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Campionatele internaționale

u loc la București între 8 si 12 martieJ »

I Un eveniment deosebit de 
anportant, așteptat de iu- 
litorii tenisului dc masă 
le la noi, este cea dc a 
klll-a ediție a campionate
lor internaționale ale R. P. 
Romine. întrecerile vor a- 
lea loc timp de cinci zile 
[— 8—12 martie — gazda 
MHjjsctițiBi fiind sala Fio- 
leasca din Capitală.

La cele șapte probe (e- 
mipe bărbați și echipe fe- 
nei — primele două zile 
k- simplu bărbați, simplu 
emei, dublu bărbați, dublu 
femei și dublu mixt) și-an 
inunțat participarea un nu- 
Bir de șapte țări : R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Un- 
iara, R. D. Germană, 
îl. P. Polonă, R.P.F. Iugo

slavia, R. P. Bulgaria și 
3. P. D. Coreeană și bine- 
nțcles sportivii romini.

Iată de altfel și loturile 
comunicate : Karlikova; Bo- 
sa, Miko, Stepanek, Chme- 
lik, ’ ’ ----------
Papp, 
Sandor, 
Harcsar

(R.S.G.), 
Rozsas,

F81di, 
- U.),

Kalwcit, Hollman, Lcmke, 
Viebig, Pieuse (R.D.G.), 
Danuța Szmid, Noworyta, 
Kusinski, Calinski, Gowin, 
(R.P.P.), Pire, Markovic 
II, Korpa, Vecko, Kern 
(R.P.F.I.), Ivanova, Dan- 
ceva, Sivacev, Gerd- 
gikov, Sladkarov, Karane- 

se cu- 
spor- 
Core-

pe re-

Karlovitz 
Faludi, 

Laszlo 
(R. p.

șer (R.P.B.). Nu 
nosc Încă numele 
tivilor din R.P.D. 
eană. Cit privește
prezentantii noștri, vor lua 
parte toti fruntașii 
serie dc elemente 
talentate evidențiate 
timele concursuri.

și O 
tinere 
în ui-

LA POIANA DDA$M,

de masă

A V-a ediție a „Concursului 
de schi al R. P. Romine

^Kampioana de tenis de 
■Esă a R. D. Germane; 
Lokomotiv Leipzig, cere 
va susține miercuri la 
Cluj intîlnirea din cadrul 
semifinalei C.C.E. cu for
mația C.S.M., și-a anunțat 
lotul pe care îl va deplasa 
în țara noastră. Este vorba 
de cunoscuțil jucători 
Lemke — noul campion 
al R.D.G. — Viebig, John 
și Laic. Primii trei vor 
alcătui de altfel șl repre
zentativa R. D. Germane 
pentru campionatele mon-

diate de la Fraga. Acestei 
valoroase formații, echipa 
campioană pomină va 
opune o garnitură puter
nică selecționată din ur
mătorii jucători: Radu Ne- 
gulescu, Dorin Giurgiucă, 
Gheorghe Cobîrzan, Adal
bert Rethl, Ștefan Senti- 
vani, Marius Bodea șl Hid- 
veghi. Cel șapte sportivi 
clujeni îșl desăvîrșesc ul
timele pregătiri sub con
ducerea antrenorului eme
rit F. Faneth.

vacantă
EtSSHF* ', ., , .. ~, 'Z7—, cs

Răsfoiesc un jurnal de vacanță...
Zece zile care au umplut mun

ții cu cintece.
Am venit 5.000. Cu schiuri și cu 

rucsacuri.
Iată cinci mii de ilustrate ex

pediate dial Predeal, Sinaia, Păl
tiniș, Tușnad, Timișul de Sus, 
Bușteni in toate colțurile țării.

Cinci mii de „ginduri bunel" și 
„salutări prietenești", cinci mii de... 
„mă simit grozav, totul este ca în 
povești".

Atîția au venit din întreaga 
țară : cinci mii.

Două mH din București și trei 
mii din celelalte centre univer
sitare.

Programul zilnic: buna dispo
ziție.

..Pe una din paginile jurnalului 
unei alte vacanțe, de acum două

Astăzi, starterii vor da 
plecarea în probele inau
gurale ale celei de a V-a 
ediții a „Concursului in
ternațional de schi al 
R. P. Romine", eveniment 
deosebit de important al 
activității competiționale 
de iarnă din țara noas
tră. Faptul că vor fi re
prezentate 10 țări (Austria, 
R. D. Germană, Finlanda,

Cornel Tăbăraș (R. P. Romtnă) este unul din schiorii romtni care au șanse să-fi 
înscrie numele pe lista ctștigâtorilor.

Reprezentanții țării noas
tre au o misiune dificilă 
în aceste întreceri, în care 
vor înfrunta, după cum 
am mai spus, schiori frun
tași pe plan mondial. Tă
băraș, Bulan, Ilona Micloș, 
Dinu Petre, Stelian Drăguț, 
Elena Tom, Marcela Bratu, 
ca și ceilalți membri ai lo
tului republican, au însă 
posibilități să realizeze 
performanțe prin care să a- 
rate că au folosit cum tre
buie condițiile de pregăti
re avute la dispoziție. Să 
nu uităm că și la edițiile 
trecute ale „Concursului 
internațional" ei au concurat 
alături de 
sonore, în 
au realizat 
tigiu. De 
convinși că și de această 
dată, schiorii noștri vor 
lupta cu toată însuflețirea 
și vor face tot posibilul 
pentru a avea o comporta
re bună, 
locuri

Noi 
ees 2

schiori cu nume 
compania cărora 
succese de pres- 
aceea, sîntem

Christi Ilaas (Austria), 
clștigătoarea tuturor pro
belor ele cobortre disputata 

In acest an.

Azi In aula D C I!.

Se reia meciul
Gheorghiu—Gunsberger

Sezonul șah ist se inau
gurează în Capitală prin 
reluarea meciului Gheor
ghiu — Gunsberger, în 
care primele două partide 
au avut loc la Timișoara. 
Deși conduce cu 2—0, Flo
rin Gheorghiu nu se poate 
socoti pus la adăpost de 
surprize, trebuind să de
pună în continuare efor
turi pentru a trece peste 
apărarea dîrză a maestru
lui timișorean. Conform 
regulamentului, el are ne
voie de o jumătate de 
punct în următoarele două 
partide pentru a 
în posesia titlului 
pion al țării, pe 
deținut în 1960.

Tot simbătă se
partida a treia a medului

Alexandra Nicolau — Mar
gareta Teodoreseu, In care 
deocamdată scorul este 
egal. Jocurile încep la ora 
16,30. Gheorghiu șl Nico
lau au albele în aceste 
partide. Duminică se va 
juca partida a patra în 
ambele meciuri, iar luni 
vor continua eventualele 
întrerupte. Amintim că în 
cazul dnd egalitățile vor 
persista după patru par
tide, meciurile 
pînă la prima 
decisă.

continuă
întâlnire

R. P. Bulgaria, Belgia, 
Italia, R. S. Cehoslovacă, 
Elveția, R.P.F. Iugoslavia 
și R. P. Romînă), ceea ce 
constituie un record pentru 
„internaționalele” de schi, 
precum și prezența unor 
schiori de certă valoare 
internațională (să amintim 
doar dc austriaca Christi 
Haas și de italianul Mar
cello de Dorigo, învingători 
în concursurile preoliinpi- 
ce de la Innsbruck și Se
efeld), vorbesc îndeajuns 
asupra valorii acestui con
curs, consemnat în prima 
categorie a calendarului 
Federației internaționale.

reintra 
de cam- 
care l-a

joacă

Jocurî 
spectaculoas e 

în turneul 
final al „Cupei 

Sportul 
popular66 

la handbal
(Citiți amănunte 

în pag. a 4-a)

In fotografie o fază din 
meciul S.S.E. Ploiești >- 
Luceafărul Brașov (fumoare).

zeci de ani și mai bine am citit: 
„Subsemnații studenți St. Gheor
ghe și Emil Dumitrescu de la in
stitutul Politehnic, vindem poeziile 
de mai jos cu prețul de 1 leu ca 
să putem isprăvi cursurile univer
sitare chiar de ajungem cu uni
versitatea sergenți de stradă, În
soțitori de trenuri ori șomeri, ca 
și mulți colegi de-ad noștri..."

Era in aceeași vacanță in care 
primele pagini ale maculaturii ti
părite strigau in urma... reginei- 
mamă care ieșise dintr-un salon 
de spital s „Mărinimoasa Majes-

TEOFIL BALAJ

(Continuare în pag. a 3-a)

I, pentru a ocupa 
fruntașe.
le urim deplin șuc-

*

Programul celei de a 
V-a ediții a „Concursului 
internațional" : SIMBĂTĂ, 
ora 9: fond 15 km seniori; 
9,30: 5 km senioare (pro
bele de fond au loc pe pîr- 
tiile din Poiană) și slalom 
special senioare (pîrtia din 
Poiană) ; ora 12,30 : cobo- 
rlre seniori (pîrtia Lupu
lui) ; DUMINICĂ, ora 9: 
ștafeta 3x10 km seniori ț 
9,15:10 km senioare ; 10: 
coborîre senioare (pîrtia 
Sulinarului) ; 10,30: sla
lom special seniori (pîrtia 
de sub teleferic).

(Continuare tn pag. a 4-a)

„Cupa București0 la hochei pe gheață

DIN SUMAR:

O pagină 
de fotbal 'k
Volei:

ECHIPELE DIN „A“ 
REÎNCEP LUPTA

MAGAZIN

SPORTIV

FOTBAL
PE GLOB

★
Ultimele

știri externe

Azi și mîine cele mai importante jocuri
Partide viu disputate joi șî vineri

Pe patinoarul artificial 
din parcul sportiv ^23 
August" au continuat 
joi și aseară partidele 
„Cupei București" la ho
chei. Intîlnirile au pri
lejuit întreceri specta
culoase, care au satisfă
cut pe numeroșii spec
tatori prezenți în tribu
ne. Deosebit de atracti
ve se anunță jocurile 
de azi și mîine, deci
sive pentru clasament, 
în mod deosebit pasio
nează meciurile Lokomo
tiv Moscova — Cho- 
mutov de astă-seară și 
București — Lokomotiv, 
de mîine.

Iată acjm scurte re
latări asupra joourilor 
din etapele a III-a și 
a IV-a :

UN SCOR NF.REAL t 
VTZ CHOMUTOV — 
BUCUREȘTI (t) 14—4

Echipa de tineret a Ca
pitalei a pierdut la un scor 
care nu reflectă aspec
tul real al jocului. Tine
rii noștri hocheiști au 
avut o comportare gene
rală bună, dar au ra
tat exasperant. Față de 
pregătirea loir actuală, 
nu puteau obține victo
ria împotriva unei for
mații fruntașe a clasa
mentului cehoslovac, dar 
cu mai mult calm în 
fazele de gol puteau 
obțirfe un scor mai 
sțrîns, Ce părere, au

Cazan I, C. Antal, Ște- 
fanov și ceilalți care 
s-au găsit de repetate 
ari singuri cu porta
rul?... Oricum însă, e- 
chipa noastră de tineret 
a arătat progrese însem
nate și acest lucru a 
fost evident mai ales în 
ultima repriză a jocu
lui cu VTZ cînd ea a 
dominat. Această repri
ză s-a terminat de alt
fel la egalitate: 3—3. 
Scorul de 14—4 (5—1,
6—0, 3-3) pentru VTZ 
a fost realizat de No
votny (2), Volak (3), Kli

ma (3), Ruzicka (2), 
Vysocky, Bendl, Urba- 
nek și Seiler, care au 
înscris pentru oaspeți și 
de Otvdș (2), Ștefanov 
și Niță, din echipa bucu- 
reșteană. Au condus ar
bitrii Scelcikov (U.R.S.S.) 
și Teodoreseu (R.P.R.).

VTZ a prezentat for
mația: Weber, Mojzis,
Kolan, Bendl, Bartos, 
Ruzicka, Seiler, No
votny, Klima, Volak, 
Urbanec, Vysocky, Fre- 
cer, Cukriger. în echipa 
București (t) a apărut 
și portarul Pușcaș, iar

Oivoș a jucat fundaș, 
post în care a dat un 
bun randament.
SELECȚIONATA BUCU- 
REȘTIULUI N-A DAT 

SATISFACȚIE: 3—3 CU 
BERLIN.

Intîlnirea vedetă a cu
plajului de joi a opus 
selecționatei Capitalei 
noastre garnitura de ti
neret a R.D.G., care 
joacă în competiție sub

(Continuare tn pag. a 4-a)

Portarul selecționatei berlineze blochează du cui tn crosa lui Andrei (București—Berlin 3-3)

Foto : T. Cliiorcanu
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SPARJAUHADA DE IARNA A TINEREtULOI 1 NOI ASOCIAȚII Instantant

PENTRU INIRECTRIEE ETAPEI A Il-il
CAMPIONII ASOCIAȚIEI SE PREGĂTESC

din cadrul Spartachiadei de iarnă a tineretului.
l oto: T. Roibu

Primii clasați la trial ă de la asocipția sportivă I ulcan se pregătesc pentru 
întrecerile viitoare

SPORTIVE
Zi de xi crește numărul tinerilor 

și vîrs Iniei lor ore doresc să prac
tice sportul îa mod organizat. Ei 
participă cu însuflețire la adunările 
in care iau ființă noi asociații 
ve. Iată cîteva vești.

sporli-

SMIR- 
întîlnit

• SĂTENII DIN IVEȘTI ȘI 
DANU, regiunea Galați, s-au 

culturale din co- 
înființînd asocia- 
din Ivești au de- 
îar cei din Smîr-

„RecoHa". Cu acest

recent la căminele 
munele respective, 
ții sportive. Tinerii 
numit-o Sănătatea, 
danu i-au spus 
prilej, 60 de tineri și vârstnici din 
Ivești și-au completat adeziunile de 
membri ai UCFS. In cadrul asocia
ției sportive Recolta Smîrdanu acti
vează în trei secții peste 125 de mem
bri ai UCFS.

A. SCHENKMAN — coresp.
I

Clasament comun...

Zilele trecute s-au 
cerile primei etape a 
«de iarnă 
reșteană 
d»-osebit 
pind un 
Printre 
competiție ur mare număr de parti
cipant! se numără halterele (958), 
rroM - (551), gimnastica (347),
tinil (338), șahul (306) etc. l.a 
trinti -iau măsurat forțele peste 
160 tineri muncitori, calificîndu-se 
l*entru  etapa a Il-a a Sparlachiadci, 
pe irupe de asociații, lăcătușul G. 
Lapmșcu (cat. 55 MO. mecanicul P.

t ______ ___

încheiat între- 
Spartachiadei 

la asociația sportivă bucu- 
Vulcan. Concursurile fost 
4c populate. la ele pârtiei' 
număr de 295a de sportivi, 
probele care au atras în

Harescu (cat. 61 kg.), cazangiul G. 
Chewghe (cat. 68 kg) șî lăcătușul 
L. Dobrescu (cat. 76 kg).

Campionii asociației Vulcan la 
trinti se pregătesc intens pentru 
concursurile pe grupe de asociații, 
care vor avea loc săplamina viitoare 
în compania sportivilor din asocia
țiile U.C.R., Tiparul, I.C.A.IL etc. 
Ei pot fi ist îl ni ți aproape zilnic, după 
terminarea lucrului, în sala de sport 
a asociației Vulcan, unde sub în*  
druinarra antrenorului secției de lupte 
și a unor luptători fruntași se an- 
trenea r.t de zor. 4

J

I 11
in Mediaș venind dinspre 
te în t im pină Fabrica de 
sticlărie „Vitrometan'*.  

cucerit un

Cind intri 
Copșa Mică, 
articole de 
Muncitorii de «iei și-®u 
frumos renume datorită măiestriei cu
care execută articolele de sticlă, de 
la cel mai mic pahar și pînă la fru
moasele vaze de flori din rubin și 
opal sculptate, gravate sau pictate 
într-adevăr artistic.

In întrecerea pe caro o susțin zi 
de zi cu sticlarii din Turda, Avrig, 
București, ei au reușit să-și realizeze 
sarcinile de plan pc anul 1962 in nu
mai 11 luni, să execute peste 60 de 
noi sortimente, să dea mai mult do 
4 090 060 de produse, realizind în ace
lași timp peste 400 000 lei economii 
peste plan ]a prețul de cost.

I-am urmărit pe sticlari în timpul 
lor liber. Am văzut la lucru echipa 
lor de fotbal, una din formațiile par
ticipante in campionatul regional; am 
asistat la meciurile echipelor lor de 
handbal, popice și volei, am fost la 
diferite concursuri în cadrul campio
natului pe asociație.

I-am admirat pe acești sportivi și 
în procesul de producție la cuptoarele 
de sticlă. lata-i pe popicarul Ionuț 
fiivu. pe fotbalistul Emil Kaiser. Pasta 
de sticlă căpăta în mîinile lor harnice 
cele mai neașteptate forme. In ate
lierele dc sculptură și pictură artico
lele de sticlă se finisează, sau, cum 
■Plin sticlarii, ,.primesc haina44. Am 
urmărit un vas de rubin venit de la 
cuptor. Dintr-un obiect cu aspect ne
definit el a devenit o adevărată biju
terie în miinile fotbalistului Adalbert 
Ldrincz.

...Atelierul de pictură, 
«înt minuite cu dibăcie de 
ide Carolina Ianciovici și

• rinez. Din două-trei linii,
model frumos care, ajungînd în cup
torul de ars, ramine fixat definitiv 
pe vas.

In drumul nostru prin secțiile 
bridi l-am întilm't pe Octavian For
man, șeful sectorului rafinărie, un 
vechi simpatizant al sportului. Este 
mulțumit de rezuTtulele obținute în 
producție de sportivi. Fiecare în sec
torul Iul de activitate, e
fruntaș, prezent de multe ori 
noul de onoare.

— Ne mindrim cu fotbaliștii 
gha Be ian, V icrei Moruzan,
ffhe Blăjan, cu popicarii Ștefan Nagy 
fi Ionuț Dumitru, cu șahistul Lazăr 
Feher, cu jucătorul de tenis de masă 
loan Suciu, cu Nicolae Lintzmayer

fi Petru Bujan. voleibaliști, care in 
cadrai școlii profesionale de sticlărie 
indrwuĂ pașii viitorilor sticlari, cu 
inff. Valerian Havli&dt, voleibalist și 
el, eu handbalista Ana Limbă șan și 
mulți alții — ne-a spus 
Forman.

Ioan Saviiy. președintele 
sportive, este dornic 6ă ne 
el citeva din rezultatele frumoase în
registrate pe tărîmul sportului, la 
Vitrometan. Ne vorbește cu însufle
țire de eei 235 de muncitori din sec
țiile pictură, gravură șl sculptură 
care participă cu regularitate la gim
nastica în producție — acțiune care 
în scurt timp va fi extinsă în întrea
ga fabrică — despre cei peste 1 000 de 
participant la actuala ediție a Spar- 
tachiadei de iarnă, despre campiona
tul asociației organizat la popice, fot
bal, șah, tenis de masă și volei.

Sint rezultate frumoase, care arată 
că la Vitrometan Mediaș sportul a 
devenit un prieten bun al celor ce 
lucrează acolo.

asociației 
arate ți

I

DAN VINTILĂ — coresp.

Pensulele 
handbal is- 
Grete Lo- 
apare un

muncitor
Pe pa

Gheor- 
Gheor-

SPORTUL POPULAR
Fag. a 2-a Nr, 4192

NUMĂRUL ASOCIAȚIILOR 
SPORTIVE din Roman s-a mai mă
rit cu încă două, ajungând astfel la 64. 
Este vorba de noile asociații sportive 
Constructorul, cu 266 de membri ai 
UCFS, și Viitorul cu *06.  Consiliile 
acestor două asociații și-au propus 
să mărească numărul membrilor 
UCFS la 356 și, respectiv, la 506 mem
bri. Pentru început, saiariații între
prinderilor pe lingă care iuncțio®ea- 
râ asociațiile Constructorul și Viito
rul sînt angrenați in secțiile de vo
lei, șah, tenis și popice.

M. GHEORGHIU — coresp.

NU DE MULT salariații din cadrul 
Direcției regionale de statistică Argeș, 
cei de la filiala O.N.T., precum și 
activiștii 
Argeș < 
sportivă.
de sport 
tenis de 
ceput să 
zile, 
UCFS. 
purta numele

consiliului regional UCFS 
și-au constituit o asociație 

Tn cele 5 secții pe ramură 
ale asociației (volei, șah, 

masă, tir și turism) au în- 
activeze, chiar 

aproape
Noua

din primele 
membri ai 
sportivă va

200 de 
asociație 

de „Carpați'-Pitești.

ILIE FETEANU-corespondent

Eestivtate de premiere I... Pe scena 
frumos pavoazată îșl face apariția o 
tînără în uniformă școlara. Asistența 
aplaudă puternic. Fata pășește cu emo
ție spre masa prezidiului, unde pri
mește felicitări și premii. Apoi, gim
nasta Anca Zaharia din clasa a X-a a 
Școlii medii nr. 22 coboară în sală. 0 
îmbrățișează colegele, profesoara... Pen
tru locul II cucerit la campionatele 
R.P.R. de juniori, pentru frumoasele 
note obținute la învățătură.

Acum, pe scănă s-a urcat atletul Horia 
Ilieișu. Este coleg de 
are numai note bune 
un bogat palmares : 
R.P.R. egalat) pe 55 in. 
niori cal. II), 1,68 ni la înălțime și 
6,18 m la lungime. Felicitările, pre
miile, aplauzele primite la scenă des
chisă îi colorează obrajii. Festivitatea 
continuă...

Prilejul l-a constituit o interesantă 
întrecere organizată de Școala sportivă 
de elevi nr. 1. La ea au participat toți 
elevii și s-a desfășurat la toate sportu
rile și la toate... materiile. Primii ,tcla- 
sațiu sînt aceia care în timpul anului 
au obțititil ce.lc mai bune rezultate la 
învățătură, și sport. Premierea repre
zintă o frumoasă recomțfensă pentru 
strădaniile lor, un imbold în munca de 
viitor.

Lista celor mai buni elevi la învăță
tură și sport, premiați de Școala spor

școală cu Anca, 
la învățătură și 
8 sec. (record 

garduri (ju-

tivă de elevi nr. I cuprinde nume t 
născute în sportul școlar. Sergiu Mo 
și Dan Ivanov sînt elevi în clasa a 1 
a Școlii medii nr. 22 șl fac parte t 
echipa reprezentativă de baschet a Șcc 
sportive de elevi nr. 1 (antrenor pr 
Stela Kusu). Anul trecut, echipa lor 
cucerit locul 3 în campionatul R.P 
de juniori. Pompiliu Giurgiu este a 
în clasa a 11-a a Școlii medii ur. 
Echipajul din care face parte (antren 
prof. A. Păunescu) este campion rej 
bl icon la schif 8 +1 juniori. Atli 
Dorina Șolea din clasa a 9-a a Șei 
medii nr. 20 (antrenor prof. Glt. Stăi 
seu) se numără printre cele mai bit 
alergătoare de cat. 11 junioare: 8,1 
60 m și 9,8 pe 60 m. garduri. Ele 
Stela Tudor din anul V al Școlii po( 
gogice nr. 1 are de asemenea in pala 
resul ei locul 2 la campionatele R.P. 
de juniori-schif 4 + 1 rame.

Desigur, inițiativa Școlii sportive 
elevi nr. 1 este lăudabilă. Ea reflec 
preocuparea continuă a școlii pentru i| 
stișirea temeinică a cunoștințelor preda 
în școli și în sălile de sport.

„Clasamentul" comun, ttl notelor și 
performanțelor, stimulează elevii, îi m 
bilizează în activitatea lor, constituie 
frumoasă întrecere a școlarilor în a 
„Primii Ia învățătura, primii pe te< 
nul de sport1*.

V. TOFAN

Excursie la Muntele Roșu
Asociația sportivă Foresta Mineciu 

Ungureni a organizat nu de nnult 
o interesantă excursie la cabana 
Muntele Roșu din masivul Ciucaș. 
La această excursie au luat parte 
287 de salariați ai întreprinderii.

Plecarea a avut loc simbătă după- 
amiază, cu un tren forestier. Noap
tea, excursioniștii aiu petrecut-o în 
mica stațiune climaterică și turistică 
Cheia. Aici, seara, 
un frumos program 
brigada artistică de 
Mineciu Ungureni, 
cursia a continuat

Muntele Roșu, în împrejurimile c 
reia au avut loc frumoase întrece 
sportive la schi și săniuțe, la care < 
luat parte aproape toți excursionișt 
Printre 
numără
Dumitru, Cîrstooea
Ilie, Moisescu Lucia și alții care ; 
dovedit o bună pregătire.

GH. NIL A, coresp.

câștigătorii întrecerilor 
tinerii sportivi: Georges 

Dumitru, Dw

ei au asistat la 
artistic oferit de 
agitație a L F< 
A doua zi ex- 
către cabana

Recenzie

V. V. Mihailov
0 IriiniOdMl iflî(iâti*â  la Tg. l*lurcș Spartul și respirația44

Concursul regional al S.M.T.-urilor
în sălile de șah și de tenis de 

masă de la Casa de cultură a sindi
catelor, pe arena de popice a clu
bului sportiv orășenesc Mureșul, pe 
dealul Comești, in sala mică de 
sport a în jurul S.M.T.-ului
din Tg. Mureș s-au desfășurat zilele 
trecute întrecerile etapei a Il-a — 
inter-S.M.T.-uri, a concursului re
gional al S.M.T.-urilor. La această 
competiție s-au întrecut cei mai buni 
sportivi de la stațiunile de mașini 
și tractoare din Miercurea-Niraj, Re
ghin și Tg. Mureș. Concursurile s-au 
desfășurat la 6 ramuri sportive și 
anume: șah, tenis de masă, popice, 
haltere, schi și cros.

Pe primele 
mă torit:

locuri s-au clasat ur-

Popice : pe
Niraj 1242 p.

echipe — Miercurea
d.» individual F. Gol-

falvi (Mâr-curea Niraj) 233 p.d.;
te re : categoria 65-75 kg.
dor (Tg.
75 kg -
Miercurea 
individual
Mureș), băieți .— S. Nwemberger (M. 
Niraj);
piu — 
Nagy 
simplu 
blu - 
reș).
Szabo
rekes •
— I. SiikJodd (Tg. Mureș).

Primii clasați se vor întneoe 
etapa a IlI-a, regională, care va avea 
loc la Odorhei.

I.
M ureț), ca tegoria

A. Kiss (Tg. Mureș); 
Niraj — Tg. Mureș 
fete — Irina Nagy

n

faptul că sportivi

San- 
peste
Șah: 
3-2, 
(Tg.

TenLs de masă: fete &im- 
Irina Nagy, dublu — Irina 

fi Ecaterina Szekely, băieți 
— J. Balint (Tg. Mureș), du- 

J. Balint fi
Schi fond 

(Tg. Mureș), 
(M. Niraj) ;

S. Pali (Tg. Mu- 
3 000 metri — L. 
coborire — S. Ke- 
Cros : 1 500 metri

IOAN PAUȘ — coresp.

o®

Ora 6... începe o nouă zi de învățătură. Și ca în fiecare dimineață, programul elevilor școlii profesionale Tudor Via- 
dimirescu din Capitală an*  ca prim punct gimnastica de înviorare. O activi late mult îndrăgită de tinerii elevi.

1‘ oto : T. lloibu

Este binecunoscut 
suportă mult mai ușor eforturile fizice 
Fiindcă, activitatea sportivă organizat 
exercită o influență binefăcătoare 
pra organismului omenesc și mai 
asupra funcției sale respiratorii.

Pe această temă, V. V. Mihailov, 
didat în 
lucrarea 
pirația**.  
pornește 
practică 
consumată de diferite categorii de spor 
tivi în funcție de grentate etc.). De □ 
semenea, pentru o mai ușoară înțelegeri 
a textului, autorul a pus la îndeuiin. 
citilorilor date sumare cu privire 1. 
structura anatomică a aparatului rea 
pirator și la funcțiile sale.

Prezentată într-o formă accesibilă ma 
sei largi dc cititori, lucrarea oferă < 
serie de amănunte deosebit de utile refe 
ritoare la însemnătatea respirației rațio 
nale pentru menținerea j^nătății omului 
altele despre fenomenul respirației îi 
timpul efectuării exercițiilor fizice.

Așa cum este alcătuită, broșura „Spor 
tul și respirația", apărută în edituri 
UCFS, se adresează în principal sporti 
vilor, antrenorilor și profesorilor de edu 
calic fizică. Ea poate constitui însă m 
prețios îndrumar pentru toți cei care do 
resc să-și menjină sănătatea printr-o res 
pi rație corectă.

asu 
ale

eau 
științe biologice, și-a orienta 

intitulată „Sportul și res 
susținerea lucrării, autoru 
la exemple legate de viat, 
pildă, cantitatea de oxigei

sa 
în 

<lc 
(de

I.C.A.IL


Pe marginea dării de seamă a F. R. Rugbi Echipele din „A“ reiau lupta
portul cu balonul oval trebuie să-și asigure o puternică bază de mase!

Bilanțul întrecerilor internaționale 
kținute în anul 1962 de către rug- 
Btrii noștri este cit se poate de rodnic. 
Intru a patra oară consecutiv, echi- 
I noastră reprezentativă a ciștigat 
Adiționala competiție dotată cu 
lupa Păeii“ ; în întîlnirea cu XV-le 
L] iei, formația R.P. Romine a termi- 
t victorioasă la un scor destul de 
fficludent: 14—8; disputa cu reg- 
btii francezi a fost rezolvată din 
Iu, în favoarea noastră : 3—0. Aceste 
pmoase victorii reprezintă rodul 
uncii jucătorilor și antrenorilor, ele 
lit urmarea condițiilor minunate 
cate sportivilor noștri de către par-

ISînt succese de prestigiu care con- 
rmă valoarea ridicată a rugbiului 
Imînesc. Sint succese care ne și obli- 
1. în anii ce urmează, rugbiștii ro- 
pni vor trebui să dovedească că saltul 
Lloric înregistrat nu este întimplător 

să-și arate marile lor posibilități 
această ramură sportivă. Succesele 

Minute de rugbiul romînesc cer de- 
bur, în continuare, o muncă conștiin- 
pasă și stăruitoare. Ar fi deosebit 
’ primejdios să ne credem cumva 
otștiutori, socotind că nu mai avem 
imic de făcut, de învățat. Dimpotri- 
i^nigbiștii noștri fruntași au datoria

să-și îmbunătățească necontenit pre
gătirea tehnică și tactică, să nu-și ne
glijeze pregătirea fizică și oea tactică 
(principalul lor atu m confruntările 
internaționale), să-și ridice permanent 
măiestria.

Antrenorilor Ie revin, de asemenea, 
sarcini deosebit de importante. Mai 
întii, de a discerne cu aceeași maturi
tate, cu același simț de răspundere 
cînd este vorba de selecționarea ju
cătorilor capabili să reprezinte culori
le țării. Apoi, să nu neglijeze munca 
de educație (indisolubil legată de pro
cesul de instruire) în multiplele ei 
forme.

O recomandație și pentru arbitri: 
aceștia vor trebui să manifeste. înainte 
de toate, mai mult curaj, mai mult 
spirit de răspundere. Să nu mai in- 
tîlnim cazuri de arbitri care, datorită 
mizei unor partide, au ezitat să le 
conducă, 6au alții care, din motive 
subiective, au abandonat această fru
moasă activitate sportivă obștească, 
în același timp, federația de speciali
tate va trebui să se preocupe de spo
rirea numărului de arbitri, organizind 
cursuri în care să fie promovați jucă
tori sau foști jucători cu o bună 
putație.

Cu gîndul la viitor, mai trebuie 
făptuit un deziderat. Este vorba
asigurarea bazei de mase in sportul 
cu balonul oval. Așa cum se sublinia 
și in discuțiile purtate pe marginea 
dării de seamă pe anul 1962 a F.R. 
Rugbi, in această ramură sportivă se 
înregistrează un aspect paradoxal : în 
prezent avem rugbiști foarte valoroși, 
cu care putem alcătui una sau chiar 
mai multe garnituri de forțe apro
piate. Ne lipsește, în schimb, o masă 
largă de rugbiști care să nc scutească 
de probleme în anii viitori. Cei aproa
pe 4 000 de sportivi care practică rug- 
biu) reprezintă o cifră cu totul nesa
tisfăcătoare. Numărul centrelor rug- 
bistice în care s-a statornicit o oare
care tradiție este de asemenea insu
ficient.

Pentru remedierea actualei stări de 
lucruri, federația de specialitate a în
tocmit pentru acest an ua plan con
cret de măsuri.

Un prim obiectiv
ție îl constituie popularizarea rugbiu
lui în școli. Cum ? Prin organizarea 
de campionate de rugbi in 8, in pe
rioada vacanțelor (turul in primăvară, 
returul în vară). Pentru început, ast
fel de campionate vor fi organizate 
in București, Cluj. Timișoara și Iași.

Pe linia antrenării tineretului in 
rugbi, federația și-a propus de ase
menea să înființeze cit mai multe 
echipe de juniori, în citeva regiuni 
în care această ramură sportivă și-a 
ciștigat, în ultima vreme, mulți sim- 
patizanți. Este vorba de regiunile Ba-

re-

în
de

nat, Bacău. Cluj. Galați, lași și Hu
nedoara. în aceiași timp, in Bucu
rești va fi organizat un curs de 
inițiere pentru „schimbul de miine*. 
in cadrul centrului de antrenament 
și cercetări științifice „23 August*.

Popularizarea rugbiului (acolo unde 
nu există secții de acest fel) va fi 
făcută și sub forma unor jocuri de
monstrative susținute de echipe din 
campionatul republican și cel de ca
lificare.

Lăudabilă — și in sprijinul aceluiași 
scop — este și inițiativa programării 
meciurilor din cadrul celei de a V-a 
ediții a „Cupei Păcii* (care in acest 
an va fi găzduită de țara noastră) 
in citeva centre din provincie: Ba
cău, Birlad. Deva și Pitești.

Rămine de văzut in ce mitură or
ganele direct interesate — incepînd 
cu federația de specialitate — vor ști 
să traducă in viață toate inițiativele, 
toate măsurile preconizate. Nu este o 
treabă ușoară. Dar. dată fiind impor
tanța problemei, toți cei care pot să-și 
aducă contribuția la rezolvarea ei au 
datoria să nu precupețească nici un 
efort. Viitorul rugbiului rominesc 
— ca și al oricărei ramuri sportive, 
de altfel — poate fi asigurat numai 
creindu-: o puternică bază de mase.

ÎNCEPE DECI RETURUL in cam
pionatele prunei categorii a voleiului 
nostru. In cea de a doua parte a în
trecerii. arbitrii le vor da „plecarea* 
echipelor fruntașe astăzi și mîine. la 
București și in șapte orașe provin
ciale.

Iată In rîndurile 
gramul complet al 
a returului.

CAMPIONATUL 
ria I: 4-7, Steaua 
sul București (S-D: 2-5. Rapid Bueu- 
rești-Știința Galați (3-3) ; 1-6. Știin
ța Cluj—Mmerol Explorări Baia 
Mare. festă CLS.O. Q-Tj; 3-8.
CS.M.S. lași-CLSM. Ciuj (3-2); se
ria a Il-a: 1-6L Dinam» București— 
Știința Timișoara (3-2): 7-1 CMimpia 
M.I.U. București-Tractorul Brașov
(8-3) ; 8-2. F-jlgerj) Suceava—Dinamo 
Oraș Dr. P. Grora (6-3) : 5-4. Petrolul 
Plorești- Farul Constanța (1-3).

CAMPIONATUL FEMININ. se
ric 1: 8-1, Voința București—Dinam© 
București (9-3); 3-5. Farul Constan
ța—Combinatul poligrafic București 
(3-1); 4-7. Progresul București—Par
tizanul roșu Brașov (1-3); 2-6. Știin
ța Cluj—Voința Craiova, fostă CLS.O. 
(3-1) ; seria a 11-a: 1-5. Rapid Bucu
rești—Metalul București (3-9); 3-4.
Știința București—C.S.M. Cluj (2-3); 
7-2. Tractorul Brașov, fostă Olimpia— 
C-S.M. Sibiu (9-3); 8-6. CJS.O. Timi
șoara—Voința Miercurea Cioc (2-3).

de mai jos. pro- 
etapei inaugurale

MASCULIN. se-
București—Progre-

Miine, pe stadionul Unirea,

Etapa I a „Cupei
6 Martie46

cauza timpului ne- 
etapă a tradiționa- 
rugbi „Cupa 6 Mar
la campionatul 

avea loc mîine
Unirea,

I Amînată din 
pvwabi], prima 
fci competiții de 
|e“ — preludiu 
lublican — va 
Inineață pe stadionul 
|oseaua Olteniței.
| In etapa Inaugurală a competiției 
|înt programate două întîlniri. Prima, 
Incepînd de la ora 10,30, va opune 
|XV“-lui irugbiștilor de la Grivița 
koșie formația Gloria (fostă Metalul). 
| în meciul următor (de la 
11,45) Steaua va întîlni tînăra 
■itură a Unirii, specialistă în 
Ue cu echipele fruntașe.
■3MSFĂTUIRE METODICĂ PENTRU 
| ARBITRI
I Pentru îmbunătățirea arbitrajelor, 
leilerația de specialitate a inițiat o 
pnsfătuire metodică care va începe 
uni 25 februarie și va dara pînă 
la 4 martie. Vor participa arbitrii 
Sin București și din țară. Prezența 
arbitrilor : luai, ora 8, Ia sediul 
P.R.R.

re- 
di- 
din

ora 
gar- 

jocu-

I

in direc-

Cinci noi recorduri ale R. P. R.

SIMPOZION
Astăzi la ora 18, în sala Lectoratului 

sentraf din str. Biserica Amzci nr. 5—7, 
ra avea Ioc simpozionul „Aripi romi- 
iești*.

Cu acest prilej vor lua cnvîntul: 
fheorghe lancu — maestru emerit al 
iportului la parașutism; ing. Mircea

finescu — maestru 
fără motor; Ștefan 
stru *1 sportului la xlor cit notar: 
Ștefan Purice — maestru >1 sportului 
la aeromodelism.

în continuare va rula filând artistic 
„713 cere aterizare*.

al sportului Ia zbor 
St. Calotă — nur

Jurnal de vacantă
(Urmare din pag. 1)

tafe a dăruit nenorociților trei 
coșuri eu mere..."

Cineva a avut curiozitatea să 
‘numere bucată cu bucată zemoa
sele daruri regești.

Au fost 130 de mere.
Coroana avea 143 de castele și 

palate...
...In vacanța aceea, majoritatea 

celor 4 000 de studenți clujeni (o 
treime din numărul de azi al stu
denților din orașul de sub Feleac) 
se îndeletniceau cu ocupații care 
se întindeau din sala de așteptare 
a primăriei pînă in sala 
ieptare a gării, adică de 
tunari la geamantan.

In vacanța aceasta...
După „darurile* regești, 

1944 încoace a început 
daruri însăși Maiestatea 
parul.

Șl am ajuns să scriem . 
numai in statisticile Clujului în 
Ide de 4000 de studenți — peste 
K UK) „ în loc de 3 cămine eu 501

de aș-
Zc mă-

de prin
să facă
Set Po-

astăzi —

paturi — 10 blocuri noi ovvui ie 
„orășelul studenților* in care, sti
cla, betonul, fantezia și confortul 
impresionează. 3 596 de studenți 
sint stăpinti acestei imswrăti» de 
basm.

Un simplu amănunt: la rcrvM 
cu 1000 de locuri lista bucatelor 
cuprinde mai mult de 25 de fe
luri...

...Au venit cinci m&—
Cele zece zile care azi umplut 

munții cu cintece și întreceri spor
tive au trecut, riminind names ter
mina lor: in priviri, in adoratele 
de fotografiat și In jurnalele de 
vacanță.

Un adolescent cu pirul de cu
loarea finului (decolorat pe semne 
de apa tare a înălțimilor) mărtu
risea cu seducătoare sinceritate in 
cele citeva minute de recapitulare 
a impresiilor vacanței, dintre două 
ceasuri universitare (e in anul I):

— Nici nu-mi vine să cred că a 
putut ft cîndva și altfel.

...Profesorul, care se apropiase, 
a zimbit înțelegător.

pa- 
din

în-'

Primele echipe tint organizatoare. 
Cifrele dinaintea fiecărui meci in
dică locurile ocupate de echipe inaini 
tea etapei a VIIl-a; în fine, cifrele 
plasate in urma meciurilor, între 
renteze, vă reamintesc rezultatul 
tur.

In așteptarea rezultatelor, să
cheiem rîndurile de față urîndu-ne 
să avem de asistat de-a lungul în
tregului retur numai la jocuri va
loroase in toate privințele, lipsite de 
aspe-rtele critice care uneori, în pri
ma parte a campionatelor ne-au mai 
prilejuit notări cu semnul minus.

Confecția — Aurora 
In „Cupa orașului București"-
Astăzi și mîine, sala din GiuleștI 

găzduiește meciurile unei noi și atrac
tive etape in „Cupa orașului 
rești".

Interesul este marcat în ] 
rind de întilnirea masculină 
Confecția și Aurora, singurele 
vinse din seria I a competiției, 
tida se dispută in cuplaj cu 
jocuri feminine de categorie A 
trei meciuri 
amiază.

Programul 
de volei de 
Capitală —

| gem ?

Bucu

primul 
dintre 
neîn- 
Par- 
două 
și cu 

din Cupă, astăzi după-

complet al reuniunilor 
sîmbătă și duminică din 
la rubrica. „Unde mer-

Cupa Dinamo

16 ani. intr-unJ Iad Pulraul^a^

Pe pista de gheață a lacului Cu- 
caș au avut loc întrecerile celei de 
a Vil-a ediții a „Cupei Dinamo* la 
patinaj viteză. Beneficiind de o ghea
ță bună, patinatorii viteziști an reu
șit să îmbunătățească cu această oca
zie cinci recorduri republicane. Ast
fel. Eva Farkaș (Mareșal) a amelio
rat recordul pe distanța de 3«W m 
(deținut tot de ea), cu timpul de 
6:16.4, iar Vlad Fatraalea (Diaamo) a 
îmbunătățit recordul la 540 și Ia 
3900 m (la categoria de 15—16 ani) 
fiind cronometrat cu 56.6 sec. și res
pect’.’ 6 07.7. Iată alte rezultate : 
SENIOARE : 500 m : Era Faritaș 53.2 : 
1060 m: E. Farkaș 1:53.7; SENIORI: 
SM m : Gh. KzOcz (Dinamo) 46.8 
sec. : 3600 m : D. I-ărârtseu (Dinamo) 
5:27.4. JUNIORI lî—18 ANI: 500 m : 

isMM) 50.7 aee. : 3000 m : 
atăM; JUNIOARE 15—

multiplu recordman. Ia categoria de sirslă 
finiș impresionant pe pista lacului Ciucaș.

Foto: G. Ștcfăncsen

16 ANI : 5M m : Eleowra Laurențiu 
(Mareșal) 55.5 sec___nou record al
R.P.R. ; 1660 an: F. Lasrenți» 1:55,4 
— nou record al R.P.R. ; JUNIORI 
13—14 ANI: 300 m : I. Fzzekaș (Di
namo) 35.9 see. ; 1506 m : I. Fazekaș 
3:28.8; COPII 7—8 ANI : 100 m :
G. Fazckaș (Dinamo) 20,9 sec.; 
150 m : G. Fazekaș 49,9.

(11 |h! Mfrttlrt

sc inchcic azi
lulrrerrile de tenis din competiția 

Cupa Steaua* au continuat joi și vi
neri, simhătă urniînd sa se desfășoare 
ultimele partide.

lata rezultatele obținute: simplu băr
bați. grupa I: Ros. li — D. Viziru 
6—2. 8—6, 6—3, BartLin — C. Nlstase 
b—f- 6—1, 8—6, Bosclt ■— C. Năstasa 
3—6, 6—1, 7—5. A fost o înfUnire in
teresanta, cu schimburi frumoase de 
mingi. Ambii jucăiori au venit deseori 
la fîlcu. €î?tigdtorul a dovedit mai 
niultâ siguranță pe lovituri, in timp ce 
învinsul de«î s-a arătat la nivelul ad
versarului său și a avut chiar 5—3 în 
seluî al Hf-fca, el a pierdut din cauza 
lipsei de ealm. D. Viziru — Bardan 
-—6, 6—2, 6—0. 6—3. Simplu femei : 
Julieta Namian — Mariana Ciogolea
6— 3, 6—3, Julieta Namian — Eleonora 
Roșianu 6—4, 6—4. Eeaterina lîorșa — 
Mariana Ciogolea 7—5, 6—0. Eleonora 
Re-Uanu — Mariana Ciogolea 6—3, 4—6,
7— 5.

Programul de astăzi începe la ora 
16 tot în sala duhului Steaua din calea 
Plevnei 111.

C&flEBfsuri interesante de înot, polo și sărituri.

< Două meciuri restanță

»

Ieri s-aa drsfășvrat Ia Oradea două 
■rauri irtUMl Iau refaurde ceres- 
poodraților nortri.

CS.O. CRISANI — B4PID BECT- 
RF.<FI (f) 41—S3 <22-23K 
repriză, jorui a fast erhîlîbrat. Orădea- 
rele au jucat eu aralt curaj ri dupS 
patul, ajunsiad m m*a_ 36 să canduel 
ebiar eu 43—12. Ia pkiMele minute 
îasl. catupinanele s-au impus prinlr-o 
serie de acțiuni fisa liza te cu sneers de 
Cornelia Gkeorgbe (20), Isanovici (13) 
și Răcorită (Î0).

DINAMO—VOINȚA IAȘI (u>) 75 55 
(28—27). în prima repriză, jocul a 
fost de >sn slab nivel tehnic. După 
pauză, dinamoviștii au dominat clar, 
cîștigînd in cefe din nrsiă la. un scor 
concludent. (I. Chlșa și Al. Jiluu — 
coresp.).

mîine la bazinul Floreasca
După cum am mai anunțat, in a- 

cest sfirșit de săptămină la bazinul
acoperit de la Floreasca se desfă
șoară un program 
pe aiit de bogat: 
cepind de la ora 
tirziu amatorii de 
tală vor putea urmări întreceri de 
înot, sărituri de pe trambulină și 
jocuri de polo.

Desigur, „capul de afiș’ al progra
mului il deține camptouatul Capita
lei la înot pentru seniori, și juniori, 
:n cadrul căruia se vor întrece o se
rie de înotători valoroși ai secțiilor 
bucurestene. Pe blocstarturiie piscinei 
vor apare, pentru 
cest an. înotătorii 
lotul republican, 
probe pe distanța 
procedeele tehnice
Astfel, pe lista înscrierilor apar nu
mele înotătoarelor Sanda 
Gr.nțescu, Zoe Reznicenco, 
Ealaban, Anca 
Gordin, Măriuca 
Timâucean». In 
participă, printre

pe cit de variat 
de dimineață, in- 
9 și pînă seara 
natație din Capî-

prima dată in a- 
și înotătoarele din 

Sint programate 
de 100 m la toate 
și la 409 m liber.

lordan- 
Cristina 
Nicoleta 
Gabriela

Trohani,
Rotaru, 

probele masculine 
alții, Emil Voicu,

Alex. Schmaltzer, Ion Condiescu, Al.' 
Ștefan.

Foarte 
său de 
rîndurile 
(televizat) organizat de Clubul spor
tiv școlar și Școala sportivă de elevi.

In continuare, de la ora 10.30, se 
va desfășura un concurs de sărituri 
(libere) in cadrul primei etape a 
campionatului Capitalei.

De Ia ora 12 se vor disputa jocu
rile etapei a 
pionatuiui de 
lor de copii.

important pentru caracterul 
popularizare a natației în 
maselor, este și concursul

IlI-a din cadrul cam- 
polo, rezervat echipe-

★
incepînd de la ora 15, 

găzdui
Tot mîine, 

bazinul de la Floreasca va 
și concursul organizat de Școala spor
tivă de elevi nr. 2. întrecerile, avînd 
caracter de selecție, se desfășoară pe 
o singură distanță : 33 m. Sint invi
tați elevi de la școlile elementare 
din Capitală.
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Concursul armatelor prietene,

Biatlonistn romînî — revelația întrecerilor
« 9

Desfășurarea primului coincurs de 
schi, la probe aplicativ-militare, al 
armatelor prietene a cuiWscut un suc
ces deplin din toate punctele de ve
dere : tehnic, organizatoric, propagan
distic etc. și a contribuit din plin la 
întărirea legăturilor de prietenie din
tre sportivii celor opt țări partici
pante. In zilele care au precedat în
trecerile am văzut, pe pîrtiile înză
pezite ale Predealului, pe concurenți, 
antrenîndu-se comun, făcînd

programul concursului (ștafeta 4 x 10 
km, biatlonul modem de iarnă șl 
patrula militară) au -
sportivă la un înalt 
valoarea ridicată a 
dintre competitori.

In această companie schiorii 
tri au avut o comportare bună, ex
primată cum nu se poate mai bine 
prin locul trei în clasamentul general 
pe națiuni, la numai două puncte și 
respectiv un punct în urma putemi-

prilejuit o 
nivel, dată 
celor mai

luptă 
fiind 
multi

noș-

Patrula R. P. Routine a intrat în poligonul de tragere. 
F<Ro : Ștefan Ionescu

I loc 
eu 
lalte formații participante, iar la biat
lonul sportivii romîni (N.
Bărkășescu, Gh. Cimpoia, D. Zangor, 
C. Carakela), au fost marea revela
ție a cursei. Echipa noastră a înre
gistrat în mai puțin de o lună un 
important salt calitativ. Ea a între
cut net redutabila formație a Polo
niei (a șasea la recentul campionat 
mondial din Austria) și a fost în
vinsă de echipa R.D. Germane cu 
mai puțin de 13 secunde. Dintre biat- 
loniștii noștri, cea mai frumoasă 
comportare a avut-o, fără discuție, 
Nicolae Bărkășescu, clasat al treilea. 
El a mers foarte bine de-a lungul 
celor 20 de kilometri ai cursei și 
a obținut și un rezultat foarte bun 
la tir 17 lovituri (4+5{-5 + 3) în cele 
patru trageri efectuate. Cu puțină 
șansă, dacă Bărbășescu ar fi avut 
o lovitură în plus, el ar fi ocupat 
locul doi în clasamentul individual 
și echipa țării noastre ar fi fost tot pe 
locul doi la biatlon și in clasamentul

- general. Performanța sa — așa cum 
remarca și col. K. Jarov, președintele 
Comitetului sportiv al armatelor prie
tene — e foarte valoroasă, căci nu 
este puțin lucru să lași în urmă 
pe doi dintre cei mai de sea
mă biatloniști ai lumii, Pșinițin 
și campionul mondial Melanin. Cu 
o pregătire minuțioasă și atentă, 
desfășurată zi de zi în anul care ne 
mai desparte de J.O. de iarnă, vom 
putea aștepta cu încredere evoluția 
sportivilor noștri pe pîrtiile olimpice 
de la Innsbruck. Le dorim succes I

al acestei probe, încheind cursa 
un avans apreciabil asupra celor-

A început turneul final al .CUPEI SPORTUL POPULAR'
Jocuri frumoase și rezultate scontate In prima etapa

«chimb de impresii asupra pregătirii 
efectuate pînă acum și asupra celei 
ce o vor face în vederea participă
rii cu succes la Jocurile Olimpice 
din 1964 de la Innsbruck.

Cele trei probe care au figurat pe

celor reprezentative ale Uniunii So
vietice și R.P. Polone. In afară de 
aceasta, patrula țării noastre (St. 
Drăguț, Al. Zangor, Gh. Bădescu și 
G. Vilmoș), a reușit excelenta per
formanță de a se fi clasat pe primul

ROMEO VILARA

CAMPIONATELE REPUBLICANE
LA PROBELE NORDICE

Concursul internațional al R. P. Pominc
(Urmare din pag. 1)

POIANA BRAȘOV 22 (prin telefon 
de la trimisul nostru). Pîrtiile Poienei 
Brașov au început să fie animate încă 
de joi, odată cu 
lor antrenamente 
ticipanți la a V-a 
lui internațional 
Pregătirile au continuat vineri, cînd 

■valoroșii schiori s-au bucurat și de 
prezența a numeroși spectatori, nerăb
dători să-i vadă la „lucru" cu o zi 
mai de vreme. Un interes deosebit 
au stirnit Marcello de Dorigo, consi
derat anul acesta cel mai bun fondist 
din lume, coborîrile spectaculoase ale 
lui Christi Haas și mai ales antrena
mentele „non-stop“ de pe pirtia Lu-

desfășurarea prime
ale oaspeților, par- 
editie a „Concursu- 
de schi al R.P.R.“.

v pului la care au luat parte toți cobo- 
rîtorii seniori.

1 La Poiana, deși către ora prînzu- 
i lui temperatura urcă considerabil, 
t pîrtiile continuă să fie acoperite de 
. un strat de zăpadă care va asigura 
. desfășurarea concursului în bune con
. dițiuni. Se mai remarcă interesul de
, pus de organizatori pentru a pune la 
[ punct chiar și cele mai mici amănunte 
, de care poate depinde succesul com
. petiției.

Vineri seara, la lumina străluci
; toare a neonului, reprezentanții celor 
■ zece țări s-au întîlnit în fața hotelu- 
; lui Sport pentru a participa Ia festi- 
; vitatea de deschidere a întrecerilor.

DUMITRU STANCULESCU

Azi și miine, concomitent cu între
cerile celei de a V-a ediții a „Con
cursului internațional al R. P. Ro- 
mîne", se vor desfășura șl primele 
probe ale campionatelor republicane 
la probele nordice. în prima zi se 
vor disputa cursele de 15 km seniori 
și 5 km senioare, iar duminică pro
bele de 3X10 k™. seniori și 10 km 
senioare. Fondiștii, săritorii și specia
liștii combinatei nordice vor mai 
concura luni și marți, tot pe pîrtiile 
din Poiana Brașov.

Iată de altfel probele în care se 
vor întrece schiorii participanți la 
campionatele republicane : seniori:
fond 15, 30 și 50 km, ștafeta 3X10 km, 
sărituri speciale, combinată nordică ; 
senioarn: 5 km, 10 km, ștafeta 
3X5 km; junior ; 5 și 10 km, ștafeta 
4X10 km, sărituri speciale ; junioare: 
fond 3 și 5 km; ștafeta 3X5 km.

(Urmare din pag 1)

numele de selecționata Berlin. Re
zultatul de 3—3 (2—0, 0—1, 1—2), cu 
care s-a încheiat jocul este departe 
de a ne satisface. Hocheiștii noștri 
porneau favoriți și — după felul cum 
s-au desfășurat primele 10 
ale partidei 
ga chia.r la 
1 Szabo II 
min. 8 tot
într-un moment în care ne aflam 
în inferioritate numerică, a înscris 
al doilea punct. în finalul reprizei, 
oaspeții periclitează poarta lui So- 
fian. După pauză, în min. 21, Szabo 
n ratează o ocazie unică: singur 
cu poarta goală, a tras de la mai 
puțin de ua metru, în bară ! Oaspe
ții reduc scorul prin Bottcher (min. 
24) cînd bueureștenii aveau un om 
în minus. în ultima repriză, berli- 
nezii egalează: în min. 44, Fuchs 
șutează destul de slab, Sofian reține 
pucul și apoi îl scapă în poartă. 
Inoi-raiați de acest gol, oaspeții a- 
tacâ decis și în min. 48 iau condu- 
.ewea prin RohL După două minute, 
iSzabo I egalează: 3—3. Pînă la urmă 
'echipa noastră domină net, dar nu 
mai poarte obține victoria pe care 
o merita după aspectul general al 
jocului. Au condus J. Pazout și J. 
Krnavec (R.S. Cehoslovacă).

*
Cu toate că a părăsit terenul în

vinsă, echipa Bucureștiului a jucat 
totuși mai bine în partida cu fomva-

minute 
— se părea că vor cîști- 
scor. Intr-adevăr, în min. 
a deschis scorul iar în 

el, pornit pe contraatac, 
în care 

numerică, a
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ția V.T.Z. Chomutov. Afirmația noas
tră poate părea la prima vedere cu
rioasă. în lealitate insă, hocheiști! 
romîni au fost în acest joc mai a
proape de valoarea lor, dominindu-și 
net, în unele perioade, adversarul. 
Și atunci cum se explică faptul că 
la sfîrșitul întilniri, victoria a reve
nit oaspeților cu scorul de 3—2 (0—1, 
2—1, 1—0)? în primul rînd prin rata
rea unor ocazii care de care mai fa
vorabile și, în al doilea rînd, prin 
intervențiile uimitoare ale portarului 
cehoslovac Straka.

Partida, după o scurtă perioadă de 
tatonare, s-a desfășurat, în prima 
repriză, în nota de dominare a echi
pei noastre. Mai sudată, mai rapidă 
formația Bucureștiului a stăpînit te
renul și a realizat o serie de acțiuni 
dintre cele mai frumoase. La capătul 
unei astfel de combinații, desfășurată 
în viteză, Iuliu Szabo prelungește de 
pe „lift" o pasă primită de la fra
tele său Geza și pucul se odihnește 
în plasă.

în cea de a două repriză inițiativa 
ne aparține în continuare. în min. 34 
la un contraatac al . echipei ceho
slovace, Ruzicka trage și pucul rico
șează din crosa lui Czaka și a lui 
Pușcaș în... plasă. Este 1—1! în acelaș 
minut, Ruzicka șuiează de la distanță 
și înscrie. într-un minut deci, echipa 
Bucureștiului a primit două goluri 
ușoare. Cu două minute înainte de 
a se termina repriza Ferenczi „prin
de" un șut excepțional la „păian
jen" și egalează. în ultima repriză 
jocul este foarte animat. Se ratează 
mult Ia ambele porți și ia min. 53,

după ce Czaka a tras alături fiind 
singur cu portarul, Klima aduce vic
toria echipei V.T.Z. Chomutov, în
scriind la o învălmășeală. Au condus 
I. Florescu și V. Scelcikov.

în deschidere, Lokomotiv Moscova 
a învins selecționata de tineret a 
Bucureștiului cu 17—0 (2—0, 5—0, 
10 0). i

2 BUCUREȘTI — S.S.E. 
(m) 26-17 (12—6). înffi- 
echilibrată doar în pri-

festiv, aAseară într-un cadru 
loc în sala Floreasca deschi- 
turneului final al odei de a 

ediții a „Cupei Sportul popu- 
Primele întîlniri au prilejuit 

un bun nivel

avut 
darea 
VI-a 
lar“.
jocuri frumoase de 
tehnic, ou multe faze aplaudate la 
scenă deschisă. Iată cîteva amănunte 
asupra desfășurării acestor partide.

S. S. E. PLOIEȘTI — LUCEAFĂ
RUL BRAȘOV (f) 10-5 (4-2). După un 
început în care 
vut inițiativa și 
2-1), din minutul 
pus jocul și a 
clară. Cîștigătoarele au avut o apă
rare mai bine organizată, iar acțiu
nile lor ofensive au fost mai curgă
toare, în special, în repriza a doua. 
Au marcat : Munteanu (5), Geor
gescu (2), Dobîrceanu, Zamfiresou și 
Popescu, respectiv Rizescu (2), Pal 
(2) și Hudea. A arbitrat O. 
— Sibiu.

C. S. S. BUCUREȘTI — C. 
REȘIȚA (m) 34-10 (16-4).

brașovencele au a- 
au condus (1-0 și 

10 S. S. E. și-a im- 
obținut o victorie

Leikep

S. M.
Echipa 

bucuregteană a cîștigat fără dificul
tate. Diferența de valoare, de expe
riență și de pregătire fizică și-a 
spus cuvîntul. C. S. M. a arătat o 
bună circulație a balonului și a jucă
torilor, dar acțiunile lor ofensive 
n-au avut finalitate. Punctele au fost 
realizate de : Roșescu (9), Mari
nescu (7), Anghel (6), Goran (4), Po
pescu (3), Gînju (2), 
(2) și Bădău, 
Cservenka (3), 
Gheorghevici. 
București.

ȘTIINȚA 
BANATUL 
(5—6). Meci 
plăcut mult 
și mai ales prin evoluția 
Echipele au condus pe rînd : Banatul, 
cu o echipă nouă, cu 3—1 in min. 3, 
Știința cu 5—3 în 
Banatul cu 6—5 
pauză jocul se 
pînă în min. 24. 
avantaj pe care-1 
sfîrșit. Au marca: 
Stoica (4), Tdkes (2), Maximinian 
respectiv, Ciosescu (4), Moșu 
Szekely (2) și Kaspari (2). A arbitrat 
C. Căpățînă-Buzău.

Bratiloveanu 
respectiv Schena (4), 

Nemeth, Pecher și
Arbitru : V. Sidea —

BABEȘ—BOLYAI CLUJ— 
TIMIȘOARA (f) 14-12
aprig disputat, care a 

prin rapiditatea acțiunilor 
scorului.

min. 15 și din nou 
în min. 19. După 
menține echilibrat 
Apoi, Știința 
păstrează pînă 

Floroianu

S.S.E. nr.
TIMIȘOARA 
nirea a fost 
mele minute, cînd timișorenii au și 
deschis scoiruL în continuare, iniția
tiva a aparținut aproape tot timpul 
bucureștenilor, care au menținut 
constant o diferență de 6—7 puncte. 
Ei au meritat victoria; au jucat mal 
organizat și mai eficace și au ini
țiat numeroase contaatacuri. Au mar
cat : M. Dumitru (7), Gațu (6), Po- 
povici (4), Lichiardopol (3), 
rescu (2), Gr. Niță (2), E. Niță și 
Matei, respectiv Wagner (9), Gabriel 
(4), Pasztor (2), Iaeob și Hollinger. 
A arbitrat P. Cirligeamt.

Zamfi-

TURNEUL CONTINUĂ AZI ȘI SE 
ÎNCHEIE mi ine

următorul program: 
Știința 
Brașov 
C.S.M.

Bakeș-Bolyai Cluj
(junioare) 
Reșifa — S.S.JL

Jocurile continuă azi în sala Fl«- 
reasca, după

Ora 16.00:
— Luceafărul

Ora 17.00:
Timișoara (juniori).

Ora 18.15 : S.S.E. 
tul Timișoara junioare)

Ora 
Nr. 2

Ora 
Știința 
seniori) *

Mîine, programul va începe Ia ora 
14.15 cu jocul feminin amical Știința— 
Rapid, după care la ora 15.15 se va 
pută returul Știința București — Știința 
Tg. Mureș (Cupa de iarnă-seniori). în 
continuare, de la ora 16,30, vor avea 
loc ultimele patru partide din „Cupa 
Sportul popular" : Banatul — Lucea
fărul și S.S.E. Ploiești — Știința Cluj 
la junioare, S.S.E. Nr. 2 — C.S.M. Re
șița și C.S.Ș. — S.S.E. Timișoara ia 
juniori. Ordinea jocurilor va fi fixați 
în raport cu rezultatele de astăzi. La 
ora 21 va avea loc festivitatea de pre
miere (a echipelor clasate pe locuril» 
1—3) și de închidere a turneului.

vor desfășura fina-' 
republicane școlara 
fete) și festivitate»

Ploiești — Ban»-

19.15: C.S..Ș. București — 
București (juniori)

20.30: Știința București 
Tg. Mureș (Cupa de iarnă

S.S.g,

ia După aceasta se
la lele campionatelor

(6), de volei (băieți Și
(2), de premiere.
(4),

PETRE GAȚ6
POMPILIU VINTILĂ

Dublă confruntare
în semifinalele

Semifinalele „Cupei campionilor euro
peni la handbal în 7 ne oferă o dublă 
confruntare între reprezentantele R. P. 
Romîne și Danemarcei, singurele țări care 
au rămas în competiție cu cite două 
echipe. Astfel, formația feminină Rapid 
București va avea ca adversară pe Fre- 
drikskerg din Copenhaga, iar Dinamo 
București pe Skovkakken Aarhus. Cele
lalte scmifinaliste în competiție sînt : 
Dukla l'raga și, probabil, Frischauf Gop
pingen — deținătoarea trofeului — care 
mai are de jucat returul cu Atletico Ma
drid (în primul meci a învins formația 
vest-germană cu 19—10) la băieți, Fort
schritt Weissenfels (R.D.G.) și Trud 
Moscova, la fete.

• S-a ajuns la un acord în privința 
datelor de desfășurare a jocurilor pe 
care le vor susține echipele romîne. For
mațiile noastre vor susține primele me
ciuri în deplasare: Rapid în ziua de 28 
februarie, la Copenhaga, iar Dinamo, la 
21 martie, la Aarhus. O săptămînă maiRADU URZICEANU 

CĂLIN ANTONESCU

Cazan I, singur cu portarul, ratează o nouă situație de gol (București tineret — 
VTZ Chomutov 4—14).

Fot» : T. Cliiorcanu

romino- daneză
,.C. C. E.“
echipele daneze se vor deplasatîrzîu,

împreună la București, însoțite de o de
legație de 40 de turiști. Returul mcciulrf 
feminin este programat la 27 martie, iar 
a celui masculin la 28 martie.

• Fortschritt Weissenfels și 
Moscova au jucat miercuri primul tor 
meci din semifinale. 
germană cu scorul de 
reținut că în prima 
sovietică s-a impus 
tehnic, ea reușind ca . , .
aibă conducerea pînă în min. 28 (6—4). 
Din acest moment, handbalistele de la 
Fortschritt au avut o puternică revenire, 
mareînd 6 goluri consecutiv. învingă
toarele au avut cele mai bune jucă
toare în Schanding (5) și Reinhardt (4), 
Meciul retur se va disputa la 10 marți» 
la Moscova.

A învins echipa 
10—7 (4—4). Da 
repriză, formația 

printr-un joc mai 
și după pauză să

Activitatea la zi
Pînă la turneul final al „Cupei de 

iarnă" mai sânt cîteva zile, dar încă 
nu se cunosc toți participanțil. Pa 
protagoniștii întrecerii masculine și 
pe cea de a treia formație feminină 
îi vom cunoaște mîine seara,, după 
consumarea etapei a Il-a intercentre. 
Cea de-a patra participantă a între
cerii feminine va fi cunoscută de-a- 
bia miercuri seara, după meciul tur- 
retur Știința Babeș-Bolyai 
C. S. S. Banatul Timișoara.

Etapa a Il-a intercentre 
mează următoarele întîlniri,
tu: 23 și 24 februarie: mascoilln: 
București.: Știința — Știința Tg. 
Mureș ; Timișoara : Știința — Știința 
Cluj ; feminin: Brașov : Tractorul— 
Vestitorul București. Meciurile de la 
Cluj, dintre Știința Babeș-Bolyai — 
C. S. S. Banatul Timișoara, vor avea 
loc în zilele de 26 și 27 februarie.

Câștigătorii acestor partide se vor 
califica în turneul final al „Cupei 
de iarnă", care — așa după cum s-a 
mai anunțat — se va disputa in 
București, în zilele de 1, 2 și 3 
martie.

Cluj

progra- 
tur-re-



PREGĂTIRI... JOCURI AMICALE...
iN PREGĂTIRILE 
tUCUREȘTENI DIN
Echipele de fotbal 
mdă din Capitală
enamentele încă din 

asiduitate în

FOTBALIȘTILOR 
CATEGORIA B
de categorie se- 
și-au reluat an- 

plină iarnă, 
regătindu-se cu asiduitate în ve- 
îrea începerii returului. Iată ce au 
icut pînă acum două din aceste 
3hipe :
METALUL BUCUREȘTI și-a ince
rt pregătirile la 8 ianuarie. Actual- 
ente se desfășoară cinci ședințe de 
itrenament pe săptămînă. Antrena- 
entele au loc pe terenul II din par
ii „23 August", sub îndrumarea an- 
enorului Eugen Iordache. Metalul 
susținut și cîteva jocuri de pre

fire. Iată rezultatele: Rapid — 
'etalul 5—3 (3—1), Metaloglobus — 
Letalul 0—4 (0—2), Abatorul — Me- 
ilul 0—1 (0—0), Progresul - Meta- 
l1 0—0. De asemenea, au mai fost 
erfectate jocuri de pregătire la 
loiești, Pitești și București cu for
mații de categoria A și B. Iată lotul 
2 jucători — nedefinitivat încă — 
dosit pînă în prezent: portari: Ni- 
ilescu, Șerban; fundași: Stere, Sabi, 
udor, Ștefănescu; mijlocași: Mal- 
:hi, Paul Popescu, Dinu, Radu; 
laintași: Buzatu, Anton Nicolae, Co- 
‘ț, L. Ene, Ionescu, Gh. Dumitru, 
onstantinescu, Tîlcău. Mîine, la ora 
),30, pe terenul II din parcul „23 

Metalul susține un joc a- 
lical cu Bumbacul.
LA DINAMO OBOR pregătirile au 

Lceput de la 12 februarie a.c. sub 
jnducerea antrenorului Ion Ungu- 
>iu. Dinamoviștii din Obor au sus- 
nut și cîteva jocuri de verificare: 
1 Știința la Craiova 1—0 (0—0), cu 
rubeta la Tr. Severin 1—1 (1—0), cu 
.S.O. Timișoara 1—2 
linică, Dinamo Obor susține

(0-0)

ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE

Du- 
un 

au meci de verificare la Tr. Se- 
srin cu echipa locală de categoria 
f Drubeta. Echipa se înapoiază marți 
i Capitală, unde va continua antre- 
imentele și jocurile de verificare, 
ită lotul de jucători: portari: Flo- 
:a, Niculescu; fundași: Zamfirescu, 
zekely, Petrescu, Andrei, 
ijlocași; N. Stoenescu, 
eorgescu; atacanți: 
uțu, Nagy, Mircea
liftescu, Panciu, Borcău.

N. TOKACEK -

Huștuc;
Stoica,

Sima, Feodot,
Stoen.escu, Pa

coresp.

TG. JIUUL PETRILA _ PANDURII
6—0 (3—0)

VETROȘENI. — Formația 
wia B Jiul, antrenată de C. Humis

Bartha, a întîlnit joi pe Pan- 
e- 
de 
de
Și

de cate-

E.
Arii Tg. Jiu. Victoria a revenit 
îipei din Petroșeni cu scorul 
-0 (3—0) prin punctele înscrise 
îrmea (2), Ghibea (2), Casandra

Meciul Știința Craiova — Minerul Lupeni disputat joi 21 februarie la Craiora. 
a prilejuit o dispută dlrză, încheiată cu victoria studenților: 4—3. Iată tn 
fotografie o imagine din această partidă. Tătaru (Știința) 

printr-o spectaculoasă „foarfecă*.
șutează la poartă

Foto: Vasîle Popor ici-Craiova

ALE FOTBALIȘTILOR NOȘTRI
PROGRAMUL TURNEULUI LUI 

DINAMO BUCUREȘTI

azi 
Cl-

Dinamoviștii bucureșteni susțin 
și mîine două jocuri amicale în 
pru, în compania a două selecțio
nate locale. De aici, ei 
Izrael unde joacă: la 27 
la Tel Avlv, la 4 martie 
și la 6 martie din nou la

pleacă în 
februarie 
la Haiffa 
Tel Aviv.

R.D. GERMANĂ (TINERET] - 
CONSTANȚA 0—0

FARUL

la re- 
Sport-

Sardi.
Minerul, 
reSp.).
CARPAȚI

Duminică, Jiul va juca cu 
la Lupeni. (S. Băloiu, co-

SINAIA — CARAIMANUL
BUȘTENI 4—2

(2—2). Au înscris 
pentru Gaz Metan, 
și Vereș I pentru 
Vintilă, coresp).

Filip (2) și Zanca 
Gnadt, Moruțan 

Vitrometan. (Dan

BERLIN, 22 (prin telefon de 
dacția ziarului „Deutsches 
echo"). Joi după-amiază s-a desfășu
rat la Berlin meciul dintre echipa 
de tineret a R-D. Germane (din care 
va fi alcătuită formația olimpică) și 
Farul Constanța. Jocul — terminat 
cu un scor alb — nu s-a ridicat la 
o valoare tehnică superioară din 
cauza terenului desfundat, acoperit 
pe alocuri cu băltoace. Totuși, jocul 
prestat de formația romînă 
dus bună impresie.

In prima repriză, inițiativa 
de partea echipei gazdă dar
rea romînă în frunte cu Buzea și 
Tîlvescu, a fost de netrecut. După 
pauză. Farul a inițiat cîteva acțiuni 
frumoase și spectaculoase. Biikossi 
a avut o mare ocazie (cea mai mare 
a meciului) pe care a ratat-o. Iată 
formațiile care au jucat;

R.D. GERMANA (tineret):
kowski — Gittner, Schmidt, Hofmann 
— Pankau, Kupferschmidt — Schimpf, 
Muller, Frenzel (din min. 65, Wal-

a pro-

a fost 
apăra-

ter)j Linșez (din min. 46, NoldnerJ* 
Vogel.

FARUL: Ghibănescu — Buzea, TQ- 
vescu, Florescu — 
Moroianu, Bukossi^ 
lescu, Vasilescu.

Duminică, Farul
iar miercuri, la Dresda, susține me
ciul revanșă cu echipa de tineret • 
R.D.G.

Stancu, Pleșa —
Ciosescu, Dinw

joacă la Halle«

li 
WOLFGANG HEMPEL 

i
PARTIZAN BELGRAD — PETROLUL 

PLOIEȘTI 4—1 (1—0)

SINAIA. — Continuîndu-șl pregăti
rile pentru returul campionatului, 
Carpați Sinaia a întîlnit în meci 
amical formația Caraimanul Bușteni. 
A cîștigat Carpați, cu scorul de 4—2. 
în alt joc de pregătire formația 
Carpați Sinaia a învins echipa de 
categorie regională Metrom Brașov: 
1—0. în aceste întîlniri de verificare 
antrenorul L Moldoveanu a folosit 
2 juniori, (pe Cornea și Țarălungă). 
(V. Zbarcea, coresp.).

FOC-

a SUS- 
de an- 

Rapid 
cu

DINAMO BACĂU — RAPID 
ȘANI 2—0 (1—0)

BACĂU. — Dinamo Bacău 
ținut joi cel de-al 5-lea joc 
trenament. întîlnind formația
Focșani, băcăoanii au cîștigat 
scorul de 2—0 (1—0) prin golurile 
înscrise de Pașcanu și Harșanl. Te
renul greu a cerut eforturi deose
bite jucătorilor, care au dovedit o 
bună pregătire fizică. (Gh. Dalban, 
coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — VITRO- 
METAN 3—3 (2—2)

MEDIAȘ. — In cel de-al treilea 
joc de verificare, Gaz Metan a în
tîlnit formația Vitrometan. Terenul 
desfundat nu a permis o bună des
fășurare a partidei, care a luat sfîr- 
șit cu un rezultat de egalitate 3—3

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI
CATEGORIEI B SERIA A II-a

ETAPA I ! 31.HI.1M3

S.M. 
hi mia

Reșița—Metalul București 
Făgăraș—Tractorul Brașov

Craiova—Unirea Rm. VUcea
Pitești—C.S.M. Sibiu

București—Progresul Alexandria 
Obor—Gaz Metan Mediaș

. Tr. Severin—C.F.R. Roșiori

Știința București—Metalul BucureșU 
C.S.M. Sibiu—Tractorul Brașov 
C.S.M. Reșița—Știința Craiova
Gaz Metan Mediaș—Chimia Făgăraș 
Dinamo Obor—Drubeta Tr. Severin

ETAPA A VHI-A : 19.V. 190

ETAPA A D-A : 7.IV.1963

nirea Rm. Vilcea—Dinamo Obor 
az Metan Mediaș—C.S.M. Reșița 
etalul București—Chimia Făgăraș 
ractorul Brașov—Știința București
.S.M, Sibiu—Știința Craiova
F.R. Roșiori—Dinamo Pitești 
rog. Alexandria—Drubeta Tr. Severin

Tractorol Brașov—Unirea Rm. vncea 
C.S.M. Reșița—știința București 
Chimia Făgăraș—C.F.R. Roșiori 
Dinamo Pitești—Dinamo Obor 
Metalul București—Gaz Metan Mediaș 
Știința Craiova—Progresul Alexandria 
C.S.M. Sibiu—Drubeta Tr. Severin

ETAPA A IX-A î 26.V.1963

ETAPA A III-A : 14.IV.1M3

Sibiu 
București

___, _______ ,. ______ Roșiori 
inamo Pitești—Gaz Metan Mediaș 
inamo Obor—Tractorul Brașov
x>gr. Alexandria—Unirea Rm. Vâlcea ■ 
S.M. Reșița—Drubeta Tr. Severin

A.S. CUGIR —
2—3

C.S.M. REȘIȚA 
(2-1)

CUGIR. — In înt Unirea de verifi
care de joi, echipa din Cugir a jucat 
bine o repriză, cînd a condus la 
un moment dat cu 2—0 prin golu
rile înscrise de Mihai. Pentru oaspeți 
au marcat: Sporea (2) și Oprea L 
Duminică, A.S. Cugir va întilni for
mația C.S.M. Cluj. (M. Vîlceanu, co
resp.).

Zul-

Joi după-amiază, în fața a 10 009 
de spectatori, Petrolul Ploiești a sus
ținut la Belgrad primul joc din ea- 
drul turneului în R.P.F. Iugoslavia* 
întîlnind echipa locală Partizan.. Jo
cul s-a încheiat cu scorul de 4—I 
(1—0) pentru gazde. Punctele au fost 
marcate în ordine de. Covacevid 
(min. 25 și 49), Galici (min. 65 fi 
78) și Zaharia (min. 80).

A condus arbitrul iugoslav Bajid. 
Formațiile:

PARTIZAN: Soskici 
bol ac 
viei (Jencici), Vasoviei 
B. Milutinovici, Galici, 
(Rudinski), Vislavski.

PETROLUL: Sfetcu (Ionescu) — 
Pal, Fronea, Marin Marcel (Dumitru 
N.) — D. Munteanu, 
ria, Badea (Stănoaie), 
Munteanu, Tabarcea.

Duminică, Petrolul 
boți ța cu Spartak.

— Iusufi, Som-
Vukelici (Mitici), Mihailo- 

- Cebinaț* 
Ccvacevid

Ivan — Zaha-
Dridea I, A.

joacă la Sn-

Probleme actuale ale tacticii în fotbalul mondial (III)

Făgăraș—C.S.M. 
Craiova—Metalul 
București—C.F.R.

Gaz Metan Mediaș—Știința Craiova
Progresul Alexandria—Chimia Făgăraș 
Știința București—Dinamo Pitești 
C.F.R. Roșiori—C.S.M. Reșița
Dinamo Obor—C.S.M. Sibiu
Tractorul Brașov—Metalul București 
Drubeta Tr. Severin—Unirea Rm. Vilcea

ETAPA A X-A : 2.VI.1S63

ETAPA A IV-A : 21.IV.1963

S.M. Reșița—Dinamo Pitești
Inamo Obor—Știința București 
rectorul Brașov—Progr. Alexandria
F.R. Roșiori—Știința Craiova 
nirea Rm. Vîlcea—Chimia Făgăraș
S.M. Sibiu—Gaz Metan Mediaș 
rubeta Tr. Severin—Metalul București

C.S.M. Reșița—C.S.M. Sibiu
Metalul București—Dinamo Obor 
Unirea Rm. Vilcea—C.F.R. Roșiori
Dinamo Pitești—Tractorul Brașov 
Știința Craiova—Chimia Făgăraș 
Progr. Alexandria—Gaz Metan Mediaș 
Drubeta Tr. Severin—Știința București

ETAPA A XI-A : 9. VI. 1963

ETAPA A V-A : 28.IV.1363

Metan Mediaș—Știința București
italia Făgăraș—C.S.M. Reșița
S.M. Sibiu—C.F.R. Roșiori.
©talul București—Unirea Rm. Vilcea 
•ogresul Alexandria—Dinamo Obor 
lința Craiova—Tractorul Brașov 
namo Pitești—Drubeta Tr. Severin

Metalul București—Progresul Alexandria
Tractorul Brașov—C.S.M. Reșița
Chimia Făgăraș—Dinamo Pitești
C.S.M. Sibiu—Știința București
Gaz Metan Mediaș—Unirea Rm. Vi1, cea 
C.F.R. Roșiori—Dinamo Obor
Știința Craiova—Drubeta Tr. Severin

ETAPA A XII-A : 16.VI. 1963

ETAPA A VI-A î 5. V. 1963

lirea Rm. Vilcea—C.S.M. Sibiu 
iința București—Știința Craiova 
•actorul Brașov—Gaz Metan Mediaș 
namo Pitești—Progresul Alexandria 
F.R. Roșiori—Metalul București 
namo Obor—C.S.M. Reșița 
•ubeta Tr. Severin—Chimia Făgăraș

Știința București—Chimia Făgăraș 
Gaz Metan Mediaș—C.F.R. Roșiori 
Dinamo Obor—Știința Craiova
Dinamo Pitești—Metalul București 
C.S.M. Sibiu—Progresul Alexandria
C.S.M. Reșița—Unirea Rm. Vilcea 
Tractorul Brașov—Drubeta Tr. Severin

ETAPA A Xm-A : 23.VI. 1963

ETAPA A Vn-a : 12.V.1963

Igresul Alexandria—C.F.R. Roșiori 
irea Rm. Vilcea—Dinamo Pitești

C.F.R. Roșiori—Tractorul Brașov 
Unirea Rm. Vîlcea—Știința București 
Progresul Alexandria—C.S.M. Reșița 
Chimia Făgăraș—Dinamo Obor
Metalul București—C.S.M. Sibiu
Știința Craiova—Dinamo Pitești 
Drubeta Tr. Severin—Gaz Metan Mediaș

Publicăm astăzi ultima parte a refe
ratului prezenta: de antrenorul emerit 
al UJLS.S., GAVRIL KACIALIN, la con
ferința metodică unională în problemele 
fotbalului, ținută în decembrie 1962 la 
Moscova. Fragmentele sint reproduse 
după revista .Fotbal".

★
O frină in dezvoltarea tacticii de joc in sis

temele 1 + 4+2+4, i + 3+3+4, 1+1+3+2+4 
și altele o constituie lipsa unor manuale 
cu indicații precise în ce privește ele
mentele tactice. Lipsa unui arsenal co
respunzător de elemente. metode și 
combinații tactice și nivelul nu prea ri
dicat al cunoștințelor tactice ale echi
pelor și ale multor fotbaliști sint ur
marea firească a lipsei unui manual al 
tacticii moderne în fotbal. In U.R.S.S. 
nu s-a publica: aproape mai nimic in 
legătură cu sistemul l*4+2+4. in afară 
de unele articole ale specialiștilor și ob
servatorilor, apărute in revista Fotbal. 
Literatura de specialitate existentă se 
referă îndeosebi la sistemul W.M.. care 
in momentul de față nu mai prezintă o 
deosebită valoare. Existența unui ma
nual teoretic consacrat problemelor 
tacticii ar ajuta intr-o măsură conside
rabilă pe antrenori și fotbaliști să-și 
lărgească orizontul tactic, să-si îmbogă
țească cunoștințele, cu alte cuvinte să-și 
întărească baza pentru rezolvarea crea
toare a probiemetor tactice care apar 
tn cursul jocului, să facă tactica mal 
elastică. Este adevărat că în aceste pro
bleme apar articole și comentarii ale 
unor antrenori si specialiști, dar aceasta, 
neîndoios, este insuficient. Ar trebui de 
asemenea să ne gindim la crearea unui 
film instructiv dedicat tacticii. Teoria 
trebuie să lumineze drumul practicii, 
s-o ajute.

Tendința întăririi numerice a liniilor 
de apărare care caracterizează în pre
zent dezvoltarea tacticii de joc In fot
balul mondial, tendința de întărire a 
apărării pe seama slăbirii forțai de 
atac a echipei este ne justificată, este o 
tendință periculoasă care duce la «că
derea eficacității in meciuri, la ratarea 
frumuseții spectaculare a jocului, a 
laturii Tui atractive. Rezulta tele celui 
de-al vn-lea campionat mondial au fost 
larg comentate in presa mondială. Ne
liniștea tn legătură eu soarta fotbalu
lui s-a făcm simțită in fiecare luare de 
poziție. Pe toci i-a frămintag tendinta 
observată in tactica de joc, îndreptată 
spre întărirea numerică și psihologică 
(subliniez psihologici) a apărării, ten
dința spre apărarea supranumerică, 
spre .lacăte", .betoane". Unfi încearcă 
să explice această tendință prin forța 
cresondă a a tăcui ui in cadrul echipelor, 
prin creșterea măiestriei liniilor de atac. 
Este puțin probabil că asemenea afir
mații au vreun fundament. întreaga is
torie a campionatelor mondiale infirmă 
asemenea explicații. Să luăm de pildă 
eficacitatea. Media golurilor înscrise la 
fiecare meci in cadrul campionatelor 
mondiale este in continuă scădere: 
5,40 in 1954.... 2,79 in 1962, Șl nu sistemul 
brazilian este vinovat de acest fenomen. 
Acest sistem, mai mult ca oricare altul, 
stabilește wo egalitate" de forțe intre 
atac și apârare. împotriva a patru apă
rători toacă patru înaintași.

Mult: afirmă că sistemul brazilian are 
un caracter de apărare. Dacă aceasta 
este a^a. atunci pentru ce la cei patru 
apărători preconizați de slstemui brazi
lian să retragem suplimentar alți jucă
tori? Nu! Nu sistemul e de vină. Pri
ma cauză a adoptării apărării supranu
merice trebuie căutată în altă parte — 
în frica de a pierde. în slăbiciunea unor 
echipe. în insuficienta însușire a me
todei apărării supranumerice. Eficacita
tea echipelor la cel de-al VI-lea cam
pionat mondial (3,55) in comparație cu 
toate edițiile precedente ale acestei 
competiții nu dădea temeiuri să se tragă 
semnalul de alarmă in. ce privește slă
biciunea apărării și să se afirme că a 
crescut vertiginos forța atacanților. Mai 
ciirînd dimpotrivă: trebuia să ne dea de 
gîndit atacul. Căci într-adevăr, apărările 
echipelor, măiestria fundașilor și mijlo-

casilor s-au dovedit a fi mai bune m 
comparație cu atacul. Nu! Piuă la cam
pionatul mondial din Suedia nici nu a 
fost vorba despre asa-zise variante de 
apărare, de apărare supranumerică. Pur 
si simplu, metodele de apărare au fost 
desăvirșite. Iar la campionatul mondial 
din Suedia, in fotbalul mondial a în
ceput să-și facă loc metoda apărării 
combinate, a cărei primă latură o con
stituie apărarea om la om, iar cea de 
a doua — apărarea in zonă. Această 
metodă este evident mai progresistă în 
comparație cu celelalte. Apărarea om 
la om a stânjenit pe atacau ti, iar me
toda combinată a întărit în general 
apărarea. Reprezentativa U.R.S.S., care 
și-a însușit destul de bine metoda com
binată, în cinci meciuri cu echipele 
Angliei, (două meciuri), Braziliei, Aus
triei și Suediei a primit numai 5 goluri. 
Jucind după sistemul 1+4+2+4, brazi
lienii au rezolvat intr-un mod strălucit 
„problemele44 cu înaintașii tuturor echi
pelor, inclusiv ai reprezentativei Fran
ței, care Ia turneul din Suedia au fost 
cei mai eficaci. Dar in Chile, regulile 
de luptă ale jucătorilor brazilieni și 
orientarea lor psihologică. Ia cei puțin 
șase dintre ei, au fost canalizate spre 
apărare. Ceea ce au făcut brazilienii 
mai poate fi intr-un fel justificat, dacă 
luăm în considerație virsta medie a ju
cătorilor. care depășește 30 de ani. Dar 
cum poate fi justificată o asemenea ten
dință la echipe ca Italia, Spania, R.F.G., 
Elveția, Mexic, Chile, in meciul cu 
U.R.S.S.? Reproșurile la adresa acestei 
„noutăți" au fost unanime în Întreaga 
lume, iar tonul pesimist al presei con
tinuă și astăzi. Tactica .betonului", a 
apărării supranumea face casă bună 
cu fotbalul profesionist și despre aceasta 
vorbesc cu îngrijorare observatori cali
ficați din Occident. Un tablou asemă
nător caracterizează si fotbalul din alte 
țări.

La cursurile de antrenori de fotbal 
organizate de U.E.F.A., în iulie 1962 in 
R-F.G-, despre tactica fotbalului au vor
bit Winterbottom (Anglia). Ferrari (Ita
lia). Decker (Austria). MuUer (Elveția), 
Vytlacil (Cehoslovacia), cu toții exprt- 
mindu-si evidenta îngrijorare in legă
tură cu tendința periculoasă de dezvol
tare a tacticii. Dar oare dezvoltarea 
tactici; de joc se ind-^aptă. într-adevăr, 
spre variantele de apărare și spre orien
tarea psihologică a fotbaliștilor în spre 
apărare? Dacă acceptăm aceasta în
seamnă că trebuie să recunoaștem eă 
fotbalul merge spre pietre, deoarece 
fotbalul far» goluri este un joc pe care 
nimeni nu se va încumeta să-l vadă si 
să-I îndrăgească, iar fără spectatori nu 
poate exista nici fotbal. „De aceea, ar 
fi judicios să apreciem că pasiunea 
„boala apărării" din fotbalul mondial 
și. parțial, din fotbalul nostru esto un 
fenomen temporar și că In viitorul nu 
prea îndepărtat va fi restabilit un echi
libru Intre forțele echipei. In fotbalul 
nostru echipele cele mai bune continuă 
să acționeze preferind atacul, stilul 
combin ativ. o ilustrare grăitoare în 
această direcție o constituie echipa 
Spartak. îndeosebi in turneul final de 
anul trecut: nici o înfringere, doar 
patru goluri primite. Fără îndoială că 
mai avem unele echipe din categoria 
A și B care persistă încă în căutările 
tactice in direcția întăririi apărării cu 
un mare număr de jucători, recurgind 
chiar la apărarea supranumerică. O 
asemenea tactică de joc slăbește fotba
lul nostru, frinează creșterea unor jucă
tori de elită, reduce din măiestria fot
baliștilor. îndepărtează fotbalul sovietio 
de concepția progresistă, ii lipsește de 
frumusețe, de latura lui atractivă.

Dezvoltarea tacticii fotbalului sovietic 
trebuie să fie orientată în direcția păs
trării și dezvoltării continue a stilului 
agresiv, combinativ, Numai o asemenea 
direcție de dezvoltare ne va permite 
să menținem frumusețea, latura atrac
tivă și spectaculară a fotbalului, sport 
util din punct de vedere al dezvoltării 
fizice a tineretului. Este necesar ca în 
etapa actuală de reorganizare tac'îcă 
a fotbalului nostru să păstrăm varie-

ta tea de forme tactice ale jocului. 
Este bine ca fiecare antrenor să opteze 
pentru acel sistem tactic care e cel mai 
bun ținînd seama de lotul de jucători 
pe care-1 are. Dacă un antrenor nu are 
la indemînă doi stoperi sau doi centri 
înaintași, se înțelege atunci că este preA 
devreme ca el să îndrume echipa spr< 
sistemul 1+4+2+4. Existența mai multor 
sisteme tactice în fotbalul sovietic con
tribuie la dezvoltarea gîn’diril tactice a 
jucătorilor, face ca tactica echipelor sâ 
fie mai elastică. Se înțelege că în viito
rul apropiat cele mai bune, cele mai 
progresiste sisteme de joc își vor face 
loc și vor ocupa o poziție principală 
în fotbalul sovietic. IN PREZENT, IN 
MOD EVIDENT, BALANȚA ÎNCEPE SA 
INCLINE DE PARTEA SISTEMULUI 
1 + 4 + 2+4.

Sistemul constituie forma de baxA 
în care joacă o echipă, așezarea jucă
torilor pe teren, îndeplinirea de către 
aceștia a unor funcții de bază în de
cursul partidei, pe baza unui plan de 
acțiuni colective prevăzute pentru în
treaga echipă, în atac și apărare. Funo 
țiile unor jucători in limitele diferitelor 
sisteme nu sînt aceleași. Toate acestea 
fac ca în raport de componența lotuhd# 
dc clasa de joc a jucătorilor, de măies
tria lor trebuie să fie alese principii» 
tactice de bază pentru jocul colectfr* 
care să determine stilul echipei, orioa- 
tarea ei. In afara unui sistem tactic <îw 
bază, fiecare echipă trebuie să fie gata 
să folosească șl alte sisteme sau va
riante. să poată reorganiza jocul in 
decursul unui meci. O asemenea reor
ganizare este posibilă numai atund 
cînd jucătorii posedă o gîndire tactici 
superioară. Actuala și viitoarea tactici 
de joc cer din partea antrenorilor yl 
fotbaliștilor o pregătire înaltă, bazați 
pe cunoașterea teoriei fotbalului. Nu
mai gîndirea tactică ridicată a fotboli«»- 
tilor le va permite acestora să aleagl 
din multitudinea mijloacelor și combi
națiilor tactice pe cele mai rationale^ 
mai progresiste. Numai fotbalistul caro 
cunoaște toate tainele măiestriei tactice 
va fi capabil să facă parte din echipo 
de valoare ridicata. Iată de ce se puno 
cu atîta acuitate problema însușirii teo
retice a sistemelor și variantelor tactice 
existente de către toți antrenorii si fot
baliștii.

Metoda apărării supranumerice, adop» 
tarea unor variante de apărare poara 
să-și găsească locul în jocul unor 
echipe ca un fapt întîmplător, dictat 
de un plan strategic sau ca o sarcină 
tactică în procesul jocului, dar nu o 
un sistem tactic. Aș vrea să subliniex 
mcă o dată și să sper că procesul do 
întărire a capacității de apărare a echi
pei, evident în fotbalul de astăzi, ar* 
un caracter vremelnic, că apărarea su-» 
pranumerîcă va fi numai o metodă a 
echipelor slabe în jocurile cu echipele 
puternice. A merge mai departe în di
recția întăririi peste măsură a liniilor 
de apărare ar însemna să acceptăm o 
pagubă ireparabilă a fotbalului nostru» 
să-’ aruncăm înaooi.

Fără îndoială, tendința de dezvoltare a 
tacticii în direcția întăririi numerice a 
apărării se va mai manifesta încă tn 
fotbalul mondial. Vom întilni probabil 
apărarea supranumerică în --------- ■
olimpic și în „Cupa Europei" 
De aceea, este necesar să ne 
metodele de combatere a apărării su
pranumerice. Continua dezvoltare a tac
ticii jocului este posibilă cu ridicarea 
concomitentă a nivelului de pregătiră 
fizică, tehnică și psihologică a fotbaliș
tilor, cu însușirea și folosirea în prac
tică a metodelor tactice înaintate, a tot 
ce e nou, progresist, care să permită 
— in fotbalul nostru și cel mondial — 
manifestarea gindirii creatoare și iniția
tivei antrenorilor și jucătorilor. Sarcitta 
apropiată care ne stă în față este aceea 
ca. însușindu-ne tot ce e nou și pro
gresist fn fotbal, să facem tactica noas
tră elastică, mod< rnă.

Turneul 
interțăriL 
însușim
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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). 
Egrikls, 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 VI-a ediție a sa și 
dovedindu-și din plin utilitatea în 
handbalul nostru. Ea a contribuit la 
larga răspindire a acestui sport, mai 
ales în 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 —, sint 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 sint frun
tași in 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 Mihăilescu (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.

I

„Cupa ac iarnă’ |

TREI LIDERI NOI ÎN CAMPIONATELE REPUBLICANE: ȘTIINȚA CLUJ,

DINAMO DLCLREȘTI Șl ȘTIINțA BUCUREȘTI

Prima etapă intercentre

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

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-

Constanța se de-
7 jucători (!) și, 

scor. Formația se

— 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

Sîmbătă și duminică a avut loc prima 
etapă intercentre a „Cupei de iarnă11. In- 
tîlnirile 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 
mai rapizi în acțiunile ofensive. (Ilie 
Gliișa și A. Jilăti, 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 jocuri bune. Victoria gazdelor 
se datorește faptului că au fortat ritmul 
jocului în finalul ambelor partide. (Pe
tre Dumitrescu și V. Popovici, coresp.).

TIMIȘOARA: C.S.5. Banatul Ti
mișoara — Favorit 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. rcg.).

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

★
Pentru calificarea în etapa a

intercentre a „Cupei de iarnă", astăzi 
și niîine au Ioc în sala Floreasca, la 
aceleași ore, următoarele întîlniri : ora 

.18: Vestitorul București — S.S.E. Bu
zău (f); Știința București — Petrolul 
Ploiești (in).

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 mai 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.,

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 Timiș. 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

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

INVITAȚIE

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 vîrstnici. 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 avea 
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-

se- 
de 
cu 
loc

timp se pot perfecționa 
pentru loturile reore-

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.

8 Redacția revistei „SFORT ȘI g 
fi TEHNICA" invită pe sportivi, pe 8 
s antrenorii și activiștii cluburilor și 8 
8 asociațiilor sportive și pc toți ci- g 
§ titorii săi din București Ia o con- 8 
R sfătuire ce va avea loc la Casa ra- o 
8 tonală 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 
j 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- 5 
le 4 și 17, autobuzul 33 și troleî- X 

! buzul 88. 3
LxxxxxjOooockxxxxxxxxxxxxxxxwoooooooooooooocjo-'I

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

TR. 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.



R1NDURIIN PATRU

„iV£
Primăvara este pe aproa

pe. Peste puțină vreme vom 
reveni pe terenurile de 
fotbal, pentru a lupta pen
tru victoria echipei noastre 
sau pentru a susține, din 
tribună, formația favorită

Formațiile noastre de la 
începutul... alfabetului —— 
cele de A și de B — au 
făcut în ultimele zile pre
gătiri intense in vederea 
returului. Să nu 
însă că numai ele 
trenează de zor, în 
de a ne oferi la primăvară 
partide de calitate. Nici 
fotbaliștii mai... mititei nu 
stau cu mîinile în sin. lată, 
de altfel, ce ne scrie din 
Filiași, I rinei Popescu,
elev în clasa a IV-a, cel 
mai tînăr corespondent al 
ziarului nostru :

credeți 
se an- 
dorința

Fantezie si realitate

PREGA TIM!“
Corespondenta este inti

tulată : „Pregătirile micilor 
fotbaliști filieșeni pentru 
primăvară'*.

91 INELELE GLORIEI"

tradiție
____ a
concursul 
juniorilor numai

Handbalistul 
Schena de La 

Reșița este un 
gar Je îrunte.

junior 
C.S.M. 
strun-

Banatul. o regiune 
cu tradiție în atle
tism, a prezentat La 

de sală al 
4 coa

curentă :
Spect-atorii-au fost sur- In

prinși El
Șl au spus, pe drept,

atuncea :
Că, in atletism, Banatul E
NU mai e, de-o vreme,

......fruncea- î
c. MAZILU

Mingile de baschet

rețină :

fabricate de întreprin
derea Sinuon Bărnuțiu 
din Sebeș sînt uneori 
ovale.

Avînd acest păcat, 
In orice colectiv 
Sînt bune de-aruncat 
La coș... definitiv.

vrea atit să se 
fiecare săptămînă 
și în handbal, și-n 

uzină 
socotit... de prima mină.

La concursul atletic 
de sală pentru juniori. 
C.’ Porumb a avut o 
comportare nediscipli
nată față de arbitri.

Lesne poți băga de seamă 
Din ieșirea ce-a avut, 
Că deși Porumb îl cheamă 
Nu prea e... bine crescut.

intrase ia

Petru La (ce
întreabă dacă

aceste

V. D. POPA

De la 1200 la 30000 de locuri
Istoricul stadionului din Cluj

Pînă în 1910, la Cluj se 
juca fotbal pe terenuri 

neamenajale. Abia atunci 
s-a luat hotărîrea construi
rii ,,Stadionului orașului*. 
Locul pe care s-a construit 
această bază sportivă s-a 
dovedit a fi bine ales, sta
dionul fiind plasat pe ma
lul Someșului în zona ver
de a orașului și avînd dru
muri de acces îmbietoare 
pentru spectatori. S-a con
struit atunci un complex 
cuprinzînd pe lingă terenul 
de fotbal gazonat, pistă de 
atletism, o tribună acoperi
tă de 1 200 locuri, precum 
și 10 terenuri 
scopul evident de speculă, 
căci se ivise o 
de afaceri !

Complexul s-a inaugurat 
în 1911, cu meciul interna
țional de fotbal : Selecțio
nata Cluj-Selccționata Tur
ciei (scor 4—1).

Trec ani după ani și sta
dionul răinîne aproape la 
fel. După 1944, treptat, 
stadionul începe să-și schim- 

pentru ca 
scrie noua 
construiesc 
beton cu

la turnantele pistei de atle
tism, care devine acum 
aptă peutru întrecerile in
ternaționale. Lucrările con
tinuă pînă la sfîrșitul a- 
nului 1962, cînd capacita
tea acestei baze sportive a- 
junge la aproape 30 000 
de locuri, prin construirea 
unei noi tribune de beton 
în locul celei de lemn 
(veche de 49 de ani). In 
același timp se creează noi 
intrări și un loc de 
care pentru vehicule 
și moto.

Acum, stadionul
Cluj este cu adevărat lo
cul de întîlnire al tinere
tului, aci întreeîndu-se 
sportivii din toate orașele 
țării noastre dragi. Pe a- 
cest stadion au evoluat și 
echipe din U.R.S.S., R.P.U., 
R.S.C., Grecia și Turcia 
sau 
ca Metropol-Brazilia 
In ~
ca 
că 
bune au
30 000 ! Și încă pe stră
zile Clujului, în zilele ma
rilor meciuri, ești întîm- 
pinat cu cunoscuta între
bare „N-aveți un bilet în 
plus

par- 
auto

din

In urmă cu două săptă- 
muii. iu pagina noastră 
de „Magazin** a apărut o 
caricaturi in care era pre
zentată o „fază* dintr-un 
joc de fotbal : trăgînd Ia 
poartă, unui înaintaș li 
sărise bocancul, din picior, 
iar portarul respinsese ia 
corner... bocancul, în timp 
ce mingea 
poartă.

Cititorul 
din Arad ne
un gol marcat in 
condițitmi este valabil.

Desigur, caricaturistul 
n-a avut cîtuși dc puțin 
intenția sl ridice o pro
blemă de regulament, ci 
doar să ofere cititorilor un 
desen amuzant. Dar. cum 
dv. sînteți preocupat de 
aspectul regulamentar al 
unei astfel de faze, luăm 
și noi problema in... se
rios și vă răspundem ci 
golul este valabil, intruHt 
în momentul cind 
lucitorul rrsjH-ctiT 
bocancul în picior,
condițiile de joc erau 
fect regulamentare, 
treaba portarului din... ca

picaturi, daci s-a uitat la 
bocanc și nu la minge.

Nu e lipsit de interes 
să arătăm ci o fazi de a- 
cest gen s-a și intimplat 
și nu mai departe dccît 
duminici, la meciul a- 
mical de pe „Ciulești* 
dintre Farul Constanța și 
Rapid. Spre deosebire inși 
dc finalul imaginat de ca- 
ricatorist. nu mingea a 
lost cit pe ce să intre in 
plasă, ci— Lotmcui lui 
Năsturescu. Balonul a mers 
pe»te poartă, dar Ghibi- 
nescu a crezut, in prima 
clipă, ci e— goL

0 dată s-a mșclat. Din 
picate, de cele mai multe 
ori, ceea ce este gata si 
intre in poartă este mingea 
și nu... bocancul unui îna
inta? !

lată și conținutul:
Micii fotbaliști jilieșeni 

ai școlii elementare nr. 2 
din Filiași se pregătesc in
tens in vederea meciurilor 
din sezonul de primăvară. 
Astfel, chiar in timpul nin
sorilor cele mai abunden
te, ei n-au
pregătească. Cea mai buna 
formă au arătat-o Gheorghe 
Gîtan, Ionel Aurel și ex
celentul portar Gheorghe 
Bătănoiu. S-au făcut antre
namente la două por ți. In 
meciul de antrenament cu 
clasa a 
victorioși
Punctele 
au fost
și de Gh. Ionică (autogol), 
iar cel al clasei a IV-a B 
de Gabriel Dragată, care a 
fost cel mai bun 
al acestei echipe.

Antrenamentele 
vor fi din ce in 
int-msa

inert al să se

de tenis, in

nouă ocazie

be înfățișarea 
din 1958 să se 
lui istorie. Se 
o tribună de
400 locuri și o peluză cu
5 000 locuri. Cu ocazia a- 
cestei reparații se elimină 
și cei 45 cm supraînălțare

Grecia 
din America latină, 

ete. 
fiecare duminică croni- 
sportivi consemnează 
toate locurile din tri- 

fost ocupate.

povestea
gimnast
Albert

marelui
sovietic

Azarian

șutaM
«▼ea 
d*ei
per- 

Este

Leii de marc
Gerul și căderile de ză

padă nu au speriat dupl 
cite se pare o anumită 
categorie a iubitorilor na- 
tației din Uniunea Sorie- 
tici. O știre sosită dio 
Moscova și Leningrad a- 
nunți că „leii de mare* 
din aceste orașe, denumire 
dată sportivilor sovietici 
care practici natația in 
aer liber în tot cursul anu
lui, s-au întrecut recent 
în probe pe distanta de 
100 m și 200 m. Na tre
buie să se uite : cvneumul 
s-a desfă-arat la o tem
peratură de minus 13 ero
de ! I_a Leningrad, startul 
a fost luat de 50 de ase
menea „leî de mare*. » 
frunte cu profesorul Mihail 1 
Russanov de la Institutul 
pentru mecanică fină și ' 
optica. Printre ei se aflau 
și elevi in vlrsti de 14 
ani.

IV-a B am ieșit 
la limită : 2—1. 
echipei noastre 

înscrise de mine

J eu mă pregătesc 
{ ține si dot edeascâ Otd- 
i diu Condor, fiul tolei- 
| boli st ului cu același 
ț nume de la CS.O. Boii 
(Mare. Și nu se poate 

spune ci mirul nostru 
t fotbalist n-a începui 
ț pregătirile.^ din timp. 
\ ____ __________________

jucător

noastre
ce mii

I
*
*
I
*

l
I
»
*
*

IRINEL POPESCU

N.R. Nu putem dccît sl 
le urăm succes micilor 
balișu din Filiași. Cit 
mul» succes. Loturile 
tiooaie trebuie mere» 
împrospătate !

fol-

re-

Din cugetările unui suporter
Herlea .'... Ce-aș mai...
striga : „Hai RapitU I9

• .V-u? vrea să fim arbi
tru de fotbal ! Pe cine aș 
mai critica' cind pierd 
„băiețu* ?

• buci a> «tea glasul lui i. a

UdsTa magazin «postii

(3—O).

STAN, 
1) La ub 

de șah.

CRISTIAN C O CHELA, 
BUCUREȘTI. — Din mo
ment ce s înteți premiant 
la învățătură din ciaaa I 
și pină acum, in a VI-<a. 
vă luira

vă
re:

GH. BENGA—coresp.

FLORIN BUDESCU. TG. 
OCNA. — 1) Marnșan.
fostul ir.:er-dreapta al 
echipei Metalul Tirgoviște, 
deși are multe calități, 

nu s-a putut încadra în 
jocul - • ‘ ~ "
astfel 
dec.t 
ale 
joacă 
2) 
eAu &ă rămină în catego
ria A ? Care este părerea 
dv.?-. Crede;: că ar fo
losi la ceva? In clasament 
contează punctele și nu— 
părerile!. — 3) Albert, 
cenți ol înaintaș al națio
nalei maghiare de fotbal, 
a împlinit in decembrie 21 
de ani. După cum am mai 
arătat, el joacă la Fereno- 
varos.

GHEORGHF DUDU. TO- 
HANLT \TCHL — NiCOte 
Covaci — «Kpek* —, fos
tul inter-dreapta al echi
pei C.A.O. a antrenat, in
tr-o vrane, echipa Știința 
Timișoara. Actual men te se 
ocupă de pregătirile echi
pei Progresul Alexandria. 
A jucat de 36 de ori în 
echipa națională.

E3LANOIL F RIN CU. VA
LEA C.ALUGAREASCA. — 
1) Anul trecut, campiona
tele mondiale de hochei 
pe gheață au avut loc la 
Colorado Springs, in S.U.A. 
Numai cu... numele ele au 
fost campionate mondiale, 
intrucît s-au disputat fără 
participarea a două dintre 
principalele pretendente 
la titlu. U.R.S.S. și Ceho
slovacia. întrecerile au 
fost cîștigate, în asern<-

Petrolului Ploiești, 
că n-a fost folosit 

In douâ-trei meciuri 
ploieștenilor. Acum 

la Dinamo Bacău. 
,Va reuși Dinamo Ba-

Noul film 
LELE GLORIEI 
lează la _____
1. C. Frimu, interesează în 
mod deosebit masele dc 
sportivi, căci el este po
vestea adevărată 
pionului mondial la 
nastică, Albert Azarian.

\ iața lui Azarian 
film Armen Nazarian) 
este înfățișată încă din vre
mea cînd, fiind fierar în 
satul său, are prilejul să 
asiste pentru prima oară 
la demonstrația unor spor
tivi veniți din Erevan. In 
inima sa încolțește atunci 
dorința de a deveni și el 
un astfel de sportiv, care 
să însemne mîndria satu- 
<lui, a patriei sale sovietice. 
Această dorință stimulată 
de îndemnurile tinerei sale 
prietene. Anuș. se trans- 
formă într-o hotărîre ne
strămutată.

Azarian pleacă să-și per
fecționeze aptitudinile spor
tive 
tură Fizică din 
>ub îndrumarea 
cercați sportivi, 
nului său. antrenorul Gur- 
ghrn Danelian
seazl 
mari 
printre fruntașii sportului 
sovietic. EI începe să fie 
socotit o speranță a gim
nazii lor din țara sa. Vre
melnicul eșec pe care îl 
înlimpină la competițiile 
pentru selecționata U.R.S.S. 
îl descurajează la început, 
dar încrederea sa va în- 
viage. Cu o perseverență 
sporită își reîncepe ani re
ni m--n tele. In curînd, roa
dele acestei munci se vor 
vedea. La concursurile in
ternaționale din străinătate 
Azarian devine campion 
mondial la gimnastică. în- 
vingînd redutabila echipă 
a Italiei.

filmul cuprinde și unde 
momente care dezvăluie lu
mea sufletească a eroului. 
Astfel, la un moment dat 
i se pare că s-a îndrăgos
tit de pictorița Seda. A- 
ceasta nutrește însă pentru 
el doar o sinceră și prie
tenească admirație. A- 
ceasta îl va face să-și re
vizuiască sentimentele și sl 
se convingă că a rămas, 
de fapt, legat de amintirea 
vechii sale prietene, Anuș.

Constituind o mărturie 
a măiestriei sportivilor so 
vieți ci, filmul INELELE 
GLORIEI pledează pentru 

prietenie, pentru ajutorare 
tovărășească în desăvîrși- 
rea acestei măiestrii, în o- 
poxiție cu lumea afaceriști
lor sportului din occident, 
care consideră sportul un 
mijloc de șantaj, de „aran
jamente și pariuri* și da 
etalare a vedetismului.

E un film instructiv și 
interesant, atît pentru spor
tivii noștri, cît și pentru 
amatorii de sport, cărora 
li-1 recomandăm cu căldurL

sovietic INE- 
care ru- 

cinematograful

a carn-
gim-

(în
ne

la Institutul de Cul- 
Erevan. 

unor în- 
a priete-

el reali- 
în scurtă vreme 

progrese, situîndu se

T. V LADES CUION POSTAȘU

—Răspunde-mi sincer, ții sau nu cu „Tarul Constanța9?

desen de Adrian Andronic



Lidia Skoblikova, performeră absolută 
a „mondialelor" la patinaj viteză

TOKIO 22 (Agerpres). Campionatul 
mondial feminin de patinaj viteză 
desfășurat în orașul japonez Karuiza- 
wa s-a încheiat cu un succes strălu
cit al sportivei sovietice Lidia Sko
blikova, care a ciștigat 5 medalii de 
nur : toate cele patru probe ale mul- 
tiatlonului, titlul de campioană mon
dială absolută, stabilind și un nou 
record al lumii în proba de 1 000 m. 
Este o performantă uimitoare, unică 
in istoria sportului cu patine.

Noua campioană mondială s-a năs
cut la 8 martie 1039 în orașul Cdea- 
binsk. La Jocurile Olimpice de iarnă 
de la Squaw Valley, Skoblikova a cu
cerit două medalii de aur, cîștigînd 
probele de 1 500 m și 3 000 m.

„Mondialele" din acest an au con
stituit un veritabil triumf al patina
toarelor sovietice. In afara Lidiei 
Skoblikova alte patru reprezentante 
ale U.R.S.S. s-au clasat în primele 
5 locuri. Pe echipe, avansul formației 
U.R.S.S., față de celelalte 12 țări 
participante, este considerabil.

Prima probă a competiției — 500 
m — a fost cîștigată de Lidia Skobli
kova în 45,4, fiind urmată de Egorova 
(U.R.S.S.) — 45,8, Jakobsson (Suedia) 
«6,7, Voronina (U.R.S.S.) și Pil Kwan 
Han (R.P.D. Coreeană) cu 46,8, Kol- 
efena (U.R.S.S.) — 46,9, Ashworth
(S.U_A.) — 47,0, Fumei Hama (Japo
nia) — 47,1.

La 1500 m Lidia Skoblikova a rea
lizat timpul de 2:23,3.

Rezultatele probelor din ziua a 
doua : 1 000 m : 1. Lidia Skoblikova 
(U.R.S.S.) 1:31,8 (nou record mondial);
2. Vang Sui-iuan (R.P. Chineză) 1:34.6;
3. Voronina (U.R.S.S.) 1:35,0 ; 4. Ja
cobsson (Suedia) 1:35,4 ; 3 000 m : 1. 
Lidia Skoblikova (U.R.S.S.) 5:10,5 ; 2. 
Stenina (U.R.S.S.) 5:12,6 ; 3. Voronina 
(U.R.S.S.) 5:13,6.

Clasamentul final la totalul celor 
patru probe : 1. Lidia Skoblikova 
(U.R.S.S.) 190,817 puncte — campioană ■ 
mondială absolută ; 2. Inga Voronina 
(U.R.S.S.) 194,934 puncte ; 3. Valentina , 
Stenina (U.R.S.S.) 195,283 puncte ; 4. 
Irina Egorova (U.R.S.S.) 196,167 pune- i 
te 5. Natalia Kolcina (U.R.S.S.) 197,567 | 
puncte; 6. Vang Su-iuan (R.P. Chi- ■ 
neză) 198,366 puncte ; 7. Gunilia Ja- I 
cobsson (Suedia) 198,866 puncte ; 8. ;
Inger Eriksson (Suedia) 199,166 pune- | 
te ; 9. Hatsue Nagakubo (Japonia) 
199,933 puncte; 10. Jeanne Ashworth i 
(S.U.A.) 200,016 puncte etc.

Au participat la întreceri sportive 
din 13 țări : U.R.S.S., Suedia, Franța, ; 
R.D. Germană, Olanda, R.P. Chineză, 
Australia, R.P.D. Coreeană, R.P. Mon
golă, Finlanda, S.U.A., R.P. Polonă și 
Japonia.

Astăzi, la Karuizawa, încep cam
pionatele mondiale masculine de pa
tinaj viteză.

1 Tragere la sorti in campionatul european (juniori) la baschet
DATELE MECIURILOR RAPID — DAUGAVA T.T.T. RIGA

Pe scurt m
Prima ediție a campionatului european 

de baschet juniori va avea loc, după 
cum am mai anunțat, anul viitor în Ita
lia. In recenta ședință a Federației in
ternaționale de specialitate, ținută la 
Ceneva, s-au făcut tragerile la sorți pen
tru desemnarea celor 4 grupe preliminare 
ale acestei competiții. Iată componența 
lor (prima țară organizează turneele res
pective) :

Grupa I: R. P. BULGARIA, R. P. 
Romînă, R.P.F. Iugoslavia, Grecia și 
R. P. Albania ;

Normele olimpice stabilite 
de federația iugoslavă de atletism

BELGRAD 22 (Agerpres). — Fede
rația iugoslavă de atletism a sta
bilit normele pe care vor trebui să le 
îndeplinească sportivii și sportivele I 
pentru a fi selecționați în echipele 
olimpice.

Masculin: 100 m 10,3 sec.; 200 m 
21,0 sec; 400 m 46,2 sec; 800 m 1:47,5; 
1500 m 3:41,0; 5 000 m 13:50,0; 10 000 
m 29:00,0; maraton 2h 20:0 ; 110 m
garduri 13,9 sec; 400 m garduri 51,0 
sec; 3 000 m obstacole 8:38,0; ștafeta 
4X100 m 40.3 sec; ștafeta 4X400 m 
3:06,0; înălțime 2,10 m; lungime 7,80 
m; triplu salt 16.20 m; prăjină 4,60 
m ; greutate 18,30 m ; disc 56 m; 
ciocan 65 m; suliță 80 m; decatlon 
7 400 puncte.

Feminin: 100 m 11,5 sec; 200 m 
23,1 sec; 400 m 53,5 sec; 800 m 2:06,0; 
80 m garduri 10,8 sec; ștafeta 4X100 
m 45,8 sec; înălțime 1,70 m; lungime 
6,20 m; greutate 16,00 m; disc 53 m; 
suliță 54 m.

Grupa a II-»: FRANȚA, Islanda, Ir
landa, Suedia și Luxemburg.

Grupa a IlI-a : SPANIA, Belgia, Por
tugalia, Elveția și R. P. Ungară.

Crupa a IV-a : R. P. POLONĂ, Aus
tria, Olanda, Finlanda și R. D. Germană.

In întrecerea finală se vor califica 
primele două clasate din grupa I, cite 
o echipă din celelalte grupe, precum și 
formația țării gazdă, Italia.

• Au fost stabilite datele de desfășu
rare a meciurilor Rapid Bucureșli-Dauga- 
va T.T.T. Riga din cadrul sferturilor 
de finală ale „C.C.E." la baschet femi
nin : 3 martie la Riga și 8 martie la 
București.

BORIS SAMORODOV (U.R.S.S.) ÎNVINGĂTOR 
IN „CUPA FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE 

DE MOTOCICLISM*'
Concursurile de motociclism pe pis

tă de gheață, dotate cu „Cupa federa
ției internaționale", au luat sfîrșit 
la Stockholm unde s-au întrecut spor
tivi din U.R.S.S., Suedia și Finlanda. 
Pe locul întîi s-a clasat cunoscutul mo- 
tociclist sovietic Boris Samorodov 
care a ciștigat toate cursele, totalizînd 
57,5 puncte.

Joi, la Copenha^ii

Echipa de handbal a R. P, Romine a pierdut la limită
In fața Danemarcei; 12-13 (8-9)

• In Suedia a început campiunatutt 
mandoal de hochei cu mingea (Ban- 
dy). Participă selecționatele U.R.S.S., 
Norvegiei, Finlandei și Suediei. In1 
primele meciuri: U.R.S.S. — Finlan
da 6—1, Suedia — Norvegia 12—0.

• Federația iugoslavă de tenis de 
masă a selecționat pentru participa
rea la campionatele internaționale ale 
R. P. Romine de la București (6-12 
martie) pe cei mai valoroși jucători. 
Din echipa masculină fac parte Bo- 
jislav Markovici, Eduard Vecko, Ist
van Korpa, iar ddn cea feminină Bo- 
jana Kem și Kirila Pire.

e Sîmbătă și duminică la Buda
pesta echipa selecționată de hochei 
pe gheață a R. P. Ungare va întâlni 
în meciuri de verificare echipa se
cundă a R. S. Cehoslovace. După 
aceste -jocuri, echipa maghiară va 
pleca Ia Stockholm pentru a participa 
la campionatele mondiale. înaintea 
începerii campionatelor hochedștii ma
ghiari vor susține două meciuri in. 
compania unor echipe suedeze do 
dub.

• Atleții cehoslovaci se pregătesc in
tens în vederea tradiționalului cros 
al ziarului „l’Humanite", care se va 
desfășura la 31 martie la Paris. Din 
lotul selecționabililor fac parte dr. 
Pavel Kantorek, Cvicek, Zhanai, 
Bartunek, Cesai și Clhudomel.

Clasași pe locul doi la recentele cam
pionate europene de patinaj artistic la 
dans, sportivii cehoslovaci Eva și Pavel 
Roman se pregătesc acum să iu startul 
la „mondialele*  de la Cortina d'Ampezzo.

Cu și tara
Altă față a oglinzii...

Cazul „Der Spiegel" nu e' unic, după 
cum vom vedea. In Germania lui 
Adenauer expresia atit de nobilă a 
„libertății presei" a rămas, firesc, 
fără conținut.

De curînd s-a aflat că poliția poli
tică din Germania occidentală a per
cheziționat redacția ziarului „Sport 
Tribfine", care se editează in orașul 
Langenfeld. S-a efectuat o perchezi
ție și la locuința editorului și copro
prietarului acestui ziar. Coproprieta
rul a fost anchetat de poliția din 
DBsseldorf și tratat ca un criminal 
periculos.

De ce ?
Numai pentru că „Sport Tribune" 

te pronunță împotriva discriminărilor 
față de sportivii din R.D. Germană și 
pentru un schimb larg intre sportivi.

După „Der Spiegel", pe alt plan 
' — «Sport Tribune", sau, cum s-ar 

spune, o altă față a aceleiași oglinzi, 
care reflectă chipul hidos al orîndui- 
rii politice din R.F. Germană.
«Ne vom lipsi de asemenea echipe"
Selecționata de fotbal din Berlinul 

occidental a întreprins recent un tur
neu în Orientul mijlociu și Extremul 
orient. Despre valoarea scăzută a fot
baliștilor vest-berlinezi s-au convins 
cu acest prilej mulți spectatori din 
R.A.V., Indonezia, Nepal etc. Este su
ficient să arătăm că în acest turneu 
echipa vest-berlineză nu a ciștigat 
nici un meci, pierzind printre altele 
cu 1—0 la Cairo și Bandung, cu 3—2

VESTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE9 »

R. D. GERMANA
• Recent s-au desfășurat campio

natele de tenis de masă ale R. D. 
Germane. La simplu bărbați, victoria a 
revenit lui Lemke (Lokomotive Leipzig). 
In proba de dublu bărbați, cuplul Lemke- 
1‘leuse (ambii de la Lok. Leipzig) an 
cucerit primul loc. (De remarcat forma 
bună a jucătorilor de la Lok. Leipzig, 
care se pregătesc pentru apropiata în- 
tilnire din cadrul G.C.E. cu G.S.M. 
Cluj). La simplu femei, titlul de cam
pioană a revenit jucătoarei Kalwjțd, la 
dublu femei — cuplului Holmann.Stieb- 
ner, iar la dublu mixt — perechii Lemke- 
Hemma. In urma acestor întreceri a 
fost fixat și lotul pentru campionatele 
mondiale de la Praga : BĂRBAȚI t
Lemke, Viebich, John, Lipphardt ; FE
MEI ; Kunz, Holmann, Kalwtid și Stieb- 
ner.

® In cadrul „Cupei campionilor euro
peni" la volei feminin, echipa Dinamo 
Berlin a susținut ambele meciuri cu 
Galatasarai în R.D. Cezmană. In amîn- 
două, victoria a revenit echipei germane 
cu scorul de 3—0.

R. P. BULGARIA
• A luat sfîrșit campionatul de 

hochei pe gheață al R. P. Bulgaria, 
ediția 1962—1963, cu victoria fanma-
ției safiote Cerveno Zname, care în 
acest fel câștigă pentru a opta oară

comentarii
la Hang-Kong, cu 2—1 la Kuala 
Lumpur.

In cronicile ziarelor egiptene și 
indoneziene au apărut critici severe 
la adresa selecționatei Berlinului de 
vest. Presa din Indonezia și Egipt a 
calificat echipa oaspe drept cea mai 
slabă dintre formațiile care au evoluat 
vreodată pe terenurile lor. „în viitor 
— conchid ziarele — ne vom lipsi de 
asemenea echipe turistice”.

Fotbaliști săraci

Membrii echipei de fotbal Adelanta 
din Mexic luptă intr-un mod origi
nal pentru existență și pentru atra
gerea spectatorilor la meciurile pe 
care le susțin.

înaintea fiecărei etape fotbaliștii 
ies pe stradă cu chitare și alte instru- I 
mente muzicale, merg din casă in 
casă prezentind un program artistic. 
Unii jucători cintă din gură, alții ii 
acompaniază la diferite instrumente, 
iar alții fac pantomimi și sărituri 
acrobatice.

Cetățenii care urmăresc aceste ori
ginale programe artistice ii recom
pensează pe fotbaliști cu bani. In 
treacăt, fotbaliștii ii invită pe specta
tori a doua zi la stadion, promițindu-le 
de data aceasta, un „spectacol" fot
balistic.

Presa mexicană remarcă că specta
colele artistice de stradă sint singura 
sursă a fotbaliștilor din clubul Ade- 
lante de a obține banii necesari pen
tru participarea la competițiile oficia
le și amicale.

titlul de campioană a țării. Dacă 
disputa pentru locul întîi era decisă 
cu multe etape în urmă, în schimb 
pentru locul doi s-a dat o luptă 
strînsă între echipele Ț.D.N.A. și 
Metalurg. Iată clasamentul : Cer- 
veno Zname 20 p (58:23), Ț.D.N.A. — 
12 p, Metalurg —11 p, Akademik — 
10 p, Lokomotiv — 4 p, Slavia — 1 p.

• în cadrul pregătirilor pentru 
campionatele mondiale de tenis de 
masă, echipele reprezentative ale 
R. P. Bulgaria au întîlnit în partide 
de verificare selecționatele RJS.F.S.R. 
La Botevgrad oaspeții au ciștigat cu 
5—2 la masculin și cu 5—1 la femi
nin, în timp ce la Sofia, în meciuri 
revanșă, jucătoarele bulgare au ob
ținut victoria cu 3—2, iar sportivii 
sovietici au ciștigat din nou cu 5—2. 
Duminică, la Sofia, s-a desfășurat 
un turneu individual cu participarea 
celor mai buni jucători de tenis de 
masă din Bulgaria și R.S.F.S. Rusă, 
întrecerea s-a încheiat cu victoria 
Zoei Rudkova (R.S.F.S.R.) la femi
nin și Amelin (R.S.F.S.R.) la mas
culin.

TOMA HRISTOV

Au fost aminate meciurile
Ferencvaros - Petrolul

Din cauza timpului nefavorabil, care a 
făcut ca terenurile din Budapesta să fie 
impracticabile, prima partidă dintre echi
pele Ferencvaros și Petrolul, din cadrul 
sferturilor de finală al „Cupei orașelor 
tîrguri", care trebuia să se desfășoare 
în capitala R. P. Ungare la 27 februarie, 
a fost animată.

Conducătorii echipelor Ferencvaros Bu
dapesta și Petrolul Ploiești au căzut de 
acord ca primul joc să sc dispute la 27 
martie 1968 la Budapesta, iar returul 
la 3 sau 10 aprilie la Ploiești.

TURNEUL »E LA VIAREGGIO
Joi s-au disputat celelalte două 

meciuri din cadrul sferturilor de fi
nală, înregistrîndu-se rezultatele: 
Dukla Praga—Juventus Torino 1-1 
(Dukla s-a calificat prin lovituri de la 
11 m, transformînd 6 față de 4 ale 
Juventușului) și Bologna—Daring Bru
xelles 4-0. Azi se dispută semifina
lele : Dukla Praga—Bologna și Inter- 
nazionale—Sampdoria.
SITUAȚIA IN PRELIMINARIILE 

TURNEULUI U.E.F.A.
Din cele 22 de jocuri (11 întîlniri 

tur-retur), programate pentru desem
narea a 11 reprezentative din cele 
16 participante la turneul final din 
Anglia, al Turneului U.E.F.A. 1963, 
s-au disputat, la ora actuală, numai 
șase:

R.P. Ungară—R.P. Polonă 1-1 și 2-1 
(prima țară s-a calificat, alături de

COPENHAGA 22 (prin telefon). —< 
Reprezentativa masculină de handbal în 
7 a țării noastre a susținut joi seara 
primul meci din cadrul turneului pe 
care îl întreprinde în țările scandinave, 
întîlnind în localitate echipa Danemar
cei. Gazdele au învins cu scorul de 
13—12 (9—8).

Partida a avut loc într-o sală de 
dimensiuni reduse (36/18) în fața a 
peste 3.500 de spectatori. După cum 
ne-a transmis antrenorul federal Nico- 
lae Nedef, jocul a fost foarte disputat, 
ambele echipe avînd pe rînd condu
cerea, dar niciodată la mai mult de 
două goluri diferență. Au marcat pe 
rînd : Ivănescu, Olsen, Ivănescu, Olsen 
(2), Mozer, Costache II, Svendsen (2), 
Mozer, Hnat (2), Christiansen, Schmidt, 
Olsen (2) — ultimul din 7 metri, Svend
sen, iar după pauză: Hansen, Mozer, 
J. Nielsen, Hnat, J. Nielsen, Ivănescu, 
Hansen și Hnat.

In repriza secundă, handbaliștii da
nezi au „ținut" mingea minute în șir, 
fapt care a influențat foarte mult ca
litatea spectacolului. De reținut, de 
asemenea, că în această perioadă for
mația romînă a fost de două ori în 
inferioritate numerică prin eliminările 
lui Covaci și Ivănescu.

Arbitrul vestgerman Rosmanith a 
condus următoarele formații:

R.P. Romînă, Anglia, Elveția, Scoția 
și R.D. Germană) ;

Suedia—Finlanda 3-0 (returul nu-i 
încă fixat) ;

Iugoslavia—R.P. Bulgaria 1-1 (retu
rul la 10 martie la Sofia) ;

Portugalia—Franța 4-2 (returul la 
14 martie la Paris).

Belgia — Luxemburg 2—0 (returul 
la 13 martie la Namur).

Numărul mic de jocuri disputate 
se datorește în mare măsură timpu
lui nefavorabil care a domnit în Eu
ropa. In zilele care urmează însă, 
sînt programate cîteva preliminarii:

Austria—R.F.G. la 24 februarie (re
turul la 10 martie în R.F.G.) ;

Spania—Italia la 3 martie ia Sevilla 
(returul la 13 martie la Montecatini 
Termi) ;

Termenul de încheiere a fazei pre
liminare, stabilit de U.E.F.A., este 15 
martie, dar e posibil — datorită con- 
dițiunilor atmosferice să se îngăduie 
o depășire a datei.

• In cadrul pregătirilor pentru 
Turneul de Juniori U.E.F.A., echipa 
Elveției (calificată prin sorți direct 
în turneul final) a susținut un meci 
de verificare la Milano cu juniorii 
clubului Internazionale. Tinerii fot
baliști elvețieni au pierdut cu 4-1.

• Echipa națională a Kuweitului 
va juca la 3 martie la Tunis, în com
pania reprezentativei tunisiene.

• Pentru a proteja terenul său, 
clubul belgian Standard Liege pro
iectează instalarea unui sistem de în
călzire. S-a ajuns la această idee în 
urma iernii care a bîntuit în occident

R. P. ROMÎNĂ: Redl (Bogolea) ț# 
Moser, Ivănescu, Covaci, Hnat, Bădu- 
lescu, Costache I, Gostache II, Sch
midt, Oțelca ; DANEMARCA: Holst 
(Mortensen) — Olsen, Sipper, Sand- 
hoje, Sverdup, Christiansen, Svendsen, 
Hansen, Soerensen, J. Nielsen.

★
Echipa R. P. Romînc a părăsit Co

penhaga în cursul zilei de vineri, în- 
dreptîndu-se spre Goteborg, unde va 
întîlni duminică formația Suediei.

Azi, la Londra, meci decisiv 

de rujlbi in Turneul celor 3 națiuni 
Anglia—Franța

«s.
Pe stadionul Twickenham din Londra^ 

se dispută azi meciul decisiv penș 
tru ediția 1963 a Turneului ce-’ 
lor 5 națiuni la rugbi. Echipa națională 
a Angliei — actualul lider al turneului 
(o victorie cu Țara Galilor 13—6 și un 
meci egal cu Irlanda 0—0) — întîlneș-' 
te „cincisprezccele" Franței, recent vic
torios la Dublin asupra echipei irlan
deze (24—5). învingătorul acestui meei 
va lua o serioasă opțiune asupra tras 
fexilul.

și care a făcut terenurile impracti-- 
cabile, determinînd amînarea multor 
jocuri de campionat. De altfel, mă
suri de protecție a terenurilor s-au 
luat și în Franța. De pildă, terenul 
„Parc des Princes1’ din Paris a fost 
curățat de zăpadă și acoperit cu a 
prelată înainte de meciul Reims— 
Feyenoord.

• Echipa olimpică a Japoniei (ca
lificată direct în turneul final ca 
țară organizatoare) se pregătește in
tens în vederea Jocurilor Olimpice.' 
In cursul acestui an, echipa Japo
niei va întreprinde un turneu în 
U.R.S.S.

• Echipa engleză din liga a Il-a 
Stocke City (în care activează Stan
ley Matthews își va aniversa în cu
rînd cel de al 100-lea an de existenJ 
ță. Cu acest prilej se va organiza la 
Stocke un turneu internațional și va 
fi sărbătorit și Matthews.

• Returul campionatului primei 
categorii din R.P, Bulgaria va în
cepe la 9 martie.

• In 1964, federația austriacă de 
fotbal își va sărbători cea de a 60-a 
aniversare. Cu acest prilej se va or
ganiza un turneu la care au fost in
vitate reprezentativele U.R.S.S., An
gliei și R.F. Germane.

• In timpul iernii, în R.P. Bul
garia, R.D. Germană, Austria și alte 
țări s-au organizat turnee de fotbal 
în eală. La Dresda, turneul interna
țional a fost ciștigat de echipa olim
pică a R.D.G. urmată de echipa de 
rezervă și formația maghiară Szeged. 
La Sofia, turneul de sală a fost cîști- 
gat de formația Akademik.
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