Prog. Buc.) 
(Ploiești) 6,4; 6. Șt.
Buc.) 6S.55 M GARDURI : 
(Ș.S.E. 2 Buc.) 8,3; 
duj) 8,5 ; 3. M. Dumitrescu (Ș.S.E. 1 Buc.) 
8,7; 4. T. Voicu (Ș.S.E. 1 Buc.) 8,9; 5. A. 
Lupescu (Dlnamo Buc.) 9.3.

LUNGIME : 1. Ion Lixandru (Rapid 
Buc.) 6,50; 2. S. Lupan (Dinamo Buc.) 
6,00; 3. T. Vlșinescu (Farul C-ța) 5,76; 
4. V. Toacă (Recolta) 5.63; 5. V. Niou- 
lescu (Metalul Buc.) 5,53; 6. I. Chiriac 
(Ș.S.E. Iași) 5,46.

GREUTATE (5 kg): 1. M. Vizitiu (Ș.S.E.) 
13.27; 2. Cr., Stoica (C.SUj. Tg. M.) 12.65; 
3. S. Hodoș (C.S.Ș. Buc.) 12,19: 4. P. Cio- 
lac (Voința Buc.) 11,97; 5. V. Serghei 
(Farul c-ța) 11,66; 6. V. Dobrișan (CAȘ. 
Buc.) 10,78.

PRĂJINĂ : 1. A. Luraei (Ș.S.E. 1 Buc.) 
3,10; 2. D. Crișan (C.S.Ș. Buc.) 3,00; 3. 
C. Ritivoi (Progresul Buc.) 3,00.

ÎNĂLȚIME : 1. loan Șerban (Ș.S.E. 1 
Buc.) 1,71; 2. E. Ivan (C.S.Ș. Brașov) 
1,71; 3. A. Sepsi (Ș.S.E. Cluj) 1,64; 4. B. 
Bocu (Ș.S.E. Cluj) 1,60; 5. M. Dumitrescu 
(Ș.S.E. i Buc.) 1,60.

1. D. Hidiosanu
2. A. Sepsi (Ș.S.E.

JUNIOABE CAT. I

50 M PLAT : 1. Rodica Mecu (Dinamo 
Buc.) 7.0; 2. Valeria Bufanu (Dinamo 
Bacău) 7,1: 3. Ana Beșuan (Știința Cluj) 
7,1; 4. Gabriela Moga (Corvinul Hune
doara) 7.2; 5. Rozeta Kehaian (Ș.S.E. 2 
Buc.) 7,3.

40 M GARDURI : 1. Valeria Bufanu 
(Dinamo Bacău) 6,3; 2. Margareta Cos
tin (C.S.O. Crișana) 6,4; 3. Paula Măr- 
găritescu (Ș.S.E. C-ța) 6,5; 4. Sultana 
Enache (Speranța Galați) 6,6; 5. Viorica 
Oprea (Ș.S.E. C-ța) 6,8; 6. Elena Vasi 
(C.S.Ș. Banatul) 7,0.ÎNĂLȚIME : ' ~ — - -------
Oradea) 1,45; 
Iași) 1,45; 3.
Buc.) 1,45; 4.__ ____ _________
Craiova) 1,45; 5. Manuela Cosmovicl (Dl
namo Buc.) 1,40; 6, Elena Rusu (C.S.Ș. 
Brașov) 1,40;

1. Cornelia Toma (Ș.S.E. 
2. Silvia Panțîru (Ș.S.E. 
Maria Oprescu (Ș.S.E. 2 
Iosefina Tomescu (C.S.O.

nr. 1 București 60 
nr. 2 București 44,5 
București 43 p; 5. Ș.S.E. f 
p ; 6—7. C.S.O. Crișana. >

Iași 24 p ; 8. Progresul t
București 22 p ; 9—10. C.S.Ș. Bra- Ș 
șov, S.M. nr. 2 Iași 17 p ; 11. Ra- I 
pid București 15 p ; 12. Voința ; 
București 13 p: 13. Ș.S.E. Constanța J 
12,5 p; 14. Ș.S.E. Cluj 12 p ;
15—16. Farul Constanța. C.S.Ș. Tg. 
Mureș 11 p ; 17. Metalul București 
9 p; 18. Speranța Galați 8 p; 
19—21. Dinamo Bacău. Ș.S.E. Ora
dea, C.S.M. Cluj 7 p ; 22—23.
Ș.S.E. Craiova, C.S.O. Craiova 6 p ; 
24— 25. Ș.S.E. Bacău, Olimpia 
București 5 p ; 26—29. C.S.Ș. Cluj, 
Știința Cluj, Ș.S.T. 
cel, C.SJd.S. Iași 4 
colta București 3 p ; 
Ploiești, Ș.S.E. Tg.
33. C.SjȘ. Timișoara 1 p.

al Capitalei

C-lung Mus- 
p; 30. Re- 

31—32. Ș.S.E. 
Mureș 2 p ;

Este de datoria F.R. Atletism să ia 
măsuri împotriva celor care împie
dică buna desfășurare a concursuri
lor. Aceasta cu atît mai mult cu cit 
astfel de situații au mai avut loc 
cu prilejul altor concursuri.

Si

★
Cei aproape 400 de concurenți 

concurente prezenți la primul mare 
concurs de sală al juniorilor s-au 
arătat a fi pe un drum bun. Rămîne 
doar ca perseverența lor și a celor 
care se ocupă de pregătirea tinerilor 
sportivi să fie și pe mai departe la 
înălțime. In acest fel performanțele 
lor se vor îmbunătăți neîncetat.

Părerea specialiștilor
D. CONSTANTIN, secretar general 

al F.R. Atletism : „Concursul a reflec
tat gradul de pregătire al juniorilor 
in vederea concursurilor ce vor avea 
loc în aer liber. El a mai scos în evi
dență faptul că, spre deosebire de 
anii trecuți, selecția a fost mai bună. 
Legat de aceasta, perspectivele sînt 
și ele mai frumoase. Au apărut ele
mente tinere, cu rezultate apropiate 
de cele ale juniorilor „consacrați". Ca 
o urmare a acestora — 
mult îmbunătățite".

GH. ZÎMBREȘTEANU, 
deral : „Dintre antrenorii
zentat sportivi bine pregătiți și cu 
perspective vreau să remarc pe Gh. 
Teșu — Iași, Al. Stoenescu — Dinamo 
București, Irina Tacorian — Brașov, 
V. Cincă — VHtoruL In general, atleții 
din Moldova s-au prezentat mult mai 
bine decît ne așteptam și va trebui ca 
federația să-și îndrepte și mai mult 
atenția spre ei".

performanțe

antrenor fe- 
care au pre-

Cfinale)
GREUTATE (4 kg): 1. Li vi* Oresz 

(Ș.S.E Brașov) 12.38; 2. Mihaela Brands- 
dorfer (C.S.Ș. Buc.) 12.33; 3. Elena Neac- 
șu (ȘJS.T. C-lung Muscel) 12.13; 4. Elisa
beta Prodan (Voința Buc.) 10.80; 5. Leon- 
tina Doczi (Ș.S.E. Tg. M.) 10.55; 6. Con
stanța Stan (Voința Buc.) 10.26.

LUNGIME : 1. Elena Vlrlan (C.S.Ș. 
Buc.) 5,07: 2. Silvia Panțîru (Ș.S.E. Iași) 
5.03; 3. Ioana Caragea (C.S.Ș. Buc.) 4.99; 
4. Anca Dincă (C.S.Ș. Buc.) 4.8«; S. 
Margareta Costin (C.S.O. Crișana) 4.7»; 
6. Anica Ionițâ (Ș.S.E. Bacău) 4.77.

JUNIOARE CAT. U
50 M PLAT : 1. Gabriel* Rădulescu 

(C.S.Ș. Buc.) 6.»: 2. Viorica Mărculescu 
(Dlnamo Buc.) 7.»; 3. Magdalena Trușcă 
(C.S.Ș. Buc.) 7,1; 4. Aura Petrescu (Ș.S.E. 
2 Buc.) 7,2; 5. Tatiana Ciobanu (CAȘ. 
Brașov) 7.3; «. Elena Panaite (Speranța 
Galop) 7,5.

40 M GARDURI: 1. Dorina Solea 
(Ș.S.E. 1 Buc.) 6.7: 2. Elena Tureanu (V>- 
lnța Buc.) 6.8: 3. Annemarie VUaîyos 
(C.S.Ș. Brașov) «,9; 4. Otilia Pamuc
(ȘB.E. C-ța) 7.0: 5. Ioana Păuna (Prog. 
Buc.) 7,1; 6. Adriana Vasile (Ș.S.E. 2 
Buc.) 7.4.

LUNGIME : 1. Gabriela Rădulescu
(C.S.Ș. Buc.) 5.35; 2. Maria Bolea (Dina
mo Buc.) 5.09; 3. - — ...
(Ș.S.E. 2 BUC) 4.98: 
(Ș.S.E. 2 Buc.) 4,94: ..
(Ș.S.E. Craiova) 4.86; 6. Maria Stoichiță 
(C.S.O. Craiova) 4.85.

ÎNĂLȚIME : 1. Nieulin* Bale* (Ș.S.E. 
Brașov) 1,52; 2. Maria Stănescu (Ș.S.E. 
Iași) 1,44 3. Sanda Tănase (C.S.Ș. Cluj) 
1,44; 4. Adriana Ciobotaru (Dinamo Buc.) 
1,38; 5. Annemarie Vltalyos (C.S.Ș. Bra
șov) 1,38; 6—7. Cezara Dafin eseu și Li
liana Agratina (C.S.Ș. Buc.) 1,38.

GREUTATE (3 kg) : 1. Mihaela Brans- 
dorfer (C.S.Ș. Buc.) 12,61: 2^ Marilena 
durea (Ș.S.E. Brașov) 12.48; 3. Elena 
Lefter (Galați) 11,57; 4. Paraschlva Cră
ciun (Prog. Buc.) 10.93; 5. Maria Predoi 
(C.S.O. Craiova) 10,31; 6. Julieta Or- 
lovski (Voința Buc.) 10,23.

Elisabeta Scareiu
4. Aura Petrescu
5. Emilia Podariu

1.

Si

un tinăr cu

ION SOTER — antrenor : „Constat 
că față de concursurile trecute, proba 
dc înălțime fete s-a mai modernizat: 
mai multe concurente au adoptat ros
togolirea ventrală. Ca o apreciere ge
nerală: multe elemente foarte talen
tate la fete ca și la băieți. Tehnica 
este 
buie
cucerește mai ușor decit calitățile na
tive. Selecția a fost deci mult mai bună 
anul acesta".

insă „necoaptă". Lucrul nu tre
să ne sperie, pentru că ea se

Duminică dimineața, în sala Cuten. 

berg s-a desfășurat finala fazei de cali

ficare a campionatului republican de 

box seniori (oraș București). In des

chidere au avut Ioc o serie de meciuri 

în cadrul campionatului R.P.R. de ju

niori: Cat. muscă: M. Păuna (Bere 
Gr.) b.p. R. Alexia (Rapid), iar V. 

Dumitrache (Voința) b.p. C-tin Eftimie 

(Gr. Roșie), Cat. cocoș: Gh. Băncuță 
(Bere Gr.) b.ab. II Petru Iftimie (Gr. 

Roșie), Cat. pană: D. Diaconescu (Olim

pia) b.p. Gh. Sebe (Progresul), Cat.
,s.-ușoară: T. Dragoman (Met.) b.p. M, 

Sanda (Bere Gr.); Seniori: cat. hirtie: 
Ion Dobre (Gr. Roșie) b.p. A. Zaharia 

(Unirea). Decizia, după părerea noastră, 

; îl nedreptățește pc Zaharia. Cat. 
muscă: Șt. Constantin (Semănătoarea), 
intr-un meci deosebit de frumos, dis

pune la puncte de Iulian Lungu (Unirea). 

Cat. cocoș: D. Angliei (Dinamo) b.p. 

Ion Manea (Progr.) ; Cat. pană: Milică 

Ene cîștigă fără adversar. Cat. s.-ușoară: 
Voicu Tudose (Unirea),

reale calități, cîștigă la puncte cu D.

; Gheorghe (Dinamo), Cat.
. Ghijă (Voin|a) ab. II cu Leon ChirițH 

’ (Unirea), Cat. s.-mijl.: Ion Pop (Dina- 

i mo) pierde prin ab. II întîinirea cu V.
Dobre (Olimpia). Meciul din cadrul cat. 

miji, mică s-a terminat în primul minut. 

După ce Nic. Paraschiv (Rapid) este 

numărat, el se ridică decis să refacă 

situația și, atacind dezlănțuit, un cro

șeu de dreapta la bărbie îi aduce victoria 

prin K.O. asupra lui Ion Bogdan (Vo
ința), Cat. miji.: lntr-un meci dc uzură, 

presărat cu neregularități, 

(Dinamo) b.p.

Cat. semigrea : 
b.ab. I (dictat de arbitru) 

Rizoiu (Unirea), Cat. grea: 
(Pasteur) b.ab. I T. Grosu

ușoara : C-till

Nic. Ghibu 

Iulius Leov

on Iordaclip 

(Pasteur), 

(Semănat.) 

cu Mircea 

Nic. Blcjan 

(Rapid).

MIHAI TRANCA
coresp., student I.C.F.

Atleții dinamoviști au cucerit
„Cupa 16 Februarie" la cros

Duminică dimineața, în împrejuri
mile stadionului Tineretului, atlețl 
din orașul București și Ploiești s-au 
aliniat la startul tradiționalului cros 
organizat de clubul raional Flacăra în 
colaborare cu asociația P.T.T. Ediția 
a 9-a s-a bucurat de o participare 
bogată (130 de atleți).

O formă bună în cadrul acestui cros 
au dovedit-o juniorii Cecilia Berna 
(Metalul), la a doua victorie consecu
tivă, Cornel Tatu (C.S.S.) și seniorul 
Mustață Nicolae (Dinamo). Locul I in 
clasamentul general a .revenit forma
ției dinamoviste, urmată de Metalul.

Iată primii clasați: JUNIORI, 1500 m: 
1. Cornel Tatu (C.S.S.), 2. Cornel Feo-

1. Cecilia Berna 
Bîrsan (Dinamo), 
(Rapid), 4. Ioana

dotov (Progresul), 3. Gheorghe Glo- 
dea (Olimpia), 4. Constantin Gheor
ghe (Dinamo), 5. Ion Oșoianu (Dinamo). 
JUNIOARE 500 m: 
(Metalul), 2. Doina
3. Mirela Nicoară
Șerban (Olimpia), 5. Maria Gheorghe 
(Dinamo). SENIORI 5000 m : 1. Nicolae 
Mustață (Dinamo), 2. Constantin IanCu 
(Dinamo), 3. Nicolae Siminoiu (Rapid),
4. Stoica Rafailă (Dinamo), 5. Radu 
Iliescu (Progresul). SENIOARE S00 m: 
1. Georgeta Dumitrescu (Metalul), 2. 
Maria Duță (1 Mai Ploiești), 3. Ioana 
Tuțică (1 Mai Ploiești), 4. Etna Kadar 
(Metalul), 5. Nicoleta Marin (Dinamo).

NICOLAE D. NICOLAE-coresp.

Aspect din întrecerea senioarelor
Foto: Silviu Dumitrescu, antrenor”



CU „SPERANIELE“
Vineri, primii sosiți la cabanele 

„Cristianul Mare” și „Postăva
rul" schimbau priviri îngrijo

rate :
— Ce ne facem cu ceața aceasta ? 

Dacă va ține și în zilele întrecerii ?...
Gazdele au încercat să se... scuze :
— De la începutul lunii, nici o 

zi senină. Dar poate...
Vă imaginați proporțiile surprizei, 

cînd sîmbătă, în prima zi a finalelor 
școlare de schi, elevii au ieșit la în
viorare pe un cer de un senin ima-

NOASTRE PE SULINAR 9

— Spre deosebire 
ceilalți brașoveni, de

— Este adevărat. Cișmașu — am 
peste zece an- 
asemănătoare. 
un băiat bine 
aștept să mă

de Cișmașu și 
pildă...

cursa de fond 
traseu de pe

LEMAM Șl RUIA... NOTAȚII DUPĂ O SAFTAMINA DE ÎNTRECERI

aflat aseară — a făcut 
trenamente pe o pirtie 
Asta a contat mult. E 
pregătit cu care abia 
mai întîlnesc...

Foarte animată a fost 
a băieților pe clasicul 
Ruia. încă din start, patru concurenți 
au plecat tare : Arghiropol, Dihoi, 
Mirza și Aldea. Disputa a continuat

din Abrud, tn plină

rele clasate — Maria Andreescu (47,5) 
și Elena Neagoe (48,6) — în special 
nu sînt de neglijat. Cea mai.,, tî- 
nără concurentă, Elena Neagoe 
(clasa a VIII-a) promite mult, dacă 
ținem seama că a pus schiurile în 
picioare doar cu un an în urmă.

In încheiere cîteva mențiuni... Pri
ma pentru Rozalia Letalic (clasa 
a IX-a Școala medie din Reșița) 

care, cu 53,3 a ocupat locul VI. Prin 
calitățile dovedite — fizice și teh
nice — Rozalia ne-a dat să înțelegem 
că poate mai mult.

A doua pentru Maria Țeposu, cam
pioană la fond și colega ei de la 
„Partizanul roșu", 
sată pe locul 
Două fete de 
dește, serioase

III 
la 
Și

Elena Băncilă, cla
ia aceeași probă, 

„profesională” mo- 
hotărîte.

tiberiu stama

Rezultate tehnice: BĂIEȚI: sla
lom : 1. St. Manea (Șc. med. Bv.); 
2. V. Alexandrescu (Șc. med. nr. 32 
Buc.); 3. 
Bușteni); 
med. Hunedoara) ; 
(Șc. med. Rîșnov) ; 
(Șc. med. Sinaia). 
Cișmașu (Șc. med.

Maria Trufă, elevă anul 111 ia Șc. Profesională 
cursă pe Puia...

N. Andreescu (Șc. med.
4. Tiberiu Popescu (Șc.

5. W. Neustăder
6. Gh. Mărgărit 
Coborire:
Predeal)

2. W. Neustăder 1:10,7; 
teanu (Șc. med. nr. 2
4. St. Manea 1:13,5 ; 5. 
(Șc. prof. Bv.) 1:13,6 ; 6.
(Șc. med. Bușteni) 1:13,8.
Arghiropol (Șc. med. Predeal) 21:13,0 ; 

prof. Zămești) 
ani

nr.
3. D. 
Bv.) 
V.

1. C. 
1:10,6 ;
Mun- 

1:11,1 ;
Brensch 

D. Mureșan 
Fond: 1. C.

culat ! Așadar, o finală eu perspective 
dintre cele mai frumoase.

bine de 20 de minute, 
urmă, Arghiropol, intr-un

Toată dimineața, „banda" telefe
ricului a urcat din Poiana sute 
de spectatori. Concursul n-a în

ceput insă decît aproape de amiază, 
pe Sulinar, cînd primii școlari (din 
cei pește 200 de participanți) au inau
gurat întrecerea. Cea mai puternică 
galerie — aceea a concurenților din 
regiunea Brașov. Aplauzele acesteia 
i-au dat aripi lui Ștefan Manea să 
atace curajos pîrtia și să îmbrace, 
in cele din urmă, tricoul de cam
pion... „Eroul" probei de slalom 
(fiindcă de aceasta este vorba) a fost, 
de fapt, Valeriu Alexandrescu. O că
dere în manșa a doua l-a oprit insă 
din drumul spre titlu.

Coborirea desfășurată pe Leman 
a dat ciștig de cauză tot concurenți
lor din regiunea Brașov: Cișmașu, 
Neustăder, Munteanu, Manea, 
Brensch... Dar de data aceasta, concu- 
renții din orașul de la poalele Tîmpei 
au ciștigat fără rezerve; ei au fost 
intr-adevăr cei mai buni. Aprecierea 
aparține chiar unuia dintre concu
renți, lui Ștefan Cojan.

— Cum ți s-a părut concursul ?
— Destul de greu. Pe tot traseul, 

straturi groase de gheață. Neobișnuit 
cu astfel de pirtie 
prudent.

strînsă mai
In cele din
efort suprem 6-a detașat și a învins.

Despre fete... Să începem cu Mi
haela Casapu. Talentata noastră 
junioară a strălucit și de a- 

ceastă dată. Mai întii la slalom, unde 
toate adversarele ei directe, Viorica 
Vintilă, Liliana Blebea, Maria An
dreescu și Elena Neagoe s-au stră
duit, fără succes, să obțină un timp 
mal bun de 1:17,5... Și povestea s-a re
petat Ia coborîre. Aceeași protago
nistă, aceleași adversare. Sigură pe 
ea, Mihaela a făcut o cursă 
culoasâ terminind traseul în 
secunde.

Coborirea a reținut însă
fiindcă și timpii realizați de următoa-

specta-
47 de

atenția

2. Gh. 
21:18,0 ; 
Rîșnov) 
22:06,0;
2 Bv.)_ „ , _. ____ ___
med. Bușteni) 22:50.0. FETE : slalom : 
1. Mihaela Casapu (Șc. med. Predeal) 
1:17,5; 2. Viorica Vintilă (Șc. med. 
Predeal) 1:27,6 ; 3. Liliana Blebea (Șc. 
med. 2 Bv.) 1:28,0; 4. Maria An- 
dreescu (Șc. med. V. Dornei) 1:31,1 ; 
5. Elena Neagoe (Șc. med. Sinaia) 
1:33,3; 6. Gizela Moresch (Șc. med. 1 
Bv.) 1:44,7. Coborire : 1. Mihaela Ca
sapu 47,0 ; 2. Maria Andreescu 47,5;
3. Elena Neagoe 48,6 ; 4. Liliana Ble
bea 49,2 ; 5. Viorica Vintilă 51,2 ; 6. 
Rozalia Letalic 53,3. Fond: 1. Maria 
Țeposu (Șc. prof. Partizanul roșu Bv.) 
19:30,0; 2. Elena “ 
nov) 20:19,0 ; 3.
prof. Partizanul 
Maria Stănilă 
20:49,0; 5. Doina Samoilă (Șc. med. 
Rîșnov) 22:05,0 ; 6. Doina Pîrvu (Șc. 
med. Rîșnov) 22:44,0.

Dihoi (Șc.
3—4. I. Mîrzea (Șc. de 8 
și N. Aldea (Șc. med. PI.)

5. M; Niculicioiu (Șc. med. 
22:38,0; 6. I. Furnieru

nr. 
(Șc.

Popa (Șc. med. Riș-
Elena Băncilă (Șc. 

roșu Bv.) 20:43,0 ; 4. 
(Șc. med. Rîșnov)

Sportivi de valoare mondiala
(Urmare din pag. 1)

am plecat foarte

a încheiat cu succes dificila cursă 
coborire de la Innsbruck, desfă- 

pre-

cîștigat în acest 
coborîre la care 

adăugăm locul I 
la concursul in-

Buletinul zăpezii
■Ninsorile căzute in 

au sporit considerabil 
«Im zona de munte, iar încălzirea produsă 
înizilele de 17 și 18 februarie a produs 
lasares zăpezii și formarea unei cruste.

în ziua de 18 februarie, zăpada avea 

următoarele grosimi : Sinaia (Cota 1 500) 
60 cm. Predeal 32 cm. Ceahlău 22 em, 
Rarău 48 cm, Bâifoara 60 cm, Semenic 
100 em, Țarcu-Godeanu 80 cm. Paring 
30 em. Păltiniș 4 em. Brașov 9 cm.

In zilele următoare, vremea va 
umedă și se va răci treptat. Vor con
tinua ninsori abundente m toată zona de 
munte. \ intui va domina din 
N-V și va sufla mai tare în 
două^trei zile. Temperatura va 
noaptea (la altitudini mai mari de 800, 
metri), între minus 4 și minus 12 grade, 
iar ziua va urca pină ia zero grade.

ultinu săptăminl 
stratul de zăpadă

fi

sectorul 
primele 
scădea

ea 
de 
șurată in cadrul concursului 
olimpic, și să precizăm că talentata 
schioară austriacă a 
an toate cursele de 
a participat! Dacă 
cucerit anul trecut
ternațional de la Chamonix, unde au 
luat startul cele mai bune „coborî- 
toare" din lume, precum și cursele 
ciștigate la Megăve, Saint Gervaise, 
Kandahar, Saint Moritz ș.a.m.d., 
dăm și mai bine 
pe plan mondial 
O dată cir ea> i'ă 
reprezentantă a 
Christi Staffdef.'-2

O altă i valoroasă participantă la 
„Concursul internațional de schi al 
R. P. Romine" este reprezentanta 
Belgiei, Patricia Du Roy de Blicguy.

La băieți. Vom vedea pe schio
rul austriac Helmuth Sehrantz. Ală
turi de el vor concura compatriotul său 
Heini Messner* finlandezul Erik Ai- 
kala, reprezentantul R. D. ■ Germane, 
Doerfel, italienii Bruno Piazzalunga 
și Helmuth Gartner, iugoslavii An
dre; Kinar ți Ales Gucek ș.a. Pre
cizăm că prriă acum F.R.S.B. a pri-'

mit listele nominale de participare 
ale schiorilor din R. S. Cehoslovacă, 
Finlanda, Belgia, Italia, R. D. Ger
mană, Austria, R. P. F. Iugoslavia, 
Elveția și R. P. Bulgaria.

Desigur, această valoroasă parti" 
cipare reprezintă un bun prilej de 
afirmare pentru schiorii romîni. 
vînd la dispoziție condiții 
de pregătire, concurînd pe 
noscute, avînd sprijinul 
publicului, schiorii romîni
o comportare frumoasă care să le 
ridice prestigiul pe plan internațio
nal. (d. st.) J ,

A- 
excelente 
pirtii cu- 

moral al 
pot avea

.A

re

ne 
seama de valoarea 
a Christinei Haas. 
veni o altă demnă 

schiului austriac,
IW

—.M

Campionatul regiunii Brașov
BRAȘOV (Prin telefon de la tri

misul nostru). Vineri s-au desfășurat 
pe piftiile din Poiana Brașov întrece
rile de schi din cadrul campionatului 
regiunii Brașov. Zăpada umedă a în
greunat parcurgerea traseelor, în spe
cial Ja probele de fond. In general 

y, însă, concursul s-a bucurat de succes.
Iată ciștigătorii probelor : 10 km se-

T"T
SPORTUL POPULAR 

r»e. a 4-a Nr. 4190

niori — N. Sfetea (Dinamo) ; 5 km 
senioare — Elena Tom (Casa Ofițeri
lor Brașov) ; 5 km juniori cat I — 
Ion Oltearțu (Dinamo); 5 km juniori 
cat. a II-a — G. Tihoi (Dinamo) : 
3 km junioare — Rodica Stoian (Trac
torul) ; slalom special: seniori — 
N. lovici (Dinamo) ; senioare — Mag
dalena Bird (Sțeagul roșu) ; juniori
— G. Tbmbri (Politehnica); junioare
— Liliana Blebea (Luceafărul).

S. DUMITRU

Miile de spectatori înșirați de-a 
lungul pîrtiei de bob din Poiana Bra- 
șoy au urmărit cu „sufletul la gură” 
dinamicele întreceri desfășurate în 
cadrul campionatului republican, „Cu
pei R.P.R." și „Cupei Poiana", com
petiții care au angrenat 17 echipaje 
de avansați și de tineret.

Ca și acum doi ani, cînd s-au des
fășurat ultimele întreceri de bob, 
concursurile au fost dominate de echi
pajul Casei Ofițerilor Brașov, alcă
tuit din H. Enea și H, Pașovschi, 
sportivi care alcătuiesc un cuplu 
foarte bun. Cu multă bucurie am ur
mărit însă și evoluția echipajelor de 
tineret care, deși aflate de-abia în 
al doilea an de concurs, au asaltat 
cu mult curaj locurile fruntașe și au 
reușit deseori manșe foarte bune, 
în care s-au clasat înaintea unor bo- 
beri cu o îndelungată experiență. Ne 
referim 
Oancea—Niculescu, 
Cotacu și Nedelcu—Brăeșteanu care 
au arătat că au început să stăpînească 
în mare măsură „secretele” conducerii 
bobului. De altfel, în cele două manșe 
pentru „Cupa R.P.R.", echipajul de 
tineret Radu Oancea—Cotacu a reali- 
lizat un timp mai bun decît cel al 
ciștigătorilor probei pentru avansați 
(1:52,29 față de 1:54,66), fapt care vor
bește de la sine despre valoarea 
acestor tineri.

Am mal remarcat cu prilejul aces
tor concursuri că boberii din Sinaia, 
reprezentanți ai asociațiilor sportive 
Carpați (trei echipe la categoria a- 
vansați) și Voința (trei echipe la ca
tegoria tineret), continuă cu succes 
frumoasa tradiție a bobului din acest 
oraș. Remarcabilă este, de asemenea, 
și preocuparea pentru acest sport a 
clubului Voința București, care a 
prezentat trei echipaje la ambele ca
tegorii. In schimb, am rămas foarte 
surprinși văzînd că Brașovul, locali
tatea cea mai apropiată de pîrtia de 
bob, nu a prezentat nici un echipaj 
la categoria tineret. Să nu existe 
oare interes în rindul tineretului din 
acest oraș pentru practicarea bobu
lui ? Ne îndoim de acest lucru și 
considerăm mai degrabă că este vorba 
de lip6ă de preocupare in această di
recție din partea comisiei regionale 
de specialitate.

îndeosebi la echipajele Ai. 
Radu Oancea—

spus mai sus, con- 
bucurat de succes, 
însă întregit daci 

ci te va defecțiuni de

După cum am 
cursurile s-au 
Acesta putea fi 
nu ar fi existat 
organizare. Ne referim in primul rine
la amenajarea pîrtiei, căreia nu i s-a 
acordat suficientă atenție, ea nepu- 
tind fi astfel utilizată în întregime 
Este vorba de porțiunea dintre vi
rajele 14 și 18. După virajul 14 £ 
fost amenajată o pantă destul de în
clinată, pe parcursul căreia bobul ca
pătă o viteză considerabilă. Dup; 
această „cădere", urmează un labirin 
defectuos construit, care nu permite 
manevrarea bobului în deplină sigu
ranță. Din această cauză, organiza
torii au fost nevoiți să scurteze tra
seul pîrtiei pină imediat după vira
jul 14. Nici orele de desfășurare < 
întrecerilor nu au fost alese în mor 
fericit și nici nu au' fost respectate 
Deși temperatura asigura o pirtie 
bună doar în primele ore ale dimi
neții. coboririle au fost programați 
la ora 9 sau chiar 10 și au începu 
cu regularitate la ora 10,30 și chia: 
12, cind temperatura urca simțitor. Ir 
aceste condiții nu e de mirare c; 
unele viraje s-au „spart" după citev: 
coborîri, ceea ce a dus la anulare: 
unor manșe. In plus, cursele des 
fășurate pe o pîrtie moale (cum i 
fost duminică) nu au solicitat la 
ximum pregătirea hoherilor. Dar, 
mai mare greșeală a Ifost însăși 
nificarea concursurilor în luna
bruarie, deși este cunoscut faptul 
temperatura constant scăzută este 
registrată în luna ianuari^

Sperăm că învățăminte!™ trase

ma
(• <

pla

j

prilejul desfășurării întrece.lior de 1 
Poiana Brașov vor fi folosite pentri 
viitorul sezon.

D. stanculesci

★
Din cauza timpului nefavorabil, ul 

timele două manșe ale campionatulu 
republican de bob nu s-au putut des 
fășura. S-au disputat, în schimb, în 
trecerile începătorilor, încheiate cu ur 
mătoarele rezultate : 1. Autobuze
București (Tase — Hristovici); 2. Cai 
păți Sinaia (Drăgan — Horeancă): ! 
Voința Sinaia (Rășcanu — Vîlcu); ■ 
Prahova Ploiești (Câlăvie Doro 
bantu).

Primele jocuri ale „Cupei București"
(Urmare din pag. 1)

și în 1961 : echipa Institutu- 
Căi Ferate din Leningrad, 
In fine, anul trecut, primul 

clasament a revenit, lui Tor-

pe lista ciștigătorilor co^^Btiției. Ci 
atît mai mult cu cît selecționat; 
Bueureștiului este alcătuită din ju 
cătorii lotului nostru reprezentativ 
care — cu acest prilej — fac ultim 
verificare înainte de plecarea spr 
Stockholm, locul de disputare a cam 
pionatului mondial.

Din lotul selecționatei București fa 
parte Pușcaș, Czaka, Ionescu, Varg; 
frații Szabo, Andrei. Florescu și cei 
lalți. In echipa de tineret vor apar 
Fogoroș, Balint, Otvoș. Cazan 1, Caro 
Antal, Niță și alte elemente tiner 
care s-au remarcat în acest sezon.

Partidele vor fi conduse de arbitri 
cehoslovaci Pazouț și Krnavec, d 
arbitru] sovietic , Scelcikov precum ș 
de cei mai buni arbitri romini. In 
tilnirile sînt programate în zilele d

treia. Sportivii bucureșteni s-au cla
sat pe locul secund, înaintea repre
zentativelor orașelor Ostrava și Buda
pesta. O formație sovietică a cucerit 
trofeul 
lui de
L.I.J.T.
loc în
pedo Gorki, urmat de București A 
și Einheit Berlin. După cum se vede, 
pipă acum trofeul a revenit de două 
ori hocheiștiîor. cehoslovaci, și, de trei 
ori celor sovietici.

Ce ne rezervă ediția >care. începe 
mîine ? Teoretic, Lokomotiv Moscova 
'și' 1 V.T.Z. Chomoutov sînt favorite, 
dar avem convingerea că sportivii 
noștri vor face tot posibilul ’pentru1 ______ ___ „ „______
a-și înscrie numele pentru prima oară 20—24 februarie, in1 fiecare zi la orei

M/i: tali

CUPA TUȘNAD" . ........
1 5«-if. ii . -A ■ I

Consiliul asociației sportive T*uț- , tn șziua a doua de concurs, fiind 
nad a organizat cea de-a JI-a, ediție; H vorba 'de o competiție deschisă sprin- 
a „Cupei Tușnad". Întrecerile au avut terilor, concurenții au realergat pro- 
loc pe pista de gheață amenajată p^ ,bele d>n ajun. Din cauza hirisorii ’el' 
lacțu Ciucaș. Starea bună ,a gheții p,, ny. au mai puțvț reedita rezultatele 
permis concurenților realizarea: unor bune din prima, zi. De. .menționat doar 
bune performanțe. Iată, de altfe), ,r$;, că în proba de 1 000 jn senioare Eva 
zultatele : seniori 500 m : -1,, Gb, F^gkâs ■■ și Crista Tracher au coborîl
tona 47,6 sec., 2. E. Papuc 48,2 sec,, 
3. D. Lăzărescu 48,3 sec„ (Dinamo) ; 
1,000 m: 1. E. Papuc 1:40,9, 2, D. L^ză- 
rescu 1:4£*., 3. Komjatszegi (Știința 
Cluj) 1:46,6; senioare: T. Eva Fârkas 
(Mureșul) 55,7 sec., 2. Crista Tracher 
(Voința Brașov) 57,0 ; 1 000 m : 1—2 - 
Eva Farkas și Crista Tracher 2:00,1 ; 
juniori 17—18 ani, 500 m : Mugur Ma- 
crin (Dinamo) 52,0 sec., 1000 m Mu
gur Macrin 1:52,4; junioare 17—18 api, 
500 m: Maria Ma the (Mureșul) 59,8, 
sec., 1 000 m Maria Mathe 2:03;2; ju
niori 15—16 ani, 500 m : Vlad Patrau- 
lea 49,4 sec., nou record de juniori 
al R.P.R. ; 1 000 m Vlad Patraulea 
1:44,3 — nou record R.P.R. ; juniori 
13—14 ani 300 m : 1. I. Fazekas (Di
namo) 35,7 sec., 500 m: I. Fazekas 
63,9 sec.

55 9

17 și 19. »1> ■>;
Programul etapei .intii, mîine p 

patipoarul „23 Augu^ț" este următo 
rul :

Ora 17 : București — Bucurețl
(tineret), ora 19 : Lokomotiv Mos 
ceva — selecționata Berlin. (V.T.2 
Chomoutov nu joacă în prima etapă

4^—<

sub ' 2 minute, realizihd 1:57,5 și Res
pectiv 1:59,7. Proba de seniori 3 000 m 
a fost cîștigată de Andrei >Okos (Vo
ința Brașov) cu timpul de 5:52.9.

De la I; E. B. S.
S-âu pus în vînzare la casele din 

str. Ion Vidu și agenția Pronosport 
din cal. Victoriei nr. i, bilete pentru 
intîlnirile internaționale de hochei pe 
gheață din padrul, „Cupei orașului 
București", cart' vor avea loc la pati
noarul artificial, intre M și M februa
rie a.c. 1 ,

★
Centrul de inițiere la înot pentru 

copii intre 5—W ani funcționează 
zilnic la bazinul acoperit Floreasea. 
Informații la telefon ll.Sioe.

funcționează

întreprinderea
a bazelor

începe încheierea contractelor

de exploatare 
sportive
pentru rexerv'area de bilete

I.E.B.S. anunță cluburile șt asociațiile sportive, că reînnoirea 
încheierea contractelor pentru rezervarea de bilete, la ,j<țțțurile de fotb: 
Ce se vor desfășura în acest an pe stadioanele „23 August" și „Repi 
blicii" se face pipă la 5 martie 1963 la sediul întreprinderii, str. Vasil 
Conta nr. 16, et. VII, serv, organizării manifestațiilor sportive, telefc 
11.79.70, interior 116 , sau 186. < ■■■. t.



Pregătiri... pregătiri...
STEAGUL ROȘU — RULMENTUL 

BRAȘOV 4—1 (0—1)

BRAȘOV (prin telefon). în me
ciul de verificare de duminică, echi
pa de categorie regională, Rulmentul 
Brașov a opus o dîrză rezistență for- au ;nscrjs 
mației Steagul roșu, mai ales în 
prima repriză cînd scorul îi era fa
vorabil. După pauză, Steagul roșu 
a jucat mai cursiv, mareînd de patru

de categorie B, Unirea Dej a jucat 
duminică cu echipa Olimpia Dej. Ju
cătorii de la Unirea au demonstrat 
o pregătire fizică mulțumitoare. în 
cele trei reprize a 30 de minute ei 

trei goluri prin Matei 
(2) și Bujor. S-au remarcat Mătu- 
șică, Matei și Bujor.

O. GUTU și A. KONTRAI, coresp.

Fază din meciul Farul— Rapid (2—1), disputat duminică in Giulești: portarul 
Constănfean Ghibânescu blochează balonul

Foto: T. Roibu
ori prin Meszaros, Fiâimon, Haidu 
și Hașoti. Pentru Rulmentul a în
scris Balint.

MUNCA INTENSA LA SIDERURGISTUL 
GALATI

TRACTORUL — PRECIZIA SACELE
7—1 (4—0)

După ce cu o săptămînă în urmă 
a terminat la egalitate (0—0) cu 
Știința Cluj, Tractorul Brașov și-a 
coptinuat pregătirile întîlnind dumi
nică formația de categorie regiona
lă, Precizia Săcele. Terenul bun și 
stadiul actual de pregătire al fotba
liștilor de la Tractorul au permis 
desfășurarea unui joc plăcut, în care 
golurile echipei de categorie B au 
fost înscrise de Nemeș (4), lacob, 
Frîncu și Budai.

V. SECAREANU, coresp.

Echipa Siderurgistul Galați (fostă 
C.S.O.) își continuă pregătirile în 
vederea reînceperii activității compe- 
tiționale. 
trenorul D. 
spus printre 
participă cu 
Ia realizarea 
pentru 
vins — 
returul 
echipa 
pune toate eforturile pentru 
tica un fotbal de calitate și — prin 
aceasta — va obține îndeplinirea 
marii dorinți a gălățenilor: promova
rea în prima categorie a țării".

an
ii e-a 
lotul

într-o convorbire cu 
Schileru, acesta 
altele: „întreg
interes și perseverență 

obiectivelor propuse 
această periaadă. Sini con- 
ne-a spus dinsul — 
care va începe în 

pe care o antrenez

că, in 
cari nd 
va de- 
a prae-

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — VULTURII
> U.M.T. 3—0 (1—0)

MINERUL BAIA MARE — TOMTORUL
BAIA MARE 4—2 (1—0)

(prin telefon), 
desfundat de

Din 
ploaie 

Știința

TIMIȘOARA 
cauza terenului 
partida de verificare între 
din localitate și Vulturii U.M.T. a
durat doar 60 de minute. Scor; 3—0 
(1—0) pentru Știința.

ȘTEFAN MARTON, coresp.

I.M.U. MEDGIDIA — CIMENTUL $—2

MEDGIDIA (prin telefon). In cel 
de al doilea joc de verificare al lui 
I.M.U.M. în compania formației -de 
categorie regională Cimentul (în pri
mul' joc scorul a rămas alb), prima 
echipă a cîștigat cu scorul de 5—2 

. (3—6, l-e-0). în cele trei reprize a 
30 de minute, antrenorul Costică Ma- 
rinescu a încercat diferite formule 
de ’Echipă, utilizînd întregul lot. Au 
înscris Datcu (3), Soare și Rucni 
(autogol), respectiv Dobrică și Voicu.

BAIA MARE (prin telefon). Mineral 
din localitate a intîlnit duminică for
mația Topitorul, lider în campionatul re
gional. In ciuda terenului desfundat, 
jocul a fost interesant și a plăcut celor 
aproximativ 500 de s poet a toci. Autorii 
golurilor: Drăgan (min. 20), lncre 
(min. 60) și Sasn II (min. 67 și 82). 
respectiv llammuth (ruin 68) ș» Mosoori 
(min. 89). ,

V. SASARANU și V. BARBU
corespondenți

.... >, . . RADU AVRAM, coresp.

uniiiea dej

PROBLEME ACTUALE ALE TACTICII IN FOTBALUL MONDIAL (II)
Publicăm în continuare fragmente 

din referatul prezentat de antrenorul 
emerit al U.R.S.S., GAVRIL KACIA- 
L1N la conferința metodică unională 
în problemele fotbalului, ținută în 
decembrie 1962 la Moscova. Frag
mentele sînt reproduse după revista 
FOTBAL.

și metode de joc, mai 
După întrecerile din Chile 
însușirii sistemului X-ț-4-f- 
către echipele noastre s-a 
in mod apreciabil. In cea

elemente 
sistemul 
și mai 

și mai

M. 
ia 

tot

★
In ce privește tactica în fotbalul 

sovietic, la noi există in prezent di
ferite sisteme, variante tactice, cu 
interpretare și apreciere diferită, 
cu alte cuvinte nu putem vorbi 
deocamdată de un sistem unic. Sîn- 
tem nu numai martorii, ci și parti- 
cipanții reorganizării tactice a fot
balului sovietic, a introducerii unor 
noi forme 
înaintate, 
procesul 
2Ț-4 de 
dezvoltat
de a doua jumătate a sezonului tre
cut, Spartak Moscova, Dinamo Mos
cova și Dinamo Tbilisi au dovedit 
eă s-au acomodat destul de bine cu 
acest sistem. Interpretarea practică 
a tacticii de joc în cadrul sistemului 
1+4+2+4 cunoaște in fotbalul so
vietic forme dintre cele mai variate. 
Acest lucru dovedește că antrenorii 
noștri continuă să caute 
care ar putea să învioreze 
brazilian și să facă jocul 
interesant, și mai frumos.
eficace. Ca urmare a eforturilor an
trenorilor, in ultimii ani in fotbalul 
sovietic aa apărut numeroase sisteme 
tactice, folosite de echipe de dife
rite categorii. Fără îndoială, ne-am 
despărțit greu de . sistemul W. 
Dar rn prezent aeest sistem, 
interpretarea noastră. rămine
mai mult al trecutului. In locul 
acestui sistem apar astăzi forme 
tactice mult mai moderne, iar dintre 
aceste* o largă răspîndire cunoaște 
sistemul 1+*— 2—4. Lunga discuție 
teoretică și practică despre utilitatea 
unui* sau altuia dintre sisteme, ea 
și utilitatea reorganizării tactice a 
fotbalului nostru intr-un timp cit 
mai scurt, s-a încheiat o dată eu 
campionatul mondial din Chile, unde 
majoritatea echipelor bune ale lumii 
aa jucat după sistemul brazilian.

Cum este interpretată in fotbalul 
nostru tactica de joc in sistemul 
1+4+2+4 ? Să începem eu apărarea, 
deoarce în procesul trecerii I* sis- 

brazHian liniile de fundași și 
apărării 
de joc a 
schimbări 
eă aceștia

au prioritate. In 
portarilor nu s-au 
deosebite, dacă nu 
(in afară de Iașin) 
de acțiune. _s-au

temui 
tactica 
tactica 
produs
socotim 
și-au redus zona 
ascuns- in poartă și acționează în 
zona imediat apropiată lur. In sis
temul 1-1-4— î -4 stilpii apărării 
sînt cei doi stoperi, care organizea
ză apărarea porții in principal, în 
direcția de șoc. In comparație eu 
brazilienii. antrenorii noștri interpre
tează oarecum diferit tactica de joc 
a stoperilor. Am in vedere iu pri
mul rind faptul că. ia concepția 
noastră, ambii stoperi acționează pe 
o sonă lărgită. * pină la linia de cen
tru a terenului. la al doilea rind. 
nu toți stoperii, recurg la apărarea 
iu zonă, iar in al treilea riud unul 
dia ei joacă avansat iar celălalt re
tro*. Multi stoperii noștri aa

fost în prealabil mijlocași, „reoalifi- 
cîndu-se“ în toiul luptei.

Funcțiile de apărare ale fundași
lor de margine se deosebesc foarte 
puțin de funcțiile pe care aceștia lc 
au în sistemul de joc cu „trei fun
dași". în momentul acțiunii, aceștia 
recurg la metoda apărării combinate. 
Existența celor doi stoperi a dat 
posibilitate fundașilor de margine de 
a se infiltra mult înainte, cu alte 
cuvinte de a participa la atac. Mij
locașii sînt prezenți din ce in ce 
mai rar în apropierea porții, ei asi- 
gurînd apărarea la o distanță apre
ciabilă de poartă, fiind adevărate 
„curele de legătură" ale echipei. 
Exercitîndu-și funcțiile de apărare, 
mijlocașii se străduiesc în principal 
să neutralizeze „oamenii lor“, să ia 
locul fundașilor de margine cind a- 
ceștia se încadrează în atac. O ase
menea orientare în dezvoltarea tac
ticii de joc a mijlocașilor trebuie 
apreciată ca justă dacă ținem sea
ma de poziția lor in momentele de 
luptă ale echipei și de marele dia
pazon de acțiuni necesar pentru asi
gurarea unor legături 
tuoase intre apărare și

Cînd vorbim despre 
apărare în dezvoltarea 
tre (să sperăm eă aceasta numai in 
perioada reorganizării. în perioada 
însușirii noului sistem), avem in ve
dere ne 
printr-un 
tori, ei și înclinația psihologică a 
acestor* 
fapt esențial, a acțiunii ataeanților. 
Cînd torbim despre unul din prin- 
eipiile de bază ale tacticii de joc — 
„a atac* și * te apăr» eu întrea
ga echipă" — nu ne gindim că tot" 
cei zece jucători de cîmp. in toate 
momentele atacului și a apărării, 
participă activ atit la înaintare cit 
și la apărare. Cînd echipa atacă și 
minge» se află la înaintași se înțe
lege eă eei mai activi sini in aceas
tă perioadă înșiși atacanții. In aeest 
timp mijlocașii sprijină atacai. întă
resc spatele înaintării, interealin- 
du-se din cînd in cind in operațiu
nile înaintării. Apărătorii atacă și ei, 
dar mai malt potențial, ocnpind po
ziții care să le permită să păstreze 
legătura eu înaintarea. Este adevă
rat, și fundașii de margine partici
pă uneori nemijlocit la atac.

Noi înțelegem întrueitva diferit în
deplinirea de către înaintași a unor 
sarcini de apărare. S-ar părea (și 
in acest mod acționează brazilienii) 
eă atacanții au in apărare aceleași 
funcții pe care le au apărătorii >» 
înaintare. După eșuarea unui atac 
la poarta adversă, atacanții trebuie 
să participe activ la apărare, să în
cerce să eiștige mingea, să „taie" 
drumul adversarilor care ocupă sau 
încearcă să ocupe o poziție activă 
in zona de acțiune a mingii. Și lu
crul acesta este just. Dar după ee 
adversarul trece la atac și mingea 
se află in zaua mijlocașilor saa in 
posesia atacanților adverși, funcțiile 
de apărare ale atacanților (acțiunile 
active) trebuie să se reducă. Tn a- 
eeste împrejurări ei trebuie să ur
mărească atent „oamenii lor”, pen
tru ea, aceștia să nu se încadreze 
in atac, să urmărească ocuparea unor

tactice fruc- 
atac.

tendințele de 
tacticii noas-

numai întărirea apărării 
număr mai mare de jaeă-

spre întărirea apărării și.

PRONOSPORT • PRONOEXPRES • PRONOSPORT
In perspectivă, un concurs interesant!

<

Concursul l’ronospott din oeeastl S4p- 'favorit* pe Roma care. in ultimul timp, 
tămină are puncte «k asemănare cu eel 
de săptămînă trecută. Aceasta intrecit 
duelul pentru șefia clasamentului ră- 
mine în continuare deschis între luter- 
nazionale și Juventus, ambele aflate la 
șase puncte diferență ale Bologna . r» — "----- -

’Și ăcum, si titaen pe scurt in re-’ ciuda faptului ci VAtezia are nevoie a- 
vistă meciurile care alcătuiesc programul 
adebtțft concurs :

’ 1. Internationale — Mifon. Vn meci
fcreu pentru Inter, deoarece este vorix 
de in derbiu al orășelul Milano. In plus, 

’Se ' îhtîlne$te actuala campioană eu..

OLIMPIA DEJ 3—«
i l.I

DEJ (prin telefon). în cadrul ’ pre-’ 
gătirilor pentru noul sezon, formația

—0-4——oe

' ... 
Programul tarRenhi eckipei firii

îl II. B. Cermairă ;

18 ^Pr'n telefon)' -’*'*«» sî>îbl"gă un” bunbt ”ch'iar h 'ffoiogna”1 Pro- 
fost .-.siabinto datele și meciurile.' echipei 
Farul Constanța din 
în fl.D. Germană. Joi 
mația constănțeană va 
în compania echipei 
Germane. Al doilea joe va avea loc la 
24 februarie la Halle, de data ace^șța 
cu reprezentativa de juniori a R.D. Ger
mane; Care se pregătește perttru' ’Tur. 
ticul U.E’.F'.A.1 în fine, în al treilea meci, 
fiiaț jă 27 februarie la Dresda, Farul 

i .va jjțica în revanșă cu selecționata olim
pică a R.D. Germane. “•>

posibila campioană; Ne mai' este, 
fleșoie de nici un comentariu.

2. Bologna Atalanta. Cu jocul ei 
sobru, tenace, Atalanta este frl stare sl

eadnd turneului 
21 februarie, for- 
evolua la Berlin, 
olimpice a R.D.

poziții favorabile pentru contraatac, 
păstrind legătura cu apărarea.

Să vedem cum se reflectă aceasta 
in practică. Nu arareori atacanții 
noștri desfășoară o muncă activă de 
apărare aproape pe întreaga supra
față a terenului. Ei urmăresc ata
canții adverși, iau parte activă la 
apărarea propriei porți. Apărătorii 
în acest timp se odihnesc, cum se 
spune „n-au de lucru". Toate aceste 
pătrunderi adinei în zona propriei 
apărări, adeseori fără rost, încalcă 
nu numai legătura în interiorul îna
intării, dar și lipsesc aceasta de o 
parte a forței și a timpului nece
sar pentru participarea activă în 
atac. Se pune în mod firesc între
barea: o asemenea tactică întărește 
oare apărarea? Da. Apărarea supra- 
numerică, masivă, care se creează 
prin acțiunea retrasă a înaintașilor 
împiedică pentru moment adversarul 
să acționeze în zona porții adverse. 
Dar se mai ridică șl o altă între
bare: slăbește oare asemenea tacti
că posibilitățile de atac ale echipei, 
slăbește oare forța înaintării? Fără 
îndoială că da. E supărător să vezi 
cum atacanții, după eșuarea unui 
atac la poarta adversă, fac imediat 
„la stingă împrejur" și intr-o alură 
rapidă se îndreaptă spre propria 
jumătate de teren, „acasă". în felul 
acesta fotbaliștii pierd forțe prin rai
duri inutile spre terenul propriu și 
de multe ari se lipsesc singuri de 
posibilitatea de a participa activ la 
acțiunile de contraatac. Unii fotba
liști și antrenori vorbesc despre fap
tul eă in echipă toți trebuie să 
„muncească". Dar iată că „mun* 
ee»c"„ in goL Nu este oare aceasta 
una din principalele cauze ale scă
derii eficacității, nu oare această 
manieră de joe a dat naștere la 
spectacole plictisitoare, neinteresante, 
fără culoare.

Din toate acestea se poate trage 
următoarea concluzie: tactica de joc 
a echipei și a unor atacanți în sis
temul 1+4+2+4 a fost studiată în 
mai mică măsură in fotbalul sovietic 
la capitolul înaintării în comparație 
cu tactica apărării. Echilibrul for
țelor in atac și în apărare în jocul 
echipelor noastre (4 . înaintași și 4 
apărători) nu a fost asigurat încă 
nici în concepția antrenorilor și nici 
in practică. In principiu, apărarea 
este la noi mai puternică decît ata
cul. In decursul meciurilor unii din
tre înaintașii noștri ocupă adeseori 
poziții retrase in dispozitivul pro
priei jumătăți de teren. Și nu se 
poate spune că ei fac aceasta obli
gați de apărătorii adverși. Dimpotri
vă, ei se stabilesc pe aceste poziții 
in mod voluntar (uneori chiar din 
dispoziția antrenorului). In aseme
nea cazuri atacul se încheagă de re
gulă mai ușor. Dar mai departe? Mai 
departe atacanții au de luptat nu nu
mai CU adversarul, oi și cu distanța 
pe care ei înșiși au creat-o mai 
mare. Și, in consecință, atacul se 
dezvoltă greu, cu o cheltuire supli
mentară de forțe și timp. De multe 
ori asemenea atacuri pornite din in
teriorul apărării se destramă unde
va la mijloeul terenului, fără a se 
dezvelta pină Ia capăt. Fără îndo
ială. această tactică, a redus in ul
tima vreme și numărul atacurilor $1 
numărul șuturilor lă poartă și, ea 
urmare, a contribuit și la scăderea 
eficacității meciurilor.|(

Ar fi nejust să socotim că toți an
trenorii noștri ari ajuns la convine 
gerea fermă eă somai sistemul 
1+4+2+4 este cel mai bun, eel mai 
prețios. Sinlem martorii încercărilor 
pe care le fac unele dintre eehipele 
noastre, pentru aplicarea și a altor 
sisteme, ea 1+3+3+4, 1+1+3+2+4 
ți altele. Multitudinea de sisteme tac
tice și variante contribuie la dez
voltarea gindirii creatoare a fotbaliș
tilor, îmbogățește jocul echipelor, face 
tactica muK mai maleabilă. Nu avem 
încă un sistem tactic unic. Disputa 
practică și alegerea unui sistem mai 
progresist și a unei tactici de joe 
mai raționale continuă, dar este de
ja evident eă antrenorii noștri ee4 
mai buni încep să prefere sistemul 
1+44-2+4. Noi răminem adepții și 
continuăm să ăeoăvirșim metoda 
combinată a apărării, bazată pe îm
binarea jocului, om la om" cu eel 
„iu zonă". In același timp sistemul 
1+4+2+4 dă naștere la metoda a- 
părării in zonă, la care recurg sto
perii. Antrenorii noștri, spre deose
bire de unii colegi de peste hotare, 
consideră eă mijlocul terenului în 
sistemul 1+4+2+4 constituie princi
palul teren pentru organizarea atacu
rilor echipei și ăcordă acestui fapt 
importanta practică cuvenită, ale- 
gînd pentru posturile 1 de mijlocași 
jucători „dispeceri*/1 Capabili să co
respundă sarcinilor mult mai grele 
îrt comparație cu sistemul „celor trrit 
fundași".

X’ESdU LLCREȚI A din București. Acest 
premiu este obținut pe un buletin abona
ment. Este interesant de reținut el a- 
rest buletin participă și la celelalte con
cursuri 4>u această lună. Deocamdată. 

-1 (Solit eu «rîțAci«lț „dalOTÎa* t
a adus posesoarei sale un clștig de 
50 000 Tei? ~ ’

Tn concluzie, jucați la concursurile 
Pronoeipreș fără să neglijați buletinele 
abonament’! \.

a dat dovada de conMantl.
7. Torino — Gmoa. Pini în prezent

Genoa nu a cișligat nici o partida în 
deplasare. Pronostic ,1*. j_ v w

8. FenezZa — Colonia. Catania poate ef și-a f^cut cy prisosința 
si obțină un rezultat de egalitate, tn

a ~ii’» ____ __________ _

căli de puncte ' 6 1 .
9. Cagliari —i’Ftime.e Aici te poate 

indica .1* dublat IdtuȘf de «■ .X*.
10. Letca CaJrO.' I^iio, în depla

sare joaeâ la ZaexS ’nld. Peni™ 
motiv indicăm pAhwktfe' 1, X.

11. Parau — Bări Parma mai 
-să scape de retrogradare dacă, de 
înainte, va eiștiga en puț ia toate 
dele disputate pb' tef*n propriu, 
nu știm dacă este in Stare de aș» 
indicăm pronostic _1“ dublat de

12. Verone — Brescia. Verona, arfead 
avantajai terenului poate obține victoria

•cest
PREMIILE CONCURSULUI 
.... PRONOEXPRES Nr. 7 

din IL II. 1963

nost ie 1, X. 4’“
3. Fiorentina — Napoli. Comportarea

de duminica trecută ne întărește eoo. 
vingerea că napolitanii nu- au nici e J'uu Brescia este in stare de surprize, 
șansă la Firenze. alături de .1“ putem indica, pentru orice

4. Mantova — Modena. Mantova Ire- eventualitate și pronostic „2“.
ce printr-o eclipsă de formă așa că, 5p. Sampdoria — Juveatns. Pronostic 
împinsă de situația-i foarte dificilă. .2*. 
Modena poate smulge un puhet. Pronos- 
tic 1, X.
■■■5. Palermo — Lanerossi. Victoria poate 
reveni oricărei echipe: 1, - 2:

6. Roma — Spăl. Felii pa din Fer
rara dă foarte mult de furcă partenerilor 

'Je joc, chiar și celor din fruntea clasa
mentului. Cu toate acestea, o indicăm

Un premiu mare 
NAMENT

pe BULETIN ABO- 
Pronoexpres !

Se împart săptlminalLa Pronoexpres 
premii numeroase ș? importante. La con
curs»»!. din 6 februarie reține atenlia 
premiul de 50.000 lei cîștigat de IO-

Categorja a Il-a : 5 variante a 13.546 
lei fiecare.

Categoria a IlI-a: 55 variante 
1.330 lei fiecare.

Categoria a TV-a : 284 variante 
331 lei fiecare.

Categoria a V-a: 979 variante a 
lei fiecare.

Categoria a Vl-a: 4.540 variante 
42 lei fiecare.

Fond de premii : 522.548 lei.
Tragerea ' următoare va avea loc 

miercuri 20 februarie 1963, la Bucu
rești.

a

a
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Rubrică redactată de Loto-Pronosport.
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»•>Cupa Sportul popular"

La turneul final își dau întîlnire
talente ale handbalului în 7

Ne mai despart puține zile de ulti
mul act al uneia din cele mai impor
tante competiții de handbal în 7 din 
țara noastră. Vineri se vor disputa 
primele jocuri din cadrul turneului 
final ăi „CUPEI SPORTUL POPU
LAR", întrecere așteptată cu viu inte
res, care angrenează zeci de echipe 
de juniori și junioare și care a ajuns 
să rivalizeze aproape cu însuși cam
pionatul republican de juniori.

Poate că în aceste zile premergă
toare finalelor, iubitorii handbalului 
și-au pus întrebarea: cum s-a născut 
această competiție care constituie un 
rezervor de cadre tinere și care pri
lejuiește în fiecare an afirmarea ele
mentelor talentate, promovate apoi în 
primele formații și chiar în loturile 
reprezentative ?

Le satisfacem curiozitatea reprodu- 
cînd răspunsul primit din partea tov. 
L. Grigorescu, secretarul general al 
F.R.H.:

„Ideea organizării acestei întreceri 
s-a născut în 1957, după o foarte in
teresantă competiție organizată la 
București de Știința și rezervată echi
pelor școlare. In această „Cupă a 
Științei" s-au afirmat jucători ca Apos- 
tu, Mircea Costache II și Oțelea.

mișoara) — junioare —, Samungi, Pa- 
raschiv, Duca (București), Pflanzer 
(Timișoara) — juniori — in 1959-60 ; 
Ciosescu (Timișoara) — junioare —, 
Papuc, Eftimie, Mengoni (București). 
Oană, Schnap (Sibiu) — juniori — in 
1960-61; Melinte, Velicescu (Brașov), 
Nicolae, Zamfirescu, Popescu (Ploiești). 
Egrikis, Kaspari (Timișoara), Molnar 
(Tg. Mureș) — junioare —, Marinescu. 
Goran. Moldovan. Anghel, Roșescu. 
Bălășescu, D. Marcel. Gațu (Bucu
rești). Boer. Mariș (Cluj) — juniori 
— în 1961-62. Desigur că lista este mai 
mare. Dar, exemplele citate sînt su
ficiente pentru a ilustra utilitatea și 
roadele acestei Cupe".

BUN LA HANDBAL, DAR Șl ÎN PRO
DUCȚIE SAU LA ÎNVĂȚĂTURĂ

ROADE ALE COMPETIȚIEI...

„Și din 1957, „CUPA SPORTUL 
POPULAR" s-a disputat cu regulari
tate, ajungind la a Vl-a ediție a sa și 
dovedindu-și din plin utilitatea în 
handbalul nostru. Ea a contribuit la 
larga răspindire a acestui sport, mai 
ales in școli și, în plus, an de an a 
scos în evidență numeroase elemente 
talentate. O simplă Înșiruire a citorva 
jucători remarcați cu prilejul acestei 
cotnpetiții este cit se poate de eloc
ventă r Cătineanu, Stef (Tg. Mureș), 
Reip (Brașov), Braedt (București) — 
la junioare —, Hausner, Bușe, Tudor 
Marin, Banciu (București), Neuszatz 
(Timișoara) — la juniori — în 1957-58; 
surorile Covrig (Tg. Mureș), Konicek, 
Olarii, Flcrianu (Brașov) — junioare —, 
Brașovan, Schmidt (Timișoara), Tănă- 
sescu, Nicolici (București)—juniori — 
in 1958-59; Bonta (Tg. Mureș), Anca, 
Gheorghiță, Nemetz, Ziegler, Bain (Ti-

Competiția aceasta oferă și alte as
pecte interesante, care subliniază 
munca temeinică ce se desfășoară. 
Legat de ideea de mai sus, a valorii 
juniorilor, este aspectul învățăturii. 
Antrenorii echipelor, in majoritate 
profesori, imb. iă cu pricepere activi
tatea școlară sau profesională cu cea 
sportivă. Așa se explică faptul că in 
echipele finaliste de anul acesta — de 
pildă —, sînt mulți handbaliști talen- 
tați — fruntași în producție sau la 
învățătură. Să exemplificăm.

Fotografiile multor handbaliști ju
niori de la C.S.M. Reșița pot fi văzute 
la panoul de onoare. Unii sînt frun
tași în producție : Schena (strungar la 
utilajul mecanic), Horvath (strungar la 
laminoare), Kosumplik (lăcătuș la ma
șini electrice); alții la învățătură: por
tarul Vermeșan (anul III lăcătuș la 
școala profesională de 
numai note de 
a X-a la liceul 
(elevi la școala 
printre cei mai

Asemenea exemple intîlnim și la 
celelalte echipe. Livia Olaru de la 
Știința Babeș-Bolyai Cluj, studentă 
la filologie, a obținut Ia recenta se- 
ziune de examene doi de 10 și un 9. 
Sanda Mihâilescu (S.S.E. Ploiești) are 
numai note de 8, 9 și 10. In catalog, 
in dreptul numelor multor eleve din 
echipa Luceafărul Brașov figurează 
notele de la 8 la 10. In această situa
ție, plăcută desigur, se află : Constanța 
Lacea (cl. XI), Doina Rizescu și Elena 
Moisescu (cl. X) — toate de la Școala 
medie nr. 2. La S.S.E. Timișoara (bă
ieți), Eduard Iacob și Petra Clinei 
sînt printre cei apreciați de profesori: 
au numai 8, 9 și 10.

ucenici) are
8 și 9; Bogolea (clasa 
mixt), Juhas și Cantor 
profesională) contează 
buni din an etc.

„Cupa ac iarnă’ i

Prima etapă intercentre
Sîmbătă și duminică a avut loc prima 

etapă intercentre a „Cupei de iarnă11. în
tâlnirile tur-retur, disputate în mai multe 
orașe, au fost cîștigate, în general, de 

. echipele favorite. Iată rezultatele în
registrate :

ORADEA : Rapid Oradea — Știința 
Timișoara (m) 12-—18 (7—7) și Rapid 
— Știința 18—29 (4—15). Oaspeții au 
fost superiori în execuțiile tehnice și 
mal rapizi în acțiunile ofensive. (Ilie 
Gliișa și A. Jilău, coresp).

TG. .MUREȘ: Știința Tg. Mureș — 
Dinamo Brașov (m) 18—15 (11—6) și 
Știința — Dinamo 24—20 (13—13). 
Gazdele au cîștigat pe merit. Ambele 
partide au fost Aprig disputate, uneori 

’ jucătorii depășind limitele permise de 
regulament. (I. Păuș și V. Kadar, co
resp.).

BRAȘOV: Tractorul Brașov — Mure
șul Tg. Mureș (f) 10—7 (4—2) și 
Tractorul — Mureșul 11—7 (4—1). 
Jucătoarele au fost bine pregătite și au 
furnizat j’ocuri bnne. Victoria gazdelor 
se datorește faptului că au forțat ritmul 

j’octilui în finalul ambelor partide. (Pe
tre Dumitrescu și V. Popovici, coresp.).

TIMIȘOARA : C.S.S. Banatul Ti
mișoara — I'aroril Oradea (f) 22—10 | 
(10—3) și C.S.S. Banatul — Favorit 
17—11 (11—6). Localnicele au jucat
în viteză și au inițiat numeroase contra
atacuri. Favorit s-a prezentat nesatisfă- 
cător. (A. Gros, coresp. reg.).

CLUJ : Știința Babeș-Bolyai Cluj — 
Voința Baia Mare 30—4 (12—2) și 
Știința -r- Voința 33—3 (15—1). 0 
bună verificare pentru clujcnce, care se 
pregătesc și pentru finalele „Cupei 
Sportul popular". în întîlnirea disputată 
duminică, Știința a folosit numai juni

oare. (P. Radvani. coresp).
★

Pentru calificarea în etapa a
intercentre a „Cupei de iarnă", astăzi 
și ntîine au Ioc în sala Florcasca, la 
aceleași ore, următoarele întîlniri : ora 
18: Vestitorul București — S.S.E. Bu
zău (f); Știința București — Petrolul 
Ploiești (in).
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TREI LIDERI NOI ÎN CAMPIONATELE REPUBLICANE: ȘTIINȚA CLUJ,
DINAMO DLCLREȘTI Șl ȘTIINțA BUCUREȘTI

întrecerile 
republi- 

baschet au in- 
ritmul dorit, 

că nu trece o 
care să nu con- 
jocuri de cali- 
mai bună și. 
surprize, care.

In sfirșit, 
campionatelor 
cane de 
trat în 
Aproape 
etapă, in 
semnăm 
tate tot 
nelipsite
mențin tot timpul treaz 
interesul pentru această 
importantă competiție. 
Ultimele două zile de în
treceri de altfel au adus 
schimbarea liderilor în 
trei din cele patru serii, 
Steaua București, Știința 
Timișoara (la băieți) și 
Rapid București (la fete) 
fiind nevoite 
locurile lor 
principalelor 
Știința Cluj, 
București și 
Știința București.
O SAPTAMINA BUNA 

PENTRU ECHIPELE 
ȘTIINEI BUCUREȘTI
Elementul surpriză al 

ultimelor două etape l-a 
constituit dublul succes 
a! formațiilor studen
țești din București. 

La fete, Știința a întrecut 
tul de concludent echipa

să cedeze 
fruntașe 

adversare, 
Dinamo 

respectiv

Tinărul M. Mazilu aruncă la coș sub privirile lui Rusa, 
Chioreauu și Litan de la Politehnica. Fază din meciul 

Progresul București—Politehnica Cluj 
Foto: T. Cliioreanu

% i

5 4
L

des- 
ferovia- 

relor bucureștene, fapt care ne face 
să sperăm că formația studențească 
deține acum mai multe atuuri (decît 
îp anii trecuți), în lupta pentru titlul 
de campioană. încurajați desigur de 
succesul colegelor de club și baschet- 
baliștii Științei București au înre
gistrat sîmbătă una din cele mai fru
moase performanțe din cariera lor. 
Fiindcă, să recunoaștem, o victorie 
asupra echipei Steaua (chiar și cînd 
aceasta nu se află în forma sa ma
ximă) nu este, la îndemîna oricui.

Credem că, acordînd și pe mai de
parte un interes major pregătirii lor 
multilaterale, jucătoarele și jucătorii 
de la Știința vor reprezenta și în 
continuare cu cinste baschetul 
dențesc din Capitală.

SE POATE JUCA BINE 
ȘI SPECTACULOS!

stu-

Revenind la puternicele impresii 
prilejuite recent de meciul Dinamo 
București — Știința Timișoara, de cel 
dintre echipele feminine Știința și 
Rapid București, său, măi de mult 
de întîlnirea de la Cluj dintre Știința 
și Steaua, apare tot mai evident fap
tul că formațiile noastre fruntașe 
sînt capabile să ne ofere (și în cam-

pionat) partide de toată frumusețea. 
Este maî clar ca oricînd că atunci 
cînd echipele pregătesc un meci cu 
toată atenția, cînd jucătorii sînt eli
berați de obsesia punctelor din cla
sament, iar arbitrajul este la înăl
țime putem urmări un baschet bun, 
spectaculos.

Atît dinamoviștii bucureșteni, cît 
și studenții timișoreni s-au prezentat 
in confruntarea lor de săptămîna 
trecută intr-o formă bună, realizind 
un spectacol care nu va fi uitat 
curînd. In același timp, este interesant 
de menționat că și procentajele reu
șite de jucătorii ambelor echipe în 
această întîlnire 
Știința 53*/») sînt din 
valoroase în această ediție a campio
natului. Și, pehtru că ar fi păcat de 
omis acest lucru, arbitrajul prestat 
de cuplul Vasile Popescu — Albert 
Berger a fost aproape fără cusur, 
contribuind la succesul acestei par
tide. Iată exemple suficient de conclu
dente, care ne scutesc de alte co
mentarii.

(Dinamo 55% și 
cele mai

CIND NU VOM MAI FI NEVOIȚI.,

...să înregistrăm o serie de defec
țiuni, care afectează destul de mult 
buna desfășurare a campionatului. 
Pe scurt:

ANTRENAMENTUL ASIDUU-BAZA PERFORMANTEI SPORTIVE
PĂRERILE PROF. OH. FRUNZETI ASUPRA PRIMULUI CONCURS AL TINERILOR SPORTIVI

Federația de specialitate a organi
zat, pentru prima oară, un concurs 
republican deschis tinerilor popicari 
pînă la vîrsta de 20 de ani, în cadrul 
căruia s-au întrecut 40 de fete și 
băieți. L-am rugat pe profesorul Gh. 
Frunzeti, coordonatorul colectivului de 
antrenori ai loturilor noastre republi
cane, să ne împărtășească impresiile 
în legătură cu acest „concurs al spe
ranțelor".

— Cu cîțiva ani în urmă se spunea, 
pe bună dreptate, că jocul de popice 
este sportul celor virstnici. Acum 
însă, se poate constata o adevărată 
avalanșă de tineret pe arenele din 
întreaga țară. Antrenorii și instructo
rii nu se mai pot plina e că nu au 
de lucru.

— Și, ce le puteți spune antreno
rilor despre tinerii selecționabili pe 
care îi pregătesc ?

— Că majoritatea elevilor lor — 
elemente dotate — au totuși greșeli 
in tehnica lansării bilei : in elan fac 
curbă, nu aștern bila, nu 
rile coordonate și nu știu 
ziția cea mai convenabilă 
rezolva diferite figuri la

— In cît timp credeți că 
mediate aceste lipsuri ?

— In 2-3 luni dacă se muncește 
rios. De altfel, ne vom convinăe 
conștiinciozitatea acestor tineri 
prilejul competiției care va aven 
în vară.

— Și în cît 
tinerii vizați 
zentative ?

— In circa
șirea pregătirii lor, antrenorii și in-

au mișcă- 
să ia po- 
pentru a 
„izolate". 

pot fi re-

Constanța se de-
7 jucători (!) și, 

scor. Formația se

se- 
de 
cu 
loc

timp se pot perfecționa 
pentru loturile repre-

2 ani. Pentru desăv.îr-

structorii trebuie să facă o planifi
care riguroasă pe o perioadă de 2 
ani. In ceea ce privește pregătirea 
tehnico-tactică trebuie planificate 
cite 3 antrenamente săptăminal, cu 
lovituri care variază intre 80-140 
bile la fiecare ședință. Antrenamentul 
trebuie să înceapă cu o ușoară încăl
zire și să se încheie cu pregătire 
fizică specifică. Și încă ceva: pe 
lingă cele trei antrenamente mai tre
buie să aibă loc in cursul săptămînii 
și unul de pregătire fizică generală. 
Cei care subestimează pregătirea fi
zică nu vor putea da performante 
Pe măsura cerințelor actuale,

In continuarea discuției, prof. Frun- 
zeti ne-a spus că progresul viitoa
relor cadre depinde în bună măsură 
de sprijinul pe care-1 vor acorda 
consiliile asociațiilor sportive tineri
lor lor popicari, de pasiunea și răb
darea cu care vor munci antrenorii 
și instructorii cu aceste elemente. 
Dar în primul rind progresul depinde 
de jucătoarele și jucătorii respectivi. 
Dacă Cristina Iosifescu (Ploiești), 
Irina Sasz (Oradea), Stana Emilian 
(Constanța), Magdalena Paveliuc (Ro
man), Iosif Vass (Odorhei), C. Vește- 
man, C. Constantinescu (București), 
L. Ceh (Tg. Mureș) și alți tineri care 
s-au remarcat 
speranțelor nu 
ceașcă intens, 
Elenei Jojiban 
nepregătită a 
mixte doar 262 p. d. De asemenea, o 
insuficientă pregătire au arătat și 
popicarii bucureșteni V. Vișan, N. 
Gorun, I. Popa și C. Zontea, care nu 
au reușit să depășească cifra de 340

p. d. Nu âu obținut rezultate satisfă
cătoare nici Constanța Davideecu 
(Constanța) și Maria Nilaș (Tg. Mu
reș). Antrenorii din București au do
vedit o slabă preocupare pentru pre
gătirea tinerelor fete, prezentînd in 
acest concurs doar două jucătoare.

în primul concurs al 
vor continua să mun- 
vor ajunge în situația 
(Baia Mare), care fiind 
realizat din 100 bile

— echipa Farul 
plasează cu numai 
desigur, pierde la 
află la a 7-a înfrîngere consecutivă.

— la meciurile de sîmbătă, din 
sala Dinamo, a lipsit (nu este prima 
oară) medicul sportiv. Pentru ca să 
nu mai vorbim de inexistența (de 
atita timp) a unei tabele de marcaj 
în această sală.

— din cauza unei defectuoase pla
nificări, arbitrul A. Tulbure 
fost delegat să conducă, în ziua de 
10 februarie, două meciuri... în două 
orașe diferite.

Sînt cîteva situații asupra cărora, 
cei în cauză, ar trebui să reflecteze 
mai mult. Și, bineînțeles, să ia > de 
urgență măsurile corespunzătoare.

(Buc.) a

A. VASILIU

MASCULIN, SERIA I

CLASAMENTELE LA ZI

1. Știința CSuj 10 9 1 823:081 18
2. Steaua Buc. 10 8 2 870:508 16
3. Știința Buc. 10 6 4 671:628 12
4. Dinamo Oradea 954 564:549 10
5. Știința Craiova 10 5 5 542:690 10
6. Politehnica Cluj 10 3 7 580:791 6
7. Voința Iași 927 578:558 4
8. Progresul Buc. 10 1 9 568:731 2

SERIA A n-A -
1. Dinamo Buc. 10 9 1 780:632 18
2. Știința Tirul». 10 8 2 779:580 16
3. Rapid Buc. 10 7 3 708:596 14
4. C.S.O. Galați 10 4 6 576:615 8
5. Steagul roșu Brașov 10 4 6 667:676 8
6. Farul Constanța 10 3 7 505:593 6
7. A. S. Roman 10 3 7 475:725' 6
8. Știința Tg. Mureș 10 2 8 611:684 4

FEMININ, SERIA I
1. Știința Buc. 981 545:378 16
2. Rapid Buc. 871 604:274 14
3. Unirea Buc. 963 501:391 12
4. Voința Brașov 9 4 5 421 >459 8
5. Crișana Oradea 8.4 4 414>372 «
6. S.S.E. Constanța 9 4.5 337 5534 8

7. Știința Timiș. 9 18 346;556. 2
8. Progresul Buc. 9 1 8 3541523 2

SERIA A n-A
1. Mureșul Tg. Mureș 981 494:410 16
2. Voința Buc. 9 6 3 425:404 12
3. Știința Cluj 8 4 4 4H:Ss4 8
4. Voința Oradea 9 4 5 407:380 8
5. I.C.F. 743 314:296 8
6. Voința Tg. Mureș 945 382:402 8
7. Olimpia Buc. 936 385:438 6
8. C.S.M.S. Iași 817 280:420 2

XXXXXXXXXXXXXXXXDOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOJOOCXyj

INVITAȚIE
8 Redacția revistei „SPORT ȘI g 
fi TEHNICA" invită pe sportivi, pe 8 
s antrenorii și activiștii cluburilor și 8 
8 asociațiilor sportive și pe toți ci- g 
§ titorii săi din București la o con- 8 
R sfătuire ce va avea loc la Casa ra- o 
8 ională de cultură „1 Mai", str. Mi- R 

hail Eminescu nr. 89, în ziua de § 
: vineri 22 februarie a. c., ore'e 8 

18.00. 8 
La această consfătuire se vor 8 

; discuta problemele ridicate de con- 8 
; tinua îmbunătățire a conținutului X 

revistei „SPORT ȘI TEHNICA". R 
In încheiere participanții vor 8 

: viziona două filme sportive. 8
La Casa raională de cultură „1R 

: Mai" se poate ajunge cu tramvaie- ? 
le 4 și 17, autobuzul 33 și trolei- X 

! buzul 88. 3
aoocxxxiooooooixxxxxxxioooooaxiooooooooooooooocxfiTR. IOAMȚESCU

SECȚIA DE VULCANIZARE DIN CADRUL I. I L LAZAR ODON
DIN TG. MUREȘ

î

Piața Trandafirilor nr. 50 (Soos Pali nr. 12) execută la 
comandă piese din cauciuc și matrițele necesare pentru :

- diferite garnituri și bucșe auto
- garnituri pasterizator (P.D.N. 5000 I )
- capace I.C.I.
- inele protecție tub oxigen (140, 200, 220 mm)
- garnituri la comandă din cauciuc
- recauciucarea diferitelor roți de fier
- vulcanizarea anvelopelor cu camere
- confecționarea oricărui fel de garnituri și piese de 

cauciuc după model.
Lămuriri suplimentare la serv, vînzări, telefon 3077 și 

3511.



Electronica-Voința 3-2

Semănătoarea-M.T.Tc. 
13-15, 15-15); Globus-ț- 
3-1 (1510, 12-15, 15-7, 
Roșie—C.S.P. 3-2 (15-7,

Exceptînd poate doar 
nasculină Grivița Roșie — 
iurile etapei de simbătă 
ă ale „Cupei orașului
-au soldat cu rezultate normale, la 
coruri de cele mai multe ori scon- 
ate.

FEMININ : Olimpia—Voința 3-0 (2, 
, 10); Sănătatea — Aurora 3-2 (13-15, 
5-8, 14-16, 17-15, 15-13), cele mai
rficace jucătoare fiind Marie-Jeanne 
/etra, Viorica Ardeleanu, Aurelia Sir- 
>u. Despina Mavrocordat (Sănătatea). 
Alexandrina Calefaru. Eugenia Gheor
ghiu, Aurora Baroga și Charlotte- 
lse Gagesch (Aurora). In jocul în
tinselor, atacul s-a comportat sub ni
țelul său obișnuit.

MASCULIN: 
-1 (15-8, 15-3, 
■Vigul—Vulcan 
5-11); Grivița
-15, 14-16, 15-12. 15-12): IPROMET - 
’.S.A. III 3-0 (14. 15. 3): Sănătatea— 
PROFIL 3-1 (15-12, 15-10. 6-15, 15-13): 
Confecția — Tehnometal 3-1 (16-14.
0-15, 15-7, 15-12): Electronica—Voin- 
a 3-2 (17-15, 9-15, 15-9, 11-15. 15-12). 
deci de luptă și frumos mai ales prin 
iceasta. Sub aspect tehnic — la gra- 
îița mai înaltă a suficienței. Bune la 
Electronica : organizarea generală a 
ocului, pasele și. îndeosebi la început 
ilocajul și dublajele, spre sfirșit în- 
r-o oarecare scădere. Iar la Voința, 
emarcabilâ pregătirea atacului : de- 
:is, puternic și destul de variat. S-au 
vidențiat : Ștefânescu. Blidescu. Voi- 
ițchi, Savopol (Electronica). Moseo- 
ici, Todea, Coman, Avrameseu (Vo- 

nța). Mai slabă 
lezordonată de 
ilor.

Clasamentele
București" arată

activitatea apărării, 
nervozitatea jucăto-

„Cupei orașului 
astfel după întilni- 

ile etapei de simbătă șl duminică :

FEMININACOMPETIȚIA

(1) Olimpia 5 5 0 15: 2 10
(2) Sănătatea 5 4 1 13: 7 9
(3) Aurora 5 14 9:12 6
(4) IPROMET 413 4:11 4
(5) Voința 5 0 5 9:15 4

Analiza muncii comisiei
orășenești București

laJoi, 21 februarie, începînd de 
ora 17,30, în sala clubului Comerț- 
Cooperație din str. Șelari nr. 8, va 
avea loc ședința de analiză a activi
tății Comisiei de volei din cadrai 
consiliului orășenesc UCFS București 
Sînt invitați să participe membrii bi
rourilor secțiilor de volei din Capitală- 
secretarii tehnici ai cluburilor, spor
tivi, sportive, antrenori și arbitri de 
volei din București.

După încheierea lucrărilor ședinței, 
la capătul cărora vor fi precizate o- 
biectivele activității comisiei orășe
nești din acest an, iubitorilor de volei 
participanți la ședință le va fi ofe
rit, de către Ansamblul artistic al 
Direcției Miliției Capitalei, un spec- 
tacoF de estradă.

OLIMPICII“ LA LUCRU

Lotul olimpic masculin și-a început 
pregătirile, sub promițătoarele aus
picii ale conștiinciozității și colabo
rării, de care ne vom ocupa mai pe 
larg într-un număr viitor. Deocam
dată, iată o imagine din sala Flo- 
reasca, de la unul din antrenamen
tele selecționați Iilor bucureșteni. Pe

Seria a
Seria

Voleibalistele
au cucerit

16 Febraa- 
divizionare

caz insă, cu toată infrin- 
meciul cu Voința, credem

Cristian Costescu (stingă) într-un asalt caracteristic
Foto: Fr. Templer

COMPETIȚIA MASCULINA

I

întîlnirea 
C.S.P., me- 
și dumini- 
București",

„Cupa 16 Februarie

(1) semănătoarea
(4) IPROMET

1.
2.

1. (1) Confecția 6 6 0 lfl: 2 12 3. (3) Electronica 651 15: 9 11
2. (2) Aurora 5 5 0 15: 6 10 4. (2) Voința 743 16:11 11
3. (3) Grivița Roșie 5 4 1 12: 6 9 5. (5) Sănătatea 642 15:11 10
4. (4) Tehnometal 5 3 2 12:11 8 6. (6) IPROFIL 7 2 5 10:17 9 !
5- (6) C.S.P. 5 1 4 9:12 6 7. (8) M.T.TC. 6 15 10:15 76. (5) Oțelul 5 1 4 7:12 6
7. (8) Globus + Frigul 5 1 4 5:13 6 8. (7) ICECHIM 6 1 5 7:16 7 j
8. (7) Vulcan 6 0 6 2:18 6 9. (9) C.S.A. în 6 0 6 0:18 6

de la Voința4

Ultimul meci al „Cupei 
rie“, opunind formațiile 
Voința și Metalul, a luat sfirșit cu 
un rezultat favorabil primei echipe : 
3-2 (12-15, 15-11, 15-9, 12-15, 15-9).
Astfel. Voința (antrenoare : Magda 
Niculescu) a terminat neînvinsă com
petiția, cucerind „Cupa 16 Februa
rie” pusă în joc de clubul sportiv 
Rapid București.

Clasamentul final al întrecerii ce- 
trei echipe feminine bucureștene 

A
lor 
din următorulestecategoria

1.
2.
3.

Voința 
Rapid 
Metalul

4
3
2

6:3
4:4
3:6

2
I
0

0
1
2

2
2
2

Me-dintre Voința și 
Viorica Șeitan,

Calcișcâ, Magdalena Murzea, 
Niculescu și Mariana Dumi- 
de la învinse, 
punct de vedere 

echilibrată și
tactic, insă, 

aprinsă, așa 
a corespuns

multe rinduri, vom vorbi 
aă. Ne vom referi deci 
la Metalul (antrenor E. 
a cărei comportare apre-

In întîlnirea 
talul, s-au remarcat 
Violeta Sandule seu, I za be la Evdațen- 
co și Anca Claici de la învingătoare. 
Elena 
Sonia 
trescu

Din 
disputa, 
cum o arată scorul, nu 
așteptărilor, iar uneori — prin lipsa 
de orientare a atacurilor și prin ac
țiunile defensive întreprinse cel mai 
des la intimplare și bazate mai mult 
pe elan — au depășit limita scăderi
lor îngăduite unor formații din prima 
categorie a țării.

Despre Voința, de care ne-am ocu
pat in mai 
mai puțin 
in special 
Scarlat), in 
ciem pozitiv curajul cu care sint in
troduse în formația primă elemen
tele tinere. Numai parțial insă, de
oarece actul promovării se cere a fi 
ferit de exagerări, așa cum a fost 
de pildă finalizarea la un moment 
a aproape tuturor acțiunilor ofensive 
de către Cristina Ciuc atunci cind ea 
ajungea !d fileu. Aceasta, cu certe 
și multiple însușiri și posibilități de 
progres, nu posedă totuși încă sufi
cientă experiență și nici destulă re
zistență și mobilitate incit jocul echi
pei să se bizuie intr-o asemenea mă
sură pe ea. Pe de altă parte, dezvă
luind încă o cauză a insuccesului 
echipei Metalul, însăși alcătuirea for
mației a fost dintru început greșit 
concepută și apoi prea tirziu repa
rată. Căci era evident — iar ultimul 
set a ilustrat-o destul de limpede — 
că pe post de trăgătoare principală, 
în locul Cristinei Ciuc, un randament 
major poate da 
mai multilateral 
deocamdată.

i

Mariana Dumitrescu. 
înzestrată. Cel puțin

cinci dintre aceștia vi-i prezentăm 
exersînd preluarea cu două mîini, 
de jos. De la stingă spre dreapta : 
Ganciu, Schreiber, Nicolau (mascat 

parțial de minge), Derzsei și Chezan.

Foto : Gh. Amuza

In orice 
gerea din 
că Metalul deține in clipa de față 
premisele unei evoluții in măsură a 
o face să nu mai simtă de loc ple
carea la Rapid a Doinei Popescu și, 
implicit, poate chiar pentru a-i asi
gura echipei participarea la turneul 
final superior. Cu aportul celor două 
talentate tinere achiziționate după 
începerea turului, cu Alexandrina 
Cherem, simbătă absentă, cu Sonia 
Niculescu și celelalte, eventual cu o 
utilizare mai chibzuită decit simbătă 
a Angelei lonescu, solidtind-o mai 
mult, și bineînțeles cu toate retușu
rile ce se mai impun a fi operate in 
jocul echipei, Metalul va G in stare 
de mai mult.

CONSTANTIN FAUR

Campionatul republican de juniori

i

La faza orășenească a campionatului 
republican <Je haltere pentru juniori, care 
a avut loc simbătă și duminică m Ca
pitală s-a înregistrat un număr record 
de participare : 60 de tineri atleți din 
toate asociațiile și cluburile Capitalei. Re
zultatele înregistrate sînt în general nrjl- 
tumitoare. Și eind spunem acest loero, 
ne referim la faptul că numai unul din
tre cei clasați pe primul lac ma a obținui 
r.oruu de elasifieare de categoria a II-a 
Restul „campionilor” au realizat norma 
fixată, rtstigmdu-si dreptul de a par
ticipa la finalele competiției care vor 
avea lpc în martie la Ploiești, lată rezul
tatele înregistrate «i tinerii ralifirali m 
finală: CIT. PANA: Petre Rosra (Di
namo Ober) 260 kg. Gh. Opre-seu 
(Steaua) 2T25 kg; CAT. UȘOARA: 
V. Constantin (Olimpia) 2625 kg. D 
Mihăilescu (Steaua) 2625 kg: CAT. 
"EMIMIJLOCIE : V. Calau (Viiteral) 
2125 kg: CAT. MIJLOCIE: A. Bruna 
(Steaua) 3025 kg. Gh. Telemau (Ra
pid) 2925 kg; CAT. SEMIGREA: 
Gh. Dimache (l iitorul) 2675 kg: CAT. 
GREK: S. Arjora (Viitorul) 2S0 kg. 
De remarcat numărul mare de ctmru- 
renii de la Viitorul, care au cucerit vic
toria la patru categorii. Acest lucru 
dovedește un început frumos și sperăm 
că munca antrenorului N. Aauuica va 
da rezultate și mai frumoase.

Concurs în cinstea zilei de 16 Februarie

de 16 
rezer- 
14—15 
urmă-

Duminică după-amiază la bazinul 
acoperit Floreasca s-a desfășurat o 
competiție de natație organizată de 
clubul Rapid, în cinstea zilei 
Februarie. întrecerile au fost 
vate copiilor de 12—13 ani și 
ani. Au participat 110 copii din 
toarele cluburi : Dinamo, Steaua, Clu
bul sportio școlar, Rapid, S.S.E. I,
S.S.E. II. Cu cei mai mulți partici- 
panți s-au prezentat clubul Rapid și
S.S.E. II. Clubul Rapid merită felici
tări pentru buna organizare a aces
tor întreceri. S-au remarcat printr-o 
bună comportare : Ion Preda, Anca 
Isbășoiu, 
4 x 66 m 
tuită din 
și Petcu.
12—13 ANI :
Eugenia Popescu (S.S.E. II)
2. Mihaela Barder (S.S.E,
3. Gloria Voinovschi (S.S.E. I) 25,2 ; 
33 m delfin: 1. Anca Isbășoiu (Rapid)

Eugenia Popescu și ștafeta 
craul fete a S.S.E. II alcă- 
Midan, Tudora, Spandonide 

Iată rezultatele
fete: ,33 m

: COPII 
craul: 1. 
24,1 sec. ;
II) 24,2;

Campionatul republican de juniori, faza pe Capitală
Mihai Țiu a ciștigat proba de floretă

întrecerile din cadrul campionatu
lui republican de juniori, faza pe 
Capitală, au continuat simbătă și du
minică cu proba de floretă băieți. 
Concursul a fost de un bun nivel teh
nic și a avut o participare relativ 
satisfăcătoare. Au lipsit insă doi din
tre prefendenții la titlu. Ionel Drimbă 
(Steaua) și Nicolae Bejan (Progresul), 
care au fost indisponibili.

Participanții au lăsat o impresie 
frumoasă prin valoarea lor tehnică 
mult îmbunătățită.

35 de conrurenți au luat parte la 
*tapa regionali a campionatului repu
blican de juniori, disputata zilele tre. 
cute la Cluj. Mulți sportivi s-au pre
zentat la categoriile mai mari. în schi ml» 
la categoriile de 90 kz ți peste 90 kc 
s-a prezentat doar cite un concurent 
Ce oeaxia întrecerilor am remarcat pre- 
r’-nta tmlrului Victor Rusu (C.S.M.), 
rare practici arest sport dr-abia din 
luna decembrie a anului trecut. El a 
fost descoperit cu ocazia etapei pe •- 
«ociație a Spartachiadei de iami a tine- 
rrtoloâ. orcanizatl de asociația sportivi 
Rapid Gaj.

Și acum campionii regionali : 56 kz: 
losif 1-arlr (Știința) 2175 kg; 60 kg: 
\ «ctor Rusa (C.S.M.) 1825 k<: 67 kg : 
Viorel Foia (Știința) 2475 kg: 75 kg: 
Alexandru Voicu (C-S.M.) 2525 kg: 
825 kg : Ștefan Voânar (Știința) 2475 
kg; 90 kg: Ladislau IVrsi (Știiafa) 
3(0 kg.

>pocti*ii dojeni se pregitese pentru 
finale sub conducerea antrenorilor Fran- 
cisr '■calmari (Știința) fi Tlbrriu Roman 
(C5-M ).

26.6 sec. ; 2. Marina Guști (S.S.E. II)
26.7 ; 3. Cristina Ștefânescu (SS.E. II)
33.1 ; ștafeta 4x33 m mixt: 1. SS.E. 
II 1:51,0 ; 2. Rapid 1325 i 3. S.S.E. I 
2:01,8; Băieți 33 m craul: 1. Nic. 
Octavian (SS.E. II) 23 sec. ; 2. Flo
rin Gavrilescu (Dinamo) 24 ; 3. A. 
Grebovici (S.S.E. I). 24.3; 33 m del
fin : 1. Virgil Mihail (S.S.E. II) 25.9 
sec. ; 2. Petre Ioniță (Steaua) 29.1 ; 
3. Gabriel Negrea (Dinamo) 30,8; 
ștafeta 4 x 33 m liber: 1. S.S.E. I 
1:41,1; 2. S.S.E. II 1:42.9; 3. Steaua 
1:46.3. COPII 14—15 ANI, fete, 66 m 
spate : 1. Eugenia Botezatu (Rapid)
56.1 sec. ; 2. Sanda Tudora (SS.E. ID
56,1 ; 3. Monica Munteanu (Rapid) 
56,4; 66 m bras : 1. Anca Mărdâres- 
cu (Steaua) 59,5 sec. ; 2. Rodica
Uschershon (Rapid) 59,8; 3. Marina 
Vichy (S.S.E. II) 1:00,5; Ștafeta 4x66 
m craul: 1. S.S.E. II 3:39,1 ; 2. Ra
pid 3:40,1 ; 3. Steaua 3:44,4 ; băieți: 
66 m spate; 1. Ion Preda (C.S.S.)

Iată, de pildă, Mihai Țiu (A.B.S.S.), 
care a ciștigat concursul fără nici o 
infringere ! El a făcut dovada unei 
bune pregătiri fizice și tehnice. Mult - 
mai combinativ, Țiu a reușit să se 
impună ca un trăgător valoros. De 
altfel, asociația sportivă de pe lingă 
Administrația Bazelor Sportive Șco
lare s-a prezentat la acest concurs 
și cu alte elemente de perspectivă: 
Cristian Costescu (locul 2), Lucian 
Gheorghe. Radu Nisipeanu. Buna com
portare a acestor juniori se datorește 
in mare măsură antrenorilor Ruxan- 
dra lonescu și Constantin Panescu, . 
care muncesc cu tragere de inimă 
pentru creșterea elementelor tinere. 
De asemenea, o comportare merito
rie au avut Nicolae Istrate (S. P. C.) 

Adrian Radocea (Progresul).
Clasament : 1. Mihai Țiu (A.B.S.S.). 
v., 2. Cristian Costescu (A.B.S.S.) 
v.. 3. Lucian Gheorghe (A.B.S.SJ i 
v„ 4. Nicolae Istrate (Ș. P. C.) 4 v„ ( 
Adrian Radocea (Progresul) 
Radu Nisipeanu (A.B.S.S.) 

7. Ion Păunescu (Progresul) 1 
Ralf Schmidt (Steaua) 0 v.

Si

7 
6
5
5.
6.

3 Va ' 
2 V. 
v-, 8.

■ ■Noi asociații sportive i
• IN RAIONUL 

ființat recent două 
Lunca Dunării — 
Foresta — Brăila.

BRAILA s-au BF 
asociații sportive: 
com. Tichilești și 
In momentul de 

față, prima asociație numără peste 
2M de membri, iar a doua 65. Aceștia 
activează in secțiile de fotbal, volet, 
tenis de masă, șah și turism. Condu
cerile noilor asociații sportive și-au 
propus ea in scurt timp numărul. 
membrilor UCFS să crească Ia Tichr 
lești cn ineă 5®, iar la întreprinderea 
Forestieră din Brăila să ajungă la 
M*.

P. VOINESCU, activist UCFS

• CU OCAZIA DESFĂȘURĂRII 
întrecerilor Spartachiadei de iarnă 
a tineretului, in orașul Deva s-au 
creat două noi asociații sportive : 
Viitorul și Tinărul Miner. 425 de ti
neri au devenit membri ai UCFS. 
Cete două asociații sportive s-au afi
liat. pentru ineeput. la federațiile de 
gimnastică, schi și șah. Numărul a- 
sociațiilor sportive din orașul Deva 
a crescut in prezent la 34.

C. GHEORGHE — coresp.

51.8 sec.; 2.
(S.S E II) 53,1 : 3. 
(Rapid) 54.1 ; 66 
Kende 
Frank
trescu 
liber :
3:153 ;

Comeliu 
Gabriel 

m bras: 
țCSS.) 53.9 sec.; 2. 

(SS.E. II) 55.8; 3.

Enache 
Vizitiu
1. Ion 

Dan
Radu Pe- '

(S S.E. II) 55.9 : Ștafeta 4 x 66 m 
1. C.S.S. 3:09.8; 2. Rapid
3. S.S.E. H 3:16.9.

Duminică dimineața s-au desfășurat 
jocurile de polo din cadrul etapei a 
Il-a a campionatului de hală, rezervat 
formațiilor de copii. Iată rezultatele:
S.S.E. II — S.S.E. I 5-1 ; Clubul spor
tiv școlar — Progresul 8-0 : Rapid — 
Dinamo 5-0 (forfait) ; Steaua—Știința 
7-2. De notat că echipa Dinamo deși 
a fost înscrisă la această competiție, 
nu s-a prezentat la cele două jocuri 
programate.

GH. CIORANU-coresp.
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Turneul internațional de fotbal de la Viareggio
Progresul București — Sampdoria 2-2 (2-1), in al doilea joc

Un alt adversar pentru handbaliștii noștri
in turneul de nord: Suedia

VIAREGGIO 18 (prin telefon). - 
Luni in orașul Spezia echipa Progre
sul București, care participă la tur
neul internațional de juniori, a sus
ținut al doilea joc în compania echi
pei Sampdoria. Inliinirea s-a termi
nat la egalitate, 2—2, după ce la pauză 
rezultatul era favorabil echipei noas
tre ; 2—1.

Tiriac si Mărmureanu7 >

învins i in finala turneului 
de la Budapesta

Duminică seara s-au desfășurat la Bu
dapesta, finalele campionatelor interna
lionale de tenis pe teren acoperit. La 
simplu bărbați, j'ucătorul maghiar Gulyas 
a dispus de Țiriac cu 6—2, 11—9, 
7—9, 6—4. In finala de dublu, perechea 
Guljăs-Sikszai a întrecut pe Țiriac-Măr- 
mureanu cu 6—2, 7—5 2—6, 6—3, iar 
la simplu femei, Broszman (R.P.U. — 
Schuster (Austria) 9—7, 6—1.

Corespondență din Moscova

Hocheiștii sovietici înaintea „mondialelor"
Se poate spune, și pe 

bună dreptate, că luna 
februarie este o perioadă 
extrem de importantă în 
ce privește pregătirile e
chipelor de hochei pe 
gheață participante la 
campionatele mondiale 
din Suedia. Și acest lu
cru este valabil și pen
tru reprezentativa Uni
unii Sovietice. Caracteris
tic pentru pregătirea în 
acest sezon a selecționa
tei U.R.S.S. este faptul 
că ea a început antrena
mentele foarte timpuriu, 
încă din toamnă, ținînd 
seama de turneul pe care 
avea să-l întreprindă în 
patria hocheiului pe 
gheață, Canada.

Și trebuie să spunem 
că evoluția hocheiștilor 
sovietici în Canada a în
trecut orice așteptări.
După cum se știe, bilanțul 
lui a fost foarte favorabil 
sportivii nootti : 8 victorii și o in- 
frîngere din 9 meciuri susținute. 
De altfel, canadienii înșiși au 
remarcat buna pregătire fizică a 
echipei U.R.S.S., oglindită îndeosebi 

Tripleta echipei Spartak M^jsc^tv^: 
Starșinov fi

turneu- 
pentru

de rezultatele obținute pe reprize. Pe 
lingă condiția fizică, specialiștii cana
dieni au apreciat la hocheiștii sovie
tici viteza mare^ tehnica patinajului 
și practicarea unui joc bun în condiții 
de inferioritate numerică.

La o lună după turneul din Canada, 
selecționata de hochei pe gheață a 
U.R.S.S. a susținut două meciuri cu 
reprezentativa R.S. Cehoslovace, pier- 
zînd o partidă la limită iar în cea
laltă terminlnd la egalitate. După 
cum se știe, ultimele meciuri inter
naționale susținute de reprezentativa 
U.R.S.S. au fost cele două partide cu 
echipa S.U.A. De ambele dăți victo
ria a revenit la scoruri categorice 
formației sovietice, însă acest lucru 
nu este in măsură să satisfacă pe de
plin pe antrenorii Arkadi Cemîșev și 
Anatoli Tarasov, care ne-au spus ur
mătoarele în legătură cu stadiul de

PE SCURT
TENIS DE MASA. _ Iată noii 

campioni ai R. P. Ungaar: BERC- 
ZIC (3—2 cu Fahazj în finală) la 
simplu bărbați ; EVA FOELDI (3-2 
cc Heirits în finală) la simplu femei; 
BERCZIK-FAHAZI (3—1 cu Ko- 
vacs-Harcsar în finală) la dublu 
bărbați și FOELDI—HEIRITS (3—0 
cu Lukacs—Poor în finală) la dublu 
femei.

VOLEI. — Paris University Club a 
învins în retur, cu 3-1, pe Brabo 
Anvers și s-a calificat pentru sfer
turile de finală ale „Cupei campio
nilor europeni" — masculin (în tur 
< 3-0)

A fost un joc specific de calificare, 
ambele echipe punind accentul pe 
luptă. în general jucătorii noștri au 
avut o comportare mai' bună față de 
primul meci impunîndu-și o bună 
parte din timp superioritatea. De 
altfel ei au condus cu 1—0, prin golul 
înscris în minutul 4 de Pavlovici și 
cu 2—1, prin punctul marcat de So
rin Avram în minutul 20. Pentru 
echipa italiană primul gol a fost în
scris de Franchetti, iar punctul ega
lizator — obținut in min. 71 — a fast 
opera fundașului... Mihăilescu (auto
gol). Astfel, pentru etapa următoare 
s-a calificat echipa Sampdoria.

A condus arbitrul italian Mus- I
galini.

Progresul București a aliniat ur
mătoarea fonmițțe : Suciu — Mihâi- 
lescu, Grăjdeanu, Kiss — Mihăilă, 
Donciu — Mureșan, Nunweiller VI, 
Pavlovici, Sorin Avram, Codreanu.

Alte rezultate: Partizan Belgrad— 
Neapole 1—0, Fiorentina — Bayern
1— 0, Inlernazionaie — F. C. Austria
2— 0.

ION NIȚULESCU 
coidju^ooiull loHui

E. Maiorov, 
B. Maiorov.

pregătire a echipei reprezentative a 
U.RS.S.: „Rezultatele obținute în 
turneul din Canada, cele din îmUni- 
rile cu echipele Cehoslovaciei și 
S.U.A. nu trebuie nid supraapreciate, 
nici subapreciate. Ele au fost reali-

CAMPIONATUL DE IARNA 
AL MOSCOVEI

Iubitorii fotbalului din capitala 
| U.R.S.S. au toate motivele sS fie bucu

roși. Deși iarna e în toi, pe Stadionul 
Central V. I. Lenin se desfășoară cam
pionatul orășenesc, la care participă 
cele mai bune echipe din Moscova. Iau 
parte la întrecere, printre altele, ȚSKA, 
Spartak, Torpedo. Concomitent se des
fășoară și un campionat al j'uniorilor, 
cu participarea a nouă echipe. La se
niori, după două etape, pe primele 
locuri se află ȚSKA și Torpedo cu cite 
4 p., iar la |iniori cu mult succes 
evoluează formația Spartak Moscova, 
în felul acesta, fotbaliștii sovietici se 
pregătesc pentru apropiatul campionat 
al U.R.S.S.

_ • i Jozef Vogi, un reputat specialist 
și ziarist sportiv cehoslovac, a încetat 
din viată zilele trecute, in virstB de 51 
de ani. Vogi a fost in ultima vreme șe-

ATLETISM. — Citeva rezultate de 
la concursul international pe teren 
acoperit de la Louisville (Kentu
cky) : 500 yards—Young 55"5/10 (cea 
mai bună performanță a anuluii ; 
70 yards—Hayes 6”9 ; prăjină Pratt 
4,75 m ; 880 yards bărbați — Dun- 
kelberg 1’50 ”2 ; 880 yards femei — 
Krummfeld 2’20”5.

RUGBI în 13. — La Toulon:
Franța-Țara Galilor 23—3

HOCHEI CU MINGEA (pe gheață).
— La Helsinki: U.R.S.S.—Finlanda 
7-1.

în cel de-al doilea meci din cadrul 
turneului pe care reprezentativa 
noastră masculină îl întreprinde în 
țările scandinave și R.F. Germană, 
handbaliștii romîni vor întîlni (24 fe
bruarie, la Goteborg) puternica selec
ționată a Suediei. Cele două echipe 
nu au stat încă față în față pe tere
nul de joc, în cadrul unei competiții 
oficiale sau al unui joc amical.

După cum se știe, Suedia a cucerit 
de două ori titlul de campioană mon
dială la handbal în 7 (ediția a II-a 
și ediția a IlI-a), iar la celelalte două 

| ediții (prima și a patra) a ocupat 
! locul trei. Echipa reprezentativă a 
' susținut pînă la ora actuală 128 de 

meciuri internaționale, dintre care a 
cîștigat 96, a pierdut 25, iar 7 le-a 
terminat cu rezultate egale.

In ultimele confruntări interțări, 
handbaliștii suedezi nu au manifestat 
formă prea bună. In decembrie 1962, 
la Halmstadt, Suedia a terminat la 
egalitate cu Danemarca, 15—15 (9-7), 
apoi la Helsingborg, a pierdut în fața 
aceleiași formații cu 16—18 (6-8). Du
pă aceea, la Stockholm, Suedia a în
vins Franța, cu 14—11 (9-3). Anul a
cesta, handbaliștii suedezi au jucat 

zate în perioada de pregătire a echi
pei noastre pentru campionatele 
mondiale. Firește, antrenorii au tras 
concluziile ce s-au impus din com
portarea tuturor componenților lotului, 
luînd de fiecare dată măsurile cores
punzătoare".

Remarc, de asemenea, faptul că în 
ultima vreme specialiștii sovietici 
vorbesc tot mai mult de necesitatea 
întăririi echipei reprezentative cu 
unii dintre veteranii hocheiului nos
tru. După părerea Iui Boris Maiorov, 
căpitanul echipei, este cît se poate 
de binevenită reintroducerea în 
lot a jucătorilor Pucikov, Sologu- 
bov și Alexandrov. De altfel, lată 
lotul care continuă pregătirile în ve
derea campionatelor mondiale din 
Suedia : Pucikov, Konovalenko (por
tari), Ragulin, Ivanov, Kuzkin, Da
vidov, Krilov, Brejnev, Sologubov 
(apărători), Evgheni și Boris Maiorov, 
Starșinov, Loktev, Almetov, Alexan
drov, Petuhov, Iurzinov, Volkov, Para- 
moșkin, Iakușev, Kiselev (Înaintași).

EVGHENI BIRUN 
redactor la ^Soviets^ Sport"-

Moscova

^Fotbal pe cttob
ful secției sport a agenției C.T.K. și 
membru al comisiei de juniori U.E.F.A. 
In această calitate și ca trimis al ageu 
ției C.T.K. a fost prezent anul trecut la 
Turneul U.E.F.A., desfășurat în tara 
noastră.

• Primul meci A.S. Roma — Steaua 
roșie Belgrad, din cadrul sferturilor de 
finală ale „Cupei orateloi-tî^auri* se va 
disputa la 6 martie la Roma. Returul va 
avea loc probabil la 24 martie, la Bel
grad

• Anul acesta reprezentativa R.P. 
Polone va susține numeroase întîlniri, cu 
R.D. Germană, R.P. Romînă, Turcia etc. 
De asemenea, echipa olimpică va dis
puta cîteva partide de verificare, dintre 
care una cu selecționata olimpică a 
U.R.S.S. (la 13 octombrie). înaintea 
acestui joc, „olimpicii" polonezi se vor 
întîlni cu cei cehoslovaci (la 9 octom
brie).

• Pentru data de 20 martie a fost 
perfectat un meci amical Intre echipele 
naționale secunde ale Italiei și R P. 
Bulgaria. Intilnirea va avea loc la Fi
renze.
IN CAMPIONATUL R.D. GERMANE.»

...continuă să conducă Motor Jena, 
care în etapa a XVIII-a a dispus cu 
4—0 de Rotation Leipzig. Cu același 
scor s-a încheiat și partida dintre Mo
tor Zwickau și Aktivist Senftenberg. 
O victorie categorică a realizat și fosta 
campioană Wismut Karl Marx Stadt 
(5—0) cu Aufbau Magdeburg. Celelalte 
partide s-au terminat la egalitate, cu

KJELL JONSSON 
căpitanul echipei suedeze

pînă acum trei meciuri interțări : cu 
Danemarca, la Copenhaga, 11—11 
(4-7), și la Aarhus, 21—17 (9-10) și cu 
R.S. Cehoslovacă la Goteborg, 16—19 
(10-9).

• Lotul folosit de naționala Sue
diei în aceste meciuri cuprinde urmă
torii juditori: Donald Lindblom (por
tar), Gosta Karlsson de la Redberg- 
slid, Lennart Ring (portar), de la 
A.I.K. Stockholm, Bengt Johansson, 
Stig Olsson, Kjell Jarlenius, Bengt 
Hellgren, Agne Svensson de la Heim

CONCURSUL DE SCHI AL ARMATELOR PRIETENE

BIATLONUL MODERN DE IARNĂ A FOST CÎSTIGAT
DE N. PUJANOV (U.R.S.S.)

N. BÂRBASESCU (R.P.R.) PE LOCUL 3

PREDEAL, 18 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Proba de biatlon 
modem de iarnă, desfășurată luni 
dimineață pe pîrtiile din localitate, 
în cadrul primului concurs de schi al 
Armatelor Prietene, s-a încheiat cu 
surprinzătoarea înfringere a cam
pionului mondial Vladimir Melanin. 
El nu a realizat la tir declt 12 lovi
turi (în poligonul A a ratat toate 
loviturile), ceea ce I-a atras o pe
nalizare de 16 minute. Dintre con
curentII romîni, cel mal bine s-a 
comportat Nlcnlae Bărbășescu, cla
sat pe locul trei. înaintea unor va
loroși concurenți de talie mondială. 
Iată clasamentul individual : 1. N. 
Pujanov (U.R.S.S.) 1 h 43:35,0 (19 lo
vituri la tir); 2. V. Makarov 
(U.R.S.S.) 1 h45:42,0 (17), 3. N. Băr- 
bășescu (R.P. Romînă) 1 h52:35,5
(17); 4. V. Pșenițin (U.R.S.S.) 1 h
53:28,0 (18); 5. H. Kirschner (R. D. 
Germană) 1 h55:43,8 (18) ; 6. H. Konig 

același scor (1—1): Dinamo Dresda — 
Empor Rostok, Vorwarta Berlin — Mo
tor Karl Marx Stadt, Lokomotive 
Leipzig — Chemie Halle și Turbine 
Erfurt — Dinamo Berlin. In clasa
ment conduce Motor Jena cu 28 p., ur
mată de Empor Rostok cu 26 p., Vor- 
wărts Berlin 21 p. (cu un meci mai 
puțin), Chemie Halle 19 p. etc.
REAL MADRID SE DISTANȚEAZĂ

In etapa de duminică a campiona
tului spaniol. Real Madrid a obținut 
o nouă victorie: 4—1 cu Valencia. Alte 
rezultate: Coruna — Malaga 3—2, Bar
celona — Elche 4—0, Majorca — Valla
dolid 4—1, Betis — Oviedo 2—1, Atle
tico Madrid — Osasuna 4—1. Clasa
ment : Real Madrid 34 p.t Atletico 
Madrid 27 p. etc.

DUELUL INTERNAZIONALE — 
JUVENTUS CONTINUA

Echipa Juventus a sperat duminică 
să devină liderul clasamentului. Cal
culele lor s-au bazat pe o victorie in 
fața echipei Roma și pe... înfrîngerea 
formației Internazionale la Neapole. 
Dar, lucrurile nu s-au petrecut chiar 
așa. Juventus a obținut, intr-adevăr, 
victoria intr-o partidă dificilă cu Ro
ma (2—0), dar și Internazionale a 
triumfat in meciul cu Napoli, cîștigînd 
cu 5—1 în deplasare! Astfel că „due
lul" dintre cele două formații frun
tașe continuă. Ambele au acum 34 de 
puncte; „Inter" însă se menține pe 
primul Ioc cu un golaveraj superior.

Goteborg, Ake Hansson de la Gote- 
borgs Bois, Lennart Kerstrom de la 
Lundens B.K., Kjell Jonsson, Uno 
Richardson de la I.F.K. Malmo și 
Rolf Almqvist de la Vikingarnas 
I.F. Antrenorul echipei este Kurt 
Wadmark, membru al federației in
ternaționale de handbal.

• Jucătorii de cele mai multe ori 
selecționați în echipa reprezentativă 
eînt : K. Jonsson (90), S. Olsson (56). 
D. Lindblom (38), K. Jarlenius (28) și 
G. Karlsson (25).

Câștigătoarea ultimului campionat 
al Suediei este Heim Goteborg, care 
a fost eliminată în ediția actuală a 
„Cupei campionilor europeni" de for
mația daneză Skovbakken Aarhus.

PROGRAMUL DIN 1963
AL POLISTILOR DIN R.P. UNGARĂ
BUDAPESTA (Agerpres). — în 

cursul acestui an echipa de polo pe 
apă a R. P. Ungare, campioană olim
pică și europeană, va avea un bogat 
program internațional. Sportivii ma
ghiari vn Întîlni in iulie echipa Bel
giei, în august vor juca cu Olanda 
și vor lua parte la turneul pentru 
„Cupa Jadran" de la Split. Selecțio
nata maghiară va evolua și în com
petiția preolimpică de la Tokio, iar 
o echipă studențească ee va deplasa 
in Brazilia, la jocurile mondiale uni
versitare.

(R. D. Germană) 1 h 57:11,2 (19); 7. 
E. Schăbel (R. D. Germană) 1 h 
57:12,9 (17); 8. Gh. Cimpoia (R. P. 
Romînă) 1 h57:52,0 (18); 9. VI. Me
lanin (U.R.S.S.) 1 h 58:15,3 (12) ; 10. 
D. Zangor (R. P. Romînă) 1 h59S3.0 
(15);... 19. C. Carabela (R. P. Romînă) 
2 h 11:32,2 (13). Clasament pe echi
pe : 1. U.R.S.S. 5 h:28:45,0 ; 2. R. D. 
Germană 5 h 50:07,9; 3. R. P. Ro
mînă 5 h50:20,5; 4. R. P. Polonă 6 h 
07:54,4 ; 5. R. S. Cehoslovacă 6 h 
14:31,9 ; 6. R. P. Bulgaria 6 h50:03.8; 
7. R. P. Chineză 7 h07:50,0 ; 8. R. P 
Mongolă 7 h22:51.1

După desfășurarea a două probe, 
în clasamentul general conduce 
U.R.S.S. cu 20 p, urmată de R. P. 
Polonă cu 18 p, R. P. Romînă și 
R D. Germană cu cîte 15 p. etc.

Marți se dispută ultima probă, 
patrula militară.

ROMEO VILARA

Iată celelalte rezultate ale etapei : 
Ataianta — Fiorentina 0—1, Catania
— Palermo 0—0, Modena — Bologna 
0—1, Sampdoria — Genoa 3—1, Spa!
— Torino 2—0. Meciurile Milan — 
Lanerossi și Mantova — Venezia au 
fost Întrerupte la scorurile de 0—0 in 
prima repriză, din cauza zăpezii și a 
terenurilor nepracticabile.

NUMAI PATRU MECIURI 
IN CAMPIONATUL ANGLIEI

Timpul nefavorabil și terenurile im
practicabile continuă să producă per
turbări în programul campionatului 
englez. De nouă săptămîni nu s-a des
fășurat nici o etapă completă, iar nu
mărul partidelor aminate (in campio
nat și cupă) se ridică acum la 400i 
Sîmbătă, în prima ligă s-au desfășurat 
doar patru partide (din 11): Arsenal
— Bolton 3—2, Fulham — Leyton 1—1. 
Liverpool — Wolverhampton Wande
rers 4—1, Westham United — Sheffield 
United 2—0. In clasament conduce 
Tottenham cu 35 p. din 25 meciuri, 
urmată de Everton cu 34 p. din 24 
meciuri.
SURPRIZE ȘI MULTE PRELUNGIRI 

IN CUPA FRANȚEI

In 16-imiIe Cupei Franței s-au înre
gistrat multe scoruri strînse, prelun
giri și... surprize. Echipa Sochaux din 
categoria B a eliminat divizionara A 
Lens cu 1—0, iar Red Star (tot din 
categoria B) a dispus de Valenciennes 
cu 1—0. Alte rezultate: Sedan — Nancy 
4—3, Lyon — Stade Francais 2—1, Le 
Havre — Limoges 0—1, Nice — Mar
seille 2—2 (toate după prelungiri), 
Nîmes — Monaco 1—2, Bordeaux — 
Cannes 2—0, Racing Club — Aix en 
Provence 3—0, Rennes — Cherbourg 
1—0, Toulouse — Bergerac 2—0.
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