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Mîine la Cluj

S.M.-Lokomotiv Leipzig in semifinala C.C.E. la tenis de masă
ubitorii tenisului de masă 
la noi și mai ales cei din 
j, așteaptă cu un justificat 
[res întilnirea de miine după- 
[ază din 
.E., CSM
Leipzig.

i clujeni
namente
optați să

cadrul semifinalei 
Cluj — Lokomo- 
între timp, jucă- 
fac ultimele an- 
iar oaspeții sînt 

sosească astăzi.

Deși foarte ocupat cu punerea 
la punct a pregătirilor elevi
lor săi, antrenorul emerit F. 
Paneth ne-a stat ieri la dis
poziție pentru o scurtă con
vorbire telefonică :

„Meciul se anunță „tare". 
Este adevărat că acum doi ani 
noi am cîștigat ușor partida cu 
Lokomotiv chiar la Leipzig, dar

de atunci adversarii noștri au 
făcut progrese evidente. Noul 
campion al R.D. Germane, 
Lemke, are victorii asupra 
unor jucători cunoscuți de pe 
continent. Să nu uităm că for
mația Lokomotiv este de fapt 
reprezentativa R.D. Germane 
pentru Praga. Cit privește pe 
sportivii romîni, ei sînt în 
formă satisfăcătoare șl vor-face 
totul pentru a-și asigura vic
toria și calificarea 
competiției. Echipa 
nitivată după ce 
la antrenamentele 
după-amiază ale 
în orice caz contez 
gulescu, Giurgiucă, Rethi sau 
Cobîrzan".

în finala 
va fi defi- 
voi asista 
de marți 
oaspeților, 

pe Ne

RADU NEGULESCU DORIN CIURGIUCĂ

Un interesant cuplaj international mîine. la Floreasca

irul meciului de volei din „C. C. E.“
Rapid—Gaiat asar ay Istanbul

în deschidere: meciul de baschet dintre
cchipdc masculine ale acelorași cluburi

Lstăzi urmează să sosească în Capitală campioana masculină 
volei a Turciei, Galatasaray Istanbul, în vederea întîl- 
i retur din cadrul optimilor de finală ale „Cupei cam- 
oilor europeni". (In tur, la Istanbul, 3—0 pentru Rapid), 
ciul se va disputa mîine după-amiază în sala Floreasca, 
nd în deschidere, la ora 17, partida dintre echipa mas- 
nă de baschet Rapid București și aceea a baschetbaliști- 
de la Galatasaray Istanbul, oare însoțesc formația voiei- 

Eșiilor turci.

Start!... Participaniii la etapa a III-a (manșa I) a diviziei pentru copii tntr-o spectaculoasă probă de 
sprint. In fotografia din 
tură. Duminică el a ocupat

dreapta, Paul Rujan (reprezentativa raionului 23 August) in plină sări- 
locul I. Un amănunt: Rujan este elev la Șc. de S ani nr. 53 (șl anul III 

la SSE nr. 2) avtndnumai note de IO...
Foto: V. Bageac

adre-atletism
mici sportivi 

divizia pentru

Competiția de 
satâ celor mai 
bucureșteni — 
copii — cunoaște succesul scon
tat. „Eroii" întrecerilor sînt e- 
levi remarcați în toamnă, cu 
prilejul competiției atletice or
ganizată pentru școlarii înce
pători și dotată cu „Cupa ora
șului București". Sînt 300 de 
mici atleți, cei mai buni din

Spartachiada de iarnă a tinerelului
CONCURSUL COMUN AL SCHIORILOR

ȘI PLOIEȘTI
Duminică, peste 200 de 

schiori buștenari și ploieșteni, 
calificați pentru etapa a Il-a 
a Spartachiadei, s-au întrecut 
într-un concurs comun la 
Bușteni, pe pîrtia de pe Valea 
Albă. întrecerile, bine orga
nizate de comitetul orășenesc 
U.T.M. Bușteni în colaborare 
cu asociația 
nul de pe 
hîrtie din 
urmărite de

Iată cîștigătorii
PLOIEȘTI : fond 

pînă la 15 ani — 
(Rafinăria Ploiești) ; 
juniori pînă la 18 ani — Gh.
Tănase (Energia Bucov) ; fond

sportivă Caraima- 
lîngă

localitate,
sute de

fabrica de 
au fost 

spectatori, 
probelor :
— juniori
I. Drăgoi 
fond —

din bușteni

cei aproape 50 000 de partici
pant la această competiție.

Pînă acum, în cadrul diviziei 
pentru copii s-au desfășurat 
două etape. Ne-am putut da 
seama de eficiența acestei ini
țiative, care constituie un real 
sprijin oferit cluburilor sporti
ve din Capitală. într-adevăr, 
acestea au un bun prilej de 
a-și alcătui secții de atletism 
pentru copii. O astfel de secție 
n-a avut, în înțelesul real al 
cuvîntului, decit clubul Progre
sul (și bineînțeles Clubul 
sportiv școlar). Acum, sub im-

unor secții similare, 
studierea clasamentelor 
două serii rezultă că 
bine se comportă, după

boldul acestei frumoase acțiuni 
a comisiei orășenești, și celelal
te cluburi bucureștene au pus 
bazele

Din 
celor 
foarte
două etape, reprezentativele ra
ioanelor 23 August, 30 Decem
brie, V. I. Lenin și 16 Februa
rie care au acumulat cite 4 
puncte. Ultima etapă, a III-a, 
este în curs de desfășurare 
(prima „manșă" a avut loc du
minică, iar manșa a H-a ur
mează să se desfășoare în pri
ma jumătate a lunii martie).

seniori — D. 
1 Mai) ; fond
Elisabeta Plavăț (Școala Car- 
bochim).

BUȘTENI : fond — juniori 
pînă la 15 ani — I. Mușat; fond 
—juniori pînă la 18 ani 

fond seniori • 
coborîre 

15 ani — 
coborîre 

18 ani — 
— seniori

Șerbănescu (Uz. 
— junioare —

I. 
— N. 
juniori 
Moldo- 
juniorî 

I. Bageac ; 
— I. Bul-

i.

Moroiu ;
Drăgan ;
pînă la
veanu ; 
pînă la 
coborîre
gărea (2. M. Albert) ; coborîre 
— junioare — Mariana Bălan 
(toți de la asociația Caraima- 
nul).

VICTOR ZBARCEA-coresp.
10 CENTRE DE CONCURSURI ÎN ORAȘUL GALAȚI

După încheierea primei 
la care peste 19 000 
muncitori, studenți și 
s-au întrecut în cadrul
ritelor discipline sportive, 
început întrecerile celei de a 
Ii-a etape.

Au fost stabilite astfel 10 
centre pe lîngă asociațiile

etape, 
tineri 
elevi 
dife- 

au

opt

au

din 
parti- 

aso-

avut

CONFIRMĂRI A VALORII TENISULUI DE MASA ROMINESC

sportive mai puternice 
oraș. La fiecare centru 
cipă cîte șapte sau 
ciații sportive.

Primele întreceri
loc în ziua de 24 februarie la 
tir, la centrul organizat pe 
lingă Școala medie nr. 1, la 
care au participat aproximativ 
100 de tineri sportivi.
DUMITRU GHIȚESCU-coresp.

de Neagu Radulescu

★

Felicitări !
Desen

CAMPION 
R PR.

CAMPIONII ASOCIAȚIILOR 
SPORTIVE IN întrecere

Pentru a doua oară campion
dată cu încheierea campio- 

plor internaționale de tenis 
[masă ale R. F. Germane, 
rtul cu mingea de celuloid 
[ țara noastră înscrie noi 
formanțe în palmaresul său. 
[-adevăr, în compania ce- 

mai valoroase jucătoare 
Europa, cele trei sportive 

[înce, Maria Alexandru, Ge- 
pitică, Ella Constantinescu, 
| mai ales prima, au con
tat din nou locul fruntaș 
pat de tenisul de masă ro
iesc pe continent și in 
jrhia mondială, 
lompetiția de la 
iMain, așa cum 
ionic secretarul 
Lrației de 
nucă torul 
leț, a fost 
I participat

tire temeinică, posesori ai unei 
game variate de procedee teh
nice, cu putere de luptă, pot 
face față mai ușor situațiilor 
ivite. Tocmai acest lucru a de
monstrat Maria Alexandru 
toate partidele susținute, 
pildă, în meciul cu Agnes 
mon, ea a fost condusă

în 
De 
Si- 
cu

Franckfurt 
ne relata 

general al 
specialitate și 

delegației, Sever 
extrem de grea, 
un număr mare 

concurente și de valoare 
tată, iar programul a fost 
’em de încărcat. Sîmbătă 
jucat toată ziua pină la 

zul nopții, aproape fără 
Ză, iar duminică, după un 
[z de o jumătate de oră la 
z, au început finalele. De 
nenea, mesele, foarte moi, 
au perm ia prea multe ac- 
ă de atac. Aceasta a cerut 
plus de concentrare și 
turi pentru a iniția și une- 
eme ofensive. Totuși, 

numeroase intîlnirile 
și băieți jucate după 

[ activizării. în astfel 
Biții, sportivii cu o pregă-

MARIA ALEXANDRU

au 
la 

re
de

2—0 la seturi dar a găsit 
sursele necesare pentru a 
cupera și a ieși învingătoare. 
Siguranță și fermitate a dove
dit Maria Alexandru și în 
partida cîștigată în fața vice- 
campioanei lumii, Eva Foldi.

Geta Pitică a jucat mai bine 
la dublu, iar Ella Constanti- 
nescu, în continuă ascensiune

re- 
re-

de formă, are meritul de a se 
fi calificat în două finale, și 
de a fi eliminat-o pe Diana 
Rowe ajungind în semifinala 
de simplu.

Revenind la regula activi
zării, trebuie spus — așa cum 
ne-a declarat tov. Dăneț — că 
nici unul dintre oficialii cu 
care a discutat, nu știe dacă 
această dispoziție de regula
ment va fi aplicată și la cam
pionatele mondiale de la Pra
ga. Se pare că la campionatele 
internaționale ale Angliei de 
la sfîrșitul acestei săptămini, 
nu va fi introdusă regula acti
vizării.

în sfîrșit, un alt lucru. Or
ganizatorii concursului de la 
Franckfurt pe Main au făcut 
obstrucții Getei Pitică în pri
vința. 'folosirii paletei ei cu 
soft, pe motiv că este lucioa
să. Diriv această cauză, Geta 
Pitică a fost nevoită să dea 
cu glaspapir pe paletă pînă 
cînd a devenit perfect mată. 
Problema" este încă destul de 
confuză. Indicațiile F.I.T.M. 
precizează că paletele să fie 
într-adevăr mate, să nu reflec
te lumina. Dar aceleași indi
cații menționează că dacă to
tuși paletele reflectă 
să nu se vadă 
de lumină (bec 
Ar fi cazul ca 
clarifice cit mai 
ția, pentru a nu 
înțelegeri,

lumina 
forma sursei 
electric etc.). 

F.I.T.M. să 
curind situa- 

da loc Ia ne-

în sala Rafinăriei Brazi s-au 
întîlnit duminică, în cadrul fa
zei a 
iarnă 
din 
s-au : 
masă 
locuri 
Scarlat 
strucții 
masă — Nicolae Toader (Elec
trica Ploiești) și Nicotină Ena- 
che (Petrolul Brazi) ; gimnas
tică (masculin și feminin) — 
Recolta Negoești.

doua a Spartachiadei de 
a tineretului, campionii 

9 asociații sportive. Ei 
întrecut la șah, tenis de 
Și gimnastică. Pe primele 

s-au clasat ; șah — 
Ștefan (Petrolul Con- 

Ploiești) ; tenis de

GH. ALEXANDRES CU,
C. NEGULESCU-coresp.

Florin Gheorghiu, ciștigătorul 
celui de-al XV-lea campionat 
al R.P.R., este un tipic jucător 
de turneu. Ne-a dovedit-o în 
repetate rinduri. în ciuda vîrs- 
tei sale fragede (la 18 ani un 
șahist este foarte tînăr), sau 
poate tocmai de aceea, el joacă 
totdeauna cu o îndrăzneală și 
o energie ieșite din comun. în 
turneele în care a apărut — și 
mai ales în ultima finală de 
campionat — Florin Gheorghiu 
a demonstrat pregnant curajul, 
perspicacitatea și acel simț 
deosebit al luptei șahiste, care 
generează victoria în întrecere.

Am putut constata aceasta 
și în meciul de baraj cu A.

Azi, la Oslo

ale R.P,Romîne și Norvegiei
Selecționata masculină de 

handbal în 7 a R.P. Romîne 
a păirărit luni dimineața ora
șul Goteborg, îndreptîndu-se 
spre capitala Norvegiei. Ju
cătorii noștri vor întîlni astăzi, 
la Oslo, echipa norvegiană, în 
cadrul celui de al treilea meci 
pe care îl susțin în turneul 
grin țările scandinave,

Jocul de astăzi constituie 
cea de a treia confruntare 
dintre handbaliștii romîni și 
oei norvegieni. Prima oară, 
echipa R.P. Romîne a învins 
Norvegia cu 16—14, In cadrul 
ultimului campionat mondial 
din K.F. Germană, iar recent, 
reprezentativa noastră a în
trecut la București aceeași e- 
chipă cu scorul de. 20-il,

Gunsberger, încheiat duminică 
și ciștigat cu 3*/2—*/2 de 
Gheorghiu. Noul nostru 
pion nu s-a dezmințit, 
jucat activ, curajos in 
cele patru partide ale întîlnlrii 
care trebuia să departajeze ega
litatea din clasamentul finalei 
de anul trecut. Felul cum a. 
dus la cîștig partida a doua 
— de Ia Timișoara — într-un 
final cu o calitate în minus, 
dar cu puternice resurse tactice, 
este grăitor.

L-am admirat sîmbătă în 
partida a 3-a — în care o re
miză i-ar fi fost suficientă 
pentru victoria în meci — ju- 
cind cu energie la cîștig. La 
deschiderea sa cu I.e2-e4, ad
versarul i-a opus sobra Apăra
re franceză. Aci, dacă ar fi 
intrat în cunoscuta variantă a 
schimbului, albul avea ca și 
asigurată remiza... Dar jocul li
niștit nu-1 satisface pe tînărul 
nostru campion. După 15 mu
tări, aripa regelui negru era 
sub asediu, asistam la o veri
tabilă partidă de luptă. După 
complicații emoționante, în 
care laude trebuie aduse și te
nacelui său adversar, FI. 
Gheorghiu a întrerupt în po
ziție dificilă, în care ar fi tre
buit acum să caute remiza, 
avută la îndemînă în deschide
rea partidei...

Florin 
cam- 
E1 a 
toate

RD. V.

(Continuare frț DW- a 7-aj
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Peste 200 de instructori în raionul Bîrlad

a tinere-de vară 
aproape 27.000 de 
prezent, la Spar- 

aproape 24.000 de

Activitatea sportivă din raionul Bir- 
lad cunoaște o dezvoltare din ce în 
ce mai largă. Cîteva cifre vor fi edi
ficatoare în această direcție. în ra
ionul Bîrlad sint organizate 83 de aso
ciații sportive cu un număr de 24.364 
de membri UCFS, care participă la 
diferite competiții de mase. Astfel, in 
anul care a trecut, peste 17.000 de 
membri UCFS din mediul sătesc s-au 
întrecut în cadrul Cupei Agriculturii, 
iar la Spartachiada 
tului au luat parte 
concurenți. Pină in 
tachiada de iarnă,'
tineri și tinere și-au disputat întîieta- 
tea în frumoase concursuri de șah, 
tenis de masă, haltere, trîntă, schi, 
săniuș etc.

Fără îndoială că rezultatele acestea 
nu ar fi fost posibile dacă în cadrul 
asociațiilor sportive din raionul Bîrlad 
n-ar fi existat numeroși instructori 
voluntari, activiști sportivi de nădejde 
care au contribuit la buna organizare 
a competițiilor, la pregătirea concu- 
renților. tn cadrul celor 83 de asocia
ții sportive organizate în raionul 
nostru activează 103 instructori volun
tari care se ocupă de activitatea dife
ritelor secții pe ramură de sport și 
102 instructori pentru conducerea gim
nasticii in producție.

In acele asociații sportive unde in
structorii voluntari muncesc cu entu
ziasm. activitatea sportivă se dezvoltă 
necontenit, rezultatele sînt din zi in 
zi mai bune. Un exemplu concludent 
în această direcție îl găsim la aso
ciația sportivă de pe lingă G.A.C. 
Bogdănești. Aci își desfășoară activi
tatea instructorul voluntar Vasile Tă- 
mățanu care prin munca sa de zi cu 
zi a reușit să popularizeze diferitele 
întreceri sportive de mase in rindurile 
țăranilor colectiviști, să-i mobilizeze 
pe aceștia la întrecerile organizate de 
consiliul asociației sportive. In afară 
oe aceasta instructorul voluntar Vasi
le Tămășanu s-a preocupat in perma
nență de pregătirea tinerilor remar
cați in cadrul competițiilor de mase, 
pentru ca ei să poată obține rezultate 
tot mai bune Ia întrecerile organizate 
pe plan raional și regional. Datorită 
acestui fapt, mulți dintre tinerii din

Bogdănești au ajuns campioni regio
nali la trîntă, atletism, handbal etc.

O activitate la fel de rodnică de
pune și instructorul voluntar Ale
xandru Nechita. în cadrul asociației 
sportive organizată pe lingă G.A.C. 
Ivești. Dornic să întărească și să dez
volte cit mai mult asociația sportivă, 
instructorul voluntar Alexandru Ne
chita s-a străduit ca numărul membri
lor UCFS să crească necontenit. In 
afară de aceasta el a ajutat consiliul 
asociației sportive să organizeze sec
ții de volei, fotbal, handbal și atle
tism, în cadrul cărora se desfășoară 
o rodnică activitate. Că lucrurile stau 
așa, ne-o dovedește și faptul că in 
întrecerile raionale sportivii din co
muna Ivești se califică mai întotdea
una printre primii. Rezultate bune în 
munca lor au obținut și instructorii 
voluntari Petre Ștefăniță (G.A.C. 
Banca), Constantin Postolache (G.A.C. 
Fălciu), Vicențiu Gilea (S.M.T. Zor- 
leni) și Mihai Ruscă (G.A.C. Epureni).

Dintre cei 41 de instructori volun
tari care-și duc activitatea în asocia
țiile sportive din orașul Bîrlad sint 
unii care au obținut rezultate deosebit 
de frumoase în munca lor. Este cazul 
instructorilor voluntari Petre Burtea, 
Petre Covalciuc, Eugen Moraru, Ion 
Saragea, Constantin Duduc, Sava Pa- 
naitescu, Ion Huiban, Ion Mucenica 
și alții.

Din păcate însă în orașul Bîrlad 
există și instructori voluntari care nu 
contribuie cu nimic la îmbunătățirea 
activității in asociațiile lor sportive. 
De ce oare instructorii sportivi Ni- 
colae Duduc, Victor Micu, Eugen 
Dragă, Petre Sava, Gheorghe Voican 
consideră că principala lor sarcină 
este doar aceea de a... asista la dife
rite competiții sportive ? Credem că 
consiliul raional UCFS Bîrlad are da
toria să analizeze această situație și să 
ia măsuri pentru a îndruma și a con
trola mai bine munca instructorilor 
voluntari, in așa fel, incit, contribu
ția acestora in activitatea ce o des
fășoară consiliile asociațiilor sportive 
să fie din ce în ce mai rodnică.

ELIADE SOLOMON — coresp.

acestor acțiuni a con- 
și faptul că organiza- 
a fost popularizată in

grăitoare a faptu 
aplică invățămint 

cursului pe care

întinerită, a cîști. 
a campionatului o 
astfel In cadrul

petițiile sportive dc mase și l 
fruntași și în competiții organizate 
plan orășenesc sau regional.

Secția de tir a asociației Fu! 
are în componența sa iubitori ai
cestui sport care dețin 22 de 
corduri regionale la tir. Instructo 
VASILE LARION și GHEORG 
NECULCE — salariați ai Dir. r
PTTR — sînt sportivi de categ. 
și buni instructori în această asoc 
ție. Prin munca lor, sportivii de 
Fulgerul practică cu adevărat, 
mase, tirul.

V ă p e..«P

un an de la tnfiiu

urmă

un

prin

ILIE GHIȘ

SCHULȚ, 
regional

SCHWARTZ 
Crițana)

(Din Ilotărîrea Conferinței pe 
țară a UCFS).

Cei doi în
de la „Chimia44 se ocupă 

seriozitatea de pregătirea ti- 
Sportivii asociației Chimia 

ou regularitate la com-

VLADIMIR COJOCARU 
Oltenia)

OCTAVIAN GUȚU - corespondent C. ALEXA - coresp. regi

„Organele și organizațiile 
UCFS trebuie să desfășoare 
o activitate susținută pentru 
selecționarea și pregătirea 
unui număr tot mai mare de 
instructori voluntari și arbi
tri din rîndurile muncitorilor, 
țăranilor și intelectualilor 
care îndrăgesc și doresc să 
sprijine activitatea sportivă 
în timpul lor liber. Pînă în 
anul 1965 fiecare asociație 
sportivă din întreprinderi și 
instituții va trebui să aibă 
cîte 5-7 instructori, iar cele 
sătești cîte 3-5 instructori"

NOI CURSURI
In dorința de a lărgi numărul ar

bitrilor și instructorilor sportivi, con
siliul clubului sportiv orășenesc Re
șița a organizat de curind cursuri 
pentru pregătirea acestor cadre la fot
bal, șah, tenis de masă, lupte, hand
bal, canotaj, volei și rugbi. Demn de 
subliniat în această direcție este 
faptul că in organizarea unor astfel 
de cursuri s-a manifestat o preocu
pare de seamă în direcția mobilizării 
elevilor din cadrul școlilor medii și 
profesionale din orașul Reșița. în felul 
acesta activitatea sportivă din învă- 
țămintul mediu și profesional va pu
tea să se bucure de aportul unor ca
dre tehnice pregătite care să contri
buie cu competență la îmbunătățirea 
muncii.

în vederea bunei desfășurări a 
cursurilor, consiliul clubului orășenesc

din Reșița s-a preocupat de selecțio
narea lectorilor și de stabilirea tema
ticii lecțiilor.

La succesul
tribuit efectiv 
rea cursurilor
presa locală și prin stațiile de radio
amplificare.

Asociația sportivă Poligrafia di 
Brașov a organizat reușite concursur 
de schi și orientare turistică di 
cadrul Spartachiadei de iarnă a tine 
retului. Un ajutor de preț în orga 
lizarea competiției a primit consi 
liul asociației sportive din parte 
instructorilor voluntari.

In fotografie: plecarea „în grup 
într una din seriile cursei de schi 
fond.

Foto : C. Gruîa-coresp.

I. PLĂVIȚU-coresp.

Muncesc cu pricepere și hărnicie

PRIN ASOCIAȚIILE CLUJENE...
Instructorii voluntari — sprijinul nostru 

cel mai prețios

instructo- 
asociației 
trebuie să 

ctiv-știi din cadrul acestui 
Am

Așa apreciază activitatea 
rilor voluntari consiliul 
sportive PORȚELANUL. Și, 
spunem,
consiliu nu exagerează de loc. 
putut verifica, acest lucru pornind, în 
primul rind. de la felul cum se des
fășoară gimnastica în producție. In 
cadrul aceste: asociații sportive gim
nastica în producție se bucură de 
mult succes in cele 11 secții de pro
ducție. exercițiile fizice devenind o 
obișnuință pentru toți salariații în
treprinderii. O contribuție însemnată 
în această direcție o au cei 25 de 
instructor: pentru gimnastica in pro
ducție. care asigură cu multă com
petență nu numai conducerea progra
melor de gimnastică in producție ci 
și îmbunătățirea lor. tăcind propu
neri de a se introduce exerciții adec
vate specificului de producție

Dar cei 25 de instructori voluntari 
pentru gimnastica în producție nu 
constituie singurul exemplu 
din cadrul asociației sportive 
lanul. Această asociație are 
pe ramură de sport fruntașe
tivitatea competițională pe plan oră
șenesc și regional. iar succesele ob
ținute se datoresc în mare măsură 
muncii pe care o depun instructorii 
voluntari. Un exemplu concludent in 
această direcție îl constituie instruc
torii Enea Cosma și Mihai Tomuș, 
care se ocupă cu multă dragoste de 
instruirea echipei de handbal. Perse
verența și conștiinciozitatea lor nu 
au rămas fără roade : echipa asocia
ției sportive Porțelanul a obținut lo
cul I în cadrul campionatului regio
nal Lucruri la fel de frumoase se 
pot spune despre instructorul volun
tar Gh. Rusu (baschet).

riei a Il-a a campionatului orășe
nesc. Datorită muncii depuse de acest 
instructor echipa a promovat în se 
ria I unde ocupă în prezent locul 
trei.

Insă, așa cum spune un vechi 
verb, „cu o singură floare nu se 
primăvară44. Iată motivul pentru 
gimnastica în producție, care 
practica, pînă nu de mult în 
sectoare de producție, a fost în
zent abandonată! De asemenea, 
felul acesta trebuie explicate și liP' 
șurile existente în desfășurarea acti
vității sportive de mase, unde re
zultatele sînt departe de posibilitățile 
pe care le are această asociație 
sportivă.

instructor volun- 
tinerii fotbaliști 

primul loc 
Cluj.

in

pozitiv 
Porțe- 
secții 

în ac-

Si în alte aiociall! lucrurile stau la fel 
de bine

Exemplul asociației sportive Porțe
lanul nu este izolat. De pildă, vizi
tînd asociația sportivă TEHNOFRIG 
am constatat că și aci sînt mulți 
structori voluntari care muncesc cu 
entuziasm contribuind din plin

in

ia

pro- 
face 
care 

se 
trei 
pre- 

în

mase și de performanță. Astfel, elec
tricianul Iuliu Oros, instructor al 
echipei de fotbal, a reușit să obțină 
succese frumoase în munca sa. Echipa 
de a cărei pregătire se ocupă este 
un colectiv bine închegat, în cadrul 
căruia domnește o disciplină perfectă 
Instructorul voluntar Iuliu Oros s-a 
ocupat și de creșterea și selecțio
narea tinerilor fotbaliști înfiintînd o 
echipă de juniori. Si satisfacția cea 
mai mare a acestui 
tar a fost aceea că 
au reușit să ocupe 
campionatul regiunii

I»a asociația Tehnofrig există și alt’ 
instructori voluntari care muncesc cu 
mult entuziasm pentru a sprijini con
siliul asociației sportive în activita
tea sa. Instructorul voluntar Stefan 
Sabo (fost gimnast de categoria I) 
se ocupă cu multă dragoste de dez 
voitarea gimnasticii în producție, 
reușind să introducă această activi
tate in majoritatea secțiilor de pro
ducție. El a selecționat și pregătit, și 
alți instructori voluntari care să-1 
ajute in desfășurarea programului de 
gimnastică în 
tia cei mai 
dula. Grigore

In orașul Suceava, alături de mem
brii consiliilor asociațiilor sportive și 
conducerile secțiilor pe ramură de 
sport, o contribuție de seamă în dez
voltarea activității sportive o aduc 
instructorii voluntari.

In oraș există 183 de instructori 
sportivi, dintre care 90 instructori 
ce conduc gimnastica în producție. Cu 
toții dovedesc pricepere și lucrează 
cu tragere de inimă, iar rezultatele 
muncii lor nu întîrzie să se arate. 
Să vă prezentăm cîțiva dintre ei :

VASIHU GHEORGHE, maistru la 
întreprinderea de pielărie și încăl' 
(aminte „Străduința" din Suceava. 
El este un adevărat polisportiv. Se 
ocupă de pregătirea schiorilor, ci
cliștilor și voleibaliștilor. Ca o con
secință a muncii sirguincioase a tov. 
Vasiliu, a colaborării Iui cu mem
brii conducerilor secțiilor pe ramură 
de sport, această asociație sportivă 
desfășoară o activitate bogată, fiind 
fruntașă pe oraș.

La asociația sportivă Chimia ac
tivează instructorii MIHAI BIRSAN 
Ia tenis de masă și POP ȘERBAN 
Ia handbal și baschet, 
structori 
cu toată 
■terilor, 
participă

★
în producție, introd 
în întreprinderile

i Suceava, e 
număr de 90 
aceștia 69 au f 
1962. Muneito 
de la întrepr 

maistrul A

Gimnastica 
în anul 1961 
instituțiile orașului 
condusă de un i 
instructori. Dintre : 
pregătiți în anul 
Alexandrina Trifu 
derea „Străduința44, 
Spiridon, mașinistul Ion Rusu de 
Combinatul de industrializarea le 
nului, Sofia Țăranu șl Alexandri 
Gaitan de la întreprinderea „ 
tila44 sînt cîțiva dintre cei mai 
tivi și conștiincioși instructori 
gimnastica în producție din ora 
Suceava.

producție. Printre aces- 
activi sînt loan Man- 
Buraga si alții.

lipsa dc pteocopare..Unde duce
Nu în toate asociațiile sportive din 

Cluj îndrumarea și activizarea in
structorilor voluntari constituie însă 
o preocupare de seamă. Vizitînd aso
ciația 
ședințe 
Asaloș) 
vita tea 
nivelul 
consiliului asociației sportive se plîng 
că nu reușesc să rezolve toate pro
blemele care stau în fața lor și că 
din această cauză rezultatele nu sînt 
satisfăcătoare.

Analizînd mai atent situația exis» 
tentă în cadrul acestei asociații spor 
tive se poate însă trage concluzia că 
lipsurile se datoresc în bună parte 
și faptului că doar un singur instruc
tor voluntar, dintre 
aci. muncește bine, 
instructorul Andrei 
ocupă de echipa de

sportivă ARMATURA (pre- 
al consiliului asociației Gh 
am putut observa că acti- 

sportivă nu se desfășoară la 
condițiilor existente. Membrii

cele mai frumoase. Primele victorii ob 
ținute de echipa feminină de handbal 
în 7 Voința Craiova in cadrul jocurilor 
disputate în campionatul republican 
faza pe oraș au constituit un îndemn 
pentru acest instructor voluntar, pentru 
tinerele sportive de a munci cu și mai 
multă ambiție. Datorită acestui fapt e- 
chipa feminină de handbal în 7 Voința 
Craiova a reușit să devină campioană 
regională la numai 
țarea sa.

ROMICA
coresp.

toți cîți există 
Este
Boier, 
fotbal

vorba de 
care se 

a asocia-

Numele instructo
rului voluntar Vla
dimir Cojocarii, teh
nician la uzina E- 
lectroputere din Cra
iova este foarte cu
noscut în regiunea 
noastră. Iubitor al 
sportului, activist 
entuziast în dome
niul activității de

mase și de performanță, tehnicianul Vla
dimir Cojocaru se poate mindri astăzi 
cu frumoase rezultate obținute tn ca
drul comisiei regionale de handbal și la 
secția de handbal a asociației Voința 
din orașul Craiova,

Dornic să răspindească cit mai mult 
tn rîndurile tineretului sportul pe caro 
îl iubește, handbalul, instructorul vo
luntar Vladimir Cojocaru a selecționat 
20 de tinere cooperatoare din cadrul a- 
sociației sportive Voința din Craiova, 
alcătuind o echipă de handbal tn 7. Zi 
de zi. acest neobosit activist sportiv s-a 
ocupat cu pasiune de instruirea acestor 
tinere sportive, reușind ca tntr-un timp

_.ȘI IOAN

Cu ani tn
în echipele orădene 
de. fotbal- Coomus și 
Electrica juca 
tînăr talentat care 
se remarca
buna sa pregătire 
fizică și tehnică. 
Nu de puține ori se 
putea auzi că Ioan 
Schwurlz a.,,fost cel

mai bun de pe teren. Dar anii au trecui

nat activitatea competițională. In 
I960 el a urmat un curs de instruct 
voluntari organizat de consiliul regio 
U CFS Crișana prin comisia regio 
de fotbal. Terminind acest curs cu 
lificativul „foarte bine“, proaspătul 
structor voluntar și-a tncepui activita 
chiar tn cadrul asociației sale sporti 
ocupindu-se de pregătirea echipei 
fotbal Ferotex. In acea perioadă ech 
activa in cadrul seriei a II-a a cam 
natului orășenesc unde obținea rez 
late mediocre. Punind accentul pe sel 
fionarea și promovarea elementelor ti 
re, pe disciplina la antrenamente, 
structorul voluntar Ioan Schwartz 
reușit ca după doi ani să obțină rez 
late frumoase în munca sa: echipa 
rotez, în întregime 
recent seria a Il-a 
șenesc, promovînd 
riei I.

Este o dovadă 
că Ioan Schwartz 
însușite în cadrul 
urmat și că tn afară de aceasta 
ridică necontenit calificarea sa.



fizică, elevii fac exerciții

C pe Mîndra Gheorghiu, Vic- 
Stan, Mihaela Apostol din ci 
elanul și munca plină de pa
ji profesorilor de educație fir

menționat că, exercițiile (cu

M SUNAT CLOPOȚELUL.’
mici

O o

interesanterograme
rodnice!inițiative

recreația și rezolvă 
special recreația de

„recreația organiza- 
elevilor din cleiul II 
nr. 114 din raionul 
urmlrit desfășurarea

AClIVfTATfA CTWHIJlOMtA DF MAST 
IRfBIUE SĂ CONSUM UBHCIHIJ1 POINUPAl
Coaclvzii pe marginea ședinței de analiză a F. î. Oină

I Am stat de vorbă cu Ștefan, Mioa- 
I, Gabriel și cu atți elevi din cin
ele I de la „Caragiale"...
I Cinci i-am vizitat, îf învățau pe 
R“ de tipar. 7.îmbiți, nu-i așa ? Ei, 
Ine, erau tot atît de concentrați în 
fligrafierea cit mai corectă a aceș
ti litere, ca și cei dintr-a Xl-a in 
tzolvarea unei probleme cu ecuații, 
ucrau cu seriozitate, aplecați asupra 
listelor de dictando. Nu reușeau 
i-l facă de prima dată. Continuau 
[să cu perseverență, iar singura deo- 
țbire dintre ei și cei din clasele 
\ari consta în aceea că micuții noș- 

nu aveau încă experiența 
bancă intr-o poziție

|i „eroi“ 
g a sta in 
lodă.
Dar. vine

rurile... In
fi 45 de minute. Adică, cea orga

nizată. Atunci toți copiii se adună pe 
uloarul mare de la parterul școlii. 
b deschid ferestrele, se închid ușile 
I sub conducerea profesorilor

co-

I Foarte atractivă 
■“ eu participarea 
I șeoiii de l> ani 
I. Bălcescu... Am 
jrogiamului în trei clase: V C, VI B
I VII B. Cele două profesoare de edu- 
liție fizică, Florentina Stănescu și 
laura Cafrtță, au organizat la fel de 
fine acțiunea în fiecare clasă, pregă- 
Ind cu .grijă instructori și instructoare 
lin Tîndnl celor mai talentați sportivi. 
(Instructoare** Tamara Lescenko din 
I V-a C, de pildă, ne-a impresionat 
llăcut prin modul competent și degajat 
L care a condus programul. Mariana 
Fopescu (a Vf-a B) — prin felul cum 
I știut să rețină atenția tuturor oole- 
K'lor ci. Paul Zamfirache (VII B) — 
(rin corecta execuție a exerciți ilor.
Lin genere, programul — unic pentru 
■ate dlasc-le —a cuprins exerciții care 
frmăresc dezvoltarea diferitelor grnpe 
pusculare precum și exerciții respiratorii.
■ aptul că micii instructori se achită 
parte conștiincios de această frumoasă 
pdatorwe se datorește șâ conducerii 
polii (profesorii Ecaterina Bogdan. 
uemndrtna losif și AT. Mokorea) ran
■ asigurat condiții optime pentru reușita 
fcțiunii.
I Nu mai puțin interesantă a fost și 
l-creația organizată la școala experi- 
|x-nt.ală de 8 ani nr. 51 din raionul 
13 August ca clasele din ciclul I. Alții 
kind „eroii" — școlari mai mici ca 
[îrstă — șî alcătuirea programelor a 
pst diferită. Astfel, „recreația orgaai- 
lată“ a început cu ușoare exerciții de 
lezvoltare fizică generală (exerciții de 
Irațe, trunchi, combinate, sărituri) con- 
jnuînd cu diferite jocuri dinamice (Vî- 
lătorul, vrabia și albina, „Hai noroc 
fuga prin tunel, Podul umblător șa.), 
rrofesoara de educație fizică Maria 
jndronescu manifestă multă preocupare 
Lutru alcătuirea programelor, care — 
șa cum rezultă din documentația con- 
uitată — sînt schimbate zilnic.

In aceeași școală este de semnalat și 
altă inițiativă la fel de valoroasă. Este 

orba dc „minutul de înviorare". A- 
kastă activitate are Ioc în mod curent 
ătre sfîrșitul orelor de curs, cînd copiii 
heep să dea semne de oboseală. Și aici, 
n fapt pozitiv: conducerea școlii (pro- 
esorii C. Stănescu și Marin Andrei) ia 
arte cu regularitate la desfășurarea 
[rogramelor, se interesează de eficiența 
clor două acțiuni.

Recreația organizată se desfășoară, cu 
(unc rezultate, și ta alte două școli bucu- 
Eștene — școala experimentală de 8 ani 
Ir. 52 și școala medie nr. 21.

T. STAMA
---------o

SCURTĂ CONCLUZIE.
Așadar, începutul a fost făcut. 

- este drept. Poate mai greu 
ra de așteptat. Și ®u găsim o ex
plicație.
In fond, de ee este așa de dificil 

ă fie introdusă recreația organizată 
n toate școlile? Ce anume face aece- 
ar ca, mai întâi, să recurgem la ex
periment (fiindcă, deocamdată, ia Ca- 
litală această utilă activitate se des- 
âșoară doar in cinei școli) și abia 
poi să ne gindim la extinderea, la 
eneralizarea acțiunii? Este doar 
torba de alcătuirea unor programe

Greu 
decît

La parter, cu clasele
educație 
de îndreptare a trunchiului, de exten
sie, de aplecări laterale, răsuciri, ro
tari de trunchi, sărituri ușoare... Mă 
rog, tot ce trebuie pentru ca micuții 
elevi să intre la următoarea oră mai 
vioi, mai bine dispuși.

Ceea ce te impresionează asistînd 
la o asemenea recreație organizată 
este disciplina, executarea corectă a 
fiecărui exercițiu (evidențiem aici pe 
Rodica Nazarie și Stela Cirțină din 
ci. I - — " -
toria 
I A), 
siune 
zică Natalia Georgescu, Viorica Ban-

Exerciții utile, care se pot face in 5-7 minute"

lemne. Apucăm toporul cu 
'miini, îl ridicăm deasupra 
și lovim lemnul. Ați in(e-

— AEevțiwne oopii! Si -ne imagi
năm că ne aflăm intr-o pădure ți că 
spargem 
ambele 
capului 
les?m

— Daa! răspund câteva zeci de 
glasuri.

Astfel începe „recreația organizată" 
într-una din ciaeele Școlii elementare 
nr. 17 din Capitală. Instructorii Bi- 
sabeta Die, Mihaela lonescu. Ioana 
Paraschiv, Paula Tamaș, Bena Rn- 
eheru, Margareta Tauleecu și Maneta 
laocu, recrutați din rindul Sevelor 
de la Școala pedagogică nr. 2 care 
funcționează in aceeași clădire, de
pun mult suflet pentru ca exercițiile 
fizice din „recreația organizată" să 
Ge executate cit mai bine.

Dar, pentru aceasta, a fost nevoie 
de ajutorul calificat al profesoarei de 
educație fizică Gabriela Marcu, de 
cit «nai multe repetări cu elevele care 
conduc micul program de educație 
fizică din recreația mare.

— In școlile noastre, ne spune pro
fesoara Gabriela Marcu, elevii partici
pă de o lună și jumătate 2s aceste 
programe. Eu, ca profesoară de edu
cație fizici, dar mai cu seamă elevii, 
le considerăm foarte utile. Și e firesc h 
sc fie așa, dacă ținem seama de fap- j 
tul oă ia fiecare zi, iu bănci, elevii g 
stau aplecați deasupra cărților. Se im- ■ 
punea, la fel ca în intre prinderi, un j 
program de exerciții fizice oare 
destindă, să-i învioreze și chiar 
distreze pe 
mele două 
se știe că 
celelalte...

— Considerați că exercițiile fizice 
executate în recreația mare suplinesc 
joaca propriu-zisă din recreații a co
piilor ?

— Exercițiile fizice atrag, de regu
lă, pe elevi. Ați observat, probabil, 
că în toate datele, elevii și elevele 
O ---------

si-i 
pri- 
care

elevi. Mai ales după 
ore de curs, despre 
sînt mult mai grele decit ș

cit mai simple care să i'iiprmdi exer- | 
eiții practicate chiar în clase (ca te- 5 
restrele deschise), pe culoare (acolo a 
unde este posibil), in curțile șcalilor j 
(■cînd condițiile atmosferice vor per- >< 
mite). j

Cum justifică organele de resort s 
aeeasdă viteză de... melc in promo- I 
varea unei acțiuni ale cărei roade : 
nici nu pot fi puse in discuție? Gene- S 
ralizarea introducerii recreației orga- R 
nizate este un lucra deosebit de fo- ? 
lositor și transpunerea ei în fapt, § 
trebuie reahzată tară înUrztere!

Adalgiza Radu, Camil Morțtm, 
Opreseu, Gheorghe Predeecu

citi, 
Ion 
Ș. a.

De
adunare cu tot) nu durează mai mul/ 
de 5 minute. Or. recreația fiind de 
un sfert de oră, mei rămin zece mi
nute și pentru joacă...

Desigur, acesta este doar incepvtul. 
Un început promițător, pe care pla
nul de acțiune întocmit de catedra 
de educație fizică a Școlii medii «r. 7 
„I. L. Caragiale” îl va consolida și 
extinde, cu sprijinul • acordat fi mai 
departe de către organizația de par
tid șt conducerea școlii, de către co
mitetul U.T.M. fi asociația sportivă.

Recent a avut loc ședința de ana
liză a F.B. Oină. Raportul ți dis
cuțiile pe marginea activității «ra- 
petiționate desfășurate arrul trecut au 
scos în evidență o serie de constatări 
imbucurătoane în ceea ce privește 
dezvoltarea sportului nostru național. 
A crescut numărul de echipe, s-au 
organizat mai multe eoneursuri, în 
cadrul cărora s-au întrecut nume
roși tineri de la sate.

Demn de subliniat este ți faptul 
că majoritatea consiliilor regionale 
UCFS s-au ocupat de buna organi
zare a etapelor de mase ale compe
tițiilor republicane, „Cupa regiunilor" 
și campionatul R.P.R. la care au par
ticipat aproape 450 de echipe, dintre 
care o mare parte au fost înființate 
de curind. Astfel, formațiile G.A.C. 
Cîslău, Recolta Coteana, A.S. Bega 
Timișoara, A.S. Marea Neagră Con
stanța etc. s-au pregătit cu atenție 
și au reușit să dea o replică dîrză 
echipelor fruntașe. De asemenea, tre
buie menționat că toate regiunile 
au fost reprezentate la etapele su
perioare ale competițiilor republi
cane. De un frumos succes s-au 
bucurat jocurile din cadrul „Cupei 
agriculturii" și Spartachiada tinere
tului la care au participat peste 2 006 
de echipe. Aceste competiții au ofe
rit jocuri atractive, contribuind la 
popularizarea oinei în rindul mase
lor de tineri. O frumoasă activitate 
eompetițională a avui loc în special 
în regiunile Cluj, Ploiești, București, 
Maramureș, Banat, Galați și Dobro- 
gea, unde au avut loc și 
competiții organizate pe

Nu același lucru s-a 
despre regiunile Brașov, 
șana, Suceava, Bacău șî 
tonomă Maghiară, unde comisiile de 
specialitate sînt ca și inexistente. Ca 
urmare, în aceste regiuni activitatea 
eompetițională a fost slabă, etapele 
de masă ale unor competiții s-au des
fășurat la un nivel neeorespunzător, 
eu un număr mie de echipe, iar în 
unele locuri nici nu s-au organizat. 
Organele UCFS din regiunea Brașov 

1— de exemplu — au trecut peste 
etapa raională șî cea regională și au 
desemnat din... birou echipa care să 

„participe la faza superioară a cam- 
particișia bucuroși la aceste programe.r pionatului republican. Același lucru 
•r— - . pețpecuț Ș1 țn regiunea Bacău.

O activitate slabă s-a desfășurat 
șî în orașul București. Aici, în ul
timii ani, etapele de mase se rezumă 

1 numai la jocurile dintre două echipe : 
C.P.B. și Dinamo. Oare în Capitală 

Iau sînt posibilități de atragere a 
mai multor echipe pe terenurile de 
oină ? Ne amintim că în urmă cu 

|Cițtva ani, ia București, se desfă
șurau frumoase competiții școlare. 

.Este vremea ca tovarășii din comisia 
orășenească să renunțe la comodi
tatea și lipsa de interes pentru ac
tivitatea eompetițională la oină, 

i In cadrul ședinței de analiză a 
F.R.O. s-a mai arătat că o serie de 

I echipe fruntașe se prezintă la com
petiții nepregătite, nu caută să în
vețe toate elementele tehnice șî tac
tice care fac ca jocul de oină să fie 
dinamic și spectaculos. Așa stau lu
crurile la asociațiile sportive Avîntul 
Frasin, Minerul Săsar, Victoria Cris- 
tești — reg. Cluj și altele. O sene 
de jucători și chiar arbitri nu cu
nosc încă bine regulamentul jocului 
de oină. Din această cauză s-au ivit

Moi trebuie să ajungem ea toți eterii 
să practice un sport sau altul, pere-, 
trw a crește o generație sănătoasă, 
puternică. In celelalte recreații, elevii 
sînt liberi să-și petreacă timpul așa 
cum cred de cuviință. Cit privește tiu-’ 
rata „recreației organizate^, consider 
că cete 19 minute indicate de Mini*-' 
temi Invățimintulai tint totuși prea... 
lungi. Părerea mea este că rn 5—7 
«ritBte se pot executa toate exerci-^ 
țiile din program. Să nu răpim prea 
mult din timpul liber ci elevilor.

— Cum se achită elevele-instruc- 
tori de această misiune ?

— Deși sintem la începui de— 
drum, totuși sint mulțumită de felul' 
am eleveic mai mari conduc progra
mul Dar nu numai ații. Profesoarele^ 
care predau diferitele materii asistă 
la aceste programe iar uneori, dad| 
elevul-instructor lipsește, ele execută, 
exercițiile tot atit de bine. Cred că’ 
in scurtă vreme, aceste exerciții vori 
atrage și mai mult spre activitatea 
sportivă pe elevii școlilor noastre. ’

R. calarașamu

jă s<-i ajutăm ca lucrurile să se ta- 
drrpte cit asai cau-md. Ială-ne, deci, 
pe urmele celor două scrisori.

AL. ANDRONESCU-ONEȘTI .Tinerii 
fi lirstnicfi din orașul nostru nu au 
patat participa la nici un concurs de 
tir la anul I962~.

La Onești există 25 <!e asociații spor
tive, in cadrul cărora activează mii 
de tineri și vîrstniei. Mulți dintre ei 
și-au manifestat doriața de a practica 
tirul ca arata de sport. Mei întîi s-au 
adresat conducerilor asociațiilor lor 
sportive, a.
ori la ușa consiliului orășenesc UCFS 
mtrebînd ctud va avea loc un concurs 
de tir. Dar mereu primeau același răs
puns: „An avem momentan toate mate- 
rtalde necesare". Și 
vara, a venit toamna, 
și la Onești tot nu a 
promis.

Ss vedem de ce nu _ _
za atîta vreme întreceri de tir. In jurul 
orașului sînt coline unde pot fi ame
najate poligoane naturale, în magazia 
consiliului orășenesc UCFS se află 
unele materiale, iar ta localitate există 
specialiști. Cît despre concureați — aici

ION CHILIBAR—PITEȘTI : „Anul 
trecut am asistat la o tnttlnire de fot
bal între juniorii de la Rapid București 

apoi au bătut de nenumărate ce; din Slatina și am văzut că jucă
torii nu aveau unde să se echipeze. 
Credeam că varul și cărămizile depozi
tate tn curtea stadionului vor folosi 
la amenajarea unui frumos vestiar. Dar... 
Nu de mult, treburile m-au purtat din 
nou pe la Slatina și am văzut că varul 
și cărămizile stat șî azi neatinse".

Cu
este o
acum 
ciației 
comisiei regionale de fotbal, 
tenționa să suspende terenul fiindcă

uite așa a trecut 
a trecut anul 1962 
avut loc concursul 

s.au putut organi-

o serie de 
plan local, 
spus însă
Iași, Cri- 

Mureș-Au-

rxr

DOUA SCRISORI
nu mai vorbim ! Au lipsit doar armele. 
Acestea trebuiau să ajungă de multe 
luni la Onești, dar consiliul regional 
UCFS Bacău și-a uitat promisiunea. 
Credem însă că pînă la începerea nou
lui sezon, tovarășii de la consiliul re
gional UCFS au suficient timp să-și 
îndeplinească obligația.

NOTE CRITICE

vestiarul stadionului din Slatina 
poveste mai veche. Ea a început 

vreo trei ani cînd consiliul aso- 
sportive Oltul a dat asigurări 

care in- 

discuții la numeroase partide desfă
șurate anul trecut. O mare parte 
d:n vină revine colegiilor centrale de 
arbitri și antrenori din F.R.O., care 
nu ari făcut mai mmiic în această 
privință. Ele vor trebui să se ocupe 
îndeaproape de pregătirea cadrelor. 
Trebuie să se întocmească materiale 
tehnice de îndrumare pentru împros
pătarea cunoștințelor jucătorilor, 
instructorilor și arbitrilor și să se 
CMnpleteze regulamentul de joe cu 
noile modificări.

Pe baza critieîl'jr și propunerilor 
făcute eu prilejul ședinței, biroul 
F.R.O. a luat o serie de măsuri pen
tru îmbunătățirea activității viitoare. 
In acest an vor fi organizate în Ca
pitală și în alte orașe din țară jocuri 
demonstrative. Echipele fruntașe se 
vor deplasa la sate pentru a împăr
tăși din experiența lor formațiilor 
mai tinere. O atenție deosebită se 
va acorda etapelor de mase ale .cam
pionatului republican ți „Cupei agri
culturii". Va fi reeditat regulamentul 
de joc și o serie de materiale de 
îndrumare pentru activiștii și instruc
torii sportivi din țară. Colegiile cen
trale ale F.R.O. vor urmări și vor 
sprijini activitatea comisiilor regio
nale de oînă.

Credem că aceste măsuri vor con
tribui la popularizarea și la dezvol
tarea jocului de oină. Dar pentru ob
ținerea unor rezultate și mai bune 
este necesar ca toate comisiile de 
specialitate să desfășoare o activi
tate mai intensă, să se ocupe mai 
îndeaproape de organizarea a cît 
mai

organizarea a
multor competiții pe plan local*.

proF. EUGEN ȘENDRUC
vicepreședinte al F.R.O.
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că va amenaja această 
mai scurt timp. Și se

rtu are vestiar, 
încăpere în cel 
părea că oamenii stat hotărîți să se 
țină dc cuvmt. S-a turnat fundația, s-au 
adus nisip, cărămizi și scîndurl... Dar 
din motive pe care nu le cunoaște nici 
consiliul raional UCFS, lucrările au 
stagnat. Munca, începută de consiliul 
asociației Oltul, urma să fie terminată 
de conducerea asociației sportive Unirea. 
Se parc că nu s-a găsit în Slatina un 
zidar și un dulgher, pentru că mult 
așteptata cabină nu a apărut nici pînă 
azi. In schimb, cărămizile și celelalte 
materiale se deteriorează: de aproape 
trei ani stau în ploaie șî zăpadă.

Cu prilejul recentei conferințe anuale, 
vechiul consiliu, căci în actuala condu
cere a asociației sportive Unirea au fost 
cooptați tovarăși cu tragere de inimă 
pentru această muncă, a fost aspru 
criticat pentru neglijența și risipa care, 
s-a făcut cu materialele lăsate attta 
vreme în ploaie și zăpadă. Noua con
ducere și-a luat angajamentul că va 
termina vestiarul de Ia terenul de fotbal 
pînă Ia începerea sezonului de primă
vară. Să sperăm că acest angajament, 
va fi îndeplinit întocmai.

SPORTUL POPULAR
Nr. 4194 *-8-®!



Pirtia de tub teleferic, din Poiana Brașov, a fost luată pur și simplu cu asalt 
, de miile de iubitori ai schiului care, cu sufletul la gură, au urmărit desfășurarea 
ppalpiamtă a probei masculine de slalom sp -cial din cadrul concursului international

Campionatele republicane la probele nordice

HHMDBRL^ty

thipă turneul final al „CUPEI SPORTUL POPULAR”

JUNIOARELE Șl-MAI AL1^!^ U^NIO^RII CONFIRMA
• Întrecere echilibrată la fete, net avantaj in favoarea bucureștenilor la băieți
• BUCUREȘTI A CIȘTIGAT DETAȘAT „DERBIUL" CU BANAT • NOUTATEA TURNEULUI JUNIORILOR

POIANA BRASOV, 25 (prin telefon 
•ie la trimisul nostru). După cum ee 
*animțase initial, concomitent cu pro
bele de fond din cadrul concursului 
international s-a desfășurat o parte 
dintre întrecerile campionatelor re
publicane la probele nordice. La se
niori, titlurile au revenit și de data 
«ceasta reprezentanților clubului Di
namo Brașov și asociației Casa Ofi
țerilor Brașov. Dinamoviștii Dinu Pe
tre și Marcela Bratu au cucerit titlu
rile la 15 și, respectiv, la 5 km, iar 
Elena Tom și ștafeta C.O.B. (Drăguț, 

■^incu, Bărbășescu) pe cele din pro- 
-Jbele de 10 km și 3 x 10 km.

La sărituri speciale, campionatul 
■republican s-a disputat pe trambulina 
mijlocie și s-a bucurat de un frumos 

•succes de public. Titlul i-a revenit 
lui Florea Venea, care a manifestat 
o superioritate clară de-a lungul în
tregului sezon.

La juniori, majoritatea titlurilor 
le-au cucerit sportivii de la Tractorul 
Brașov. Remarcabilă și comportarea 
junioarelor de la Casa Ofițerilor Bra
șov.

Iată rezultatele tehnice la întreceri
le săritorilor și cele ale junioriior:

SĂRITURI SPECIALE SENIORI :
1. Florea Voin-ea (Dinamo) 218 puncte 
(52 și 54 m ; 2. Ștefan Burețea (Voin
ța Brașov) 213 p. (51,5 și 52 m) ; 3. 
Cornel Crăciun (Steagul roșu Brașov)

mH el; 11.', |: B»

„Tinerii noștri scrimeri au lăsat o impresie excelentă 
la concursul international de la Cracovia”...

Tinerii scrimeri romini au inaugu
rat cu un frumos succes întrecerile 
internaționale din acest an. Partici- 
pind la „triunghiularul” de la Craco
via, reprezentanții țării noastre au ocu
pat locul H, la egalitate de puncte 
cu prima clasată, echipa R.P.U. Apoi, 
în turneul individual, scrimerii ro
mini au ciștigat două titluri.

Unele amănunte in legătură cu 
concursul internațional de la Craco
via l^am putut afla in urma unei 
scurte discuții purtate cu tovarășul 
Ovidiu Chirață, conducătorul delega
ției. .

— Reprezentanții noștri — ne-a spus 
tov. Chirață — ou luptat cu multă 
ambiție pentru o se clasa pe un loc 
cit mai bun. Ei au dovedit o pregătire 
superioară cu care și-ou surprins ad
versarii. Numai ața a fost posibilă 
victoria. in trei probe, in confrunta
rea cu scrimerii țării gazdă ca și suc
cesul la spadă in intilnirea cu echipa
R.P. Ungare. In altă probă, tot in 
compania trăgătorilor maghiari — este 
vorba de floretă fete — am trecut 
pe lingă victorie. Am obținut totuși 
un scor egal 8—8, dar avind un tuș- 
averaj superior, sportivele maghiare 
au fost declarate învingătoare. In 
sfirșit, la sabie, dintr-un viciu orga
nizatoric a trebuit să susținem intil
nirea cu echipa R.P.U., concomitent 
cu evoluția floretiștilor noștri in 
compania celor polonezi. In acest fel, 
la sabie n-am putut beneficia de a- 
portui lui Drimbă, în mare formă, in 
acest turneu. Și totuși, am realizat 
10 puncte, fel ca și prima clasată, 

‘•echipa R.P. Ungare.
— în turneul individual, scrimerii

SPORTUL POPULAR 
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Foto: P. Romoșan

211,8 p. (53 șl 53 m); 4, Ion Colcer 
(Tractorul) 211 p.; 5. Eugen Kiss 
(Voința Odorhei) 205 p. ; 6. Ion Ciu- 
cudean (Dinamo) 203,3 p.

SĂRITURI SPECIALE, JUNIORI :
1. Ion Covaci (Voința Odorhei) 202 p.;
2. Ion Alexe (Dinamo) 196,7 p. ; 3. 
Mircea Dorobanțu (Dinamo) 193,7 p.

10 KM JUNIORI — CATEGORIA I:
1. Mihai Stoian (Tractorul) 43:47.0 ;
2. Gheorghe Cercel (Tractorul) 45:24,0;
3. Vasile Narea (Steagul roșu) 46:32,0.

5 KM JUNIORI CATEG. a II-a: 
1. Ionel Mirșa (C.O.B.) 24:10,0 ; 2.
Ion Funieru (Caraimanul Bușteni) 
25:00,0 ; 3. Gheorghe Dihoi (Dinamo) 
25:11,0.

3 KM JUNIOARE : 1. Rodica Stoian 
(Tractorul) 13:14.0 ; 2. Rodica Cimpoia 
(C.O.B.) 13:43,0; Eugenia Vișan 
(C.O.B.) 14:10.0.

3x5 KM JUNIORI ; 1. Tractorul 
(Cercel, Cojan, Stoian) lhl2:30.0 ; 2. 
Voința Brașov lhl4:48,0 ; 3, Dinamo 
lhl5:(».0.

3x5 KM JUNIOARE: 1. Tractorul 
(Rodica Stoian, Eugenia Boboc, Doina 
Boboc) 47:31,0; 2. C.O.B. 51:43,0; 3. 
Voința Sinaia 52:36,0.

Marți au loc probele de 3x5 km 
senioare și 30 km seniori, iar de joi 
pină duminică, in Bucegi, au loc 
probele alpine.

D. STĂNCLLESCU

noștri au ciștigat la floretă băieți și 
spadă și s-au clasat pe locurile 2 la 
celelalte probe. Așadar, un succes 
remarcabil... ,

— Adevărul este că puteam termina 
pe locul I in toate probele. La flo
retă fete, Ana Ene a evoluat insă 
inegal.

La sabie, Drimbă a „mers“ foarte 
bine reușind să termine turneul la 
egalitate de victorii cu sportivul ma
ghiar Kovbssy. A urmat un joc de 
baraj, in care Drimbă a avut perma
nent inițiativa, conducând cu regula
ritate (lO, 2-1, 3-1, 4-3). Cu puțină 
atenție din partea arbitrului, repre
zentantul nostru ar fi încheiat asaltul 
in favoarea sa.

— Ce-ar mai avea de făcut tinerii 
noștri scrimeri pină la apropiatul Cri
teriu mondial de la Gând ?

— Tinerii noștri scrimeri au lăsat 
o impresie excelentă in concursul in
ternațional de la Cracovia. Cu toate 
că n-a fost vorba decit de o între
cere cu caracter amical, totuși repre
zentanții noștri au evoluat cu mult 
simț de răspundere. In special Mari
na Stanca, L Drimbă, M. Tiu, Șt. 
Haukler promit să ne ofere multe 
satisfacții la Criteriul mondial al tine
retului, Timpul care ne mai desparte 
de acest important eveniment trebuie 
folosit insă cit mai chibzuit. Pină 
atunci, scrimerii noștri vor trebui, de 
pildă, să-și retușeze unele lipsuri, de 
ordin tehnic și tactic mai ales. Sin- 
tem convinși că sportivii noștri se 
por pregăti, in continuare, cu toată 
seriozitatea pentru ca la Criteriul 
mondial al tineretului să reprezinte 
cu cinste culorile patriei.

In istoria tinerei 'și valoroasei com
petiții a juniorilor și junioarelor s-a 
mai scris o pagină, consemnindu-se pe 
lingă numele noilor cîștâgători și cla
samentele ediției 1962—63 ;
JUNIOARE
1. S.S.E. Ploiești
2. Știința Babeș-Boiyaâ
3. Banatul Timișoara
4. Luceafărul Brașov

JUNIORI

1. C.S.Ș. București
2. S.S.E. Nr. 2 Buc.
3. C.S.M. Reșița
4. S.S.E. Timișoara

3300 26:17 6
CU. 3 2 0 1 34:28 4

3102 33:26 2
3 0 0 3 17:39 0

3 3 0 078:43 6 
3201 71:51 4
3102 48:83 2
3 0 0 3 54:74 0

Din capul locului se cuvine subli
niat că, in comparație cu edițiile pre
cedente, nivelul tehnic al turneului 
final de anul acesta a fost superior. 
Cele mai multe întâlniri, atit la ju
niori cit și la junioare, au prilejuit

„Cupa de iarnau

Etapa a II-a 
intercentre

Sîmbătă și duminică au avut loc trei 
intilniri, tur-retur, îh cadrul „Cupei 
de iarnă", etapa a II-a intercentre. 
Câștigătorii acestor partide, Tractorul 
Brașov (f), Știința București și Ști
ința Timișoara (m) s-au calificat în 
turneul final al competiției.

Iată cîtcva amănunte privind desfă
șurarea meciurilor :

BUCUREȘTI : STIINTA BUCUREȘTI
— ȘTIINȚĂ TG. MUREȘ (m) 24—17 
(12—7) și 15—18 (8—10). Bucurește- 
nii au luat un avantaj hotărîtor în pri
mul meci, cînd au jucat bine. Ei au 
avut • o apărare pusă la punct, iar 
atacurile rapide au găsit deseori des
coperită apărarea adversă. In a doua 
partidă, oaspeții au luptat mult pentru 
a întoarce balan;a în favoarea lor, dar 
nu au reușit să înscrie punctele nece
sare calificării in turneul final.

TIMIȘOARA : STIINTA TIMISOARA
— ȘTIINȚA CLUJ (m) 28—17 (15—8)
și 28—15 (14—6). Gazdele au fost
net superioare și au ciștigat la scor 
ambele întîlniri. Clujenii au avut o 
apărare cu multe fisuri. (Pain Veselia, 
eoresp.).

BRASOV: TRACTORUL BRAȘOV — 
VESTITORUL BUCUREȘTI (f) 14—10 
(8—7) și 16—10 (10—6). Victorii
mediate. Tractorul a obținut calificarea 
datorită acțiunilor ofensive mai clare. 
Ih ambele partide s-au înregistrat multe 
neregula-rități. mai ales din partea echi
pei bucureștene. (V. Popovici și Gh. 
Corcodel, coresp.).

Sinteți împotriva, driblingului?
A răspunde la această întrebare în

seamnă, implicit, a încerca să aduci 
oarecare lumină intr-un domeniu extrem 
de controversat și asupra căruia atît 
specialiștii și jucătorii, cit și o parte 
dintre iubitorii fotbalului și-au format, 
am putea spune, o părere preconocpută-

Nu este lipsit de interes faptul că 
actualizarea acestei probleme a • fost 
făcută mai ales după campionatul mon
dial din Chile (mai-iunie 1962). cind au 
început să se ridice voci tot mai hotă- 
rîte în favoarea driblingului, care, da
torită prestigiului mereu în creștere al 
jocului colectiv, fusese lăsat oarecum 
în umbră. Intr-adevăr, observatorii din 
întreaga lume, prezenți pe terenurile 
din Chile, n-au putut să nu înregistreze 
reapariția, sub forme noi, a acestui 
vechi procedeu tehnic.

Dar, ceea ce este mai semnificativ, 
printre apărătorii „driblingului" s-au 
înscris reprezentanții cei mai autorizați 
ai fotbalului sovietic — specialiști și 
foști jucători de mare notorietate — 
care ilustrează tocmai principiile jocului 
colectiv. In acest sens, găsim oportun 
să reproducem o serie de comentarii 
făcute după campionatul mondial.

Afitiel, maestrul emerit al sportului so
vietic, M. Tovarovschi, ajungea la ur
mătoarele concluzii :

„Indemînarea de a dribla La sigur pe 
unul sau doi adversari in zona de fina
lizare este unul din „procedeele de 
luptă împotriva apărării masate---

---Trebuic să formăm dribleri, să ino
culăm jucătorilor gustul pentru un 
dribling variat și fără greșeli, pentru 
deplasarea rapidă cu mingea" („Revista 
Fotbal", Moscova, nr. 29 din 22 iulie 
1962).

Fostul jucător din reprezentativa 
U-R-S-S-, S. Salnikov, astăzi antrenor și 
maestru emerit al sportului, făcea ur
mătoarele constatări :

„Fotbalul construit numai prin pase 
este uniform și permite ușor adversarului 
să se acomodeze și să găsească un an
tidot.

Combinarea pasei cu driblingul — 
iată cheia acțiunilor neașteptate, — ca
pabil să scoată din dispozitiv chiar pe 

spectacole frumoase, pasionante, care 
au ținut treaz—tot timpul — interesul 
spectatorilor. Credem că va rămine 
mult timp vie amintirea unor partide 
ca Știința Babeș-B yai Cluj—Bana
tul Timișoara (f), C.S.M. Reșița—S.S.E. 
Timișoara (m), S.S.E. Ploiești—Știința 
Babeș-Bolyaâ (f) și, mai cu seamă, 
C.S.Ș. București—S.S.E. Nr. 2 Bucu
rești (m).

In general, echipele finaliste au 
arătat că, datorită pregătirii făcute, 
știu ce vor pe teren. Din rindul lor 
s-au detașat cele două formații bucu
reștene de juniori C.S.Ș. și S.S.E. Nr. 
2, care au oferit constant jocuri bune, 
iar confruntarea dintre ele a prilejuit 
o adevărată demonstrație handbalis
tică, atrăgind aprecierile elogioase ale 
tuturor specialiștilor prezenți in sala 
Floreasca. Meciul acesta a plăcut, re
petăm ,prin lupta sportivă intensă și 
corectă, prin risipa de energie făcută 
de toți jucătorii, prin ritmul ridicat 
menținut tot timpul (in ultimele minu
te, echipele jucau aproape la fel de 
iute ca și la începutul partidei !...), 
prin fazele spectaculoase încheiate 
deseori cu goluri, prin dinamism și 
evoluție a scorului. A plăcut, însă, 
mai ales, prin noutatea tactică adusă 
de S.S.E. Nr. 2 ; Formația antrenată 
de prof. F. Spier a aplicat — cu suc
ces — apărarea „om Ia om“ pe tot 
terenul, din primul și pină in ultimul 
minut de joc ! Și nu a lipsit decit 
foarte puțin ca S.S.E. Nr. 2 să produ
că surpriza turneului, pentru că C.S.Ș- 
— o echipă cu experiența meciurilor 
grele — a fost totuși derutată

Echipa S.S.E. Ploiești, ctștigătoarea turneului de junioare

VIRGIL ECONOMU
cei mai inteligenți apărători-. („Fotbal" 
— august 1962).

„Driblingul este menit să schimbe rit
mul și caracterul jocului, să economi
sească forțele, să varieze tactica, să im
provizeze și, in sfirșit, să obțină vic
toria" („Sovietski Sport", nr. 20 din 24 
august 1962).

însăși Federația de fotbal din U.K^S., 
făcînd o amplă analiză a jocurilor din 
Campionatul mondial, ținea să-și fixeze 
următorul punct de vedere :

„Nu avem nevoie de cultul „stelelor*,  
dar avem nevoie de jucători care să fie 
obișnulți ca în momentele necesare să

DI S CU Ț I I
ia asupra lor riscul și .răspunderea pen
tru realizarea efortului colectiv".

După ce am reținut aceste conside
rente, vom încerpa , să răspundem la ur
mătoarele întrebări':

I. — Ce este driblingul ?
II. — Cum trebuie executat?

In. — Cînd își găsește justificarea? 
IV. — Cind devine dăunător?
V. — Cine urmează să utilizeze driblin

gul?
I. — După o definiție ajunsă clasică, 

„driblingul este arta de a conduce min
gea înainte, prin lovituri ușoare de pi
cior, în așa fel ineit ca să rămînă con
stant sub controlul jucătorului".

Reamintim că driblingul a constituit, 
chiar la începuturile fotbalului, proce
deul de bază «1 jocului, căruia, de alt
fel, i-a împrumutat și numele: „dribling 
gam^N (jocul prin dribling).

In acea epocă, driblingul, din proce
deu tehnic a devenit metodă de joc, — 
prima cunoscută în istoria fotbalului.

Sînt și astăzi citate numele unor vir
tuoși ai driblinngjlui : R. S. Vidol și 
A. F. Kinnaird, care, plecind cu mingea 
de la centru, reușeau să depășească, 
succesiv, 7—8 adversari și să înscrie, 
în acest mod, numeroase goluri. 

de această manevră tactică (neobi 
nuită ca aplicare permanentă chi. 
în partidele de seniori) și a fost 
un pas de înfringere. Numai calmi 
maturitatea în joc și omogenitatea < 
înclinat în ultimul minut, balanța 
favoarea formației C.S.Ș. spre mari 
decepție a învinșilor, care au cond 
timp de 50 de minute...

Vorbind despre acest meci, antr 
norul W. Helvig din Tg. Mureș r 
marca faptul că „intilnirea a depăț 
ca nivel tehnic multe jocuri de cat 
gorie A" și că „echipele bucureștei 
au fost net superioare celorlalte fin 
liste". De altfel, este interesant t 
arătat că „duelul" București—Ban 
s-a încheiat cu un bilanț concluden 
patru victorii și un scor general < 
112—57 în favoarea Bucureștiului.

In schimb, întrecerea echipelor < 
junioare a fost mai echilibrată. Ca 
C.S.Ș. la băieți, S-S-E- Ploiești — ca 
și-a confirmat eu acest prilej valo 
rea — a ciștigat pe merit competiți 
dar cu multe emoții și cu prețul uni 
eforturi susținute, pentru că a aV 
de trecut peste adversare redutabil 
Știința Babeș-Bolyai a fost o ad 
vărată revelație a acestei ediții, i , 
Banatul Timișoara — în ciuda faptul i 
că a prezentat o formație rădic 
schimbată — a dovedit reale călită 
— care-i deschid perspective frumoi 
se. Ambele au cedat la mare lup 
plrieștencelrr-

In concluzie, un turneu final foar 
reușit și de o calitate superioară.

PETRE GAȚU 
POMPILIU VINTILA

(Aceeași ispravă o reeditează, actua 
mente, faimosul Pele, care nu se mu 
țumește să dribleze pe toți adversari 
jucători de cîmp, dar și pe portar, aș 
cum a făcut' anul trecut, intr-un irr 
portant meci din campionatul Braziliei

Trebuie subliniat că driblingul h 
poate fi despărțit de fentă (mișcarea ir 
șelătoare cu corpul) „care are drept sco 
de a-l face pe adversar să creadă < 
vrei să execuți o altă acțiune decit acee 
pe care d săvârșești în realitate".

(De pildă, îi dai impresia că vrei s 
efectuezi o pasă, deși adevărata ir 
tenție este de a conduce, mai depart 
mingea).

In simbioză cu fenta, driblingul cor 
stituie și azi una din armele cele m< 
eficace pentru depășirea adversarulu 
Atunci cînd este utilizat judicios, el r( 
prezintă un înalt certificat de măiestr 
sportivă, de care nu se poate dispens 
nici un jucător de cîmp. Și în rindurJ 
spectatorilor, driblingul își găsește 
frumoasă apreciere, mai ales cind C( 
care-i utilizează reușește să ducă ac 
țiunea la bun sfirșit, adică să însor 
golul victoriei—

Printre jucătorii ale căror nume au rl 
mas in istoria fotbalului, ca „ași ai dril 
lingulUi", sint (din trecut) : Sindek
(Austria), Janda (Cehoslovacia), Meaz? 
(Italia), Paul Nicolas (Franța), Saros 
(Ungaria), Drake (Anglia), Demenâe 
Bobrov, Bescov, Simonian, Paiceadz 
(n-R-S-S-), iar de la noi : Guga (Un 
versitatea-Cluj), Mitty Niculescu (Venus 
Dinicu Georgescu (Tricolor), Silviu Bii 
dea și G. Ciolao (Ripensia), Petea Vilco 
(Venus^), Auer, Boratki și Ion Bogda 
(Rapid) etc.

Recent, s-au remarcat în arta driblii 
gului: Ivanov, Metreveli, Meshi (U.R.S.S. 
Kopa (Franța), Pele, Garrincha1), Ami

1) Despre acest excepțional jucător s 
spune — și el singur a confirmat-o 1 
povestirile-i autobiografice — că a ir 
vățat să dribleze de la o virstă fragț 
dă, pe cînd păștea vitele în pădurile di 
munții Anzj. Qu mingea, el obișnuia e 
ocolească arborii seculari, care const 
tuiau obstacole cel puțin tot atât de n< 
trecut, ca Masopust.



z »: U H .1 M,?tl FDTBHL

Aspect din crosul juniorilor de pe stadionul Dinamo

Foto: Gh. Amuza

Concursuri... rezultate

Jocuri amicule de pregătire
C.F.R. TIMIȘOARA

MOTOR TIMIȘOARA 3—1 (1—0)

NOTE
ELECTRO-

Feroviarii au făcut o utilă verifi
care în compania echipei Electromo
tor. Meciul a fost viu disputat, plin 
de faze spectaculoase, dovedind buna 
pregătire fizică a învingătorilor. 
Punctele au fost înscrise de Surdan, 
Dragoș și Ghergheli pentru C.F.R. 
și de Hupfl din 11 m pentru Electro
motor. (Ștefan Mart on-coresp.).

Vîlcee a susținut duminică de-abia 
primul meci. Echipa a dat dovadă 
de insuficientă pregătire fizică. 
Punctul victorios a fost înscris de 
Buică din 11 m.

Un turneu nesatisfăcător

DINAMO PITEȘTI FLACARA
MORENI 1—0 (1-0)

A. S. CUGIR — C.S.M. CLUJ
0—1 (0-0)

Ambele 
pregătite 
Piteștenii 
linia 
ocazii. 
Lovin
regional).

echipe s-au dovedit bine 
din punct de vedere, fizic, 
au dominat mai mult dar 
de atac a ratat multelor

Unicul gol a fost înscris de 
(min. 30). (Al. Momete-coresp.

• La sfîrșitul acestei săptămîni sala 
Floreasca II va fi „teatrul** de desfă
șurare a întrecerilor din cadrul concursu
lui republican al seniorilor pe teren a- 
coperît. La această tradițională întrecere 
și-au anunțat participarea numeroși atleți 
fruntași.

• Sala de sub tribuna principală

• In cadrul unui recent concurs des
fășurat în sala Școlii medii nr. 4 din 
Galați au fost realizate cîteva rezultate 
interesante: fetițe (născute 1949): lun
gime; L. Crăescu și M. Stănescu 3,80; 
25 m: S. Lepădatu 4,2; junioare II: 
25 m: M. Panaite 3,9; 26 mg: M. Panaite 
4,6; greutate (3 kg): El. Lefter 11,30; 
junioare 1: 25 m: S. Enache 4,0; 27 mg: 
S. Enache 4,6; greutate (4 kg): D. We
ber 10,35; juniori 11: 25 m: C. Prihoțiu 
3,7; greutate (5 
juniori 1: 25 m: 
tate (6 kg): Al. 
ȚESCU-coresp.).

kg): St. Palade 11,20;
I. Jiudiceanu 3,6; greu-
Marin 11,90. (D. GUI.

• După cum am mai anunțat, în 
ziua <le 10 martie se vor desfășura la 
Craiova întrecerile finale din cadrul cam
pionatelor republicane de cros, individual 
și pe echipe. Cele mai multe dintre re
giuni și-au ținut, încă de astă toamnă, 
campionatele în urma cărora au fost de
semnați participanții de la Craiova. Re
cent a avut loc la Galați etapa regională 
a campionatelor de cros. Iată cîștigă- 
torii: junioare: S. Gîță—echipe Speranța 
Galați; juniori: P. Caravacv—SSE Foc
șani; senioare: P. Bălan—SSE Galați; 
seniori—Gh. Ungureanu (CSO Brăila)— 
AS Focșani.

a 
stadionului* Dinamo a găzduit duminică 
un reușit concurs — dotat cu „Cupa 
Dinamo** — la care au luat parte nu
meroși atleți bucureșteni și ploieșteni. 
La sfîrșitul întrecerilor, dominate cate
goric de dinamoviști, trofeu] pus în joc 
a rămas în posesia Organizatorilor. Cla
samentul general: 1. Dinamo 225,5 p: 
2. Voința 83 p; 3. Progresul 68,5: 4. 
Steaua 47 p; 5. Olimpia 45 p ele. Iată 
cîteva din cele mai bune rezultate înre
gistrate cu acest prilej: BĂRBAȚI: 50 m: 
V. Popescu. (D) 5,8 — record de sală 
egalat; Al. Tudorașcu (Met.) și M. Za- 
haichievici (D) 5,9; lungime: M. Zaharia 
(Rapid) 6,52; E. Vasilescu (D) 6,49;
P. Marcu (Met.) 6,37; greutate: D. 
Serafim (D) 13,50; L. Kotlar (D) 12,01; 
Gh. Buliga (Unirea) 11,60; FEMEI : 
50 m: V. Ticu (D) 6,8; V. Mărculescu 
(D) 6,9; Ec. Moscu (D) 7,2; lungime: 
M. Bolea (D) 5,11; P. Nedelca (D) 5,01; 
greutate: A. Gurău (Prog.) 13,97; C. 
Stan (Voința) 10,27.

Pe programul ’competiției au mai fi
gurat întreceri la marș și la cros : 3 km 
marș: D. Roateș (D) 14:45,0; L. Caraio- 
sifoglu (D) 14:45,2; D. Bogdan (D) 
15:08,0; cros: junioare—800 m : D.
Bîrsan (D) 2:59,0; M. Gheorghe (D); 
juniori — 2 500 m: C. Tatu (CSS) 
7:08,0; Gh. Glodea (OL); senioare — 
1000 m: N. Moraru (D) 4:28,0; I. Pa- 
velescu (D); seniori — 4 000 m: C. 
Grecescu (D) 11:11,0; N. Mustață (D) 
11:12,0 (acesta practică atletismul numai 
de cîteva luni și se dovedește un real 
talent). NICOLAE D. NICOLAE-coresp.

Ambele echipe au furnizat un joc 
de calitate. In prima repriză, gaz
dele au dominat categoric, superio
ritate concretizată în raportul de 
comere : 11—1. In repriza a Il-a
Nedelcu șutează sec din careul de 
16 m 
nilor. 
apără 
mine
coresp.).

aducînd astfel victoria cluje- 
După acest gol, oaspeții se 
supramimeric și rezultatul ră- 
neschimbat. (Mihai Vîloeanu-

PROGRESUL BRAILA POIANA
ClMPINA 2—2 (0—1)

A fost o partidă dinamică. Tere
nul înghețat a influențat execuțiile 
tehnice. Progresul a dominat peste 
60 m-in., dar atacul său a fost ine
ficace. Raport de comere : 14—0
pentru Progresul. Au marcat Opri- 
șan (min. 52) și Ba nu (autogol, min 
89) pentru Progresul și Nanu (min. 
2) și Pantici (min. 72) pentru Poiana. 
(Gr. Rizu-coresp).

UNIREA RM. VlLCEA — METALUL
REG. PLOIEȘTI 1—0 (0—0)

Tn timp ce multe echipe din cate
goria B se află la al 3-lea sau al 
4-lea joc de verificare, Unirea Rm.

Dc la f. P. fotbal
la cunoștința tuturor an- 
fotbal că viza carnetelor 

pe anul 1963 se va face

Se aduce 
trenorilor de 
de antrenori 
de către Comisia pentru pregătirea și
perfecționarea cadrelor de antrenori din 
cadrul Consiliului General UCFS 
la data de 1 aprilie 1963.

In acest scop carnetele vor fi 
mise de către colegiile regionale 
antrenori pe bază de borderou,
Consiliile Regionale UCFS pe adresa 
Federației Romîne de Fotbal.

pînă

tri
ck

prin

IND.GAZ METAN MEDIAȘ
SlRMEI C. TURZII 1—0 (0—0)

o vic- 
înfrîn- 
scoruri

nemul- 
pe sus- 
pe toți 
noi. In 
turneu-

Desfășurarea jocului i-a arătat pe 
medieșeni bine pregătiți din punct 
de vedere fizic iar pe jucătorii de 
la Cimpia Turzii mai buni tehnicieni. 
La ambele formații liniile de atac au 
lăsat mult de dorit. A înscris Matei 
(min. 65). (D. Vintilă-coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — VOINȚA
TÎRNAVENI 8—0 (4—0)

Deși terenul a fost moale, jucătorii 
mureșeni s-au mișcat cu ușurință, 
dovedind astfel o bună pregătire fi
zică. Cele opt goluri 
de Fodor (2), Vigh, 
Bartoc. Vass și Nagy. 
regional).

au fost înscrise 
Gartner, Iozsi, 
(I. Pănș-coresp.

Programul

să 
Și cu

cit

rildo (Brazilia), Gento (Spania); iar de 
la noi: Ion Ionescu, Ozon, Constantin, 
Pîrcălab, Raksi, etc.

II. — Cum trebuie executat driblingul?
Dar și driblingul, spre a deveni cu 

adevărat cartea de vizită a unui necon
testat „maestru" trebuie să îndeplinească 
unele condiții :

a) Să fie efectuat cu aceeași abilitate 
cu ambele picioare ;

b) jucătorul care conduce mingea 
posede o mare viteză de deplasare 
reacție, spre a nu fi ajuns și oprit, 
ușurință, de către adversar;

c) direcția pe care aleargă să fie 
mai mult perpendiculară pe poartă.

Un exemplu tipic de dribling in viteză 
și direct spre poartă, trebuie să ni-1 
ofere jucătorul care, intrînd în posesia 
mingii la circa 30 metri de poarta ad
versă, urmează să țîșnească în adîncime 
și prin driblarea unuia sau a mai multor 
adversari, 
favorabilă

In ceea 
driblingul 
partea interioară, cît -și cu cea exte
rioară a bocancului ’ '
cea dinții).

Jucătorii de clasă 
mingea și cu vîrful 
oului care lovește o 
aceasta, un fuleu natural, care îi ajută 
să nu diminueze cu nimic viteza de de
plasare.

Tot acești mari jucători mai obișnuiesc 
ca în prima fază a driblingului să nu 
utilizeze viteza maximă, la care fac apel 
numai în clipa cînd sînt pe punctul de 
a fi atacați. In acest fel, ei produc sur
priza și pun în derută pe adversari.

O altă condiție esențială pentru efi
ciența driblingului este de a proteja 
mingea cu corpul. In felul acesta, ad
versarul este obligat să atace întîi pe 
jucător și apoi mingea, puțind da naș
tere la faulturi chiar în suprafața de 
pedeapsă, cu consecința lor fatală: pe- 
nalti-ul.

Pe plan tehnic, se mai recomandă ca 
în timpul când driblează, jucătorul să 
imprime mingii un efect de ,,retro", care 
face ca ea să se oprească îndată ce 
atinge pămîntul. Prin acest procedeu, 
ced din tribună au impresia că mingea

să-și creeze o poziție 
de șut.
ce privește execuția 

poate fi efectuat

cit mai

tehnică, 
atît cu

(mai frecvent cu

reușesc să conducă 
gheței, întocmai ta- 
bilă, realizînd prin

este „legată" de piciorul celui ce-o con
duce.

IU. — Cînd Iși găsește justificarea 
driblingul?

Din însăși experiența terenului, s-a 
ajuns la concluzia că anumite situații 
reclamă luarea jocului pe cont propriu, 
recurgîndu-se la dribling.

Printre acestea, pot fi enumerate ur
mătoarele i

a) necesitatea de a evita un adversar 
inoportun (în orice parte a terenului);

b) criza de timp și de spațiu, in care 
se află posesorul mingii ;

c) nevoia de a se orienta pentru a face 
o pasă;

d) lipsa unui coechipier demarcat;
e) evitarea atacului unui adversar;
f) în acțiuhile pe aripi;
g) cerințele ck Coordonare 

impuse „dispecerilor";
h) în fazele de finalizare, 

exclusiv de „legea gelului".
IV. — Cînd este dăunător
Dar driblingul devine de-a

a jocului

dominate

driblingul?
___  ___ __ w__ ___ _____ i dreptul 

dăunător dacă este' utilizat în propria 
suprafață de pedeapsă, unde, într-o 
egală măsură sînt interzise chiar și 
pasele între apărători.

Restricția de a se folosi de 
este menținută șl pentru zona 
gătire a atacurilor, adică la 
terenului și pe orice porțiune 
părtată de poarta adversă-

O altă recomandare, ce trebuie făcută 
cu insistență, este aceea de a nu con
duce mingea în dribling în nici o si
tuație, în care poate fi efectuată o 
unui coechipier demarcat și mai 
plasat.

Deci, jucătorul care înțelege să . 
lungească driblingul peste această li
mită, intră în categoria celor ce aduc 
prejudicii propriei lor echipe.

„A nu dribla inutil" este de altfel una 
din prescripțiile cele mai categorice ale 
fotbalului modern.

S-a constatat că driblingul excesiv nu 
poate duce decît la enervarea partene
rilor și a spectatorilor, iar, în cele mai 
multe situații, la pierderea mingii. In 
cazul cel mai fericit în care n-a pier- conducerea

dribling 
de pre- 
mijlocul 
mai de-

pasă 
bine

pre-

dut-o, jucătorul care a condus mingea 
mai mult decît trebuie, nu mai poate 
realiza, în final, decît un șut anemic, 
care va fi ușor apărat de către portar.

Deci, toți cei ce sînt tentați să pre
lungească peste măsură driblingul, nu 
pot găsi aprobarea nici a coechipierilor, 
care, prin frînarea jocului sînt amenin
țați să intre în ofsaid, și. cu atît mai 
mult a miilor de spectatori, care Înțeleg 
să vină pe stadion spre a urmări evo
luția unei echipe bine sudate, iar nu 
acțiunea sterilă a unei „vedete-.

V. — Cine este îndreptățit să utilizeze 
driblingul?

Fiecare dintre jucătorii de dmp — 
deci cu excluderea portarului — trebuie 
să fie in măsură de ..................... *
mei mult sau mai 
timpul unei partide.

Această frecvență 
primul rind, de măiestria jucătorului 
în al doilea, de rolul ce-1 are in echipă.

Prin înseși sarcinile lor, fundașii care 
sînt chemați să îndepărteze, înainte de 
toate, pericolul din fața porții, vor 
evita driblingul, pentru a nu crea si
tuații neplăcute pentru echipa lor.

Mijlocașii îl vor folosi cît mai puțin, 
ei fiind factorii care asigură stăpinirea 
jocului la centrul terenului, unde fazele 
sînt construite, de regulă, prin pase 
rapide, date „la întâlnire".

înaintașii avi nd obligația ca în zona de 
finalizare, să ia jocul pe cont propriu, 
trebuie să recurgă la dribling cit 
des.

Cu ajutorul acestui procedeu, ei 
putea scoate din dispozitiv unul 
mai mulți r" * " *
(zone libere) să 
pentru a înscrie 
rabile.

Driblingul este 
multă insistență, . .
prin specificul poziției lor, au datoria 
să conducă mingea pentru a-și depăși 
adversarii. Ajungând în fața porții, ei 
vor șuta la gol, sau vor face o pasă 
unul coechipier („în cruciș" sau ^îna
poi"), deschizând prin aceasta unghiuri 
neprevăzute de tragere.

Intr-o egală măsură, driblingul trebuie 
să constituie arma de predilecție a ata
cantului care, aleagă" sau construiește 
jocul. Posesor al unei mari maturități 
tactice, coordonatorul are«evoie să aibă 
în același timp și o artă desăvîrșită în 

mingii. Obiectiv principal

a utiliza driblingul 
puțin frecvent.

este stabilită.

in

în 
și

mai

vor 
sau 

adversari și, creind breșe 
” țîșnească spre poartă, 

goluri cît mai impa-

recomandat, cu mai 
celor două aripi, care.

Cu jocul susținut duminică Ia 
Suboți ța, echipa Petrolul Ploiești 
și-a încheiat turneul de o lună 
de zile, întreprins în Liban, Irak, 
Grecia și Iugoslavia. Rezultatele 
obținute de ploieșteni îtn acest 
turneu sînt nesatisfăcătoare, mai 
ales că în ultima parte a turneu
lui, în țările europene, adică 
acolo unde de fapt Petrolul a în- 
tîlnit adversari mai de valoare, 
bilanțul este foarte slab : 
torie, un meci nul și trei 
gerl, dintre care două la 
severe.

O asemenea comportare 
țumește profund nu numai 
ți^iătorii acestei echipe, ci 
iubitorii fotbalului de la 
mod normal, spre sfîrșitul
luă, echipa trebuia să se prezinte 
dân ce în ce mai bine, ca urmare a 
pregătirii treptate acumulate de 
Ia un joc la altul. Aceasta era 
și rațiunea turneului, Petrolul 
urmind să se prezinte cît mai 
bine pregătit la jocul cu Ferenc- 
varos din cadrul „Cupei orașelor- 
tîrguri4*. In realitate însă, echipa 
a mers din ce în ce mai slab, 
ceea ce duce în mod firesc la 
concluzia că jucătorii ploieșteni, 
antrenorii și conducătorii nu au 
privit cu tot simțul de răspundere 
și cu toată seriozitatea acest 
turneu. Să nu uităm că ploieș- 
tenii n-au reprezentat în Grecia 
și Iugoslavia numai culorile clu
bului, ci și fotbalul nostru.

Comportarea echipei Petrolul în 
acest turneu trebuie supusă unei j 
serioase analize din partea fede- ? 
rației și a secției clubului res- | 
pectiv. J

returului
campionatului categoriei B

ETAPA I : 31.01.1963
Minerul Baia Mare—A.S.A. Crișul Oradea 
Jiul Petrila—Arieșul Turda
Recolta Cărei—Vagonul Arad 
C.S.O.Timișoara—Unirea Dej 
C.FJL IRTA Arad—A.S. Cugir
Ind. Sirmei C. Turzii—Mureșul Tg. 
C.S.M. Cluj—A.S.M.D. " '

ETAPA A II-A
Vagonul Arad —Ind.
A.S.A. Crișul Oradea—C.S.M. 
vArieșul Turda—C.F.R. IRTA

Satu
7. IV.
Sirmei

M.
Mare
1963
C. Turzii 

Cluj
_____ __________ __ Arad
Mureșul Tg. Mureș—Recolta Cărei 
ASMD Satu Mare—C.S.O. Timișoara 
Unirea Dej—Minerul Baia Mare 
A.S. " *Cugir—Jiul Petrila

ETAPA A ni-a: 14.IV.1963
Cugir—Arieșul Turda 

Sirmei C. Turzii—ASMD Satu Mare
A.S.
Ind.
C.S.M. Cluj —Vagonul Arad
C.S.O. Timișoara—Jiul Petrila 
Recolta Cărei—Unirea Dej
A.S.A. Crișul Oradea—Mureșul Tr. Mureș
C.F.R. IRTA Arad—Minerul Baia Mare

ETAPA A IV-A : 21.IV.1963
Mureșul Tg. Mureș—C.S.O. Timișoara 
C.F.R. IRTA Arad —A.S.A. Crișul Oradea

al atacurilor adversarului, acest con
structor nu poate ieși învingător din 
multiplele dueluri pe care le are cu ad
versarii. decît prin abilitatea de a con
trola mingea, prin ritmul sincopat ce-1 
imprimă acțiunilor, prin ruperi de ca
dență, dar. mai ales, prin virtuozitatea 
driblingului și a fentei.

CONCLUZII

Constatările expuse mai sus duc la o 
singură concluzie :

Driblingul trebuie indus, la loc de 
cinste, printre procedeele de ordin teh
nic, eu mari efecte tactice, ale fotba
lului modern. Bineînțeles, ținind seama 
de rezervele și prescripțiile enumerate 
pină acum.

La toate acestea, urmează a fi res
pectate încă-două condiții fundamentale:

1) driblingul să nu devină pentru
,«asul* ce-j utilizează un mocit dc înfu
murare. pentru a-1 transforma din mij
loc tn aeop. ceea ce duce “
jocului individualist ;

2) acest procedeu tehnic 
aer riciui colectivului, spre 
nici o fisură in Mocni 
echipei.

Combinat cu pasa precisă și „mascată", 
— driblingul constituie complementul 
direct al acesteia în străpungerea apă
rărilor supranumerice. Prin el se pune 
în relief inițiativa personală și fantezia 
creatoare a jucătorului in găsirea solu
țiilor tactice.

Deci, antrenorii noștri au datoria de 
a nu neglija această minunată armă în 
prinderea pe picior greșit a adversa
rului. Exercitarea driblingului trebuie 
făcută în cadrul orelor de antrenament, 
și în afara lor, cu condiția ca pe teren 
să fie instalate jaloane și siluete, care 
să permită jucătorilor să-și desăvâr
șească abilitatea. întocmai schiorilor la 
slalom. Pentru că, mai mult ca orie* 
alt procedeu, driblingul reclamă o gamă 
cît mai variată și mai complexă de 
mișcări, spre a nu da voie adversarilor 
să depisteze intențiile atacantului. A- 
ceasta necesită din’ partea „driblerului" 
o tehnică fără cusur, dar și un orizont 
tactic cît mai larg.

Prin utilizarea rațională a driblingului 
și prin integrarea ’ lui în principiile 
jocului colectiv și constructiv, fotbalul 
r>u va avea decît de cîștigat, atît în 
ceea ce privește calitatea, cit și eficiența.

La exagerarea

să fie pus in 
a nu se crea 
funcțional al

seria a lll-a
Jiul Petrila—Recolta Cărei
Arieșul Turda—C.S.M. Cluj
Minerul Baia Mare —Vagonul Arad 
Unirea Dej—Ind. Sîrmei C. Turzii 
ASMD Satu Mare—A.S. Cugir

ETAPA A V-A : 28.IV. 1963

Jiul petrila—A.S.A. Crișul Oradea 
A.S. Cugir—Recolta Cărei
Mureșul Tg. Mureș—Unirea Dej
Ind. Sirmei C. Turzii—C.F.R. IRTA Arad 
C.S.O. Timișoara—C.S.M. Cluj
Minerul Baia Mare—A.S.M.D. Satu Mare 
Vagonul Arad—Arieșul Turda

ETAPA A VI-a: 5.V.1963

Cărei—Minerul Baia Mare 
Turda —Ind. Sîrmei

Cluj —Jiul Petrila 
Crișul Oradea—C.S.O.

----------- IRTA

Recolta 
Arieșul 
C.S.M. 
A.S.A.
Vagonul Ârad—C.F.R.
Unirea Dej—A.S. Cugir 
A.S.M.D. Satu Mare—Mureșul

C. Turzii

Timișoara 
Arad

Tg. Mureș
ETAPA A VII-A : 12.V.1963

C.S.M. Cluj—Ind. Sirmei C. Turzii
A.S. Cugir—Vagonul Arad
Arieșul Turda —C.S.O. Timișoara 
Muieșul Tg. Mureș —Minerul Baia Mare 
A.S.A. Crișul Oradea—Recolta Cărei 
C.F.R. IRTA Arad—ASMD Satu Mare 
Jiul Petrila—Unirea Dej

ETAPA A VIU-A: 19.V. 1963
Mureșul Tg. Mureș—C.F.R. IRTA Ar«d 
Minerul Baia Mare—Arieșul Turda
Ind. Slanei C. Turzii—AS A Crișul Oradea 
Vagonul Arad—Jiul Petrila
Unirea Dej—C.S.M. Cluj
C.S.O. Timișoara—A.S. Cugir 
Recolta Cărei —A.S.M.D. Satu Mare

ETAPA A IX-A: 26. V. 1963

ASMD Satu Mare—Unirea Dej
ASA Crișul Oradea—Vagonul Arad 
Arieșul Turda—Mureșul Tg. Mureș 
C.F.R. IRTA Arad—C.S.M. Cluj 
Recolta Cărei—C.S.O. Timișoara 
Minerul Baia Mare—Jiul Petrila 
A.S. Cugir—Ind. Sirmei C. Turzii

ETAPA A X-A : 2.VI. 1963
Arieșul Turda—A.S.A. Crișul Oradea 
C.S.O. Timișoara—C.F.R. IRTA Arad
Ind. sîrmei C. Turzii—Minerul Baia Mane 
A.S. Cugir—Mureșul Tg. Mureș
Vagonul Arad—Unirea Dej
C.S.M. Cluj—Recolta Cărei 
Jiul ' ' 'petrila—A.S.M.D. Satu Mare

ETAPA A XI-A: S.VI.1M3
Sirmei C. Turzii—C.S.O. TimișoaraInd.

Unirea Dej—Arieșul Turda 
A.S.A. Crișul Oradea—A.S. Cugir 
Minerul Baia Mare—CSM Cluj 
C.F.R. IRTA Arad—Recolta Cărei 
Mureșul Tg. Mureș—Jiul Petrila 
ASMD Satu Mare—Vagonul Arad

ETAPA A XII-A : 10.VI. 1903
___

C. Turzii
Vagonul Arad—Mureșul Tg. Mureș 
Recolta Cărei—Ind. Sirmei ~ 
Arieșul Turda—ASMD Satu Mare 
C.S.O. Timișoara —Minerul Baia Mare 
C.S.M. Cluj—A.S. Cugir
A.S.A. Crișul Oradea—Unirea Dej 
Jiul Petrila—C.F.R. IRTA Arad

ETAPA A XIII-Aî 23.VI.1963

Recolta Cărei—Arieșul Turda
Mureșul Tg. Mureș—C.S.M. Cluj
Vagonul Arad—C.S.O. Timișoara 
Ind. Sîrmei C. Turzii—Jiul Petrila
Unirea Dej—C.F.R. IRTA Arad
A.S. Cugir—Minerul Baia Mare
A.S.M.D. Satu Mare—ASA Crișul Oradea



Zi „plind." la bazinul Floreasca
ODIHNA ȘI TRATAMENT

IN FRUMOASELE NOASTRE STAȚIUNI BALNEARE
O DEMONSTRAȚIE (TELEVIZATĂ) REUJITĂ • 500 DE ELEVI (DIN 56 DE ȘCOLI) LA STARTUL CONCURSU- ♦ 

LUI DE SELECȚIE • NOU RECORD DE SALĂ: ZOE REZHICEHCO 1:2J,B flOO m B*A5j

15,87 pct. JUNIORI II, cat. a II-a: ♦ 
1. M. Munteanu (Progresul) 75,25 pct. ; X 
cat. a III-a : 1. I. Iliescu (S.S.E. 1) ♦ 
75.49 pc. ; cat. a IV-a: 1. M. Popa.». 
SJS.E. 1 55,08 pct.; cat. a V-a: 1. P. ♦ 
Preoteasa (Progresul) 37,84 pct.; cat. X 
a Vl-a: 
20,99 pct.
1. Rodiea 
COPII I, 
Treistaru 
a V-a : P. Marin (C.S.Ș.) 45,08 pct. ; 4 
cat. a Vl-a : N. Mihalache (Progresul) Ț 
16,83 pct. COPII, fete, cat. a V-a:l
1. Rodiea Popescu (S.S.E. 1) 3434 pct. ; X
cat. a Vl-a: 1. Ștefania Bolovâneanu 4 
(S.S.E. 1) 18,46 pct. COPII, cat. a II-a, ♦ 
băieți cat. a V-a: 1. C. Nedelcu>
(C.S.Ș.) 37,13 pct. ; cat. a Vl-a: F. ♦ 
Petrov-ci (Progresul) 16,87 pct. CO-4. 
Pil, cat. a II-a, fete cat. a V-a: 1. ♦ 
Magda Strîmbeanu (S.S.E. 1) 23,27 pct.; X 
cat. a Vl-a: 1. Roxana Dobrotă 4 
(S.S.E. 1) 6,95 pct. CLASAMENTUL * 
GENERAL : 1. Progresul 1884,21 pct. ; 4
2. Rapid 040.09 pct. : 3. SJ5.E, 1 451,89 ♦
pct. ; 4. CJS.Ș. 258,45 pct. ; 5. Steaua 4 
91,64 pct. T

în cadrul campionatului Capitalei, Ț 
înotătorii fruntași din cluburile biucu-ț 
reștene au făcut o primă verificare Ț 
a posibilităților lor în stadiul actual x 
de pregătire. Cel mai bun rezultat a f 
fost realizat la 100 m bras fete de X 
Zoe Reznîcenco (C.S.Ș.) Timpul rea- 4 
lizat de ea (1:23,8) constituie un nouȚ 
record de sală.. de junioare cat. a II-a 4 
(vechiul record (1:25,6) aparținea Sazj- Ț 
de- Iordan-Grințescu). Iată rezulla-ete:I 
SENIORI, 100 m liber: 1. M. CăprăreseuȚ 
(Steaua) 1:02,6-; 2. G. Cociubat (D-ita X 
mo) 1:02,6; 3. V, Maxim (Steaua) 1:04,0; 4 
în afară de concm-s: Em. Voicu (Di- I 
namo) 1:00,4. 100 m spate: 1. Gh. 4 ' 
Trohani (CS.Ș.) 1:11,2. 100 m delfin ,-ț.
1. Em. Voicu (Dinamo) 1:09,5; 2. Fr. 4 _ ~__ ____ ______ ___ *__  __
F(ilop (Steaua) 1:M,1. 400 m lib^r: l.Ț latasaray (Turcia) care vor avea loc 
D, Camio^chi (Steaua) 5:0'45; 2. la sala Floreasca miercuri 27 febr.
Nagy (Dinamo) 5:10,9. 1^ m brQS.T-.c. Biletele eu seria 203 vîndute an- 
1. L CQod-escu (Steau-) 1:JL5.,5. FETEfJX terior .sînt valabile la această com- 
100 m liber: 1. Vasilica Rotaru (Di- r petiție.
namo) 1:^^,22; 2. Cristina Balaban-4 In ziua competiției se găsesc bile- 
(Dinamo) 1:09,2. 100 m delț^in: 1. Ga-1 te l- casa s^1-- Floreasca. 
briela Tărnăuceanu (C.S.Ș.) 1:24,3; 2. Ț 
Monica Munteanu (Rapid) 1:31,3. ă0^ 
libi^r: 1. Măriuca Rotaru (Rapid) Ț
5:42,2. 100 m bras: 1. Zoe Reznicenco4 Informați- 
(C.S.Ș.) l:23,8-record de sală la ju-Ț 
nioare cat. a II-a ; 2. Sanda Iordan- * Plnă la 
Grințescu (Dinamo) 1:27,1; 3. Cristinaf asociațiile sportive pot încheia con- 
Balaban (Dinamo) 1:29,5. 100 m spate: x tracte pentru rezervarea de Mfte i
» . rm , . 4 n 4jocurile de fotbal ce se vor desfă-
1. Anca T.rohan- (C.S.Ș.) 1:18;5 ; 2-.x ?ura aeegt an pe stadioanele „23
Ingrid Ungur (Steaua) 1:19,0; 3. Mo-Ț August" și „Republicii". Informații 
n-ca Dimesscu (C.S.Ș.) 1:25,2. ♦ la sediul întreprinderii, str. V. Con

X ta nr. 16, telefon LL7.9.70; interior 
GHEORGHE CIORANU — coresp.ț 116 sau 186.

înainte de start, micii concurenți — parrtcipanfi la concursul de selecție organi
zat de Școala sportivă de elevi nr. 2 — uscaltă sfaturile antrenorului 

" ’ Sattwtri

(Progresul) 37,84 pct.; cat. x
1. F. Mănăstireanu (C.S.Ș.) 4 
JUNIOARE H, cat. a V-a:♦ 
Mihalca (S.S.E. 1) 13,38 pct. 4 
băieți cat. a II-a : 1. J. t 

(Progresul) 82,75 pct.; cat.L

Alexandru

Duminică a fost zi plină pentru 
natație. Seria concursurilor a Început 
cu o competiție cu caracter de popu-

Luni 4 martie

Se deschide 
centrul de gimnastică 

pentru copii
Federația romînă de gimnastică 

organizează începînd din ziua de 
4 martie, la sala fie gtmaastăeg 
de la ștrandul Tineretului, cen
trul de gimnastică pentru copii, 
in vederea acestei acțiuni vinerj 
1 și sîmbătă 2 martie, de la ora 
16, la ștrandul Tineretului are 
loc vizita medieadă obligatorie 
pentru toți eopiii însoriși. VSnae-i 
se vor prezenta copiii ale căror 
nume încep cu literele de la A 
la O, iar «Îmbăta — de la P la 
Z. Duminică, în sala .clubului 
Dinamo din șoseaua Ștefan cel 
Mare 43, la ora 9,36, va avea loc 
o scurtă consfătuire cu toți pă
rtiniți! ai căror copii s-au însoris 
la centrul de gimnastică organi
zat de federație.

larizare organizată de Școala sporti
vă de elevi nr. 2. Citeva sute de spec
tatori și alte cîteva mii de telespec
tatori au rămas plăcut impresionați 
de demonstrația de înot (la toate pro
cedeele tehnice) și de înot artistic. 
Tot Școlii sportive de elevi nr. 2, ii 
revine meritul de a fi organizat și 
concursul 
la startul 
de 33 m) 
din 56 de

în cadrul 
Capitalei la 
următoarele

SENIORI,

de 500 de elevi

a campionatului 
s-au Înregistrat

maestre : 1. Emili» Neguleseu
107,07 pet.; cat. a U-a: 1. 

Lixandru (Rapid) 78,91 pct. ; 
IV-a •: 1. Maria 'Crăciunescu 
22.65 pct. JUNIORI j, cat. I : 
Ungureanu (Progresul) 104,07

de selecție care a reunit 
probelor (toate pe distanțe 
un număr 
școli.

★
etapei I 
săritur-
rezultate :

categoria maeștri: 1. Gh. 
Baican (Rapid) 112,45 pct. ; cat. I: 
1. M. C'ondovici (Progresul) 8(5,37 pct.; 
cat. a II-a : A. Gabor (Steaua) 91,64 
pc,; <wt. . a III-a: 1. I. Simîndan 
(Progresul) 98,21 ; cat. a IV-a: 1. I. 
Achim (Progresul) 51,82. SENIOARE, 
«Mt.
(Rap-id)
Marja 
cat. a 
(Rapid) 
1. Gh.
pct. ; cat. a II-a : 1. M. Buta (Progre
sul) 41,70 ; oat. a III-a : J. M. Aehim 
(Progresul) 77,23 pet ; cat., a V-: 1. 
A. Iancu (C.S.Ș.) 31,96 pct. JUNIOA
RE I, cat. I: 1. Melanta Treistaru 
(Progresul) 101,08 pct. ' cat. a II-a: 
Gabriela Popescu (S.S.E. I) 72(81 pct. ; 
cat. a Iii-a : 1. Aurelia Manacbe
(Progresul) 69,28 pct. ; cat. a V-a : 
Anca Novac (S.S.E. 1) 33,18 pct. ; cat. 
a Vl-a: 1. Lucia Dunașcu (C.S.Ș.)

Campionatele de
CRAIOVA. In sala Dinamo .din loca

litate a avut loe finala c-mp-cn&tului 
republicau de junior- și a concursului 
republican de calificare seniori — faza 
pe regine. Intîlnirale s-au ridicat la un 
Lmaq -nivel teluric. Cele mai disputate par
tide le-au furnizat Marin Lt-mream- (Di
namo Craiova) ș- Ion Păcuraru (Meta
lul T. Sev<Min), Ion Bareneseu XT-doria 
Caracal) și Radu Carnea (Tx. Severin) 
— la juniori, iar la senior- Petre Ca za cu 
(Auto Rap-d) și Ion Debre (Metalul Tr. 
Severin). Jjrtă .acum eampion-i regiuni- 
Oltenia. JUNIORI: M Lu ^wec^U; /- 
Costea, I. Barcmescu, M. ȘtefanaLci, G. 
Pirvuleșen, D. E. Conslttnli-
nescu, Șt. lordache șî 1. Tănase. SE
NIORI: y. Bărbule&u, JV. Dumitru, N. 
Gtjua J. Streche, C„ Dincă, A. Văuuf 
C. Mimolmche, K. Fiuttnă, P. Pîrlea, P. 
Cuzacu, P. Bădoi fl I. Enache.

1. C ETĂ TE AN U-coi^’^spon dent

BRĂILA. Timp de 4 zile orașul Brăila 
a găzduit etapa regională a caznpiona- 
tttlui B.?.!!., de juniori ți calificare- 
seniori, în cadrul căre-a s-au întrecut 55 
de boxeri sen-ori ți 16 juniori. De re
marcat că din neîe 10 titluri de camp^ioni 
regionali Ja j’uniori, 8 au fost cîștigalc 
de sportivii brăîlenî; ceea ce dovedește 
munca teme-n-că depnsă de antrenorii 
d-n acest oraș. JUNIO.BI: C. Codrlea, 
IV Judose, Glh. Chiță, V Lică, V. 
Gheorgke, C. Voinesc^, M. Pintilie, Gh. 
Frunză, D. Mihalcea, Gh. Ptuighele. 
SENIOB1: P. CoraU^iv, C. T-aiban, Al. 
Dumbravă, 1. Sava, A. Gan<ea, A.
R. Nadler, I. Sigheti, I. Mărgean, 1. 
Butuc, N. St&iau și I. Cioran.

GR. RIZU și I. BALTAG -coresp.
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Pag. a 6-a Nr. 4194

juniori și seniori
TG. Sala de sporturi a

I.M.F. .a găzduit t-mp de două zile faza 
regională a campionatelor de Juniori și 
senior- -(cHfcare). La întreceri au par
ticipat 50 dintre cei mai buni pug-lișt-, 
campion- ai ra-oaoelor Cheo^b-en-, Re
ghin, O-^i^j^jlkc-, Cristurul Secuiesc și Tg- 
Mureș. Iată campioni- regional- : J UNI- 
ORI: A Lucaci (Voința Odo-hee), O. 
Gorea (Progresul Reghi^n), A. Csabi (Pro
gresul Reghin), 1. Bartha (Regrin), Z. 
AnJod (Ghewghieni), V. Marosf-ci 
(Gheo^rg^i^ie^i^'), M. Chiriac (Tg.
GJ^h. Slrbu (Gheorgh^eini). La categoriile 
mijlocie și semigrea nu au fost coccu- 
renți. SENIORI: 1. Kerekeș (Tg.
I. Gl^ie^nce (Tg. Mureș), C. Girbu (Tg.

D. Farkaș (Cristur), Al. Butha 
(Reghin), F. Fulep (Gheorghdeu), L 

(G^ieo^r^l^'i^e^i.), A. Gyorgy (Gheor- 
ghîi^iâ), G. Gabor (Gd^i^tur), Gj^i. Mol- 1 
dar an (Reghin).

ION PÂUȘ-ccretp. regional

IAȘI. In lcca-itate; întrecerile oficiale 
ale juniorilor și seniorilor au constituit 
o simplă formalitate. A-reasta penare efi 
în cadrul etapei regionale, disputată în 
sala C.S.M.S,, nu au avut loc declt... 
două ’îHîlkm- conthad pentru titlul de 
campian reg-dnaL și acestea între boxerii 
dm orașul Iași '! In rest, îpt.îlniri, cum 
se spune, „de umplutură*,  de un foarte 
slab n-vel tehnic. Boxerii din raioantde 
Pașcani și Bîrlad nu s-au prezentat la 
etapa regională, astfel că titlurile de 
campion- regionali ș- le-au disputat boxe- , 
rii d-n orașul Iași.

EUGEN URSU-coresp.

• Joi seara, de la ora 19,3^, se va 
disputa în sala Dinamo intilnirra ami
cală dintre echipele Dinamo ș- Metalul.

Agențiile și filialele O.N.T. 
„Carpați" din toată țara au pus 
în vînzare locuri 
și locuri pentru 
near, în 
frumoase 
riee din

Pentru 
se pot obține locuri în condiții 
excelente de locui ță și masă în 
stațiunile Sinaia, Bușteni, 
deal, Piltin-;, Tușnad,
So vata.

In acest sezon tarifele 
reduse cu 17 pină la 3#

Agențiile și filialele
„Carpați" din toată țara 
în vînzare locuri pentru trata
mente balneare, în trim. I. Ta
rifele sînt mal reduse eu 10—15%.

--  pentru boli reumatismale, 
serii de 18 zile, la Hants, Căli- 
mătrești, Govora, Hereulane, Oena 
Sibiu, Pucioasa, Sovata, Victoria 
9 Mai și Victoria 1 Mai.

— pentru boli ale aparatulu- 
digestiv, serii de 18 zile la Hor
ace, Că-iâmănești, Căciula ta, Olă- 
nești, Slănic Moldova, Singeorz.

— pentru boli ginecologice, 
serii de 20 zile la Bazna, Ocna 
Sibiului, Sovata.
~ pentru boli eardio-vasculare, 

seri- de 20 zile la Borsec, Tușnad, 
Buziaș, Vatra Dornei.

— pentru nevroză astenică,
serii de 20 zile, la Sinaia și Tuș
nad. !

pentru odihnă 
tratament bal
I, în cele mai 
balneo-climate-

trimestrul
stațiuni
țară. 
odihnă (serii de 12 zile)

Pre- 
Borsec,

sînt mai 
la sută.

O.N.T. 
au pus

— pentru boli ale aparatidui ' 
respirator, serii de 20 zile la | 
Govora, Slănic Moldova.

— pentru endocrinologie, 
de 18 zile la Borsec.

— pentru urologie, serii de 18 ( 
zile la Citei-ul-ta și Olănești.

Agențiile și filialele O.N.T. |
„Carpați" din toată țara fac zii-, 
rdc înscrieri pentru locuri la o
dihnă și locuri la tratament bal
near în stațiuni balae^-edimate- 
rice. t

în sezonul actual se acordă re
duceri tarifare între 15 și 30% 
față de sezonul ’ , _ -.
ț—le .(de cazare ți 
bune.

50% reducere pe calea ferată, 
însemnate reduceri tarifare 

pentru eopii.
Plata se poate face eșalonat 

achitîndu-se la 
primul avans.

Agențiile și 
„Carpați" asigură 
ritate pentru membrii de familie 
ai celor trimiși în stațiunile cli
materice prin comitetele sindicale.

Se atrage atenția că locurile la 
tratamente balneare se acordă 
numai pe baza unei recomandări 
medicale, pentru a se evita trata
mentele contraindicate.

— — i..<
serii)

de vară. Condi- 
masă sunt foarte

înscriere numai

filialele O.N.T. 
locuri cu prio-

De la I. E. B. S.
La casele din str. Ion Vidu și a

x genția Pronosport din calea Victoriei 
t nr. 2, s-au pus în vînzare bilete 

■ pentru întâlnirile internaționale de 
4 baschet și volei dintre Rapid — Ga-

★
Centrul de inițiere la înot pentru 

Ț copii, între 5—10 ani funcționează 
ț zilnic la bazinul acoperit Floreasca. 

la telefon 11.64.86.
★

5 martie a.c. duhurile și

PENTRU
COPII^.
ELEVI 4 PIONIERI - 
1/ientnv FETE BĂIEȚI 
cefe vtai'nerefe 32 &,39>
PRODUCE

Bocanci
DE

\ z SCHI

I its. 'Straduinta
3 : SUCEAVA

• ••••••••••••••••••••••••• ••••

„Gapul de afiș" al caneursului din 
această săptămînă îl constituie întîln-rea 
de handbal în 7 dintre echipele -mascu
line ale Danemarcei ș- țări i noastre.

Fiind a doua întîlnire a handbaliști- 
lor noștri cu cei dailela.; o revanșă a 
prunei partide desfășurată lot în acest 
turneu — la Copenhaga ș- ciștigată de 
gazde la o diferență de un gol, intere
sul pentru concursul Pronosport de du- 
m-n-că crește și mai mult.

$- acum, ream-nttm programul con
cursului din această săptămîj^^, împreu

nă cu pronosticurile indicate de „Pro
gramul Loto-Pronosport" :
1. Danemarca — R.P. Romînă 2
2. Genoa — Catania l.x
3. Juventus — Tor-no 1
4. Laneross- — Roma 1,x
5. Milan — Sampdoria 1
6. Modena — Veneția l,x
7. Napoli — Ma nt ova 1
8. Palermo — Fiorentina 2,1
9. Spal — Bologna X,2

10. Brescia — Lecco - 1.X
11. Como — Fogg-a X.2

AUTOTURISME.
EXCURSflÎN

R S . C EHOSLOVACĂ 
MfOTOCi € LE TE , 
TELEVIZOARE,
FRIGIDERE ETC.

12. Udinese — Trjestina 
Sp. Atalanta — lntern-z-cn-]e 2
• TRAGEREA SPECIALĂ A MĂRȚI

ȘORULUI LOTO-CENTRAL oferă nu
meroase avanta je parlicipanț-lo^ :

— 10 extTager- pentru premii supli
mentare, în afara extrageri- obișnuite;

— atribuie numeroase premii su
plimentare printre care: AUTOTURISME 
„Moskvac-* 4, excursii în R.S. Cd-ctlovacfi; 
motociclete, televizoare, frigidere, com
bine muzicale, ar-g-zuri, aparate dc ra- 
d-C; mașini de spălat rufe, stilouri «Fe- 
likan" cu peniță de aur, aparate de ra
dio cu tranzistori, ceasornice de rnînă 
șî deșteptătoare, aparate foto etc.

— la atribuirea AUTOTURISMELOR 
participă și b-letele sfert "(-^idusiv bi
letele abonament).

• Tragerile speciale LoUocceittral oferă 
participantilor tumeroa se premi i. Astfel, 
la tragerea Revelionului au fost distribuite 
peste 10.000 premii, printre care 6 au
toturisme (1 „S■koda-Felici--“; 4 „Mosk- 
viei“ și 1 „Skoda-Octar-a").

PRONOEXPRES
Premiile concursului Pronoexpres 

nr. 8 d-n 20 februarie 1963 :
Categoria I : 3 var-ante a cile

21405 lei
Categoria a II-a ; 7 variante a cîte 

9 938 le-

TRAGEREA
SPECIALA A M

fWĂITOȘORU LU I

Categoria a IlI-a : 65 variante a 
cîte 1 152 lei

Categoria a IV-^a: 297 variante a
cite 324 lei

Categoria a V-a : 1345 variante a
cite 71 lei

Categoria a Vl-a : 5 688 variante a

SjOTO central cite 23 lei.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

! •
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Intre
Nici Știința Timișoara nu a putut 

întrerupe seria succeselor — pe teren 
propriu — a formației gălățene C.S.O. 
După un meci pasionant, studenții 
timișoreni, care au deținut mai multe 
etape în șir șefia clasamentului, au 
fost nevoiți să părăsească terenul în
vinși. Acest nou succes confirmă fap
tul că C.S.O. este foarte greu de în
vins la Galați. Ne-ar bucura însă 
și mai mult dacă gălățenii ar proba 
valoarea lor șl atunci cînd joacă in 
deplasare... In orice caz, victoria 
baschetbaliștilor din Galați este deo
sebit de prețioasă.

® Steaua București a făcut o bună 
repetiție înaintea turneului interna
țional de Ia Halle. Militarii reușesc 
să se impună tot mai des (și destul 
de categoric) datorită ..presingului" 
pe care îl efectuează pe toată durata 
partidei. Desigur, sistemul fiind des
tul de proaspăt adaptat de către cam
pioni, mai prezintă încă unele fisuri.

• Acum, cînd încheierea returului 
este tot mai aproape, am dori să 
facem unele precizări în legătură cu 
modul de clasare a echipelor fruntașe. 
Primele patru formații din fiecare se
rie vor juca, in continuare în două 
Turnee separate (sistem turneu, un 
■singur tur). Apoi, pentru alcătuirea 
clasamentului celor 4 echipe din fie
care grupă se vor lua în considerare 
numai rezultatele dintre ele înregis
trate în campionat (tur și retur) și 
acest al treilea meci. După aceasta, 
primele două clasate din fiecare gru
pă își vor disputa titlul de campioană 
intr-un turneu (sistem tur-retur).

• O inițiativă lăudabilă a biroului 
federației de baschet : duminică in 
sala Floreasca, la sfîrșitul partidelor 
Programate, antrenorii, arbitrii și 
cîțîva membri ai biroului federal au 
analizat calitatea jocurilor și a arbi
trajelor respective. O măsură foarte 
bună care poate fi extinsă și in pro
vincie.

• Și un exemplu negativ: formațiile 
ieșene Voința și C.S.M.S. s-au de
plasat duminică la București doar cu 
cîte 8 jucători ! Cum este și normal, 
ele au pierdut meciurile respective 
(cu Steaua și Voința București) la

„Olimpicii" la lucru
PRINCIPIUL COLABORĂRII, prin

cipiul întrajutorării tovărășești a fost 
întronat din capătul locului — și in 
mod remarcabil — în planul general 
al pregătirilor, recent începute de lo
tul olimpic masculin. Iar o dată cu 
el — și produsele sale firești: dis
ciplina liber consimțită, lucrul cu de
plină conștiinciozitate și dăruire pa
triotică.

Ideea a căpătat contur inițial prin 
desemnarea unui antrenor principal 
cu multă experiență și autoritate, an
trenorul de categoria I Nicolae Sotir, 
dar mai cu seamă prin împărțirea 
sarcinilor și răspunderilor în cadrul 
unui colectiv constituit din toți an
trenorii echipelor de club care dau 
jucători lotului: Ștefan Roman (Ra
pid București, Sebastian Mihăilescu 
(Dinamo București), Victor Fulger 
(Știința Cluj), Alexandru Mușat 
(Știința Timișoara), Tănase Tănase 
(Tractorul Brașov), Teodor Baloș 
(C.S.M.S. Iași), Traian Căldare (Ful
gerul Suceava), Florin Balaiș (Știința 
Galați). Tuturor acestora urmează a 
le reveni laudele pentru succesele ce 
vor sta la capătul strădaniilor co
mune, pe baza planului general de 
pregătire și a celor individuale tot 
în comun stabilite.

Meritele nu vor fi însă numai ale 
antrenorilor, ci și ale componenților 
lotului, care de asemenea au luat 
parte efectivă la discutarea și de
finitivarea planurilor și care acum 
colaborează permanent, după cîte sîn- 
tem informați, cu antrenorul princi
pal și cu ceilalți antrenori, prin pro
puneri și sugestii, fie solicitate, fie 
oferite din proprie inițiativă. Și vom 
vorbi cu altă ocazie despre aceste 
propuneri. Deocamdată, să facem loc 
în rindurile de față primilor doi evi- 
dențiați de către antrenorul principal, 
dintre jucătorii bucureșteni, pentru 
deosebita lor preocupare, pentru 
exemplara seriozitate și atenție acor
date pregătirii : Horațiu Nicolau și 
A UT ol Drnnnn Appacta îrt

DOUĂ ETAPE...

Anca Răcorită (Rapid) în acțiune. Fază din meciul Rapid București
Progresul București

scoruri mari. De altfel, „interesul" 
acestor două formații pentru acest 
campionat este... oglindit și de locu
rile slabe pe care ele le ocupă în cla
samentele respective.

A. V.

ȘTIINȚA CLUJ — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 93-46 (45-13)

Aseară s-a desfășurat la Cluj me
ciul dintre Știința și Progresul Bucu
rești. Cei mai buni de la clujean au 
fost Demian 33, Albu 14 și Vizi 10. 
(I. Brățan și N. Todoran-coresp.).

CLASAMENTELE LA ZI

MASCULIN, SERIA I

1. Știința Cluj 12 11 1 iții rrs# 22
2. Steaua Buc. 11 3 2 971:634 IX
3. Dinamo Oradea 11 7 4 7X9:649 14
4. Știința Buc. 11 € 5 717 6X3 12
5. Știința Craiova 11 5 6 574-7X5 IX
6. Politehnica Cluj 11 4 7 640:137 8
7. Voința Iași 11 2 9 689:734 4
8. Progresul Buc. 12 1 11 659:894 2

Și așteptăm vești din țară. Vești 
bune, desigur, pe care corespondenții 
noștri nu ne îndoim că ni îe vor fur
niza cu operativitate. Bineînțeles, 
fără a ne scuti de cele — eventual 
rele — din pregătirea de la club a 
selecționabililor.

La ora actuală, în prima perioadă 
pregătitoare a lotului, cu durată pină 
la 30 aprilie, cei 16 jucători — in 
țară la cluburile de care aparțin, iar 
cei opt de la Rapid, Dinamo și Pro
gresul București împreună, sub di
recta conducere a antrenorului prin
cipal — efectuează patru antrena
mente săptăminale. Conținutul aces
tor patru ședințe de antrenament 
(dintre care una trebuie desfășurată 
în aer liber) se adresează exclusiv re
zolvării sarcinilor de ordin fizic și 
tehnic și vizează in special călirea 
organismului, dezvoltarea rezistenței, 
dezvoltarea forței (mai cu seamă a 
forței de săritură) și dezvoltarea vi
tezei de deplasare (îndeosebi în po
ziție joasă). Cit privește sarcinile de 
natură tactică, ele vor fi soluționate 
înlăuntrul altor două antrenamente, 
cu echipele de club.

începutul e bun. Și mai sint încă 
fapte care ne permit să sperăm că 
rezultatele muncii vor fi pe măsura 
promițătorului debut al colaborării. 
Iar pentru ca aceasta să fie cît mai 
bogată în roade, foarte bine ar fi ca 
și întreg biroul federal să fie angre
nat în acțiune. Membrii săi vor putea 
veni cu o valoroasă contribuție, în- 
drumînd direct și cu prilejul ședin
țelor lunare, în cadrul cărora com
ponentă lotului, în Capitală și în alte 
șase orașe din țară, își vor verifica 
pregătirea trecînd probele de control. 
E de dorit ca operațiunea aceasta 
să nu se rezume la înregistrarea și 
la comunicarea seacă a rezultatelor, 
ci să dea loc, dimpotrivă, la temei
nice discuții și analize periodice.

CONSTANTIN PAI1R

Foto: V. Bageac

SERIA A n-A

1. Dinamo Buc. 11 IX 1 850:6X9
2. Știința Timiș. ii 1 3 842:648 IX 1
3. Rapid Buc. ii X 3 778:648 16
4. C.S.O. Galați ii 5 6 644:678 10
5. Steagul roșu Brasov ii 4 7 725:756 8
6. Știința Tg. Mureș ii 3 X 891:742 8
7. Farul Constanța ii 3 X >49.-655 •
8. A.S. Roman ii 3 X -532:795 <

FEMININ, SERIA I
1. Știința Buc. IX 9 1 598:413 18

2. Rapid Buc. IX 9 1 749:354 18
X Unirea Buc. IX 7 3 546:427 14
4. Voința Brașov IX 5 5 495:496 IX
5. Crișana Oradea IX 4 X 494:479 8
X. S.S.EL Constanța IX 4 X 372:5X7 S
7. Știința Timiș. IX 1 9 353:638 2
X Progres ul Buc. IX 1 9 398:629 -

SERIA A n-A
1. Mureșul Tg. Mureș IX 9 1 544:459 U 1
X Voința Buc. IX 7 3 496:431 14X Voința Tg. Mureș IX 5 5 432:443 18
4. Șumta Cluj 9 5 4 4X8:408 18

X LC-F. X 4 4 354^48 8
6. Voința Oradea IX 4 X 441:443 •
7. Olimpia Buc. IX 3 7 431:4X4 S
X C S M.S. Iași 9 1 1 3X7:493 2

• Astăzi (ora 19) se desfășoară in sala
Floreasca restanța dintre LC.F. Și
C.S.M.S. Iași (0- I

la unul din anirenavntHe lotului. Xicdou. dublet de Ckesau, pune la încercare, 
prinir-o Ieșituri de atac cb stinge, atesuia blocajului construit de Schreiber 

ji G««a«

Completări la etapa de duminică
CAMPIONATUL MASCULIN

CLUJ. — în meciul ev Minerul Ex
plorări Baia Mare stuSențu c’ojmi au 
realizat uk joc de bunâ mii ta le, folo
sind unele scheme tactice aoe. Mine
rul «-a prezentat bine in ansamblu, msl 
jucătorii sii au greșit des la serviciu. 
(Gh. TOMA — coresp.).

PLOIEȘTI. — Ini lini rea dintre petro
liștii din localitate și Farul Constanta 
a fost de •> facturi tehnici slabi. Oas
peții au dat o r-pl.rl nesa tis licit oare «i 

, au cedat seturile Ia scoruri categorice. 
(M. POPESCU — coresp.).

IAȘI — Intîlnirea dintre C.S V.S. si 
C.S M. Cluj nu a avut istoric. Oaspeții 
s-au comportat extrem de slab *i au 
cedat în 45 de minute. (GH. \ ASILIU 
— coresp.).

SUCEAVA. — Fulgerul Suceam-Mi
nerul Or. Dr. Petru Groza 3—2 (15—9 
15—11, 1—15, 10—15. 15—9). A fost 
un joc de uzură. Jucătorii echipei 
gazde au luptat mai mult și au fost 
mai calmi în momentele decisive. S-au 
remarcat Mitrea și Marcd (Fulgerul), 
Zamolo și Mârcușan (Minerul). (C.

Turneul de la Budapesta—o verificare utilă
Competiția internațională de tenis 

pe teren acoperit din capitala R. P. 
Ungare, la care au participat jucători 
din Austria, R.P.F. Iugoslavia, R. P. 
Romînă și R. P. Ungară, a constituit 
pentru jucătorii romîni Țiriac și Măr- 
mureanu un bun prilej de verificare 
a pregătirii efectuate pină în prezent.

Jocul ofensiv, cu atacuri repetate la 
fileu, combativitatea și disciplina ju
cătorilor noștri au atras aprecierea 
și simpatia publicului.

Campionul republican Ion Țiriac, 
după ce a ciștigat ușor partidele din 
primele două tururi a intilnit in semi
finala competiției pe jucătorul ma
ghiar Szicszai. clasat pe locul secund 
în campionatul R. P. Ungare. Practi- 
cînd un joc variat, Țiriac a dominat 
întreaga partidă. în care a realizat 
mingi de o mare spectaculozitate. 
Acest meci, semifina’a concursului, a 
durat mai puțin de 35 minute, Țiriac 
nepierzînd decit 8 puncte.

In finală Țiriac a intilnit pe redu
tabilul jucător maghiar Gulyas, in 
fața căruia a cedat eu 1—3. Neputin- 
du-se acomoda de la început cu jocul 
adversarului său, Țiriac a pierdut 
destul de ușor primul set și a fost 
condus in cel de al II-lea. cu 5—3. Cu 
un mare efort de voință, Țiriac echi
librează jocul. egalează situația și 
reușește să conducă cu 8—7 și 30—0. 
La acest scor o minge trimisă in afara 
terenului de jucătorul maghiar, este 
pusă in joc printr-un voie de Țiriac, 
dar pină in cele din urmă el pierde 
mingea. De la această minge aspectul 
jocului se schimbă din nou și jucă
torul maghiar ciștigă și cel de-al 
II-lea set

Acționind hotărit, atacind mai des 
la fileu, Țiriac reușește să ciștige setul 
III și să conducă cu 4—0 in setul IV. 
Citeva momente insă de neatenție 
ale campionului nostru dau posibili
tatea lui Gulyas să egaleze situația și 
să ciștige această foarte echilibrată 
partidă.

Cauzele principale ale înfrîngerii 
jucătorului nostru sint de ordin teh
nic. Țiriac posedă încă o gamă prea

Foi*: Gh. ÂBMna

CAMPIONATUL FEMININ

CONSTANTA- — Realixmd un jor 
bun in atac, cu lovituri variate «i pc- 
lernice, voleibalistele de la Farul au 
chștitat destul de ușor uaeriul cu 
Combinatul Pol:r rafie Bar. Go/orie. 
DârJdescu și Iona* (Farul), Crăciun 
M Wârcrine (C.P.B.) au fost ©ele mai 
bune. (CH. GOLDENBERG — coresp ).

CLUJ. — Ș<;nița și Voința Craiova 
s-au străduit si realizeze un spectacol 
atractiv, dar arest lucru nu l-au reușit 
decit in setul II. Studentele au fost mai 
bune «i au obținut o victorie meritalâ. 
(V. MOREA — coresp.).

BRAȘOV. — Tractorul și CS.M. Si
biu au oferit o partidă disputată în 
care oaspetele au dovedit o mai bună 
pregătire fizică și în final au cucerit 
o victorie prețioasă. S-au remarcat Vio
rica Miri on, Liria Paid și Silt ia Nâl- 
bitoru (C.S.M.) «i Olimpia Iamandi, 
Verona Costin fi Doina Ceanga (Trac
torul). (V. SECA REA NU — coresp.).

TIMIȘOARA. — Gazdele au jucat 
foarte slab și au cedat fără drept de 
apel în fața unei echipe hoîăriîe să 
ciștige. Dc menționat că C.F.R. a 
prezentat un lot de numai 7 jucătoare. 

săracă de lovituri, el nu întrebuin
țează efectul șlaizat (tăiat prelung) 
care i-ar crea posibilitatea să lovească 
mai ușor și mai eficace Ia mingile 
înalte și mingile care vin cu viteză 
mare. Nu are suficientă siguranță și 
din această cauză a utilizat prea rar 
loviturile în lungul liniei. Mingile de 
trecere pe partea stingă au fost ne
sigure și uneori prea înalte. Servi
ciile, deși tari, nu au fost întotdeauna 
bine plasate, încît să creeze situații 
favorabile pentru atac.

Lovind prea mult în cros, neutili- 
zînd de loc loviturile șlaizate, stînd 
uneori prea departe de linia de fund 
a terenului, Țiriac a făcut prea mare 
risipă de energie și a pierdut o par
tidă pe care la fel de bine putea s-o 
ciștige.

Mărmureanu, în vizibil progres’ 
față de evoluțiile lui anterioare, a 
obținut la Budapesta o victorie de 
prestigiu în fața experimentatului 
jucător maghiar Katona și a făcut un 
meci destul de echilibrat în semifi
nală cu Gulyas. El a arătat o îmbu
nătățire a concepției sale de joc, al- 
ternînd acțiunile de pe linia de fund 
a terenului cu cele la fileu și uneori 
mingile lungi cu cele stopate. Se de
plasează încă destul de greu pe teren 
și are o poziție prea înaltă în timpul 
execuțiilor tehnice. Loviturile lui 
sint executate prea larg, ceea ce face 
să fie surprin» de mingile rapide.

Evoluția noastră in proba de dublu 
a arătat că cuplul Țiriac—Mărmurea
nu începe să se sudeze, dar că mai 
avem mult de lucrat în ceea ce pri
vește retururile de serviciu și sin
cronizarea acțiunilor celor doi jucă
tori.

In concluzie :
Putem spune că față de etapa 

actuală a pregătirii jucătorilor noș
tri, comportarea lor la Budapesta 
trebuie să constituie un stimulent în 
pregătirea pentru viitoarele întîlniri 
internaționale.

prof. ȘTEFAN GEORGESCU
antrenor al lotului republican de

tenis — seniori

Pentru a doua oară 
campion

(Urmare din pag. 1)

Ultimul act, duminică. Deși cu ne
grul, din nou campionul este în atac. 
Rocada mare a lui Gunsberger su
porți presiune pe coloană și diago
nală, in mijlocul tablei planează sub
tile amenințări tactice. Cînd epilogul 
firesc era aproape — surpriză ! FL j 
Gheorghiu repetă două mutări cu 
dama parcă el ar dori acum remiza... 
Dar, nu ! Este încă o tactică a lup
tătorului, el observase pe ceasul de 
control al adversarului că acestuia 
nu-i mai rămineau nici citeva se
cunde de gindire pentru ultimele 
mutări înainte de control. Stegulețul 
cade, consfințind victoria noului 
campion.

Nu am vrea să tragem concluzii 
pripite. Florin Gheorghiu este un 
talent în plină dezvoltare. Mai are 
nevoie de studiu minuțios, de pre
gătire atentă, de cizelare. Fără a- 
cestea, incontestabil, ar rămîne la 
jumătatea drumului, o promisiune 
nerespectată, doar. Avem încredere 
însă în tînărul nostru campion. 
După cum sîntem convinși că ajuto
rul ce i-1 dă priceputul antrenor 
al secției de șah de la Știința Bucu
rești, maestrul V. Urseanu, poate fi 
decisiv în această privință. Și să nu 
uite cel căruia i șe adresează în prin
cipal aceste rînduri — modestia ca
racterizează pe adevăratul campion I

SPORTUL POPULAR
Mr 4 104 Pas. a 7-ă



Din activitatea sportivilor sovietici
Campionatele unionale de cros s-au 

desfășurat anul acesta in orașul 
Mukacevo, reunind la start, ai excep
ția lui Bolotnikov, pe cei mai buni 
fondiști din țară. Proba masculină 
pe distanța de 5 000 m a foot câști
gată de Alexei Konov în 15:12,4. La 
14 000 m a învins Faiz Huzan cu tim
pul de 45:03,0. Probele feminine au 
revenit atletelor Tamara Dimitrieva 
și Tamara Babințova. Prima a par
curs 1000 m In 2:57,6, iac a doua 
a realizat pe 2 000 m timpul de 
6:20,2.

W
Selecționata U.R.S.S. a cîștigat 

pentru a treia oară campionatul 
mondial de hochei cu mingea, învin- 
gind la Stockholm, în medul decisiv, 
cu 8—0 echipa Suediei. La meci a

CE PALETE POT FI FOLOSITE IN COMPETIȚIILE OFICIALE
După cum se știe, în scopul stan

dardizării paletelor, Congresul Fede
rației Internaționale de Tenis de 
Masă întrunit în 1959 la Dortmund, 
a stabilit trei tipuri de palete care 
pot fi folosite de jucători: 1. cele 
acoperite cu cauciuc obișnuit cu 
zimți, 2. cu soft (un strat de burete 
acoperit cu cauciuc obișnuit cu zimți 
lipiți pe burete, adică cu zimții inte
riori). 3. cu semdvici (un strat de bu
rete acoperit cu cauciuc obișnuit cu 
zimții în afară). Tot atunci s-a hotărit 
că grosimea paletelor nu va putea de
păși 4 mm.

Acum doi ani, în 1961 la Pekin, 
Congresul F.I.T.M. a adoptat printre 
alte hotărîri (regula activizării etc.) 
și aceea a recomandării utilizării 
celor trei tipuri de palete dar numai 
de anumite culori. Intre timp, aceste 
recomandări au devenit reguli obli
gatorii pentru jucătorii și jucătoarele 
din toate țările atît în ce privește 
competițiile interne cit și în cele in
ternaționale.

Aceste dispoziții se aplică de cîteva 
luni și în competițiile noastre. De 
aceea, socotim nimerit să dăm unele 
lămuriri pentru o mai bună cunoaș
tere a lor de către jucători, antre
nori, arbitri și organizatori.

JIRIAC Șl BOSCH PARTICIPĂ 
IA TURNEELE DE EA CAIRO 

Șl ALEXANDRIA
As Lăzi urmeazft să părăsească Capi- 

tala plecînd in R.A.U. jucătorii de 
tenis Ion Țiriac și G. Bosch. Ei vor 
participa la două importante turnee in
ternaționale care vor avea loc la Cairo 
între 1 și 10 martie și la Alexandria 
între 11 și 17 martie.

in occident: sportul—un lux
Mutica noastră de 

gazetari sportivi 
ne poartă adesea 

pe stadioane și prin 
sălile de sport, răs- 

pindite pe întreg cu- 
prinsul patriei noastre. 
Pretutindeni un aspect 
comun: condițit optime 
de lucru, o bază mate, 
rială bine dezvoltată, 
grijă și preocupare per
manentă din partea or
ganelor de partid șl 
de stat pentru ca spor
tul parte integrantă a 
educapei noastre noi, 
să cunoască o dezvol
tare continuă.

In țările capitaliste 
realitatea ne oferă cu 
totul alt tablou. In rtn- 
durile ce urmează ne 
vom referi la cîteva 
exemple spicuite din 
„Sport*  Zărich șl 
„Gazzelta dello sport*  
Milano.

„In ultimul an am 
plătit o mare sumă de 
bani pentru lecțiile de 
patinaj artistic ale fiu
lui meu. Dar soțul meu 
nu-și mai poate permite, 
în continuare, să-și rupă 
din salariu pentru a plă
ti cheltuielile necesitate 
de lecțiile pe care le 

primește Donald*.  Cu
vintele reproduse mal 
sus aparțin mamei cu
noscutului patinator 
canadian Donald Geor
ge Knight, clasat pe 
locul trei la campiona
tele Canadei. In ceea ce 
tl privește, ttnărul pati
nator, In virstă de numai 
15 ani, afirmă cu tărie: 
„Doresc să devin cam
pion mondial".

Carnet extern
După cele descrise 

mai sus, vă dați sea
ma că e o treabă mult 
prea grea pentru Do
nald: deși autentic ta
lent, clubul de care 
aparține nu.i poate su
porta cheltuielile de pre
gătire, iar familia, după 
cum s-a văzut — nid 
atu.

I acum al doilea 
exemplu. E vorba 
de campionul de

gimnastică al Italiei, 
Franco Menichelli. In
tr-un interviu acordat 
ziarului „La Gazzelta

asistat și regede Suediei, Gustav A- 
dolf al Vl-lea, care după terminarea 
tatîlrurii a oferit căpitanului echipei 
U.R.S.S. „Cupa mondială" și a feli
citat pe fiecare jucător în parte.

★
Turneul internațional de tenis pe 

teren acoperit care a început la Mos
cova a înregistrat in primul tur re
zultatele : simplu bărbați : Lihadov 
(U.R.S.S.) — Komaromi (R.P.U.) 8-6; 
6—4; Ulrich (Danemarca) — Burfco 
(U.R.S.S.) 6—4; 6-2; Premețaki (Iugo
slavia) — Kolobov (U.R.S.S.) 4—6; 6—1; 
6-4; Potanin (U.R.S.S.) - Tretten
(R.D.G.) 6-0; 6-0; Sivohin (U.R.S.S.) ' 
— Lutrop (R.D.G.) 6-0; 6—4; simplu 
femei ; Ivanova (U.R.S.S.) — Laazlo 
(R.P.U.), 6-4; 4-6; 9-7.

Materialele cu care sînt acoperite 
cele trei tipuri de palete pot fi nu
mai de culoare roșu închis, verde 
închis, albastru închis, maron închis 
sau negru. Alte culori (galben, oranj 
etc.) nu sînt permise. Paletele tre
buie să fie de aceeași culoare pe 
ambele părți. Ele pot fi însă aco
perite cu materiale diferite pe fie
care parte. De exemplu, pe o parte 
cu soft și pe cealaltă cu sendvici. 
Materialele trebuie să fie mate, nu 
strălucitoare. Adică, chiar dacă, e- 
ventual, se reflectă lumina, nu tre
buie să se vadă șl forma sursei de 
lumină (bec electric etc.).

SEMIFINALELE
„CUPEI R.D. GERMANE*

Duminică s-au desfășurat în R.D. 
Germană semifinalele cupei. In ca
drul cuplajului de la Halle (în care 
a evoluat și formația Farul Con
stanța), Chemie din localitate a în
tâlnit Motor Zwickau. După prelun
girile reglementare, scorul a rămas 
cel stabilit după 90 de minute : 2—2. 
Și cealaltă semifinală s-a terminat 
cu un rezultat de egalitate : Chemie 
Zeitz — Motor Karl Marx Stadt 1—1, 
după prelungiri. Ambele meciuri se 
vor rejuca. De menționat că echipa 
din Zeitz activează în categoria a 
doua.

In campionat au avut loc două 
partide restante : Wismut Karl Marx 
Stadt — Turbine Erfurt 6—1 și Akti- 
vist Senftenberg — Vorwărts Berlin 
0—1.

ZECE PENALTIURI !

Cel mai pasionant meci din sfer
turile de finală ale .Cupei Iugo- 

dello sport*  acesta de
clara: „Mă supără mult 
nepăsarea cu care sta- 
tem priviți... Statul nu 
ne ajută cu nimic, iar 
cluburile nu ne iau In 
serios. In țările din ră
săritul Europei și în
deosebi in U.R.S.S. 
sportului, In general, și 
gimnasticii, in special, 
li se acordă o importan
ță deosebita. La noi in
să nici nu ai cui să te 
plingi pentru a primi 
sprijin*.  Menichelli este 
un sportiv talentat. 
„Calitățile lui Meni
chelli sint de-a dreptul 
fantastice. Dacă statul 
italian i-ar asigura po
sibilități normale de 
pregătire, atunci la To
kio el ar putea cuceri 
medalii de aur. Dar 
pentru a-1 înțelege pe 
Menichelli trebuie pu
țină inimă și ceva bani. 
Din nenorocire, ambele 
lipsesc*  — așa l-a ca
racterizat pe Meniche
lli antrenorul de gim
nastică al Elvefiel 
Gunthardt, fost cam
pion mondial.

Aceste declarații vor
besc de la sine...

I. O.

CAPITALA U.R.S.S. SE PREGĂTEȘTE PENTRU „EUROPENELE" DE BOX
Corespondență specială pentru ziarul ,,Sportul popular“

Un afiș viu colorat, care înfăți
șează doi boxeri în plină luptă și 
purtând inscripția „Campionatul Euro
pei, Moscova 1963“, și-a făcut zi
lele trecute apariția în capitala 
Uniunii Sovietice. Aceasta înseamnă 
că încă de pe acum, cu cîteva luni 
înaintea deschiderii campionatului 
european de box, orașul Moscova a 
început să se pregătească activ în 
vederea marelui eveniment. Zilele 
trecute a fost alcătuit comitetul de 
organizare a campionatelor, avînd 
în frunte pe președintele Federației 
de box a U.R.S.S. și vicepreședinte 
al AIBA, Nikolai Nikiforov-Denisov. 
A fost organizat — de asemenea — 
centrul de presă al campionatului 
avînd ca responsabil pe redactorul 
șef-adjunct al ziarului „Sovietski 
sport", Orest Șevțov. în zilele ur
mătoare marele eveniment sportiv 
de la Moscova va fi popularizat prin 
mărci poștale, plicuri, vederi etc.

Acesta este, desigur, unul din as
pectele pregătirii campionatelor eu
ropene. Se pune în mod firesc în
trebarea cum întâmpină boxerii so
vietici dificilul turneu.

Federația unională de box a hotă- 
rît organizarea în zilele de 28—31 
martie, la Tbilisi, a unor întreceri 
de verificare cu participarea celor 
mai buni 8 boxeri ai U.R.S.S. la 
fiecare categorie. Nu e un lucru 
ușor să faci pronosticuri. Să vedem, 
totuși, care dintre boxerii sovietici 
au cele mai mari șanse la calificare 
în echipa U.R.S.S.

La categoria muscă favoritul este 
campionul de anul trecut, Viktor 

slavici" s-a desfășurat la Novi Sad, 
între echipa locală Vojvodina șl cu
noscuta formație din Belgrad, Steaua 
roșie. După 90 de minute, scorul a 
rămas alb, și nici după prelungirile 
reglementare echipele nu au reușit 
să înscrie vreun gol. Conform regu
lamentului în vigoare în Iugoslavia 
(în caz de egalitate în partide, e de 
cupă), ambele echipe au executa; cite 
cinci lovituri de la 11 m. In aceostă 
pasionantă întrecere suplimentară, 
Vojvodina a ieșit învingătoare în
scriind patru goluri, în timp ce 
Steaua roșie nu a transformat decît 
trei. Celelalte rezultate din „sfer
turi" : Dinamo Zagreb — Vardar 
Skoplje 2—1, Srem Sremska Mitro- 
vița — Hajduc Split 1—4 și Celik 
Zenița — Sutieska Nicșici 1—0. Din
tre echipele calificate în semifinale 
Celik din Zenița activează în ca
tegoria a doua.

INTERNAZIONALE A PIERDUT 
UN PUNCT, 

DAR JUVENTUS DOUA...

.Derbiul" milanez dintre Interna
tionale și Milan s-a terminat la 
egalitate (1—1), după ce prima echipă 
■ condus pină în ultimul sfert de 
oră și a ratat un penalti prin 
Suarez. La Genova, codașa Sampdo- 
ria a produs mare surpriză dis- 
punînd cu 2—1 de Juventus, prin 
golurile marcate de Toschi și 
Tomazini. în ultimele minute, Ju
ventus a avut o puternică revenire, 
dar n-a reușit să înscrie decît un 
punct prin Del Sol. Bologna a cîștl- 
gat la limită în fața Ataiantei prin- 
tr-un gol marcat de Pascutti în ul
timul minut de joc. Fiorentina a sur
clasat Napoli (5—1) prin punctele 
înscrise de Canella, Petris (2), 
Hamrin și Marchesl. O victorie clară 
a obținut și Mantova asupra forma
ției Modena (3—0) prin punctele rea
lizate de Sormani (2 — dintre care 
unul din penalti) și Recagni. Cele
lalte rezultate: Palermo — Lanerossi
1— 1, Roma — Spăl 0—0, Torino — 
Genoa 2—0 șl Venezia — Catania
2— 1. Clasament : Intemazionale 35 p, 
Juventus 34, Bologna 30, Spăl 28, 
Lanerossi 27 etc.

DUPĂ 240 DE MINUTE DE JOC —
REZULTAT NEDECIS

Intrucît reprezentativa Franței în
tâlnește miercuri la Paris echipa 
Angliei în cadrul .Cupei Europei", 
duminică în Franța nu s-au desfă
șurat meciuri de campionat. Activi
tatea competițională a echipelor frun
tașe s-a limitat la două meciuri de 
cupă. Partida din 16-imi Nice — 
Marseille desfășurată duminica tre
cută (2—2 după prelungiri) a foat 
reprogramaiă. Dar învingătorul nu a 
fost nici de data aceasta desemnat 

Bîstrov, în virstă de 30 de ani. O 
comportare bună se așteaptă și din 
partea tânărului moscovit Lev Es- 
trin, în virstă de 18 ini, învingător 
de două ori în camp onateie de ju-

r. BARANNIKOV

niori ale U.R.S.S. Primul are de par
tea sa avantajul experienței, al unui 
mai mare număr de partide susți
nute. Bîstrov este cunoscut ca un 

deoarece după cele 120 de minute de 
joc scorul a rămas alb. Astfel, se va 
proceda la o nouă programare — a 
treia, caz rar în Istoria meciurilor 
de cupă. In cealaltă partidă : Aix 
Brest — Aix Strasbourg 3—2.

MlINE : FRANȚA — ANGLIA 
LA PARIS

în agenda întîlnirilor internaționale, 
ziua de mîine cuprinde trei meciuri 
oficiale, dintre care unul extrem de 
interesant : Franța — Anglia, la 
Paris, în cadrul preliminariilor 
„Cupei Europei". După cum se știe, 
în primul meci — disputat în octom
brie 1962 la Sheffield — Franța a 
reușit un excelent 1—1, ceea ce îi 
dă șanse în partida retur de mîine.
• Celelalte două partide de mîine 

urmează să aibă loc în cadrul sfer
turilor de finală ale „Cupei cupe
lor" : Napoli — OFK Beograd (0—2 
în primul joc) și Botev Plovdiv — 
Atletico Madrid (tur).

• Reprezentativa R.P. Ungare 
joacă astăzi în nocturnă la Tou
louse, în Franța. In continuare, fot
baliștii maghiari vor evolua la 
Casablanca cu Maroc și în R.F.G., 
la Hanovra.

• La Cairo : Nacional — Banik 
Ostrava 0—0.

JOCURI DE CUPA 
ȘI tN R.P. BULGARIA

• Duminică s-au disputat 16-imile 
Cupei. In această etapă au intrat 
în joc și echipele de categoria A, 
care au întîlnit formații din catego
ria secundă. Nu au lipsit surprizele. 
Astfel, Spartak Varna a fost elimi
nată cu 3—2 de Lokomotiv Ruse, iar 
Dobrudgea cu 3—1 de Eter Tirnovo.
T. D.N.A. Sofia a cîștigat la Limită 
partida cu Ardă Kîrjall (2—1), iar 
Levskl Sofia la fel pe cea cu Sep- 
temvriiska Slava Mihailovgrad (1—0).

• Reprezentativa de juniori a
U. R.S.S. a sosit în R.P. Bulgaria 
pentru cîteva jocuri de pregătire 
pentru Turneul U.E.F.A. Duminică 
a jucat la Stanke Dimitrovo cu echipa 
de juniori a R.P. Bulgaria. Aceasta 
a cîștigat cu 3—2 (1—1), punctele 
fiind marcate de Kirilov, Danailov 
și Radeev, respectiv Sidorov și So
loviov.

• In primul meci al turneului său 
în Cipru, Torpedo Moscova a învins 
echipa Nea Salamina din Famagusta 
cu 3-2 (1-0).

• Preliminariile Turneului de Ju
niori U.E.F.A. — La Klagenfurt ; 
Austria—R.F.G. 1-2, Returul se va 
disputa la 10 martie la Miinchen.

• La 28 martie va avea loc la 
Amsterdam tragerea la sorți a „opti
milor" „Cupei Europei" interțări șl 
a semifinalelor „Cupei campionilor 
europeni" și „Cupei cupelor". 

boxer tehnic, posedînd o mișcare ex
cepțională în ring. Estrin boxeeză 
ușor de la orice distanță și găsește 
cu ușurință breșe în apărarea fie
cărui adversar. La „cocoș" Oleg Gri
goriev, campion olimpic în 1960, este 
în afara concurenței. El deține din 
nou o formă foarte bună și con
tinuă să fie periculos prin fentele 
sale surprinzătoare și prin fulgeră
toarele lovituri de dreapta. Serghei 
Sivko, deținător al medaliei de ar
gint la J.O. de la Roma, își va în
cerca forțele la categoria pană. El 
va trebui să înfrunte aici adversari 
redutabili ca Vladimir Safronov, 
campion olimpic la J.O. de la Mel
bourne și Stanislav Stepașkin, maes
tru talentat al loviturilor prin sur
prindere. Este greu să desemnezi un 
învingător din acest „trio" renumit. 
Am impresia că va învinge totuși 
Serghei Sivko : el este mai tînăr 
și cu mai mult temperament decît 
Safronov și, în același timp, mai ex
perimentat decît Stepașkin.

La categoria semiușoară lupta se 
va da între vechi adversari : Boris 
Nikanorov și Velington Barannikot. 
primul — triplu campion al U.R.S.S.,wM 
iar cei de-al doilea — de multe ori 
finalist al campionatelor unionale, 
Ei s-au intilnit pînă acum de trei 
ori : de două ori a cîștigat Nikano
rov, iar Barannikov — o dată. Cam
pionul U.R.S.S. și al Europei, Alois 
Tuminș, va avea de trecut la cate
goria ușoară peste un adversar 
foarte periculos, studentul moscovit 
Valeri Frolov, în virstă de 21 ani, 
un boxer inteligent, cu mari calități 
fiziee și de voință. Nu va fi ușor 
nici pentru un alt favorit, Richard 
Tamulls, la categoria semiușoară. 
La această categorie se impune tot 
mai mult în ultima vreme tânărul 
Viktor Agheev, bun tactician, care 
posedă o mare energie și lovește pu
ternic cu ambele brațe. La ultimele 
patru categorii de greutate Boris La
gutin, Valeri Popencenko, Dan Poz- 
neak și Andrei Abramov sînt consi
derați ca boxeri care, în mod nor
mal, nu pot rata calificarea în echipa 
U.R.S.S. pentru campionatele euro
pene.

BORIS OLSEVSKI
maestru al sportului (APN)

PE SCURT
• Echipa de hochei a R. P. Po

lone a susținut la Varșovia două me
ciuri de antrenament cu selecționata 
de tineret a R. S. Cehoslovace. Pri
mul meci s-a terminat la egalitate: 
4—4 (2—2; 0—1; 2—1), dar in cel de al 
doilea, tinerii hocheiștl cehoslovaci 
au repurtat o victorie categorică cu 
scorul de 6-0 (1-0; 3—0; 2-0).

• In meci retur pentru sferturile 
de finală ale „Cupei campionilor 
europeni" la handbal masculin, echi
pa Atletico Madrid a obținut o ne
așteptată victorie cu 12-9 (5-5) asupra 
formației F. A. Goppingen (R. F. 
Germană), deținătoarea cupei. In 
semifinală, s-a calificat totuși echipa 
Goppingen, care cîștigase primul meci 
cu scorul 19-10. Semifinalele cupei 
vor opune echipele : Dukla Praga — 
Goppingen și Dinamo București — 
Skovbakken Aarhus (Danemarca).

• Proba de spadă pe echipe în 
turneul de la New York a fost cîș- 
tigată de reprezentativa R.P. Po
lone care a învins cu scorul de 
15-10 echipa Franței.

• Maestra Eretova, cu 14 puncte 
din 17 posibile, a cucerit titlul de 
campioană a R.S. Cehoslovace 1» 
șah. Pe locul doi s-a clasat Vesela 
— 13,5 puncte, iar pe locul trei 
Malipetrova — 13 puncte.

• în cursul unei reuniuni inter
naționale de box desfășurată la 
Tunis, „serniimijlociul" Omrane Sa- 
dok (Tunisia) a dispus prin k.o. în 
repriza a 6-a de americanul Jess 
Johnes.

• Titlul de campion mondial ab
solut de planorism la clasa „liber" 
a revenit polonezului Makula cu 
6107 p. urmat de compatriotul său 
Popuel cu 5 633 puncte, urmat de 
Schroeder (S.U.A.) — 5 370 puncte- 
La clasa „Standard" a cîștigat 
Heinz Huth (R. F. Germană) pe un 
planor „K. A.“.
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