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Azi la Floreasca II

n*sui repumican de șeii 
el allelilor seniori

com- 
din- 

atleți 
che-

După luni de intensă 
rtivitate în vederea a- 
ropiatului sezon 
staționai, o serie 
e cei mai buni 

noștri au fost
ați, în sala Floreasca 
, 6ă demonstreze nive- 
il pregătirilor efectua- 
', și mai ales, ce le-a 
ai. rămas de făcut 
nă la startul primului 
incurs în aer liber.
Așa cum am mai sub- 

niat, concursul republi- 
an de sală nu repre- 
mta un scop în sine, 
1 fiind doar un mo
ment important al pre- 
ătirii efectuate pentru 
oul sezon. Tocmai de 

datoria 
atlețli 

la Flo- 
prezinte

ceea, este de 
iecăruia dintre 
are vor evolua 
easca, să se
ît mai bine și să do- 
'edească în mod prac- 
ic munca desfășurată 
le ei in cadrul secțiilor 
Un cluburile și asocia- 
,iile noastre sportive.

Cercetând foile de 
concurs am remarcat pre
zența la start a cîtorva 
dintre cei mai buni 
atleți ai țării: Viorica 
Belmega - Viscopoleanu, 
Ana Sălăgean, Anca 
Gurău, Rodica Voronea- 
nu, Ioana Petrescu, Dia
na Jung, Maria Budan, 
Aurel Stamatescu, Va
leria J-urcă, Șerban Cio
chină, Alex. Tudorașcu, 
Mihai Calnicov, Eugen 
Ducu, Cornel Porumb, 
Petre Astafei, Kurt So
kol, Nicolae Popovschi, 
Constantin Crețu etc.

întrecerile încep astă
zi de la ora 9,30 și 
continuă de la ora 15.00. 
în programul concursu
lui sînt Înscrise probele: 
bărbați: 50 m, 55 mg, 
lungime, triplu, înălți
me, prăjină, greutate, 
ciocan 16 kg ; femei : 
50 m, 40 mg, lungime, 
înălțime, greutate. Mîi- 
ne va avea loc trecerea 
normelor de control al 
calităților fizice.

COMPETIȚII SPORTIUE III CIHSTM

K. 3 martie, în orașele 
raionale și în comune au 
loc alegerile de deputați în 
■laturile populare. Peste 
tot, acest eveniment este 
Întâmpinat cu noi și impor
tante realizări, pretutindeni 
au loc manifestații cultura
le și sportive. Iată cîteva 
din relatările corespondenți
lor noștri, despre întrece
rile sportive. .

Mîine seară la „Floreasca"

ROȘIORI. în cinstea a- 
lcgerilor, consiliul raional 
UCFS a organizat un tur
neu de fotbal la care au 
luat parte echipele C.F.R. 
Roșiori din categ. B și e- 
chipele regionale Sporting 
și Teleorman. In urma re
zultatelor obținute (5—1 cu 
Teleorman și 5—2 cu Spor
ting) pe primul loc s-a cla
sat C.F.R. Roșiori. Compe
tiția de tenis de masă, la 
care au luat parte 22 de 
juniori și jun’oare, a re
venit lui M. l .esură (Ști
ința) la băieți și Gheor- 
ghiței Cîmpeanu (Olimpia) 
la fete.

la 
șu'

profesională „Steagul ro- 
. i“ a avut loc o tentativă 
de record a campionului 
republican de juniori la 
haltere A. Wagner. Tînărul 
elev în anul IV a reușit să 
corecteze recordul republi
can la stilul smuls reușind 
performanța de 75 kg., a- 
dică cu 2,5 kg. mai mult 
decît vechiul record.

C. GRUIA

Prima „manșă “ a dublei intiiniri
R. P. Romină - R. P. Polonă

din cadrul „Cupei Europei * ia Box

GUTMAN (R. P. Polonă)

se prezintă în prima în
tâlnire bine pregătiți. 
Turneul de verificare de 
la Seaeczan, In cadrul 
căruia au evoluat frun
tașii boxului polonez, a 
avut ca scop în primul

R. CALARAȘANU

(Continuare tn pag. a 6-c)

T. NEGULESCU

BRAȘOV. Muncitorii ti
pografi din localitate au 
susținut interesante între
ceri de popice intersecții. 
In frunte cu șefii secțiilor 
respective (FI. Oancea și 
I. Dimian) 16 muncitori de 
la întreprinderea poligrafi
că și-au disputat întâieta
tea pe arena asociației Ari
pile C.F.R. Au cîștigat re
prezentanții secției de cules. 
S-au evidențiat cu acest 
prilej I. Albu, V. Banciu, 
Gh. Găitănaru, I. Bogorin, 
I. Marcu și P. Alexe.

lat asociația sportivă E- 
nergia, de pe lîngă școa-

ORADEA. Consiliul re
gional UCFS, Clubul spor
tiv orășenesc și asociațiile 
sportive orădene au orga
nizat întreceri sportive la 
handbal, popice, șah, tenis 
de masă, scrimă, lupte și 
altele. La handbal în 7 
după primele întreceri s-au 
remarcat echipele feminine 
Favorit și S.S.E. și echi
pele masculine S.S.E. și 
Rapid. In prezent în nu
meroase asociații din re
giune Recolta Diosig, 
Steaua roșie Salonta, Cri- 
șul Ineu au loc asemenea 
întreceri sport ivc.

ILIE GHIȘA

Despre întrecerile spor
tive desfășurate cu prilejul 
alegerilor de deputați ne-au 
mai scris tovarășii I. Po
pescu (Filiași), C. Adam 
(Timișoara) ș.a.

CAMPIONATELE REPUBLICANE LA PROBELE ALPINE
BADEA (R. P. Romină) 
văr.uți de Ncagu Rădulcscu

arei 
sala

20,30 
Flo-

mult;de 
directă in

Romî- 
Ren il

Surprize in primele două zile

Șerban Ciochină — unul din favoriții probei 
de triplu salt

De mulți ani nu a găz
duit capitala țării noas
tre o întâlnire interna
țională de box atât de 
importantă cum este cea 
de mîine seară, dintre 
reprezentativele 
niej și Poloniei,
mita echipă a R.P. Po
lone, având în frunte 
pe triplul campion al 
Europei și medaliat al 
J.O. de la Roma, Zbyg- 
niew Pietrzykowaki so
sește astăzi, în jurul 
orei 13, pe aeroportul 
Bănoasa, pentru 
tîlni selecționata 
noastre în primul 
„Cupei Europei", 
nirea de mîine 
trezește, pe bună 
tete, un interes
în rândurile amatorilor 
de box din țară și de 
peste hotare. Acesta 
este, de altfel, și moti
vul pentru care televi
ziunea romină a hotărât 
să transmită in întregi

m£, în jurul 
partidele din 
reasca.

Scriam, nu 
că o întâlnire
tre primele garnituri ale 
celor două țări s-a dis
putat in 
ani. Nu 
adevărat 
ultimilor 
români s-au întâlnit de-

urmă cu... 11 
este mai puțin 
că, de-a lungul
ani, pugiliștii

a în
tării 

tur al 
întil- 
seară 
drețp- 
majotr

Duminică seara, tn 
jurul orei 20,30 iubi
torii sportului cu 
mănuși vor putea ur
mări pe ecranul mic, 
partidele din cadrul 
întâlnirii internaționale 
de box dintre R. P. 
Romînă și R. P. Po
lonă, contând pentru 
..Cupa Europei".

• Ion Zancțor și Mihaete Stoenescu, pentru prima oară campioni republicani
• Comei Tăbăraș și Nona Mkloș și-au păstrat titlurile la slalom special ți» 
respectiv, slalom uriaș

SINAIA 1 (prin telefon 
de la trimisul nostru). — 
Vizibilitate perfectă. Sta
rea zăpezii și a pîrtiei — 
excelentă. Temperatura ae
rului : minus 23°.

Acestea au fost condi
țiile în care s-au disputat 
joi primele întreceri ale 
campionatelor republicane 
de schi la probe alpine,

• Duminică probele de coborîre pe Valea lui Carp 

încheiate cu surprize de 
proporții. Intr-adevăr, cur
sa de slalom uriaș a se
niorilor, desfășurată pe 
traseul Furnica — Valea 
lui Carp — Cota 1.500, 
s-a dovedit foarte dificilă 
și a pus concurenților sur
prinzătoare probleme de 
tehnică și de tactică. Așa 
•e explică faptul că doi

ȘCOLARII BUCUREȘTENL ȘI-AU DESEMNAT

PUNCTAJ
In plin sezon de iarnă, 

dnd stadioanele și pistele 
lor se odihnesc sub înveli
șul de omăt, aflăm vestea 
unei noi performante a Mă
riei Diaconescu. De data a- 
ceasta, excelenta noastră 
atletă a obținut-o nu arun- 
cînd sulița, ci mînuind sti
loul și răsfoind foile de 
concept ale unor teme stu
diate zile întregi, uneori 
chiar și nopți. Spectatori: 
cîțiva numai, dar foarte 
exigenți, profesorul și a- 
sistenții săi din comisie.

Examenele! In asemenea 
concursuri orice încercare

MAXIM...
trebuie să fie reușită. Și, 
spre cinstea ei, a doua su- 
lițașă a Europei a avut 
toate răspunsurile foarte, 
bune. Am zice că fiecare a 
fost de ...peste 56,64 me
tri, cit măsoară recordul

CAIIWElf
stru. Și nu e de mirare că 
a fost răsplătită cu punc
tajul maxim. Nota 10 1

Noua performanță a Mă
riei Diaconescu a fost 
prilejuită de recenta se-

Activitate competițională internațională 
la tenis de masă

PATRU SPORTIVE ROMÎNCE PARTICIPA 
LA CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE LA RUSE 
Ieri au părăsit Capitala, plecând la Ruse, jucă- 
arele de tenis de masă Catrinel Folea, Eleonora 
ihalca, Iudith Krezsek și Victoria Jandrescu 
intru a participa la un concurs internațional care 
i avea loc azi, mîine și luni.

ECHIPELE R.P.D. COREENE AU SOSIT 
1N CAPITALĂ

Joi au sosit în București echipele reprezentative 
e R.P.D. Coreene, care vor lua parte la campio- 
itele internaționale ale țării noastre din zilele de 
-12 martie. Oaspeții noștri au deplasat 5 jucători 

3 jucătoare.

merii

scară cu reprezentanții 
boxului polonez. întâlni
rile inter-duburi au 
constituit un bun prilej 
del cunoaștere a posibi
lităților 
ambele 
boxului 
tră își 
Usfacție
petale realizate de bo- 

romini în întâlni- 
dintre echipele de 
românești și polo- 

tocmai
cu

de mâine seară, 
lui Feliks Stamm

boxerilor din 
țări. Amatorii 

din țara noas- 
amintesc cu sa
de succesele re-

și 
așteaptă 
„duelul" 

Elevii

de aceea 
încredere

1

siune de examene la I.G.F. 
In carnetul studentei-cam- 
pioane a fost înscris 10 
la următoarele materii:

— Cultură fizică medi
cală

— Igienă
— Metodica 

zice
— Dansuri 
(Aflați cu 

că ultima este foarte ne
cesară unei viitoare profe
soare de educație fizică).

Să adăugăm la toate a- 
cestea amănuntul (cit se 
poate de semnificativ) că 
tn tot cursul lunii trecute, 
perioadă de vtrf pentru 
fiecare student, Maria Dia
conescu n-a lipsit de la 
nici un antrenament, s-a 
pregătit cu cea mai mare 
strguință. Fiindcă o dală 
cu venirea primăverii o 
așteaptă alte examene, cele . 
sportive. Și etnd cineva s-a 
obișnuit cu nota zece, nouă 
începe săi pară puțin...

Foarte bine, Maria !

Ca de obicei, duminică, 
sala Floreasca a avut o 
seară „plină". Numai că 
de data aceasta, „eroii" 
întrecerilor au fost în 
exclusivitate elevi. Mai 
întîi handbaliști, partici- 
panți la finala competi
ției organizată de ziarul 
nostru. Apoi o altă fina
lă care avea să desemne
ze echipa campioană șco
lară de volei a Capitalei.

Așteptată cu legitim 
interes, finala a adus de 
o parte și de alta a tâ
lcului, echipa școlii pro
fesionale de ucenici a U- 
zanetor „23 August" și e- 
chipa școlii medii nr. 28 
„Dr. Petru Groza". Vo

ledibalișitii de la „28“ ju
când cu multă atenție și 
șpeeuâînd faptul că ad
versarii lor și-au intrat 
greu în mână, au reușit 
să câștige 
cu scorul 
Perspectiva 
i-a trezit 
taie pe școlarii 
„23 August", 
în continuare, 
cut un joc la 
lor valoare 
victorioși în trei seturi 
la rind: .15-4, 15-7, 15-11. 
Ultimul set a prilejuit o 
dispută aprigă. Cu o mai

T. STAMA

(Continuare în pag. a 4-a)

dintre cei trei mari favo- 
riți au fost descalificați 
(Tăbăraș și Gohn) iar alți 
concurenți de valoare (Han
ii ich, Petre Clinei, Dan 
Focșencanu ș.a.) nu au 
terminat nici ci cursa. 
Și tocmai datorită gradului 
de dificultate a traseului, 
considerăm ca foarte meri
torie performanța lui Ion 
Zangor (Casa Ofițerilor 
Brașov), noul campion al 
țării la slalom irriaș. Zan
gor, plecat din start cu 
nr. 1, a făcut o cursă cura
joasă, în care a știut să 
prcînlîmpine problemele ri
dicate de așezarea porților, 
schimbările de 
purile, căderile 
etc.

Remarcabilă
manța Iui Pandrea și mai 
ales a reprezentantului aso
ciației sportive Caraimanul 
Bușteni, Ion Secui, < 
prin ocuparea locului 
confirmă seriozitatea și 
severența cu care s-a 
gătit în acest sezon.

Gheorghe Bălan — 
pre care se credea că 
va termina cursa 
cîștiga — a mers mult prea 
prudent și a parcurs traseul 
cu mai mult de cinci se
cunde mai încet decît Zan-

pantă, ho- 
dc pantă

și perfor

educației fi-

populare 
acest prilej

primiui set 
de 15-5. 
înâringerii 

la reali- 
de la 

astfel că, 
ei au fă- 
adevărata 
terminînd

care,
III

i per- 
pre-

des- 
dacl 

o va

Fază din meciul-finală pentru titlul de campioană a Capitalei Ut volei școlar. Pro
tagoniste — echipa școlii prof. „2.3 August" și echipa școlii medii nr. 28 „Dr. 

Petru Groza".

D. STANCULESCU

(Continuare in pag. a 4-<a)

FARUL - GAlATASmi 
3-1 LA VOLEI

CONSTANȚA, 1 (prin 
telefon). — In localitate 
s-a disputat azi meciul 
amical de volei mascu
lin dintre Farul și Ga- 
latasaray. Constănțenii 
au învins cu 3-1 (12-15, 
15-10, 15-11, 15-4). Ei au 
fost mai buni în atac și 
la dublaj.

S-au remarcat : Vasi— 
liu, Timirgazin și Cio
cănel. Echipa turcă a 
avut cei mai buni oa
meni în Haldun, Erdel 
și Gungor. A arbitrat 
foarte bine C. Mușat.

Foto: Gh. Auium

CH. GODDENBERG 
corespondent



Rinduri 
în

despre un raion fruntaș 
activitatea sportivă

In cele 54 de asociații sportive 
din raionul Muscel activează ÎS 400 
de membri UCFS. In întreprinderile 
'•lin acest raion 5 800 de persoane 
participă la gimnastica în produc
ție, iar în școli 5 000 de elevi exe
cută zilnic programul de gimnastică 
de înviorare și de angrenare. La cele 
48 de acțiuni turistice, organizate în 
1062, au luat parte peste 0 000 do 
persoane. La competițiile de mase 
organizate anul trecut (Spartachia- 
dele, crosurile de mase și „Cupa A- 
grisattu^ij‘) au luat startul peste 
50 000 de tineri.

Ca un rezultat al aceste intense 
activități de mase, a crescut simți
tor sportul de performanță în raio
nul Muscel. Iată citeva cifre și date 
edificatoare: în orașul Cimpulung 
funcționează o școală sportivă de ti
neret cu secții de atletism, box, volei 
și gimnastică. La finala campionatu
lui R.P.R. de atletism, seniori și ju
niori, au participat 25 de sportivi 
din Cimpulung. Ei au cucerit un 
titlu de oampioni republican la ju
niori și 6 locuri fruntașe. Boxerii 
au participat în număr de 7 la fi
nalele campionatului republican de 
'-juniori și seniori. Au fost promovați 
■ In loturile reprezentative de juniori 
Hi seniori 6 atleți și 5 boxeri. Nu- 
i mărul secțiilor pe ramură de sport 
ia oresout de la 55 la 120 iar cel al 
-aportivilor clasificați la 783.

INIȚIATIVE ,VALOROASE IN AC
TIVITATEA DE MASE

Activitatea de mase se află la loc 
de cinste atît în asociațiile sportive 
din orașul Cimpulung cît și în cele 
din comunele raionului. Formele
simple de practicare a exercițiilor 
-fizice, ca de exemplu, gimnastica la 
docul de muncă, sînt folosite în 
[permanență și cu succes de consiliile 
lasociațiilor musce^ne, pentru atra- 
ilgerea unor mase largi de oameni 
ai muncii, a întregului tineret în 
activitatea sportivă. Astfel, la Uzina 
mecanică Muscel marea majoritate 
a muncitordor practică zilnic gimnas
tica în producție. La fel și la Fila
tura Musceleanca-Cetățeni și Trus
tul minier Argeș. în școlile me
dii, în cele profesionale și chiar și 
în școlile de 8 ani (ciclul II) se 
practică gimnastica de înviorare la 
cămine și gimnastica de angrenare, 
în cu'țile școlilor înaintea începerii 
pro-irnielor. Un bun exemplu în 
practicarea gimnasticii de angrenare 
îl constituie Școala elementară de 
8 ani din comuna Rădești, unde toți 
elevii de la clasa a V-a în sus prac- 

i tică zilnic, în grădina școlii, gim- 
inastica de angrenare. Exercițiile sînt

CIND NU EXISTĂ PREOCUPARE
• Campionatul de popice al ora

șului Arad, ne-a scris tovarășa SU- 
ZANA KULECSAR, care trebuia să 
Înceapă la 1 noiembrie 1962, a fost 
inaugurat cu o întirziere de aproape 
trei luni. Motivul : consiliile asocia- 

I țiilor U.T.A., C.F.R. și Electrica nu 
> s-au îngrijit de buna întreținere a 
Ibazelor lor sportive, astfel că la 
i începerea campionatului R.P.R., aces
Ite arene nu erau amenajate conform 
Jindicațiilor F.R.P. Dar în loc să se 
/treacă urgent la treabă, asociațiile 
sportive în cauză 
au continuat să
stea cu brațele în
crucișate, sub privi, 
iile îngăduitoare a
le comisiei de spe
cialitate din localitate. Nepăsarea con
ducerii asociației sportive U.T.A. și a 
secției ei de popice s-a putut vedea 
și din faptul că delegatul echipei 
U.T.A. nu a participat la ședința de 

|perfectare a formelor de înscriere în 
(campionat. în consecință, comisia lo- 
►allă de popice a hotărit să înceapă 
«campionatul fără formațiile asociației 
iU.T.A, Dar, peste o săptămînă, comi- 
rsia și-a schimbat holărîrea dînd peste 
• cap programul întrecerilor. De ase
menea, materialele de joc de pe are- 

snele C.F.R. și Electrica sînt neeorea- 
ppunzătoare.

Mergînd pe urmele scrisorii tova- 
trășei SUZANA KULECSAR, am con
statat că se simte o lipsă acută de 
popice și bile în magazinele cu arti- 

>co)le sportive din Arad. Asociațiile 
r.sportive de aici sînt nevoite să pro- 
“cure materialele necesare secțiilor 
lor, din alte orașe. Deci, bani în plus 

-chcltuiți cu transportul acestor tna- 
iteriale. Să sperăm că organele intere
sate, . care cunosc bine toate aceste 
> deficiențe, vor lua urgent măsurile 
t cuveni te.

NOTE CRITICE

conduse de învățătorii de serviciu 
din ziua respectivă.

Vorbind despre inițiative, care pot 
fi urmate și de alte raioane, tre
buie să amintim despre acțiunile a
sociațiilor sportive din Stîlpeni și 
Rucăr oare, cu sprijinul consiliului

F.LAIRA CATARAMA

raional UCFS (președinte tov. Gh. 
Crețu), au introdus „pauza sportivă" 
ia locul de muncă Aceste asociații 
și-au amenajat locuri speciale în 
imediata apropiere a întreprinderilor 
sau în curțile acestora și în tim
pul repausului de masă muncitorii 
de aici practică 15—20 de minute 
diferite exerciții fizice sau jocuri 
sportive. Aceste întreceri ad-hoc, care 
constă din aruncarea greutății, ridi
carea halterei, joc de popice, fotbal 
— șuturi la poartă etc. au devenit 
deosebit de populare. Această formă 
originală de practicare a exerciții- 
lor fizice, a fost, nu de mult, o preo
cupare și la Uzina electrică din 
Cimpulung, dar după modificarea 
programului de lucru în întreprin
dere, consiliul asociației sportive nu 
s-a îngrijit să caute alte forme ac

• La Giurgiu exista pînă anul 
trecut o singură arenă regulamentară 
care aparținea muncitorilor de la fa
brica de zahăr „Popa Șapcă”. Aceas
tă bază sportivă, folosită și la antre
namente și la jocurile oficiale, deve
nise supraaglomerată. Inimoșii po
picari din Giurgiu nu au stat cu mîi- 
nile în șold. într-o bună zi tinerii și 
vârstnicii de la asociația sportivă Ce
tatea au hotărît să reamenajeze are
na situată in incinta micului complex 
sportiv din Giurgiu, care pînă atunci 

era lăsată în pără
sire. Sute de ore 
de muncă patrioti
că au depus po
picarii la lucrările 
de reamena j are a 

acestei baze sportive, ilhtete acum 
după uitimete cerinee moderne. Exis- 
tînd două arene, se credea că la 
Giurgiu jocul de popice va lua o și 
mai mare amploare. Dar după cum 
ne relatează. corespondentul nostru 
TR. BARBALATA, de la o vreme 
acest sport bate pasul pe loc. în 
prima etapă a actualului campionat 
republican se întrec doar echipele 
asociațiilor Victoria și Cetatea. Să 
nu credeți că tinerii și virstnicii de 
la asociațiile Voința, C.F.R., I.G.O.G. 
și altele nu doresc să participe la 
campionat. Dirmpottivv! Dar de fie
care dată cînd acestea se duc la con
siliile asociațiilor lor, primesc același 
răsputn: „Mai lăsafi-ne cu popicele, 
avem noi destulă treabă cu alte spor
turi mai importante". Și ceva și mai 
curios : membrii comisiei raionale de 
specialitate privesc cu pasivitate ati
tudinea conducerilor asociațiilor sus- 
amintite. Iar consiliul raional UCFS 
se pare că nu observă toate acestea. 
Sau poate nici organele UCFS nu a
greează jocul de popice. Care este 
adevărul, tovarăși ?

cesibile de a practica exercițiile fl- 
zice în locul „pauzei sportive".

Printre inițiativele bune putem în
șira și metodele folosite în organi
zarea campionatului asociației spor
tive la „Mascelal“. în această mare 
întreprindere muncitorii, atît tinerii 
cît și vîrstnicii, practică cu deosebi
tă plăcere fotbalul. Toate grupele 
sportive au una sau două echipe de 
fotbal cu care vor să participe în 
campionatul asociației. In urmă cu 
un an în unele grupe nu se practica 
decît fotbalul. Pentru a organiza 
campionatul la cît mai multe ramuri 
sportive și în cît mai multe grupe, 
consiliu asociației și-a însușit o pro
punere venită din unele grupe spor
tive: în campionatul asociației la 
fotbal să fie admisă numai acea gru
pă sportivă care prezintă în com
petiție șl atleți, cicliști sau voleiba
liști. Și iată că în campionatul aso
ciației pe anul 1962 și-au disputat 
întîietatea 12 echipe de fotbal, tot 
atîtea de volei, numeroși atleți, ci
cliști, șahiști etc. Dar spiritul de 
inițiativă s-a rezumat doar la cam
pionatul asociației. Consiliul asocia
ției nu s-a mai interesat de atle
tism după aceea. Așa se explică fap
tul că proba de cros din actuala e
diție a Spartachiadei de iarnă a 
fost cu desăvîrșire uitată, mai mult, 
această mare asociație sportivă nu 
are la ora actuală secție de atle
tism. Consiliul asociației sportive 
Muscelul și-a luat angajamentul, la 
recenta plenară a consiliului raional 
UCFS, să constituie de urgență o 
secție de atletism. Ajutor va primi 
cu siguranță atît din partea comisiei 
raionale de atletism cît și din partea 
unor specialiști, ca prof. Emil Dra
gan, antrenorul de atletism al școlii 
sportive de tineret și maestra spor
tului la atletism, Olimpia Cataramă 
care face parte chiar din asociația 
Muscelul.

NOTĂ BUNA PENTRU MUNCA 
OU ATLEȚII JUNIORI

Juniorii din Cimpulung au dus 
faima raionului lor pînă în Capita
la țării. Profesorii de educație fizi
că care muncesc aci au dat dovadă 
de multă pasiune și simț de răspun
dere în muncă și au reușit să dea 
sportului romînesc sportivi valoroși 
ca Maria Diți-Diaconesca, Olimpia 
Cataramă, iar o serie de tineri atleți 
ca Virgil Țibulschi, Elvira Cataramă. 
Gabriela Moga și Elena Neaeșu bat 
la poarta consacrării. Atleții din 
Cîmpulung se mândresc cu unele re
zultate valoroase: anul trecut au 
stabilit nu mai puțin de 24 recor
duri regionale, la concursul repu
blican de aruncări, desfășurat la Ga
lați și Brăila, atleții cîmpalangeni 
au reușit o performanță de invidiat, 
ocupînd locul I la juniori și locul 
II în clasamentul general, juniori și 
seniori. Școala sportivă de tineret 
UCFS din localitate, în special sec
ția de atletism condusă cu multă 
c^^/pet-ență de profesorul de educa
ție fizică Emil Drăgan, a devenit o 
adevărată pepinieră a atletismului 
nu numai pe plan regional ci și pe 
plan republican. Aici sînt pregătiți 
cu grijă tineri atleți cu perspecti
ve dintre cele mai frumoase, amin
tim numai doi dintre ei care au și 
fost introduși în lotul republican de 
juniori ca Virgil Țibulschi, 17 ani, 
mecanic la I.C.F., performanța lui 
este de 48 de m la aruncarea cio
canului (7,257 kg.) șj Elena Neaeșu, 
17 ani, 38,24 la aruncarea suliței.

★
Cu toate rezultatele pozitive în 

activitatea sportivă a raionului Mus
cel mai persistă o serie de lipsuri. 
Astfel, unele asociații sportive nu 
organizează în cele mai bune con
diții etapele de mase ale dife
ritelor competiții, se preocupă in
suficient de dezvoltarea unor ramuri 
sportive ca atletismul și gimnastica, 
își concentrează toate forțele în di
recția fotbalului neglijînd alte ac
tivități. Desfășurînd o muncă mai 
temeinică, asociațiile sportive din 
acest raion al țării pot obține suc
cese și mai frumoase.

T. RABȘAN I

Insemnari de la concursurile pe centre din raionul Buzău
Din nou start ! De data aceasta se 

întrec campionii asociațiilor sportive. 
Rcprcz<ertanțli celor 52 897 de partici
pant din prima etapă a popularei compe
tiții de inase „Spartachiada de iarnă a 
tineretului" din orașul și raionul Bu
zău sînt prezenți la startul mtreceailoa.

Iată-i pe cei 82 de coneurenți de la 
gimnastică. Sub privirile comisiei, rîud 
pe i'înd echipele execută frumos progra
mul de gimnastică. Intr-o sală frumos 
amenajată se întrec cei de la șah. La 
capătul aroa dispute dîrze, petrolistul 
Gheorghe Călin ciștigă întrecerea. In

întrecerile
SPARTACHIADEI DE IARNĂ A TINERETUL! 

în raionul Lehlii
Pasiunea pentru sport a tineretului 

din satele și comunele raionului Le- 
hliu este binecunoscută. întrecerile 
marilor competiții de mase ca spar- 
tachiadele, „Cupa Agriculturii" atrag 
an de an zeci de mii de tineri să
teni. N-a rămas mai prejos nici ac
tuala ediție a Spartachiadei de iar
nă. Această importantă întrecere 
sportivă de mase se desfășoară cu 
un deosebit succes în asociațiile 
sportive din raion. Răsfoind dosarul 
cu foile de concurs din prima etapă 
a Spartachiadei, ce se află la con
siliul raional UCFS — Lehliu, ne-am 
putut da seama de frumoasa activi
tate depusă de consiliile asociațiilor 
sportive pentru organizarea concursu
rilor etapei I.

In toate cele 64 de asociații spor
tive din raion s-au organizat între
cerile fazed întîi a co^^j^r^^iției, nu
mărul participanților ridieîndu-se la

Ctubul gospodăriei agri
cole colective din comuna 
I. C. Frimu a fost locul 
de. desfășurare a întrece
rilor de șah, haltere și te
nis de masă.

Bidicarea greutății a 
fost proba cea mai atrac
tivă. Toți cei prezenți In 
sală au vrut să-și arate 
puterea.

în fotografie, câștigăto
rul concursului oficial, F. 
Angheloiu.

★

La mesele de joc, pe 
lingă campionii asociațiilor 
sportive la Spartachiada, 
au luat loc și alți colec
tiviști, in dorința de a-și 
măsura forțele.

Foto : P. Stan

22 689 dintre care 7 305 fete. Frun
tașe în organizarea etapei de mase 
sînt asociațiile Avintul Dor Mărunt 
(1 649 de participanți, la săniuțe 466, 
la șah 371, la tir 275, la haltere 68 
etc.), Mecanizatorul Sărulești (1065 
— la cros 320), Pionierul Hrănești 
(1553), Gloria I. C. Frimu (898) etc. 
Dar sînt și asociații sportive — ce 
e drept, puține la număr — care 
au lăsat în voia soartei • organizarea 
acestor întreceri. De exemplu, la 
Tractorul Frăsinet (președinte tov. 
D. Alexandrescu) consiliu asocia
ției se preocupă mai mult de proble
mele echipei de fotbal care activea
ză în campionatul regional categ. a 
II-a decît de organizarea competi

ordine se clasează pe primul loc, la 
tenis dc masă, Ștefan Maiugă, la hal
tere, V. Citească, iar la trîntă G. Du- 
mitr-așcu, P. Ștefan și I. Popa de la 
Mecanizatorul Ojasca.

întreceri însuflețite au avut loc și Ia 
unul din cele mai îndepărtate centre ale 
raionului : Bcccnii. La șah pc primul 
loc s-a clasat Ion Mungoi (Șc. Medie 
Becffni) și V. Minz.aia (Șc. de 8 ani 
V. Vodă). La trîntă cîștigători sînt Ion 
Damian și Ion Mircea.

C. NICULESGU
corespondent

tea) la haltere (el a ridicat de 15 
ori greutatea de 30 kg.). Consiliul 
asociației sportive organizatoare, Glo- 
ria-I. C. Frimu (președinte tov. 
A. Costache) a acordat sportivilor 
clasați pe primele trei locuri fru
moase premii constînd din obiecte 
și diplome.

Zilele acestea campionii asociați
ilor sportive la Spartachiada din co
munele și satele raionului Lehliu 
vor participa la noi întreceri pro
gramate în cele cinci centre, printre 
care Brănești, Lehliu-sat ș.a.

(t. r.>.

țiilor de mase pentru membrii ss 
S-a neglijat Spartachiada și la Spă
tar Gost1lcle, unde din 
bri UCFS figurează pe

795 de men 
foile de coi

curs doar 25.
★

Asociației Gloria din comuna I. d 
Frimu i-a revenit cinstea de a orgJ 
niza etapa a II-a a competiției 1 
care urma să participe o serie d 
reprezentanți ai asociațiilor din îrri 
prejurimi. Din păcate, timpul nefq 
vorabil nu a permis în ziua aced 
oa toți campionii asociațiilor sportiv 
din comunele Gurbănești, Frăsinet '■ 
Siliștea să poată veni la întrecea 
Cu tot timpul neprielnic o serie d 
sportivi au venit totuși la întrecea 
în comuna I. C. Frimu. Concursuril 

de șah, tenis de masă, gimnastică 
și haltere au adunat la start peste 
50 de sportivi calificați pentru faza 
a doua a Spartachiadei precum și 
tineri localnici care s-au întrecut în 
afară de concurs. Printre oaspeți 
erau gimnastele și gimnaștii de ia 
asociația Steaua roșie Curbine-ști 
(bine pregătiți de profesoara Elena 
Săndulesc^i ei au cuoerit locul I) 
precum și tînărul colectivist Ștefan 
Velicu (16 ani), tot de la Gurbă
nești, care s-a clasat pe locul 3 la 
șah. Pe lista cîștigătorilor și-au mai 
înscris numele Gh. Enoia (Gloria 
I. C. Frimu) la șah, M. Pîntea 
(Gloria I. C. Frimu) la tenis de 
masă și F. Angheloiu (Unirea Siliș-



Turismul de mase se poate dezvolta și mai mult in orașul București
I In 1962, activitatea turistică din 
fcapitală a marcat o creștere simți
toare față de anii precedenți. Comi
siile de turism și alpinism din ca- 
fcrul asociațiilor sportive din Capitală 
tu trecut la organizarea unei activi
tăți susținute, mobilizind un număr 
■nare de oameni ai muncii în această 
plăcută și recreativ-educativă activi
tate sportivă.

I PE PANOUL DE ONOARE

I Printre asociațiile fruntașe se nu- 
■nără Spartac, Vestitorul, Dîmbovița, 
fconfecția, Zefirul și altele. De pildă, 
IA.S. Spartac, care are ca președinte 
Bl comisiei de specialitate pe tov. 
fPraian Tuhai, a angrenat, anul trecut, 
Ipeste 6000 de oameni ai muncii in 
Icele șapte excursii organizate. Alte 
[sut>e și sute de persoane au luat 
Iparte la trei serbări cimpenești orga- 
Inizate la pădurea Băneasa.
I O altă asociație sportivă cu rezul- 
Itate bune în activitatea turistică este 
[Vestitorul. O muncă susținută depune 
[aci președintele comisiei de turism- 
[alpinism, tov. Ștefan Paichide. Anul 
[trecut au avut loc 12 acțiuni turistice 
lin împrejurimile Capitalei, la Snagov 
și pe Valea Prahovei. Situații ase
mănătoare pot fi întilnite la Dîmbo
vița, Confecția și Zefirul, unde comi
siile de turism conduse cu multă pri
cepere de activiști ca Paul Vesa, Mă
ria Ionescu, Rada Băețeanu și ing. 

I Constanța Stănciuc, au obținut rezulta- 
|te bune.

CE AC RĂMAS ÎN URMĂ?

Nu același lucru putem spune des
pre comisiile de turism-alpinism din 
asociațiile sportive Stela, I.D.P.B., 
S.P.C. și Sfatul popular al raionului 
Tudor Vladimirescu. Ele au desfășu
rat o slabă activitate turistică. De pil
dă, ultima dintre asociațiile sportive 
citate, avind ca președinte al comi
siei pe tov. Maria Ionescu, nu a or
ganizat nici o acțiune turistică de la 
constituirea comisiei ! In același timp 
toy. A. Calajan, președintele comisiei 
de turism-alpinism de la S.P.C„ s-a 
ocupat mai mult de concursurile de 
orientare turistică, subapreciind activi
tatea turistică de mase.

Cu toate că a fost trasată sarcina
ca pînă la 1 iunie 1962 să se creeze 
în toate asociațiile sportive din țară 
comisii de turism și alpinism, in 
București, mai precis in cadrul clu
bului sportiv Olimpia există incă aso
ciații în care nu au fost create nici
pînă în prezent aceste comisii. Citeva 
exemple : A.S. Bumbacul de pe lîn-

Uzinele textile 7 Noiembrie, Ma- 
roșu, Depoul I.T.B. Dudești.

MAI MULTA PREOCUPARE PEN
TRU TURISMUL DE MASE

O serie de cluburi sportive busu- 
reștene s-au preocupat (și rezultatele 
au fost dintre cele mai frumoase) in 
mai mare măsură decit pină acum de 
popularizarea turismului in rindul 
maselor de oameni ai muncii. De 
pildă, activiștii obștești din comisiile 
de turism-alpinism de la cluburile 
sportive Unirea, Avintul și Metalul 23 
August au dus o muncă susținută 
pentru realizarea sarcinilor ce le-au 
avut în acest domeniu. Merită a fi 
evidențiați președinții acestor comisii: 
lancu Dumitru (Unirea), Gh. Panu 
(Avintul), Gima Eliza (Metalul 23 Au
gust).

Spre deosebire de acestea, comisiile 
de turism-alpinism din alte cluburi 

sportive din Capitală nu s-au preocu
pat în suficientă măsură de ducerea 
la îndeplinire a sarcinilor privind dez
voltarea turismului de mase. Un exem
plu negativ îl constituie comisia de 
-specialitate a C.S. Olimpia care, in 
frunte cu tov. T. Negulici, președin
tele ei, s-a preocupat în exclusivitate 
de turismul competițional, lăsînd pe 
seama comisiilor din asociațiile spor
tive problemele turismului de mase.

Aproape aceeași situație am găsit-o 
și la C.S. Voința, unde comisia de 
turism-alpinism (I. Bunescu, președin
te și P. Simionescu secretar), s-a 
preocupat numai de concursurile de 
orientare, neglijind turismul de mase. 
Tot la acest club o serie de activiști 
printre care și tov. C. Gaizer s-au 
ocupat de organizarea concursurilor de 
orientare numai atunci cind ele se 
făceau la munte, neglijind organiza
rea acestor competiții turistice în 
împrejurimile Bucureștiului, în ca
drul Spartachiadei de iarnă.

Este bine ea organele UCFS să 
controleze și să analizeze temeinic 
munca depusă în cadrul comisiilor de 
turism-alpinism și, acolo unde se im
pune, să ia măsurile necesare pentru 
îndreptarea situației.

★
Activitatea desfășurată de comisia 

de turism-alpinism a consiliului oră
șenesc UCFS București a fost mai 
intensă decit în alți ani. Ca urmare, 
zeci de mii de oameni ai muncii din

GH. ROMAȘ 
GH. CLIBA

Capitală au luat parte la excursiile 
organizate în împrejurimile orașului 
sau în diferite locuri din țară, cu bi
cicletele, motocicletele etc. De ase
menea, a crescut participarea la con
cursurile de orientare. Rezultatele ar 
fi putut fi și mai frumoase dacă în 
cadrul comisiei orășenești s-ar fi a- 
cordat mai multă atenție îndrumării 
comisiilor din cadrul cluburilor raio
nale și s-ar fi controlat in mod te
meinic îndeplinirea sarcinilor. In plus, 
trebuia dată mai multă atenție instru
irii președinților și secretarilor comi
siilor de turism-alpinism, ca și turis
mului de mase prin organizarea a cît 
mai multor serbări cimpenești, ex
cursii pe jos, cu bicicletele, vizitări de 
muzee și expoziții etc.

De asemenea, comisia orășenească 
nu s-a ocupat în suficientă măsură de 
organizarea conferințelor cu caracter 
turistic-alpin. de educația celor ce 
participă în mod organizat la acțiuni
le turistice. Pe de altă parte în șe
dințele comisiei nu se discută pro
bleme legate de sarcinile, stilul și me
todele de muncă ale comisiilor in sub
ordine, sau de mobilizarea oamenilor 
muncii la activitatea turistică.

Inlăturindu-se lipsurile arătate mai 
sus, activitatea turistică de mase 
poate lua o dezvoltare și mai fru
moasă in orașul București.

n URFTI

Așteptăm arbitraje 
corecte, competente!

Apropierea campionatului repu
blican și a celorlate competiții 
de rugbi readuce în discuție 

j problema arbitrajelor Pe care, din 
păcate, sezonul trecut a menținut-o 
aproape permanent in actualitate. 
Rare au fost intilnirile la sfirșitul 
cărora jucătorii și, bineînțeles, specta
torii să nu-și manifeste nemulțumi
rea pentru calitatea arbitrajului. Nu 

| este vorba de .scăpări", uneori poate 
firești in partide care cer arbitrului 
o încordare maximă pentru a urmări 
fiecare fază, ci de greșeli grosolane, 
evidente pentru toată lumea car mai 
puțin pentru... arbitri. Este drept că 
jocul de rugbi este, in general, mai 

; greu de condus, ridică mai multe 
I probleme și cere arbitrului nu numai 
• o perfectă cunoaștere a regularr.entu- 
î lui ci și o pregătire avanrata, multă 
. experiență. Dar. nu aceasta este 
1 .scuza" pentru arbitrajele de slabă 

calitate prestate in campionatul tre
cut. Recent, cu prilejul analizei F R.R 
se arăta că uneori se arbitrează 
„după ureche", așa din «ce mai știe 
fiecare". Or, această situație este 
inadmisibilă și explică, in parte, ar- 

; bitrajde necorespuniăteare prestate 
la jocurile Grivița Roșie—Unirea. 

' Steaua—Unirea. CSMS-Iaș:—Steaua, 
Metalul—Știința Timișoara etc., parti
de în care arbitrii Galikovschi. T. 
Moldoveanu, V. Georgescu și alții 
s-au întrecut in_  nerespectarea regu-

, lamentului, trecind cu vederea— in 
■ schimb — diferitele abateri ale jucă

torilor. Alteori, arbitraje — cum a 
fost, de exemplu, cel prestat de L 
Dumitrescu la meciul Dinamo—Grivj- 

. ța Roșie — sau Ia alte intiiniri — 
au ridicat, pe bună dreptate, proble
ma dacă un asemenea mod de a 

. conduce o partidă nu pune sub sem- 
, nul întrebării chiar rezultatul jocului 

Este, desigur, lăudabilă iniția:: va 
■ colegiului de arbitri și a federației 
• de specialitate de a organiza acum. 
. înaintea campionatului, un rurs de 

împrospătare a cunoștințelor la care 
au fost chemați și arbitri din provin
cie. Munca de asigurare a unor arbi
traje competente trebuie însă conti
nuată. constituind pentru F.R.R. un 

' obiectiv permanent. Ar fi incă greșit 
să se considere că desfășurarea aces- 

i tui exuu a rezolvat problema arbitra
jelor in rugbi. Aceasta, cu atit mai 

■ mult, cu cit s-a constatat in sezonul 
trecut nu numai o slabă pregătire a u- 
nor arbitri, dar și o pregnantă lipsă 
de exigență. decaraj. deobiectivitate. 
ceea ce a determinat, în mare măsură, 
calitatea neeorespunzătoare a ircor 
partide și crearea unor animozități 
pe terenurile de rugbi. Ce ginctesc. 
oare, jucătorii atunci cind află că 
arbitri cum sint D Zamfir. C. Zamfir. 

IC. Cocor, to loc să fie preocupați de 
partidele pe care urmează să le 
conducă, to loc să caute să-și îndepli
nească cum nu se poate mai bine 
aceaetă frumoasă misiune. își petrec 

( timpul pină ta joc tirguir.âu-se pen- 
. tru haremuri și diverse avantaje. 
. Poate, oare, să fie respectat așa cum 
j ee cuvine un arbitru care — așa 

cum a făcut L Milea — vine pe teren 
in stare de ebrietate ?

imbrăcat un( 
superficial.! 

gistrul cole-

Așadar, nu este vorba numai de 
necunoașterea regulamentului ei de 
o concepție, de un anumit fel de a 
răspunde sarcinilor încredințate de 
federație, de colegiul de arbitri. Și, 
considerăm că in această direcție tre
buie să se îndrepte, în primul rind, 
munca federației de specialitate. Tre
buie explicat fiecărui arbitru că pen
tru a conduce o partidă sau alta nu 
este suficientă numai cunoașterea, 
..aproximativă"’ a regulamentului. Ar
bitrul este chemat să asigure desfă
șurarea întilnirii la nivelul cer utelor, 
să contribuie ]a educarea jutătorilnv 
în spiritul deplinei sportivități, al sti
mei față de adversar, al respectării 
cu etri: tete a reguiamentnlui de joc 
pc. care arbitrul îl explică, am putea 
spune, practic, pe teren.

Sint și alte cauze care au generat 
aceste stări de lucruri ! Apreciind o 
seric de rezultate bune în muncaco- 
legiului de arbitri, nu putem trece 
insă cu vederea faptul că de multe| 
ori activitatea acestuia a 
aspect birocratic, formal, 
Săptămini la rind in re; 
giului de arbitri n-au fost consemnate j 
decit programările la jocuri. Dar, nu 
era necesar ca măcar lunar acest co
legiu sa ia in discuție și să analizeze : 
Pe târg calitatea arbitrajelor, proble-j 
mele ridicate la diferite jocuri? E-. 
xistă. se pare, o „teamă" de a nu 
supăra" pe cineva, de a nu critica 

deschis, cu tărie. Aceeași mentalitate 
greșită și e nd est- vorba de a condu
ce anumite partide, jocuri „cheie", 
pentru primele sau ultimele locuri in 
clasament. Și este regretabil că pe 
această poziție s-eu situat chiar cei 
mai valoroși artitri de rugbi cum 
sint C. Munteanu, J. Oncescu etc., 
lăsinc răspunderea pe alți arbitri 

mai tineri, cu mai puțină experiență, 
care, de altfel, au și greșit in multe 
cazuri.

Cele citeva aspecte negative din ac
tivitatea arbitrilor de rugbi subVnia- 
ză. evident, necesitatea ea fed r :>a 
de specialitate și colegiul de arbitri 
să ia toate măsurile necesare pentru 
ca asemenea deficiente să nu se mai 
repete în campionatul de car- ne 
despart numai citeva zile. Echipele 
noastre <te rugbi s-au pregătit intens 
in perioada lunilor de iarnă și doresc 
ca în acest sezon să evolueze la un 
nivel ridicat lată de anul trecut, să 
ofere spectatorilor cit mai multe par
tide de calitate, spectaculoase, să se 
pregătească permanent pentru a putea 
aduce țării n<» succese de prestigiu. 
In îndeplinirea tuturor acestor obiec
tive ub rol de seamă revine arbitri
lor care, aplicind cu strictețe regula
mentul in toate împrejurările, dove
dind mir.ț de răspundere și obiectivi
tate in aprecierea fiecărei faze, și 
sanțier.ind curajre orice abatere de 
la condu.:a sportivă și fiind ei înșiși 
un exem.plu de corectitudine, pot și 
trebuie sa contribuie la creșterea caii-

Astă vară, Pe căldura aia toridă, 
cind toată lumea era la ștrand, antre
norul de hochei pe gheață de la clu
bul sportiv Voința din Capitală, ba
tea de zor la mașină o adresă către 
I.D.M.S. : „Intrucit vom începe aurind 
antrenamentele, vă rugăm să ne li
vrați din depozitul dv. 15 perechi 
de mănuși pentru jucătorii noștri de 
hochei pe gheață și două apărătoare- 
picior pentru portar. Cu salutări tovă
rășești..."

Desigur, antrenorul (om cu expe
riență), miza Pe faptul că, fiind vară, 
magazinele de specialitate sint bine 
aprovizionate cu material și echipa
ment de... iarnă. S-a înșelat, bineîn
țeles, deoarece toate magazinele erau 
pline cu slipuri și căști de baie.

— Echipament de hochei — a în-

nuși și...
— Cite ați spus ?

drăznit să întrebe antrenorul — n-a-
veți 1

— Avem cit poftești — i s-a răs
puns.

— Mi-ar trebui 15 perechi de mă-

— Cincisprezece.
— Dragă tovarășe, dă-mi voie să 

stau pe scaun. Cifra asta m-a impre
sionat, m-a zdruncinat, m-a uluit pur 
și simplu. Le vrei chiar acum 1

— Se înțelege ’■
— Tovarășe casieră, servește-ne 

te rog cu un șerbet.
— Nu te mai deranja frate, sint 

un client ca oricare altul.

1 (una) pcrcchc apărători picior...
— Nu ești un client ca oricare al

tul. Ești providența in persoană... 
Știți, avem in stoc o cantitate mare 
de echipament de hochei și nu prea 
se vinde.

— ll aveți de mult ?
— A, nu. De cițiva ani...
— Și cui il mai puteți vinde așa 

demodat ?
— Păi, nu spuneați...
— Spuneam, dar hocheiul modem, 

cere echipament modem.
— Ce tratație, tovarășe casieră, ia 

te rog șerbetul de aici!...

★

Astă toamnă, pe frumusețea aia de 
timp, cînd toată lumea se plimba la 
șosea, antrenorul de hochei pe ghea
ță de la clubul sportiv Voința batea

de zor la mașină o adresă către 
I.P.M.S.-Reghin: Intrucit sezonul de 
hochei se apropie, vă rugăm să ne 
confecționați 15 perechi de mănuși 
pentru jucătorii noștri și una pereche 
apărători-picior pentru portar. Cu 
salutări tovărășești..."

Desigur, antrenorul (om cu expe
riență), miza pe faptul că, fiind toam
nă, I.P.M.S.-Reghin va începe con
fecționarea echipamentului de hochei. 
Nu s-a înșelat, bineînțeles, deoarece 
la 15 octombrie 1962 I.P.M.S.-ul (prin 
adresele 5662 și 3421) confirmă co
manda și fixează și termenul de li
vrare.

Vestea a fost sărbătorită la clu
bul Voința. Hocheiștil erau fericiți. 
Antrenorul nu-și mai găsea astîmpăr. 
în sfîrșit, a venit și mult așteptata 
zi de livrare. Nimic. A venit și a 
doua zi. La feL A 15-a zi dă antre-

nonil un telefon ta Reghin și în
treabă :

— Ce faceți, forencsi. cu echipa- 
mentai nostru de hochei ?

— Se lucrează.
— Și cind e gata ?
— Cit de cari nd.
— Vă mulțumim anticipat.
— N-aveți pentru ce...
Și, într-adevăr, n-au avut pentru 

ce, deoarece după trei tuni, adică la 
18 februarie 1963, I.P.M.S.-Reghin co
munică prin adresa 768 : „Comenzile 
emise de dv. pentru livrări in axai 
1962, care nu s-au onorat pînă la data 
de 31.Xfl.T962 și-au pierdut valabi
litatea... Dacă doriți să ră confecțio
năm și livrăm 1 (una) pereche apăre- 
tori-pictor pentru portar hochei (n.r. 
mănușile le trimiseseră între timp). 
emiteți o nouă comandă cu termen 
de livrare 31.IJI.1963. Cu salutări 
tovărășești..."

ir
A venit primăvara. Cu tradiționa

lele ei mărțișnare, cu temperatura... 
în ușoară creștere. Le clubul sportiv 
Voința, antrenorul de hochei pe 
gheață bate de zor o adresă la ma
șină : „Intrucit sezonul de hochei pe 
gheață este pe... sfirșite, te rugăm, 
dragă tovarășe redactor, să ne ajuți. 
Nu de alta dar așa cum se „lucrea
ză" e posibil să răminem fără echi
pament și î» viitorul sezon de iarnă."

V. TOFAN

tativâ a jocurilor de rugbi. lată de 
j ce așteptăm arbitraje corecte și com

petente !

0 nouă etapă 
in „Cupa 6 Martie4*

.Cupa 6 Martie" va aduce mîine îte 
, întrecere alte două echipe bucurețtene,. 

Progresul și Dinamo, care vor evolua- 
in cadrul unui interesant cuplaj.

Progresul va avea drept adversari lor— 
, niiția Gloria. Rugbișui care repreaiutăi 

pe metaiurg.-tij de ia urinele „Republi
ca" aa avnt o comportare buni, duminical 
înecați, în compania echipei campioanei 

; pe anul 1962, Grivița Roșie, astfel că «ii 
se anunți drept ub partener dificil pen
tru „XV“-le Progresului.

în cel de-al doilea meci al cuplajului,, 
■ echipa Dinamo va întîlni formația Uni

rea. în perspectivi, o partidă atractivă,; 
știut fiind că rugbiștii dinamoviști am 
avut, te ultima vreme, ta colegii lor da? 

j îa Unirea, wn adversar greu de depășit. 
- In plus, rugbiștii Unirii stat hotărîți să 

șteargă impreBia lisată după tafrîngerea 
, suferită ta iala formației Steaua, în 

prima clapă a competiției.
In „deschiderea" cuplajului, Știința 

București va întîlni, într-nn meci amica), 
echipa Clubului sportiv școlar.
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T1
Puncte de vedere

Cu pași tiptili, la început, și apoi 
mai energici natația și-a făcut din 
plin reintrarea în actualitatea sportivă 
competițională. O reintrare spectacu
loasă. dacă ne gîndim la demonstrația 
televizată a micilor înotători, și de 
bun augur, dacă avem în vedere bu
nele rezultate realizate de înotătorii 
noștri fruntași în concursul lor de de
but.

★
Să pornim în comentariul de față 

de la demonstrația celor mai tinere 
elemente și să subliniem, de la în
ceput strădaniile televiziunii de a 
populariza, prin intermediul micului 
ecran, sportul cel mai complet: na
tația.

Concurenții prezenți duminică la 
startul diferitelor probe au un stagiu 
relativ mic în sportul lor preferat ; 
suficient însă pentru ca înotul să-și 
fi arătat binefacerile. Și cînd came
rele de luat vederi au „apropiat" micii 
înotători au impresionat și prin con
formația fizică: umeri lăți, torace dez
voltat, privire vioaie, energică, expre
sie a sănătății perfecte.

Cî|i părinți n-or fi încercat a doua 
Ki telefonul piscinei de la Floreasca: 
Alo, bazinul ? Se mai primesc în
scrieri la cursul de inițiere pentru 
copii ?

de lipsit de acea bază de mase, fără 
de care un progres armonios și rapid 
este de neconceput. Au fost intenții 
bune, desigur, dar neduse pînă la ca
păt, de vreme ce secțiile cluburilor 
noastre sportive funcționează cu efec
tive cu totul necorespunzătoare , atît 
din punct de vedere numeric cit și 
calitativ.

Duminică după-amiază școlarii au 
luat din nou drumul bazinului, atrași

de apelul Școlii sportive de elevi nc. 
2. Au fost aproape 500 din 56 de școli 
elementare. Organizatorii ne-au comu
nicat și numărul celor selecționați : 
50 de tinere elemente de perspectivă 
au îngroșat, așadar, rândurile secției 
Școlii sportive de elevi nr. 2

Așteptăm și alte inițiative de 
nul acesta, pentru că și celelalte 
ții de natație bucureștene stau 
la capitolul .tinere elemente".

ge- 
sec- 
slab 
An-

Rapid București—Știința Cluj, capul de afiș
al etapei a IX-a in campionatele categoriei &

★
Organizatorii centrelor de inițiere, 

care funcționează cam de mulți ani 
(în timpul vacanței de vară) și-au 
propus să recruteze, din rîndul miilor 
de copii, elementele care vădesc ap
titudini pentru sportul natatiei, atît

(prima din, stingă),
Măriuca Rotaru fi

'Trio-ul* feminin pentru lotul olimpic: Zoe Reznieenco 
Cristina Ralaba/i.

reșli și CJSJW. Sibiu—Metalul Bu 
cești (feminin).

Iată cum se prezintă clasament 
înaintea acestor jocuri:

Foto: I. Mihăică

mai des școlile. Ele

Campionatele republicane
la probele alpine

(Urmare din pag. 1)

s-a clasat al IV-lea, 
schiorilor de la Casa

gor. Și așa însă 
întregind succesul 
Ofițerilor Brașov.

La senioare, maestra sportului Ilona 
M icloș a eiylîgat detașat, confirmînd 
di feren|a de valoare existentă actual- 
nvnlc între ca și celelalte concurente.

(52,10+54,40) ; 2. M. Bucur (Carpați) 
108,60 (52,60+56,00) ; 3. I. Zangor 
(C.O. Br.) 111,40 (52,80+58,60) ; 4. 
P. Clinei (Carpați) 113,00 ; 5. Gh. Vă- 
caru (Dinamo) 114,00; 6. M. Enache 
(Caraimanul) 115,96; 7. N. Pandrea 
(C.O.Br.) 117,30; 8. Eug. Șandru (Ca- 
raimanul) 118,20; 9. Gh. Cristoiovcanu 
(Steagul roșu) 122,14; 10. Otto Liep- 
hardt (Steagul roșu) 127,84.

CAMPIONATUL MASCULIN, 
I : C.S.M. Cluj—Steaua Bucu- 
(0-3), Progresul București—Mi- 
Explorări Baia Mare (2-3), Ra- 

București — Știința Cluj (2-3), 
Iași (0-3) ;

ETAPA A DOUA A RETURULUI 
In întrecerea celor mal bune echipe 
de volei se dispută astăzi și mîine, 
cuprinzînd următoarele meciuri :

IN 
seria 
rești 
nerul 
pid
Știința Galați—C.S.M.S. 
seria a Il-a : Farul Constanța—Olim
pia M.I.U. București (2-3), Dinamo 
București — Fulgerul Suceava (3-2), 
Știința Timișoara — Petrolul Ploiești 
(2-3), Tractorul Brașov—Dinamo Oraș 
Dr. P. Groza (aminat).

IN CAMPIONATUL FEMININ, se
ria I : C. P. București — Progresul 
București (2-3), Voința București — 
Știința Cluj (0-3), Dinamo București— 
Farul Constanța (3-0), Partizanul 
roșu Brașov—Voința Craiova (0-3) ;
seria a Il-a : C.F.R. Timișoara—Rapid 
București (0-3), Voința Miercurea 
Ciuc—Știința București (0—3), C.S.M. 
Sibiu — Metalul București (2-3), 
C.S.M. Cluj — Tractorul Brașov (0-3). 
Primele echipe sînt organizatoare, iar 
între paranteze se află menționate 
rezultatele obținute în tur. După cum 
se vede, 
parte a 
acestea 
cîștig de
zut în ce măsură situația se 
peta în retur.

Principalele partide ale 
Rapid București — Știința 
Știința Galați — C.S.M..S. Iași și Ști
ința Timișoara—Petrolul Ploiești (mas
culin), Voința M. Ciuc—Știința Bucu-

cu două excepții, în prima 
campionatelor, la meciurile 
avantajul terenului 
cauză. E interesant

a avut 
de 
va

vă-
re-

CAMPIONATUL MASCULIN

Seria I
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Știința Cluj 
Rapid București 
C.S.M.S. Iași 
Steaua București 
Progresul București 
Minerul Explorări 

Baia Mare
Știința Calați 
C.S.M. Cluj

Seria a n-a

1. (1) Dinamo București
2. (3) Tractorul Brașov 
" (2) Dinamo Oraș

Dr. P. Groza 
Petrolul Ploiești 
Farul Constanța 
Știința Timișoara 
Fulgerul Suceava 
Olimpia M. L U. 
București
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REZILIATE TEHNICE: slalom uriaș 
seniori (lungimea pîrtici 2 100 m ; 
diferența de nivel 600 m ; 50 de porți) : 
1. 1. Zangor (C.O.Br.) 1:56,7; 2. N. 
Pandrea (C.O.Br.) 2:01.4 ; 3. I. Secui 
(Ca rai mânui Bușteni) 2:02,1 ; 4. Gh. 
Bălan (C.O.Br.) 2:02,2; 5. Gh. Văcaru 
(Dinamo) 2:03.2 ; 6. Gh. Cristoiovcanu 
(Steagul roșu) 2:04,9; 7. M. Enache 
(Caraimanul) 2:0.»,6 ; 8. M, Bucur (Car
pați Sinaia) 2:08,2; 9. N. Șuteu (C.O. 
Br.) 2:10.2: 10. Eug. Șandru (Carai
manul) 2:10,9.

Senioare (1 600/400/38 p) : 1. lions 
Micloș (Dinamo) 2:03,0; 2. Magdalena 
Bîră (Steagul roșu) 2:11,10; 3. Mihaela 
Stoenescu (Voința Sinaia) 2:14,6 ; 4. 
Zorița Suciu (l.C.F.) 2:23,9; 5. Helga 
Czoppell (Steagul roșu) 2:27,0; 6. Vir
ginia Peterfi (Minerul Petroșeni) 2:43,5.

SINAIA 1 (prin telefon de la trimisul 
nostru), fn ziua a doua a campionate
lor republicane, schiorii s-au bucurat de 
condiții de concurs mai bune decît joi. 
Pe lingă zăpada „pulver“ și vizibilita
tea perfectă, ei au beneficiat de o tem
peratură acceptabilă (minus 10°). Sla
lomul special, desfășurat pe o porțiune 
de la Cota 1.500 și pînă mai jos de 
Hotelul Alpin, s a soldat la senioare cu 
o surpriză : noua campioană a țării este 
reprezentanta asociației sportive Voința 
Sinaia, Mihaela Stoenescu, care a par
curs ambele manșe fără greșeală și a 
înregistrat cei mai buni timpi.
w La seniori, maestrul sportului Cornel 

? și-a păstrat titlul de campion 
datorită excelentei comportări din man-

SENIOARE (350/140/43+13) : 
Mihaela Stoenescu (Voința Sinaia) 100,90 
(49,00+51,90) ; 2. Ilona Micloș (Dina
mo) 103,30 (51,00+52,30); 3. Edith 
Șuteu (C.O.Br.) 114,90; 4. Magdalena 
Bîră (Steagul roșu) 120,80; 5. Zorița 
Suciu (I.G.F.) 134,98; 6. Virginia Pe- 
terfi (.Minerul Petroșeni) 163.14.

Ultima probă a campionatelor republi
cane se va desfășura duminică. Valea 
lui Carp va găzdui cursele de coborîrc, 
a căror spectaculozitate e deosebită pe 
acest traseu, prin faptul că pot fi urmă
rite aproape în întregime.

1.

trenori ! Vizitați 
constituie un izvor nesecat șl pentru 
sportul natației.

★
înotătorii noștri fruntași s-au apro

piat de sfirșitul perioadei pregătitoa
re din cadrul primului ciclu. Cei mai 
mulți dintre ei s-au și prezentat la 
startul concursului organizat dumini
că seara de C.O.N. Rezultatele privite 
In ansamblu ne duc la concluzia că 
în general, înotătorii noștri fruntași 
s-au pregătit de astă dată mai mult 
și mai bine. A ieșit în evidență evo
luția înotătoarei Zoe Reznieenco, care 
de la primul concurs a reușit să de
pășească cea mai bună performanța 
a sa (1:24,0) obținută în 1962. Timpul 
(1:23,8) realizat duminică în proba de 
100 m bras constituie un nou record 
de sală la categoria junioare II. Noul 
salt calitativ înregistrat de Zoe Rez
nicenco se explică și prin modificările 
aduse stilului. Ea a adoptat de curînd 
varianta japoneză (la „europenele" de 
la Leipzig nici o înotătoare nu s-a 
încumetat...) caracterizată printr-o 
frecvență mai mare în mișcarea bra
țelor și a picioarelor. Antrenorul Mi
hai Mitrofan s-a gîndit, desigur,* că 
marile rezultate pe care le așteptăm 
cu toții de la această talentată îno
tătoare vin mai ușor daca se apelea
ză la noutățile ivite în tehnica proce
deelor...

Seria a n-a

G. NICOLAESCU
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Tractorul Brașov 
C.F.R. Timișoara

8
8
8
8
8
8
8
8

7
8
8
4
4
4
8
0

1
2
3
4
4
4
6
8

23: 4 
21:11 
19:13 
15:16 
15:18 
14:18 
13:18

2:24

UI

n 
u 
u

S

„Cupa orașului București'
Astăzi și 

pută ultima 
riile competiției masculine și penul
tima a celei feminine, după care vor 
urma finalele. In cel mai important 
meci al 
chipele masculine Grivița Roșie și 
Aurora, 
în care 
frunte lupta din serie, dacă învinge, 
sau poate ceda Confecției șefia, dacă 
pierde. Pentru aceasta și pentru ce
lelalte eventualități, consultați clasa
mentele de mai jos, alcătuite in urma 
jocurilor de acum o săptămînă :

programului se întîlnesc e-

mîine după-amiaza. partidă 
Aurora poate termina în

COMPETIȚIA FEMININA

1- (1) Olimpia fi fi 0 18: 2 10
2- (2> Sănătatea 5 4 1 13: 7 9
3- (3) Aurora fi 1 5 9:15 7
4- (4) IPROMET 523 7:13 6
S. (5) Voința 6 0 fi 2:18 5

MASCULINACOMPETIȚIA

SerU I

1.
2.
3.

(1)
(2)
(3)

Confecția
Aurora
Grivița Roșie

7 € 1 20: 5 
fi 6 0 18: 8
6 4 2 13: 9

13
12
10

Aspecte actuale ale formei sportive (II)
Cum sc dobindcșfc forma sportiva

Tăbăraș «' a” ’ 1.1..’
datorită excelentei comportări din 
șa a doua.

lată rezultatele tehnice :
SENIORI (500 in lungime, 200 

ferență de nivel. 60+60 porți) :
m

........ . __ . 1.
tăbăraș (Carpați Sinaia) 106,80

di-
0.

sec

Program de filme sportive 
la sala „Dinamo“

Sîmbătă 2 martie și duminică 
3 martie la orele 17 și orele 19 în 
sala Dinamo din șoseaua Ștefan 
cel Mare se va prezenta urmă
torul program de filme sportive: 

— Turneul de fotbal U.E.F.A.
— fotbal pe glob

și Filmul „INELELE GLO
RIEI".

Creșterea capacității funcționale a 
tuturor aparatelor și sistemelor, 
formarea și consolidarea reflexe

lor condiționate indispensabile armoni
zării la un înalt nivel a funcțiilor orga
nismului, sînt procese care necesită tiinp 
îndelungat. Lecțiile de antrenament din 
perioada pregătitoare reprezintă „ate
lierele" în care se lucrează și se asam
blează toate „piesele" care alcătuiesc 
„forma sportivă"

Metodica modernă de antrenament 
preconizează o alungire a timpului afec
tat perioadei pregătitoare, tocmai pentru 
a se putea crea condițiile necesare în
deplinirii sarcinii principale a acestei 
perioade, aceea de a dobîndi forma spor
tivă. Marca majoritate a specialiștilor 
consideră în prezent că realizarea per
formanțelor de mare valoare interna
țională impun o perioadă pregătitoare, 
dc cel puțin 4—6 luni. In funcție de 
caracteristicile ramurii de sport și de 
unele particularități individuale ale spor
tivilor adeseori durata perioadei pregă
titoare poate depăși aceste cifre.

Spre exemplu lotul atleților sovietici 
și-a început pregătirile pentru Olimpiada 
din August 1060 de la Roma, încă din 
noiembrie 1959, adică cu zece luni îna
inte de Jocurile Olimpice.

Planul de pregătire prevedea intrarea 
în (onnS a atleților in luna iulie 1960, 
ceea ce însemnează că în cazul lor pe
rioada pregătitoare a avut o durată de 
nouă " ~
nute 
de la Roma au confirmat justețea me
todei

0 importanță deosebită o are pentru 
dobîndirea formei sportive raportul din-

luni. Rezultatele strălucHe ob fi
de alleții sovietici la Olimpiada

de lucru aleasă.

mîine, la Giulești, se dis- 
etapă a întrecerii din se-

4. <«>
5.
6. M7. <T)
8- («>

Tehnometal 
C.S.P. 
Oțelul
Globus 4 Frigul 
Vulcan

se apropie de

Seria a n^a

18
8
8
7
8

2
4
4
5
7

15:12
12:13
10:12
6:16
2:21

6 
fi 
G
6
7

4
2
2
1
0

1. (1) Semănătoarea
(3)
(5)
(2)
(4)
(4)
(7)
(8)
O)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Electronica 
Sănătatea 
IPROMET 
Voința 
IPROFEL 
M.T.Tc. 
ICECHIM 
C.S.A. m

7
7
7
7
7
8
7
7
7

7
6
5
5
4
3
1
1
0

0 
1
2
2
3
5
6
6
7

21: 2 
18: 9 
18:11 
lfi:ll 
lfi:ll 
13:19 
10:18
9:19
O:Z1

Școlarii bucureșteni
și-au desemnat echipele

campioane
(Urmare din pag. 1)

pregătire fizică, școlarii de *

tre intensitatea și volumul efortului tn 
timpul diferitelor perioade de antre
nament.

Se recomandă ca la începutul perioa
dei pregătitoare intensitatea efortului 
(cantitatea de lucru mecanic în unita
tea de timp) să fie mică. în această 
perioadă curba care reprezintă intensita
tea efortului se găsește sub nivelul ce
lei care mobilizează volumul total al e- 
fortului efectuat.

Pe măsură ce procesul de antrenament 
progresează, se măresc atît intensitatea 
cît și volumul efortului. Creșterea inten- 

continuă pînă în 
formă cînd atinge

sității efortului este 
timpul perioadei de 
nivelul său maxim.

Volumul total de 
aceeași curbă. Cu 
luni înainte de intrarea 
tumul total de lucru, care ajunsese Ia 
un nivel foarte înalt, începe să scadă 
treptat, întretaie curba intensității efor
tului care urcă continuu și coboară mult 
sub ea în timpul perioadei de formă 
sportivă.

Este de reținut deci că pentru dohîn- 
direa formei sportive se recomandă ca 
în prima parte a perioadei pregătitoare 
să se lucreze mult dar cu intensitate 
mică și apoi, pe măsură ce se apropie 
perioada planificată pentru intrarea în 
formă să se lucreze puțin, dar cu foarte 
mare intensitate.

Alături de intensitatea și volumul 
total al efortului trebuie să stea grija 
pentru concursuri. Sînt frecvente cazurile 
în care sportivii obțin la antrenament 
rezultate ce le dau dreptul să se con
sidere în forma, dar care in competiții 
realizează peiloimaiițe cu mult inlciioare.

lucru nu urmează 
aproximativ două 

în formă vo-

Neobișnuința cu condițiile de concurs 
constituie explicația acestui fenomen.

l’cntru înlăturarea lui se recomandă 
ca în timpul perioadei pregătiLoare să 
se participe la un număr mare de con
cursuri. Primele concursuri sc planifică 
după cîteva luni de pregătire. La început 
concursurile sînt rare (unul pe lună) 
și nu au mare importanță. Prin ele nu 
sc urmărește stabilirea de performanțe 
superioare, ci verificarea obiectivelor 
fixate în planul de pregătire.

Numărul și importanța concursurilor 
trebuie mărite concomitent cu creșterea 
gradului de antrenament, competițiile 
pregătitoare cele mai importante fiind 
fixate cu aproximativ o lună înainte de 
obiectivul principal al anului.

Se consideră că pentru atingerea for
mei sportive sînt necesare 20—30 de 
concursuri. Numărul acesta, valabil în 
marea majoritate a cazurilor, poate însă 
varia în funcție de caracteristicile unor 
ramuri de sport și de particularitățile 
individuale ale sportivilor.

Pregătirea pentru concurs, prin con
cursuri, își atinge scopul numai în cazul 
cînd importanța concursurilor crește trep
tat șî ajunge foarte apropiată de cea a 
competițiilor care constituie obiectivele 
principale ale pregătirii.

Concursurile cărora sportivii nu le a- 
oardă importanță reprezintă excîtanți 
prea slabi și nu ajută la dobîndirea 
formei sportive.

dr. MIRON GEORGESCU

bună
„28“ ar ii putut egala. Și dacă s-a» 
fi jucat și al cincilea aet, cine știe.. 
Oricum, finala pe Capitală a volei
baliștilor școlari a dovedit larga 
popularitate de care s-a bucurat 
competiția (12 echipe participante) 
ca și valoarea apreaiabilă a multor 
jucători. Cîteva nume : Adrian și 
Valeriu Hupora — șc. med. 28, M. 
Chlțu
M. Stejereanu 
Simionescu, M.
13, Gh. Călău, 
prof. F.R.B.

Campioana,
„23 August" (N. Andreeeou, R. Petre, 
I. Dobre, V. Gheju, T. Constanti- 
nescu, D. Roșeacu) a meritat victo
ria datorită mai ales excelentei sale 
pregătiri fizice, dar și cunoștințelor 
tehnice destul de avansate asigurate 
de cei doi antrenori, profesorii de 
educație fizică Jean Săvuleseu șl 
Felix

Iată
șc. 
șc.

șc. med. 6, V. Constant inescu,
— Grp. șc. M.I., D. 
Butuman — șc. med.

M. Teodor eseu — șc.

echipa școlii prof.

2.
3. 
L
5.

Pascal.
și clasamentul primelor echipe: 
med. 28 (prof. N. Avram) ; 

med. 13 (prof. M. Petrescu) ;
grp. șc. M.I. (prof. Tr. Penea) ; 
șc. prof. FRB (prof. FI. Grecu).

Echipa șc prof. „23 Augus t “ s-a 
calificat pentru finala campionatului 
republican școlar de volei care »e 
va desfășura în vacanța de vară.

★

La fete, finala pe Capitală a dat 
cîștig de cauză echipei școlii medii 
nr. 14 (antrenor, prof. I. 
care a întrecut formația 
nr. 7 (prof. Gh. 
S-au clasat în 
gogică
4.
5.

șc.
șc.

(prof, 
med. 
med.

GH.

20
28

Simonidis) 
șc. medii 

Predescu) cu 3-1. 
ordine : 3. șc. peda- 

Elena Brandelu) ; 
(prof. V. Ttbdcu) ; 

(prof. Rodica Mogoțtf.

TU DOSE, corespondent



Cu Voinescu în mijlocul fotbaliștilor de la Școala sportivă „Viitorul” O victorie cu multe învățăminte

„...toata lumea era numai ochi și urechi“
Foto : T. Roiba

Oare vine primăvara ? Azi e soare, 
cald, streșinile încep să lăcrimeze. 
Ieri au fost minus 12 grade. Mîine ? 
Ei, dar dacă astăzi e frumos și ga
zonul scăpat de veșmintul rece al 
^ăjfezai ne îmbie la joacă, hai afară !

Și cum să niu ieși cind azi „an- 
<renor“ este maestrul sportului Ion 
Vorânesou ’

Cam așa s-a întimplat joi di
mineața cind echipa de fotbal de - 
^pitici'* a Școlii sportive „Viitorul* 
a renunțat la antrenamentul proiec
tat în sală pentru a ieși în aer liber. 
Am asistat și noi la acest antrena
ment și trebuie să fim de acord cu 
Alexandru Rădulescu, unul dintre 
tipiei “, care ne mărturisea cu can
doare, la sfirșit, că a fost parcă alt
fel decât celelalte. Cind Voinescu 
explica diferite procedee tehnice ale 
portarilor, toată lumea era numai 
ochi și urechi. Apoi ? Apoi, au ur
mat nelipsitele întrebări și răspun
suri:

— Pe tine cum te cheamă ?
■ Puștiul se ridică și își spune nu
mele, ca la școală :

— Costache Marian. Am zece ani 
ai-o lună.

r- Joci in echipa străzii ?
— Nu. Tn echipa blocului. Eu lo- 

putesc in cartierul Balta Albă, in 
placul 1. In bloc sini copii pentru 
nouă echipe... Aam, la noi in car

Pregătiri... jocuri amicale...
RAPID : 10 GOLURI ÎN 100 MINUTE

Rapidul s-a antrenat joi în Giu- 
ești, jucînd la două porți timp de 

ÎOO de minute : 50 cu Vestitorul și 
kite 50 cu Tehnometal. Cu prima 
kchipă a fost folosită formația : Ni- 
pulescu — Greavu, Motroc, Macrl — 
Gerghlna, Dan Coe — Năsturescu, 
palint, Ionescu, Ozon, Kraus. Echipa 
l-a mișcat eu ușurință, exersînd din 
nou formula tactică cu Dan Coe al 
ftoilea stoper și cu un inter (de astă 
«ată Ozon) retras. Apărarea nu a 
ost prea mult solicitată, așa îneît 
nu se pot spune încă prea multe 
lespre randamentul noii formule. 
Atacul în schimb, s-a remarcat prin 
pișcarea bună în teren, prin com
binații spectaculoase bazate pe ele- 
pentul surpriză, în care Ozon și 
pneseu au fost doi prețioși coordo
natori. Rapid a înscris în această 
Irimă parte a jocului 5 goluri prin: 
tnaus (2), Ionescu, Năsturescu și 
Balint.

în repriza cu Tehnometal feroviarii 
|u modificat formația astfel : Todor— 
treavu, Motroc, Macri — Ștefănescu, 
ban Coe — Năsturescu, Balint, Io- 
lescu, Ozon, Georgescu.
f Dan Coe și-a păstrat sarcinile 
Itrict defensive de al doilea stoper, 
n timp ce la mijlocul terenului, ca 
h doilea mijlocaș, a acționat de 
lata aceasta Georgescu. Din nou 
Itacul rapidist prin manevre subtile 
I eficace a înscris cinci goluri : Io- 
lesou (2), Balint (2), Năsturescu. 
jnicul gol înscris de Tehnometal a 
nst realizat de extrema dreaptă 
buconea.
I Jocul a fost bine condus de ar- 
Itrul Dumitru Sîrbu.

DOUA JOCURI ALE 
LUI DINAMO BACĂU

I Dinamo Bacău a susținut în cursul 
pestei săptămini două jocuri de ve- 
Ifioare : marți, la Bacău, cu Chimia 
Inești, pe care a întrecut-o cu 4—1 
I joi la Piatra Neamț, cu Ceahlăul, 
li care a terminat nedecis : 1—1. 
h meciul disputat marți, echipa di- 
BmovLstă s-a arătat bine pregătită 

tier, echipele sint formate pe blocuri—
Notăm, gîndindu-ne la sutele de 

echipe de blocuri care au apărut 
in ultimii ani și la faptul că puștii 
au luat-o înaintea unor asociații 
sportive. N-au așteptat „indicații* și 
dacă in blocul respertiv efectivul 
era complet echipa s-a și alcătuit! 
De ținut minte!

ȘTIRI... • ȘTIRI... a a
steaua învingătoare în iran

In primul joc susținut la Teheran, 
echipa Steaua a întîlnit selecționata 
de tineret a Iranului. După un joc 
bun, fotbaliștii romînl au învins cu 
2—0.

MÎINE, JOCURI .AMICALE

Echipa bucureșteană Rapid se de
plasează mîine la Constanța, unde va 
susține un meci amical cu Farul, 
care a revenit din turneul din R.D 
Germană. Reamintim că prima întîl- 
nire de pregătire dintre aceste 
echipe, disputată la București, a re
venit constănțenilor cu 2—1.

La Bacău, dinamoviștii din locali
tate se întîlnesc cu C.S.M.S. Iași.

din punct de vedere fizic. Antrenorul 
V. Mărdărescu a folosit tot lotul de 
jucători. Formula de atac din re
priza a doua (Rădulescu, Gram, Har- 
sanyi, Eftimie, Nemeș) s-a dovedit 
mai eficace.

In meciul de joi, ambele echipe 
au făcut risipă de energie, oferind 
spectatorilor o luptă sportivă aprig 
disputată dar în limitele sportivității. 
Scorul a fost deschis de formația 
gazdă în min. 3 prin Mangalagiu 
dar oaspeții au reușit punctul egali
zator în min. 61 prin Nemeș. (E. 
Teirău și C. Nemțeanu-corespondenți).

ATACUL STEAGULUI ROȘU 
DĂ SATISFACȚIE

BRAȘOV (prin telefon). Formația 
locală de categorie A, Steagul roșu 
și-a continuat pregătirile întîlnind 
joi după-amiază pe Carpați Sinaia, 
din categoria B. Deși s-a desfășurat 
pe un teren înghețat și la o tempe
ratură de —14 grade, jocul și-a atins 
scopul, cele două echipe făcînd o 
bună verificare a stadiului lor de 
pregătire. Brașovenii s-au mișcat 
bine. Ei au aplicat sistemul 1—4— 
2—4, jucînd cu Campo în linia de 
fund șl cu Seredai retras. Așezarea 
pe teren a formației a fost urmă
toarea : Adamache — Naghi, Jenei, 
Campo, Filimon — Szigeti, Seredai— 
Hașoti, Năftănăilă, Meszaroș, Haidu. 
După acest joc se poate trage con
cluzia că Steagul roșu a înregistrat 
un progres în ceea ce privește apli
carea noului sistem. Cel mai bun 
compartiment a fost atacul, care a 
jucat în viteză, reușind combinații 
spectaculoase. Jucătorii acestui com
partiment au greșit însă uneori dri- 
blînd exagerat și încercînd să rezolve 
unele faze prea individual. Carpați 
Sinaia a dovedit o pregătire satisfă
cătoare. Sinăienii au efectuat contra
atacuri bine gîndite. Ei au prezentat ! 
formația : Cornea — Decu, Oanță. 
Papadopol — Horvat, Vîlceanu — 
Marin, Tarălungă, Ologu, Petrescu, 
Focșeneanu. Au marcat : Seredai (2), 
Meszaroș din penalti și Haidu. (C. 
Gnuia-coresp.). t

...După întrebări și răspunsuri ur
mează citeva minute de mișcare și 
exemplificări practice. Lecția se în
cheie intr-o atmosferă de voioșie.

— Am primit cu plăcere invitația 
de a veni in mijlocul fotbaliștilor 
Școlii sportive „Viitorul' — ne spune 
maestrul sportului Ion Voinescu. 
îmi plac copiii, mai ales cei îndră
gostiți de sportul pe care-l iubesc 
și eu. Dacă-mi este permis, para- 
frazind un dicton celebru aș spune 
că fiecare din acești puști poartă in 
ghiozdane... un tricou al naționalei. 
Cred că ar fi bine ca noi, cei virst- 
nici, să facem mai multe popasuri 
tn mijlocul lor, să le împărtășim din 
tainele fotbalului. Dintre ei se vor 
alege titularii de miine. Personal 
sint hotărit ca cel puțin o dată pe 
lună să fac antrenament cu noii mei 
prieteni.

...Și pentru că aceștia au fost cu
minți la lecție, pentru că echipa lor 
se află pe primul loc, in campiona
tul pentru copii al Capitalei, seria 
I, in loc de batoane de ciocolată. Ie 
înscriu numele aici la rubrica de 
fotbal a celor mari: Iată-le: Nico- 
lae Mircea, Dumitru Ștefan, Alei. 
Rădulescu, Ion Dazăr, Gheorghe Mu- 
șaz, Ion Velea, Gheorghe Gheor- 
gheață, Petre Fumigea, Augustin 
Dolofanu, Hie Mihai Ardeleana, Ion 
Alexandru. Antrenor: profesor Con
stantin Ardeleana.

VALENTIN PĂUNESCU

• ȘTIRI... • ȘTIRI... a a
Ia Brașov, amatorii de fotbal pot 

urmări miine două partide, progra
mate pe stadionul Tractorul : dimi
neața, la ora ÎL Tractorul Brașov— 
Flacăra Mureni, iar după-amiază, la 
ora 15,30, Steagul roșu — Dinamo 
Pitești.

In Capitală, la ora 10, pe terenul 
de zgură din Parcul .23 August*. 
Dinamo Obor joacă cu Electronica.

AL TREILEA JOC AL ECHIPEI 
PROGRESUL ÎN BULGARIA

Jucînd la Stanke Dimitrov cu echi
pa Marek din categoria A, Progre
sul București a pierdut cu 2-1 (2—1)

AU FOST FIXATE DATELE MECIU
LUI ROMlNLA — DANEMARCA

După cum se știe, în cadrul preli
minariilor turneului olimpic de fotbal 
reprezentativa țării noastre întîlnește 
Danemarca, intr-un meci tur-retur. 
Datele de disputare a acestor două 
jocuri au fost fixate astfel :

23 iunie la Copenhaga.
3 noiembrie la București.

••••••• • • •••••••••••••• • • • • « «
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Concurs suplimentar Pronosport cu prilejul Campionatului mondial de hochei!

• Cu ocazia campionatului mondial 
de hochei care se desfășoară în Suedia 
și la care participă și reprezentativa 
țării noastre, s-a organizat un CON
CURS SUPLIMENTAR PRONOSPORT.
• Concursul se va desfășura pe baza 

actualului regulament Pronosport. a- 
cordindu-se și de astă dată PREMIUL 
SPECIAL (12+1) în valoare de 50 000 lei, 
din fond special.
• Se poate cîștiga și cu 9 șl 8 rezul

tate exacte în cazul în care nu există 
variante pentru categoriile obișnuite de 
premii (12, 11 și 10 rezultate).
• Iată programul acestui interesant 

concurs suplimentar :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

U.R.S.S.—R.S. Cehoslovacă
(Seria A — 14 

R.P. Romînă—Franța
(Seria B — 14 

Anglia—R.P.F. Iugoslavia
(Seria B—14 

El veția—N orvegia
(Seria B—14

Canada—S uedia

martie) 

martie) 

martie) 

martie)

(Seria A—15 martie)
Polonă—Elveția

(Seria B—13 martie)
Germană—Finlanda

R.P. 

R.D. 

R.P. 

R.P.

(Seria B—13 martie) 
Romînă—Norvegia

(Seria B—16 martie)
Polonă—R.P.F. Iugoslavia

(Seria B—16 martie)
Anglia—Franța

(Seria B—16 martie)
11. R.D. Germană—S.U.A.

(Seria A — 17 martie)
12. Suedia—R.S. Cehoslovacă

(Seria A—17 martie) 
Sp. U.R.S.S.—Canada

(Seria A—17 martie)
Pentru a nu rămine în afara jocu

lui, depuneți-vA din timp buletinele 
dv l

Factorul psihologic, elementul sur
priză pe care a mizat antrenorul 
Gunther Oelschlagel cind l-a introdus 
în echipă pe jucătorul de rezervă 

j Lauk, pentru că acesta folosește o 
i paletă acoperită cu cauciuc obișnuit 
I cu zimți, a creat multe momente ne- 
1 plăcute sportivilor de la C.S.M. Cluj, 
i Doi din ei — Negulescu și Giurgiucă 
i — au fost chiar învinși de Lauk. 
i Deși la cunoașterea formației adver
se, nici unul din cei trei clujeni ca 

■ și antrenorul emerit Paneth nu au 
manifestat temeri, pe parcursul par
tidelor s-a observat că împotriva lui 
Lauk se acționează cu exagerată pru
dență sau prea hazardat. De pildă, 
Negulescu a atacat de cele mai multe 
ori fără o pregătire prealabilă a min
gilor, greșind nepermis. în setul al 

; doilea el a reușit doar două lovituri.
C5t privește pe Giurgiucă, el a abuzat 
de topspinuri, fără încheieri decisive. 
De asemenea, și din punct de vedere 
tactic, cei doi jucători, cu toate îndru
mările primite de la antrenor, s-au 
dm,’edit deficitari. Lauk are o apă
rare „tăiată” și bine dirijată din 
stingă și tot din această parte el 
atacă destul de sigur. Prin urmare, 
jucătorii noștri trebuiau să trimită 
mingile pe partea dreaptă a lui Lauk, 
unde acesta vădea nesiguranță, râs 
punzind cu mingi înalte sau afară. 
Totuși, Negulescu și Giurgiucă au 
sesizat foarte rar acest lucru.

înfrângerile in fața lui Lauk ridică 
problema unei pregătiri multilaterale 
pentru a putea realiza succese și în 
fața jucătorilor cu palete obișnuite. 
Rezol-, area este grea. întrucit. cu ex
cepția lui Ionescu Soare, cei mai buni 
jucători utilizează palete cu soft sau 
sendvici. Deci numărul unor aseme
nea parteneri de antrenament este 
încă mic. Cu mai multă preocupare 
din partea antrenorilor, cu o mai ju
dicioasă alcătuire a conspectelor de 
lecții. această lacună va putea fi eli
minată.

Revenind la jucătorii clujeni, tre
buie spus că Negulescu nu se prezin
tă intr-o formă corespunzătoare. Este 
drept că ei învață foarte mult, zilele 
acestea urmind să susțină examenul

Campionatul Capitalei 
la categoria a ll-a

Simbătă (de la ora 16) și duminică 
(de la ora 9) are loc in sala de la 

stadionul Republicii campionatul ora
șului București deschis jucătorilor și 
jucătoarelor de categoria a Il-a. Pot 
participa sportivii de categoria a n-a 
și cei calificați din faza raională. în
scrierile se primesc și azi, pină la 
ora 16. in sala de concurs.

Primul concurs SPORTEXPRES al 
anului :

• La sfirșitul acestei luni va avea loc 
tragerea concursului SPORTEXPRES 
pe trim. I — primul concurs, de aeesx 
fel. al anului.
• La concursul SPORTEXPRES se 

oferă numeroase premii importante prin
tre care intîlnim :

AUTOTURISME ..Moslcxua*. motoci
clete, excursii in U.R.S.S. pe itinerarul 
Kiev — Leningrad — Moscova, fngidere 
,,Fram“, aragazuri, mașini de cusut, a- 
parate de radio cu tranzistor-., mașini 
de spălat rufe, stofe etc.

• Numărul total al premiilor in o- 
biecte și bani oferite la acest concurs 
SPORTEXPRES se ridică la cifra de 
93.816.

Valoarea totală a acestor premii este 
de 6.000.000 lei.
• Vînzarea biletelor se face prin : 

agențiile Loto—Pronosport. OCL-uri. O- 
ficii PTTR, factori poștali și vintători 
volanți.
• Prețul unui bilet SPORTEXPRES 

este de 3 lei.
Cumpărați-vă din timn biletele pen

tru primul concurs SPORTEXPRES al 
anului !

Nici un sportiv fără biletul SPORT
EXPRES !

Programul concursului PRONOSPORT 
din săp<amina valoare (nr. 10 din 10 
martie 1963) :

1. Bologna—Milan
2. Catania—Napoli
3. Fiorentina—Spal
4. Internazionale —Genoa
5. Juventus—Lanerossi
6. Man tova—A. taianta
7. Roma—Palermo
8. Sampdoria—Modena 

de externat. Totuși, el nu se antre
nează în timpul liber cu sufii tentă 
perseverență, nu dă totul în pregătire. 
Mai este necesar ca in competiții să 
renunțe la executarea... fotogenică a 
unor lovituri și sărituri și să dea 
prioritate unui joc eficace, singurul 
care ii poate aduce performanțe con
stante.

Giurgiucă și-a rupt paleta cu o zi 
înaintea întîlnirii cu Lokomotiv Leip
zig Și a jucat cu una de împrumut. 
El a învins pe Lemke și Viebig. doi 
sportivi valoroși, dar a acționat ne
sigur, prea reținut. Cu mai multă 
concentrare și acomodat cu noua pa
letă, sperăm că Giurgiucă va continua 
drumul său ascendent.

Așa cum subliniam și în cronica 
întîlnirii, Gheorghe Cobirzan a dat 
deplină satisfacție. El are un merit 
in plus. Acum citeva zile, el a absol
vit cu succes examenul de stat, de
venind inginer-constructor. Cobirzan 
nu și-a neglijat însă nici pregătirea 
și rezultatele s-au văzut. Este im 
jucător inteligent, cu o gamă variată 
de lovituri, excelent luptător și care 
știe să-și pună în valoare toate cu
noștințele. într-un cuvânt, el este 
un foarte bun jucător de concurs.

Sîntem convinși că urmind cu șt 
mai multă străduință sfaturile antre
norului Paneth — care le asigură o 
pregătire temeinică — ei vor pomi 
cu posibilități sporite de victorie în 
finala cu Vasutepitok Budapesta, e- 
chipă in a cărei formație sint cu
prinși cunoscuții Berczik, Rozsas șl 
Halpert

C. COMARNISCHI

Serviciul este unul din procedeele tehnice 
cu mare eficacitate tactică. Gheorghe 
Cobirzan excelează tn varietatea pe 
care o imprimă acestei lovituri, lizlă-l 
servind cu efect, dintr o poziție ta 

aparență foarte curioasă.

Foto : Ionel Davîd-Cluj

9. Venezia—Torino
If. Como—Lazio
11. Cosenza—Verona
12. Lucchese—Padova
Sp. Leco—Messina

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 8

din 24.11.1963
Ca^goria I : 2.60 variante a 21.234 lei.
Categj-na a Il-a : 107.70 variante a

565 la.
Caiegona a in-a : 1313,60 variante a 

$9 let
Premiul special : 0.30 variante a 15.000 

lei.
LOTO CENTRAL

Premii obișnuite in bani
C13S24 10 6336 27 78 4086

La tragerea speciala Loto-Ontral din 
1 martie 1M3. au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

Premiul special A : 27 38 78
Premiul special B : 36 10 M
Premiul special C : 36 24 61

Premii sup«in>ac><are in obiecte si bani 
Extragere I : 10 62 75 : Extragerea a 

n-a : 4 3 49 Extragerea a IlI-a :
2 36 «3 39 .* Extragerea a IV-a : 11 75 37 
86 : Extragerea a V-a : 79 39 48 15 ; Ex
tragerea a Vl-a : 46 26 21 48 22 . Extra
gerea a VEI-a : 77 1J 17 41 55 ; Extrage
rea a Vin-a : 6G 9 77 24 2 : Extragerea 
a IX-a : ® 35 23 69 47 ; Extragerea a
X-a : 73 61 74 31 30.

Fond de premii : 2.206.395 lei.
Tragerea următoare va avea loc vi

neri 8 martie 1963, in București, str. 
Doamnei nr. 2. ora 19.

R ’brică redactata de Loto-Prono
sport.



PROBLEME ACTUALE

Pentru o temeinică muncă de selecție și pregătire in cluburile sportive Unde mergem?
AZI, 1N CAPITALA

De luni pir.ă miercuri, sala fio- 
reasca va găzdui turneul final el 
popularei competiții de handbal in 
7 rCupa de iarnă'. După cum 6-a 
ma: anunțat, intiietatea ai-o vor dis
puta următoarele echipe: Steaua 
Bwrurcști. Știința Bucwrețfi. Șfti’ita 
Timișoara, C.S.M. Reșița (masculin). 
Știința Riu-jrefti, Constructorul Timi- 
țo2ra. Tractorul B-așoo țâ Știrnfa ' 
BaScs-BoItri Cluj (feminin).

După cum se poate oiverva, în 
întrecerea formațiilor masculine, vom 
es-sta la un „duH“ BiKureț'.i — Tî- 
mumara. Cme va ieși învingător ? 
E<e f*>arte greu de prevăzut, deoa
rece toate echipele s-au pregătit 
intens, pentru a oferi ex cenților 
spectator, bucureșten: întreceri de un 
bun nivel.

Luni. de la ora 1C.30. fânt progra
mate următoarele îr.tilniri : Tracto
rul Bra»™.- _ COnstronorul Timi
șoara st Silința București — Știința 
Babcs-Bolyai Cluj (teminm) ; Știința 
RtH-jmyf - Și ița i-jmțoara și 
Steaua București — OS M Reșița 
(masculin).

★

In ultima m’ilnire. tur-retwr, a 
etapei a 11-a niercenlre a „Cupei de 
iernă*. cane a avut loc la Cluj, e-au 
Înregistrat următoarele rezultate : 
Ștnnța Bebee-Botyai Cluj — C.S.S. 
Banatul Timișoara (-7 (4-S) ți 5-3 
P-1).

De Ia 1. E. B. S.
I'al încearul ari if irul Hin pa reni „23 

AusrM" rsir •%*•!.• pmlru puLIic avi 
tei re «cric 18- -20 *t mime in!re orele 
10—13

★
l’ml la 5 WMrtăe 19t»3 a «r. <4ob«n1r 

•« asociațiile «>pvtive p*« mrhria eoa 
leartr pnstra merrare» Ae hilclr la 
țnrcrîlr de leiha! ee v* vor desffi<un 
km an m aa țw sisWraantir ,23 August** 

-K»miMicr*. Informații la srdivl ta- 
Lr» prvrxlrrîî, Mr. V Conta sac telefon 
11 79 70 inleiH»r 116 șao 186.

★
(.mirul Je mîfiere la toot pentru copii 

tolw >—10 ani trfțina rail altoie la ba- 
tm«1 acoperit Itovasn. la farsa țh la 
lekfc 1164 06.

--------------- . .-------------—

Prima „manșă" a dublei intilniri 
P. P. Romină-P. P. Polona

(Urmare din pa( 1)

rfnd alcătuirea celei mai bune gar
nituri in ved"eo partidelor de la 
Bun i -erti. După i ncheierea mec i uri
lor de verificare, antrenorul Stamm 
a dat formă definitivă echipei : 
O/e. h. Bending, Gutman, Grud2ien, 
Jo zeUak. Kulej, Kucimierz, Pietr2y- 
kf '-’ki, Jo2sefoi£>irz ți Gugniewîcz.

Spre deosebire încă de anii tre
cu* i. ci nd 5ntne boxul rominesc ți 
pnJonez exista o diferență vizibilă 
dc valoare în favoarea ultimilor. în 
prezent situația s-a schimbat. Pro
gresul pusihșlilor noștri s-a făcut 
mai rapid in ultimii ani, a/rtfel că 
In prezent, forțele s-au echilibrat 
simțitor.

Repreaenl-anții noștri au de dat un 
examen dificil. Ei eu urmat însă un 
proqram de pregătire minuțios alcă
tuit, treci nd prin „focurile44 a două 
turnee de selecție. Pregătirile făcute 
sub conducerea antrenorilor Chiri ac,

Finala juniorilor bucureșteni
M arțî scara, în sala S.P.C. dm Ca

pita lâ, a avut loc finala fazei orășenești 
a campionatului republican de juniori. 
Tinerii Cli. Cristea, C. Staneff, Florea 
Paraschiv, Petre Niculescu, 0. Sirbu au 
lăsat cea mai frumoasă impresie dato
rită boxului prestat, lata rezultatele : 
cal. minimă: Ștefan llîrșu (Olimpia) 
6-p. Ion Melnic (Rapid) ; cal. hîrtie: 
Ch. Cristea (Metalul) b.p. Florei lor- 
dacbe (Grivița Roșie); cat. muscă: 
<8. Staneff (S.P.C.) a cîșligat la puncte 
toeciul cu Eduard Zaccvski (Viitorul) ; 
cat. cocoș: Florea Paraschiv (Dinamo) 
k-p. Petre Andrei (Rapid); cai. pană: 
^7 Negoescu (Olimpia) «loial cu multă 
vitalitate, dar deficitar la capitolul teh
nică, b.p. pf» Ion Zharcea (C.S.Ș.) : 
cal. ușoară: Petre Nicuțt&cu (Viitorul)

Activitatea mereu mai bogată, mul
tilaterală, desfășurată în ultima, 
vreme pe stadioane și în sălile de 

aport oglindește în bună măsură pro
gresul evident realizat de cluburile 
sportive în obținerea rezultatelor de 
valoare In întreaga activitate de per
formanța. îmbunat ițindu-și necontenit 
metodele și stilul de mumă, manifes- 
tmd exigență sporită ri un dezvoltat 
simț de răspundere, activiștii șl cadre
le tehnice din majoritatea cluburilor 
sportive se ocupă cu grijă de pregătirea, 
sub toate aspectele, a sportivilor fruntași 
chemați să reprezinte culorile țării în di
ferite compctiyț internaționale. Aceas
tă muncă, intensă, desfășurată aproape 
peste tot cu competenlă și pasiune este 
reflectată desigur, in succesele realiza
te de sportul rominesc pe plan mon
dial și european dar, în același timp, 
ea Îs; pășește expresia și in creșterea 
calitativă a valorii unor campionate re
publicane. in dezvolta rea — în mod 
deosebit In unele regiuni, a diferitelor 
discipline — (rugbi — în regiunile lași, 
Cluj, velei — in regiunea Galați, scri
ma — in regiunea Ploiești, gimnastica 
— în regiunile Oltenia și Dobrogea etc).

Simpla enumerare a acestor aspecte 
principale, în activitatea cluburilor sub
liniază faptul că — in afara sarcinilor 
de răspundere ce le revin pe linia ac
tivității sportive de mase — cluburile 
sportive se preocupă, cu mai bune re
zultate ca înainte, de creșterea perfor
mantelor sportive, de folosirea condițiilor 

i excelente de pregătire, pentru a asigura 
sportivilor noștri fruntași posibilitatea 
de a-și ridica necontenit măiestria spor
tivă.

Cunoașterea temeinică, în profunzime, 
a sarcinilor te nevin cluburilor sportive 
în domeniul activității de performan
ță const ii trie însă. în continuare, o ne
cesitate izvorîtă tocmai din munca prac
tică de îndeplinire a acestor obiective. 
Ar fi desigur, greșit să se pornească de 
la părerea că simpla lectură a atribu- 
țiunilor sectoarelor tehnice este suficien
tă pentru a orienta întreaga activitate 
a cluburilor sportive In direcția dezvol
tării activității de performanță. Este 
bine cunoscut faptul că aceste sarcini 
devin pe zi ce ireoe tot mai mari, și 
că totodată, trebuie îmbunătățite per
manent și mijloacele de îndeplinire a 
acestor obiective, la nivelul cerințelor 
actuale. De asemenea, nu trebuie omis 
nici faptul că unei anumite perioade îi 
slnt specifice anumite obiective.

JUNIORII — O PROBLEMA CU 
MAI MULTE ASPECTE

.Așadar, o discuție desp-e sarcinile ac
tuale în activitatea de performanță este 
blnevenrtă și ea poale să ajute ia 
sctumbami unor stări de lucruri nega
tive existente încă in munca diferitelor 
ciuburi sportive.

Bste deosebit de îmbucurător faptul 
efi Îs <?e*e peste 43i de secții pe ramu
ră de sport din cadrul cluburilor spor
tive activează astăzi mai bine de II.000 
de Juniori șt junioare. Dar, există oare 
o preocupare pentru această problemă 
în toate cluburile sportive 1 Din păcate, 
nu ! Cluburile sportive de la lași, Brasuv. 
Răii Mare «i Hunedoara au încă secții 
cu tJecuve laauficAente. Se reaimte din

Vladar ți Niculescu, precum și do
rința pu temică de efirmane In fața 
unei echipe redutabile, ne dau spe- 
ran ța ca ret 10 boxeri rommj vor 
lupta cu loaiă ardoa nea pen tru a 
obține prima victorie în „Cupa Eu
ropei* Desigur că pugilkștii noștri 
au prima șansă la București. Ei tre
buie să știe însă că la 17 martie, la 
Lod z, vor dif^ju t a partid a revanșă, 
și tocmai de aceea mîine seară „pro
blema scorului*4 are o mare impor
tanță. Deplasarea echipei noastre cu... 
fruntea sus la Lodz depinde deci de 
comportarea de mîine seară.

Mîine ocară, antrenorul Chi- 
riac va urca în ring formația : 
Ciucă, Puiu, Olteanu, Pătrașcu, Dinu, 
Mirza, Badea, Manea, Cojan, Ma- 
riuțan. A.I.B.A. a delegat ca oficiali 
la această întâlnire pe următorii ar
bitri-] udecă tori : Zibalov (U.R.S.S.) — 
în ring, Beckman (R.D. Germană), 
Neuding (R.P. Polonă) și lan Boamfă.

en lovituri foarte dure și variate l-a 
silit pe adversarul său N. Crișan 
(Steaua) să abandoneze în repriza a 
doua ; cal ușoorâ: C. Sîrbu (Viitorul) 
a început meciul timorat și astfel Gheor- 
ghe Paiangă (Voința) a acumulat un 
avantaj de puncte. în repriza a doua 
Sîrbu iese din defensivă și reface în 
parte situația. în repriza a treia el ata
că dezlănțuit și îl silește pe adversar, 
care se anunja favorit, să se „odihneas
că14 de două ori la podea, cîștigînd ast
fel la puncte. Cat. semimijlocie: Ovi- 
diu Rădiilescu (Semănătoarea) b.ab. a 
111-a Stan Mitică (Rapid); cat. mijlo
cie mică: Baiinond Tancov (Dinamo), 
după cc in prima repriză și-a pus ad
versarul la podea, cedează pas cu pas, 
pierzind astfel la puncte în fața lui Tn- 
dor Paraschiv (Metalul).

Ml HAI TR ANCA, 

plin lipsa elementelor tinere, de pers
pectivă și, ceea ce este mai grav, a- 
ceastă stare de lucruri se face obser
vată In primul rind la sporturi de bază 
cum sînt atletismul și gimnastica.

In multe secții pe ramură de sport 
munca de selecție este concepută în
gust, fără perspectivă, de multe ori 
ea este un ,,foc de paie". Atunci cînd 
rezultatele într-o secție sau alta sînt 
slabe sau activiștii clubului și tehni
cienii sînt criticați, se iau măsuri 
fulger4' pentru... căutarea de elemente 

tinere care să aducă revirimentul aș
teptat. Uneori, lucrurile se rezolvă. 
Numai aparent însă, psntm că „uitând** 
din nou de selecție luni de zile, tehni
cienii respectivi se ver trezi iarăși în 
situațiile pentru care au fost aspru 
criticați. Așadar, depistarea elementelor 
talentate trebuie- înțeleasă ca un obiec
tiv principal și PERMANENT, ca un mij
loc continuu de împrospătare a loturilor 
diferitelor echipe. Aspectul negativ cel 
mai des întilntt în secțiile cluburilor 
sportive se referă insă la un marc nu
măr de sportivi recrutați pentru diferi
tele reprezentative, dar care d intr-un 
motiv sau altul, nu au dat satisfacție 
șî nu au confirmat speranțele antreno
rilor. Dimpotrivă, cu prilejul procesu
lui instructiv-educativ sau în cadrul ac
tivității competlționale ei au arătat că 
nu pot depăși un anumit plafon mediu, 
cu toate că sînt la o vîrstă care ar re
comanda performanțe superioare. In 
aceste situații, unii antrenori se... je
nează să continue selecția cu exigență, 
să folosească în continuare munca de 
depistare a celor mai talentate elemen
te pentru a asigura întărirea secțiilor 
pe ramură de spori.
PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCA

TIV MAI MULTA ATENȚIE

munca de 
peste tot,

Un obiectiv important îl reprezintă 
— în specia] în perioada actuală — 
desfășurarea procesului instr uctâv-edn- 
cativ în toate secțiile pe ramură de 
sport din cadrul cluburilor. Succesele 
realizate pînă acum sînt de necontestat 
și ele confirmă schimbarea concepției 
existente multă vreme în 
pregătire a sportivilor. Nu 
nu în toate cluburile și în toate secțiile 
pe ramură do sport mijloacele și me
todele de pregătire se sprijină însă pe 
date științifice, pe generalizarea expe
rienței înaintate. Aceste lipsuri fac ca 
in conținutul procesului instruct îv-edu- 
cativ să mai dăinuie metode empirice. 
Oare aceste luni de iarnă nu reprezintă 
perioada cea mai potrivită pentru a 
îmbunătăți valoarea — actualmente 
neoorespunzătoare — a muncii de in- 
struiro din secțiile de atletism ale clu
burilor sportive Steagul roșu Brașov, 
Unirea București etc., din 
gimnastică de la C.S.O. Cluj 

secția 
din

Brăila 
unde

secțiile de 
și Mureșul 
de ’

cea 
și 

antrena- 
în

Tg. Mureș, 
a clubului 
lupte de 
alte secții 
men te le sînt de multe ort sărace 
conținut, lipsite de acea gamă variată 
de exerciții al că rel rol în obținerea
performanțelor este binecunoscut ? Este 
necesar ca In aceste secții să se pună 
un accent deosebit pe pregătirea fizică 
multilateral fi, pe dezvoltarea la un ni
vel superior a forței, vitezei, rezisten
te» ș. îndemtafirti. pe îmbinarea arme- 
miwi a componentelor antrenamc'iu- 
hu—pregătire fizică. tehnică. tactică, 
morală și de voință. Practica muncii 
de pregătire, experimentele științifice 
fiu dovedit efi în realizaren unor perfor
manțe de ridicată valoare un rol de
terminant îl are volumul muncii de in
struire, volum de care unele «adre 
tehnice încă 9e „sperie-,

Tnsistînd, îndeoseul, asupra aspectelor 
negative și făcînd c firească legătură 
Intre munca de selecție și cea de pre
gătire a sportivilor, trebuie să mai

volei 
de 

din
Metalul, 

la C.S.O. 
și cluburi

rrnTHTn-nra
Jocuri importante 

in etapa de miine
Cu cit ee epropie de sfîrșit, cam

pionatele republicane de baschet devin 
tot mai interesante. Echipele fac ul
timele eforturi pentru a se clasa pe 
un loc cit mai bun și, de aceea, 
aproape că nu trece o săptămână 
fără să consemnăm rezultate din cele 
mai surprinzătoare. In etapa de mîine 
sînt programate o serie de jocuri de 
mare importanță pentru calificarea 
în primele patru locuri cum sînt : 
Dinamo Oradea—Știința Cluj, Stea
gul roșu Brașov—Farul Constanța, 
C.S.O. Galați—A.S. Roman la băieți, 
Voința Oradea—Mureșul Tg, Mureș 
la fete.

în București, vor avea loc mîine 
trei partide în sala Floreasca, de la 
ora 9 : Olimpia—Știința Cluj (f) ; 
Progresul—Știința București (m); Di
namo București—Știința Tg. Mureș 
(m). Citiți restul programului la ru
brica „Unde mergem ?“

★
în cursul acestei săptămâni a avut 

loc o restanță a campionatului femi
nin între formațiile I.C.F. și C.S.M.S. 
Iași. Echipa bucureșteană a câștigat 
cu un scor categoric: 72—25 (28-9).

GH. CIORANU-coresp.

GALATASARAY — FARUL 52-51 
(26-25)

CONSTANTA (prin telefon). Vi
neri aeara peste 2 000 de spectatori 
au asistat la întâlnirea internațională 
de baschet disputată între formația 
turcă Galatasaray și Farul din locâ- 
litate. După un joc viu disputat vic
toria a revenit echipei oaspe cu sco
rul de 52-51 (26-25). S-au remarcat 
Husein — 17 și Ozer — 10, respectiv 
Răducanu — 18 și Budo — 18

C. TOPA, ccreăp. 

arătăm că la unele ramuri sportive se 
constată încă o răminere în urmă sau 
un ritm lent de creștere a performan
țelor (atletism, gimnastică, baschet, na- 
tațle, haltere etc), in această stare de 
lucruri sînt reflectate desigur și lip
suri manifestate în munca de îndepli
nire a obiectivelor privind clasificările 
sportive, în slaba legătură a cadrelor 
tehnice cu asociațiile sportive, în preo
cuparea insuficientă pentru sprijinirea 
activității de mase.

ClTEVA SARCINI ACTUALE
Fără îndoială că o serie de deficien

țe ar fi fost de mult lichidate dacă 
toate federațiile pe ramură de sport ar 
fi păstrat o mai bună legătură cu sec
țiile respective din cluburile sportive, 
dacă activiștii și tehnicienii federațiilor 
ar fi venit mai des în mijlocul atie- 
ților, înotătorilor, gimnaștilor, voleiba
liștilor, canotorilor sau luptătorilor din 
toate centrele țării.

In perioada actuală, cluburile spor
tive vor trebui să se preocupe mai 
mult de îndrumarea metodiștilor, a pro
fesorilor de educație fizicăI a antreno
rilor și instructorilor sportivi obștești, 
să asigure prin toate mijloacele înde
plinirea planurilor de pregătire, să se 
treacă la analiza secțiilor de perfor
manță în cadrul sectoarelor tehnice sau 
în consiliile cluburilor, să rcactîvizeze 
comisiile pe ramură de sport și să fo
losească din plin sprijinul pe care-1 
poate da cabinetul medical, asigurind 
un riguros control medical periodic al 
sportivilor și o colaborare permanentă 
între medic și antrenor. Sînt, firește, 
numai cîteva din obiectivele imediate, 
pe primul plan rămînînd însă sarcinile 
referitoare Ia asigmrarea, în continuare, 
a unei selecții cit mai exigente șî pre
gătire a sportivilor ia un nivel superior.

Un obiectiv central în activitatea clu
burilor noastre îl constituie îndeplini
rea planului de dezvoltare, care cu
prinde pentru anul 196S sarcini deose
bit de importante, a căror îndeplinire 
va oglindi în cea mai mare măsură 
calitatea muncii de instruire și educa
ție desfășurată în secțiile fiecărui club 
sportiv.

Este de la sine înțeles că antrenorii 
trebuie să îmbine armonios activitatea 
de instruire cu preocuparea pentru e- 
ducarea tinerilor cărora le călăuzesc 
pașii pe drumul măiestriei sportive dar 
— în bună măsură — și pe drumul vie
ții.

★
întreaga activitate a cluburilor spor

tive, a cărej temeinică planificare pe 
etape constituie o problemă din cele 
mai actuale acum la început <le an, 
trebuie să se desfășoare în perioada 
<sre urmează în lumina sarcinilor deo
sebit de importante care resin mișcării 
de cultură fizică și sport din țara noas
tră în pregătirsia loturilor de sportivi 
care ne vor reprezenta la Jocurile Olim
pice de la Tokio.

PRODUSELE^ 
TPUSTULUI DE 
PANIFICAȚIE 
AL REGIUNII 
ARGE

-PASTE
FĂINOASE- 

•PRODUSE DE 
FRANZELÂRIE 
COZONACI 
COVRIGI,

i
SECȚIA DE VULCANIZARE DIN CADRUL I. I. L. LAZĂR ODON

DIN TG. MUREȘ

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

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

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

3511.

VOLEI : Sala Giulești, de la I 
ora 16 : Olimpia — Sănătatea (f); I 
C.P. București — Progresul Bucu- I 
rești (f) ; Semănătoarea — Sănă- I 
tatea (m) ; Electronica — IPROMET | 
(m). I

ATLETISM : Sala Floreasea II, | 
de la ora 9,30 și 15 : concursul I 
republican al seniorilor. I

HALTERE : Sala Giulești II, I 
de la ora 18 : Dinamo Obor — | 
Rapid în campionatul orașului I 
București. j

POLO : Bazinul Floreesca, de I 
la ora 20,30 : Progresul — SSE II, I 
CI. sportiv școlar — Știința (mc- I 
ciuri de juniori în cadrul cam- I 
pionatului de hală). |

PATINAJ. Patinoarul artificial I 
„23 August" ora 14,30 : Faza re- I 
gională a campionatelor republi
cane de patinaj artistic, rezervate 
juniorilor și seniorilor. Figuri o- 
bligatorii.

MIINE, IN capitala

BASCHET : Sala Floreasca, de 
la ora 9 : Olimpia — Știința Cluj 
(f) ; Progresul — Știința Bucu
rești (m) ; Dinamo — Știința Tg. 
Mureș (m) — meciuri în cadrul 
campionatelor republicane.

VOLEI ; Sala Giulești, de la ora 
9,45 : Voința — Știința Cluj (t) ■, 
Rapid - Știința Cluj (m) ;

Sala Giulești, de la ora 14 : 
Aurora — IPROMET (f) ; C.S.A. 
III — ICECHIM (m) ; Grivița 
Roșie — Aurora (m) ; Oțelul — 
C.S.P. (m) ; Voința — M.T.Tc. 
(m) ; Globus-|-Frigul — Tehno- 
metal (m).

Sala Dinamo, de la ora 8,30 : 
Dinamo — Fulgerul Suceava (m); 
Progresul — Minerul Explorări 
Baia Mare (m) ; Dinamo — Farul 
Constanța (f).

RUGBI : Stadionul Unirea, de la 
ora 9,30 : Știința — C.S. Școlar; 
Progresul — Gloria ; Dinamo — 
Unirea.

BOX : Sala Floreasca, de la 
ora 20: R.P. Romînă — R.P. 
Polonă în cadrul .Cupei Europei".

POLO : Bazinul Floreasca, de 
la ora 9,30 : SSE II — Știința, 
CI. sportiv școlar — Steaua, 
SSE I — Rapid (in campionatul 
echipelor de copii) ; ora 12 : Di
namo — Rapid, SSE I — Steaua 
(meciuri de juniori în cadrul 
campionatului de hală).

PATINAJ. Patinoarul artificial 
„23 August" ora 8 : Faza regio
nală a campionatelor republicane 
de patinaj artistic, rezervate ju
niorilor și seniorilor. Figuri o- 
bligatorii. De la ora 18 — figuri 
libere.

IN TARA

BASCHET : IAȘI : Voința — 
Politehnica Cluj (m), C.S.M.S. — 
Voința Tg. Mureș (f) ; ORADEA: 
Dinamo — Știința Cluj (f), Vo
ința — Mureșul Tg. Mureș (f) : 
TIMIȘOARA : Știința - Rapid 
București (m). Știința — S.S.E. 
Constanța (f) ; BRAȘOV : Steagul 
roșu — Farul Constanța (m) ; 
GALAȚI : C.S.O. — A.S. Roman 
(m) — meciuri în cadrul campio
natelor republicane.



Elenei Băcăoanu, 
cordmana mondială La 
parașutism :

SA ți—1

Iolandei Balaș :

SoniaVolei ba listei
Colceriu :

Scrimerel
ban :

Pen tru-apropia tul nou
sezon

Atâta dear avem de spua: 
E cazul ca pe 
Să ne privești...

Ni s-a spus, la 
Chiar și-atunci

Nu Iți cunoșteam adresa. 
Dar m-a 
ta mi-a

Tu ai musafiri La i 
Căci le place cum...

ajutat un... X ! 
spus că mĂrți-

ȘGTUl 
las la... punctul 

fix.
C. MAZILU

sportive

Noi documente privind istoria
ciclismului in țara noastră

stadion
și mai de

Pr intr-o frumoasă oom-
portare, 

Așa precum îți este felul. 
Cu cele I al te ad versare 
Mereu vei eiștiga... dueâuL

V. !> POPA

Baschetbalistului în
fumurat.

Unui 'fotbalist care 
blează prea mult

Ou-atîtea „fumuri**, deci e
clar

C-o să-l

Unor sprinteri

minu
nată :

Sportivului 
tească“.

»»Ab, primăvara-i

Natura toată mă...
im bată î*

Șahistului, 
de timp.

Aștept, deed.

în criză

La primăvara...

n-oua lui 
mutare 

următoare!

SIG. HOROVITZ

Sportul popular" 
publicat, în urmă 

cu 2—3 ani, unele date 
referitoare la istoria bi
cicletei, a apariției sale 
în țara noastră. S-a 
rătat că la noi în țară 
velocipedul a apărut în 
anul 1890.
continue privind istori
cul sportului au adus 
însă și în această proble
mă date noi, din care 
reiese că pe teritoriul 
de astăzi al țării noas
tre au existat și înainte 
de 1890 „velocipede".

E cunoscut faptul că 
secolul al XIX-lea 
adus multe noutăți teh
nice. Cum era și firesc, 
flecare nouâLjnvenție a 
stîrnit o m$Te curiozi
tate. La Arad, în ziua 
de 25 aprilie 1870, cînd 
„artistul" de velociped 
Ignacz Holler, sosit de 
la Viena, a dat o repre
zentație pe scena teatru
lui, evenimentul a stîr
nit g senzație extraor
dinară. „...Velocipedul 
cu două roate, pe care 
Holler il conduce cu cea 
mai mare siguranță, u- 
neori chiar și fără în
trebuințarea cîrmei, face 
cele mai surprinzătoare 
întorsături. Uneori îl 
ÎQvîrte numai ca jumă
tate de picior...** scrie 
cronicarul contemporan 
despre această primă 
prezentare a strămoșului 
bicicletei la Arad.

Cunoștința cu veloci
pedul nu i-a lăsat indi
ferenți pe arădeni. Dim
potrivă. Două luni după 
evenimentul amintit 

un ziarist 
în nici un 

întrebuința- 
nu 
de

a-

Cercetările

sus, 
că

ținut
velocipedului

ruspîndit așa

a

mai 
scria
alt
rea
s-a
mult. Din același articol

O R
0... problemă

pentru Wilma Rudolph?
După 

cea mai 
lume, 
dolpb, a divorțat după 
căsnicie relativ 
nici doi ani.

Comentînd faptul, un 
prieten al „gazelei negre* 
spunea :

— Cu toate că Wilma 
este foarte drăguță, eu 
unul nu cred să-și găsească 
atît de repede un nou ca
valer...

— De ce ? a fost între
bat.

— Păi cine este în stare 
să... alerge după ea ?

CUin s-a anunțat, 
iute alergătoare din 

negresa Wilma Ru-
o

scurtă 1

scurt timp intr-o situație 
disperată. Dar, în ciuda 
diferenței mari de mate
rial „ageamiul" continua 
partida. Mirat, maestrul 
Herland l-a întrebat:

— Nu cedezi ?...
Și a primit următorul 

răspuns :
— Nici nu mă gîn-

Ultima dornță
Maestrul Siegmund 

Herland juca o partidă 
amicală de șah împotriva 
unui adversar mai slab. 
Bineînțeles că acesta nu-i 
putea opune o rezistență 
serioasă, alungind in

de ziar aflăm că doi ce
tățeni axadeni au mers 
pe velociped pînă lîngă 
Hațeg, au ajuns pînă la 
jumătatea masivului Re
tezat, de unde au co- 
borit pe pantă în jos cu 
„mașinile11 lor. Unul din 
aceste velocipede 
descoperit, nu de 
la Arad. Spițele 
sînt din lemn, 
roată pe care 
prinsă bara 
are diametrul 
iar cea de 
de cm.

Nu după multă vreme 
au fost organizate și 
primele întreceri de ve
locipede. Astfel, la 3 iu
nie 1885 s-a organizat 
un astfel de concurs la 
care au participat 6 ve
locipede. Dintre acestea 
4 au făcut drumul de 
de km dintre Arad 
Timișoara în 3 ore 
30 de minute.

în anii care urmează 
în țara noastră încep să 
apară și bicicletele cu 
cauciucuri pe roți, da 
tipul celor de astăzi. 
Interesant e faptul că 
și în legătură cu acestea 
prima știre o avem in
tr-un ziar arădean 
la 4 mai 1889 
nu crede că în 
te sportul 

extins 
ca în

a fost 
mult, 

roților 
prima

găsește 
cîrmă

95 cm,
78

se
dede

dinapoi

50
8t
91

„Au venit aproape 
așa de repede ca acce
leratul" — scrie croni
carul contemporan.

Este 
ratat 
trebuînțării 
dului la Arad n-a rămas 
fără influență în ceea 
ce privește folosirea a- 
cestui vehicul. într-ade- 
văr 
din 
are 
de 
doar ca practicanții ci
clismului din acest oraș 
să se impună nu numai 
prin numărul lor ci și 
prin performanțe cit 
mai bune, printr-a con
tribuție mai mare Ia 
progresul ciclismului 
nostru. Pentru că, din 
acest punct de vedere, 
nu se vede că pri
mul oraș din Romînia 
în care a apărut velo- 
cipedul a fost Aradul..*

a-interesant de
că începutul în- 

velocipe-

dintre toate orașele 
provincie, Aradul 

cel mai mare număr 
biciclete. Rămîna

IOSIF SIRBUT

cu 
atît 
Arad,
din coloanele

care 
scria că 
altă par- 
bicicleta 

de repe- 
Aflăm

deVinga (circa 30 
înapoiat In 

Revenind 
sportive or-
timpurile a-

s-a 
de 
de altfel, 
ziarului, că la Arad s-a
și înființat o asociație 
a cicliștilor. Ca un fapt 
senzațional e publicată 
știrea că bicicleta poate 
fi folosită nu numai ca 
obiect pentru sport, ci 
și pentru muncă. Este 
dat ca exemplu un a- 
gent silvic, care a mers 
cu bicicleta de la Arad 
la
km) și s-a 
aceeași zi. 
întrecerile 
ganizate în 
celea trebuie să amintim 
de concursul de la 18 
mai 1889, cînd cinci ci- 
cicliști din Timișoara 
(unde, de asemenea, ci
clismul luase o 
dezvoltare) au 
seara la ora 8 
Ara<L La Orțișoara 
s-au odihnit o jumătate

Ia

ALEHIN CAPABLANCA

sa

V. CH.

bun
rea-

la 
minute 
primit, 
Cu tot

puțin în or 
cît a evoluat

sută. Capablanca a 
mai

„CELEBRITATE" ...și în două rinduri
Șahistul Florin Gheor

ghiu a cucerit din nou 
titlul de campion re
publican.

Din nou în șah a arătat 
Că-1 un... pion înaintat.

Unii instructori spor
tivi din raionul Birlad 
consideră că au ca 
sarcină doar să asiste 
La competiții.

Ei, după unele păreri, 
Stau deci pe post de... 

suporteri.

notat încă o a- 
Intre anii 1926 

Alehin a pierdut 
partide în 23 da

In patru rinduri...
Campioanele dc oină 

ale regiunilor Brașov și 
Bacău au fost stabilite 
din... birou.

Meciurile, mi se pare, 
Au dat Loc la luptă mare. 
Punctele — un lucru 

nou ! — 
Fiind înscrise... din stilou!

I. CHIVU

PALMARES
Mai multi cititori ni s-au 

adresat cu întrebarea : Cine 
poate fi socotit cel mai 
mare jucător de șah al 
tuturor timpurilor, ALE
HIN sau CAPABLANCA?

Greu de răspuns. S- 
putea spune că cei doi 
tani ai sportului minții 
își dispută — chiar și 
după moarte — acest titlu.

Cum ar putea fi stabilit 
un clasament ? înainte de 
toate, firește, luînd în con
siderare rezultatul direct 
în întîlnirile- dintre ei. Aici 
însă egalitatea este deplL 

- .. a ani 
rivalitate, 

s-au 
ori în 
turneu, 
cîștigat

na. în aproape 30 de 
de
Alehin 
întîlnit 
partide 
Bilanț : 
de cîte 
remize;

Dar palmaresul fiecăruia, 
realizat de-a lungul carie
rei lor șaliistc laborioase ? 
Nici acesta nu-i poate de
partaja.

între anii 1909 și 1939, 
Alehin a susținut 984 de 
partide oficiale, încheiate 
cu urmă torni bilanț : 562 
câștigate, 323 remize și 
99 partide pierdute. Pro
centajul general, peste 69

pasionantă
și Capablanca 
de 47 de 
de meci și 
fiecare a

7 ori față de 33 de

la
cat
dc ani
arena internațională : 583
de partide. dintre care a 
cîștigat 302, a încheiat la 
egalitate 246 și a fast fn- 
vins doar în 35. Procen
tajul este, de asemenea, 
în jur de. 70 la sută.

Bilanțul locurilor I cu
cerite în mari turnee inter
naționale este la ambii im
presionant. In cariera
Alehin a fost de 35 ori 
distins cu premiul întîi, iar 
Capablanca de 22 de ori. 
Dar primul a jucat în mai 
multe concursuri.

VARIETĂȚI

Și de 
prop icre, 
și 1936, 
doar 8 
mari turnee internațional^ 
dintre care a cîștigat 15.

Capablanca a avut între 
1914 și 1927 perioada de 
vîrf a forței sale de joc. 
în 15 ani el a pierdut nu
mai 5 partide, cîștigind 
13 turnee din 16 la cîte 
a participat.

l’unînd în balanță cela 
de mai sus, este imposi
bil să stabilim o ierarhie 
între cei doi mari jucători. 
Amîndoi au fost genii ale 
șahului, ambii sînt prețui ti 
și studiați de toți cei că
rora le e drag șahul, care 
vor să se perfecționeze în 
acest captivant joc.

UN ATLET PERSEVE
RENT

Ia Londra

Cu 55 de ani în urmă, 
Joc Deakin cîștiga o me
dalie de aur la Jocurile 
Olimpice de 
(1908). El a făcut parte
din echipa Marii Britanii 
care a terminat pe primul 
loc cursa de 3 mile.

De atunci, calitățile at
letice ale lui Joe Deakin 
par să nu fi slăbit cu mult, 
căci iată-1, recent, cîștigînd 
o uouă probă de alergare ! 
Cu ce prilej ? Clubul do 
atletism din Surrey (An
glia) organizează la fiecare 
sfîrșit de an o cursă cu 
handicap pe 5 mile (8 047

in) rezervată membrilor săi 
de toate vîrstele. La 84 de 
ani, Joc Deakin s-a încu
metat să se alinieze 
start și, cu ede 4 
avans pe care le-a 
a cîștigat cursa 1
handicapul, timpul realizat 
de Deakin este remarcabil. 
„Mă perfecționez —- a de
clarat veterarul după curși. 
Timpul meu e mai 
declt cel pe care l-am 
Uzat la 80 de arii !“.

STIATI CA
...cel mai lung meci de 

box, cu mănuși, a avut loc 
acum 70 de ani la New-Or- 
leans ? La 6 aprilie 1893, 
în acest oraș s-au întîlnit 
Andy Bowen și Jack Burke. 
După o luptă de nu mai 
puțin 110 reprize (!), adi
că 7 ore și 19 minute, ar
bitrul — de comun acord 
cu boxerii — a dat decizia 
de meci nul.

...în Japonia activează 
în prezent peste 2 500 de 
boxeri profesioniști ? Lu-

cru curios, însă : în acest 
număr nu se găsește nici 
un „semigreu® sau „grcu“!

...există un record at
letic mondial pe 100 yarzi 
pentru... orbi ? El este de
ținut din 1954 de englezul 
George Bull cu timpul de 
11 secunde.

...a fost calculat timpul 
pe care-1 cîștigă sprinterii 
folosind „bloc-starturile" ? 
După telinicienii americani, 
acest cîștig reprezintă 
0’033...

Să vă facem prezen
tările : John Kennedy. 
Nu este vorba însă de 
președintele S.U.A., ci de 
un modest salariat al li
nei întreprinderi de gaze 
din Anglia. Trăind în a- 
nonimat, el ținea să 
apară cu orice preț pe 
prima pagină a ziarelor. 
Și a găsit... soluția. La 
începutul meciului de 
fotbal dintre Northamp
ton și Queen's Park, 
alergat 
joc și 
mint, 
pumn, 
cători.

...A 
lui a 
prima
„Daily Express'1.

ala
pe terenul 

a doborît la 
cu Lovituri 
pe doi dintre

de 
pă-
de 

ju-

doua zi, fotografia 
fost publicata în 
pagină a ziarului

Deoarece stadionul din 
Slatina nu are vestiar, 
sportivii se echipează 
pe teren.

S-au scurs a Li tea luni din 
caer 

vestiaru-i tot... în aer.Și
Instructorii sportivi 

de la asociația „Teii- 
nofrig- din Capitală își 
fac datoria.

Instructorii. fără rezervă, 
La „Tehuofrig**... nu se 

conservă-
VICTOR TEODOR

ION STOICU, URZICENI. 
— Care este... ,,golgeterul“ 
parașutiștilor noștri, cu 
alte cuvinte, sportivul care 
s-a aruncat de cele mai 
multe ori în... gol? Maes
trul sportului Gheorghe 
Roșu. In antrenamente și

mare 
pornit 

spre 
ei

dese. Poate reușesc să,^’^ ^ar noaptea la
mai dau un șah... ora 1 au sosit la Arad.

cu 
de 
eu

Motociclistul la sdniuș... 
desen de l*’red Gheviudescu

aceeași perioada. 2. In pri
mul meci de fotbal pe care 
l-am susținut cu Italia — 
11 iunie 1939. la București
— noi am aliniat următoa
rea formație : Pavlovici— 
Slivăț, Lengheriu—Vintilă, 
Iuhasz. Lupaș—Orza, Reu
ter, Baratki, Bodola, Do- 
bay. Italienii au învins la 
Limită cu 1—0 folosind un
„11“ celebru în vremea a- 
ceea : Olivieri —Foni. Rava
— Campatellî, Andreolo, 
Locatelli—Biavatti, Peraz- 
zolo, Piola, Meazza, Co- 
Laussi.

FLORIN OVIDIU și AN
DREI BEASGEAN BUCU
REȘTI. — Grivița Roșie a 
cîștigat de 8 ori campiona- 

țării la rugbi : 1948,
*” 1937, 1958, 1959,

concursuri el s-a lansat 
parașuta de peste 700 
ori. să vă spun drept, 
nici eu liftul n-am coba- 
rît de atîtea ori !

GHEORGHE G R OF SO
RE AN U, COMUNA COM- 
LOȘUL MARE. — 1. Ște
fan Rodeanu, lostul fun
daș stînga al echipei Steaua 
este maestru al sportului. 
De altfel, el se numără 
printre cei mai buni apă
rători pe care i-am avut 
de-a lungul anilor. Totuși, 
n-a jucat niciodată în e- 
ehipa națională ! Curios și 
nu... prea : L-a „barat* 
un alt fundaș redutabil, 
Farmati, care a activat în

ANGHELI, SIBIU, 
meciul cu Belgia din 

1937 (scor 2—1 pentru noi) 
reprezentativa de fotbal a 
Romîniei a avut următoa
rea alcătuire : David—Bur
ger, Albu — Vintilă, Ju- 
hasz, Rafinschi—Beke, Co
vaci, Baratki. Bodola, Gică 
Popescu. Cele două goluri 
ale noastre eu fost în
scrise de Baratki.

ION SCATONE, BUCU
REȘTI. 1. „Dacă se acor
dă o lovitură liberă indi
rectă, jucătorul care exe
cută lovitura are voie să 
tragă la poartă ?“ 
Nu-1... pedepsește 
pentru asta. Dar 
mingea intră în plasă fără 
ca în prealabil să fi fost

Are ! 
nimeni 

dacă

atinsă de vreun jucător; 
suporterii echipei respecti
ve n-au nici un motiv să 
sară în sus de bucurie, 
fiindcă arbitrul va acorda... 
aut de poartă.

2. In meciul din 1929 
cu Ungaria (scor 1—1) re
prezentativa noastră a a- 
vut următoarea 
atac : Oanâ.
Reuter, Bodola, 
Golul nostru a 
cat de Spielman. In echi
pa Ungariei jucau, printre 
alții, dr. 
Ier, Toth

IOSIF
BUCUREȘTI, 
teianu n-a jucat niciodată 
la Rapid. El a activat la 
următoarele echipe Pro
gresul C.P.C.S., Progresul, 
Știinta Cluj și Steaua.

MIHAI CAURIN, 
MUNA HLIPICENI. — 
Romînia nu s-a întîlnit 
niciodată la fotbal cu Ar
gentina. 2. Gheorghe Voi- 
ca de la C.S.M.S. a împli
nit în decembrie 29 de 
ani. EI a mai jucat la Di
namo Obor, Dinamo Bucu
rești și Petrolul. 3. Per
fectarea unui meci de 
rugbi Romînia—Australia
este legată de un turneu 
proiectat de australieni in 
Europa. Deci, să vedem 
întii dacă australienii mai 
fac turneul anunțat.

NICOLAE JURADEA, 
CLMPULUNG. In 
n-e-am întîlnit cu 
slovacia la fotbal în

drul „Cupei Europei** și 
nu a preliminariilor olim
pice. Rezultatele : 0—2 la
București și 0—3 Ia Bratis
lava.

B.F ARGEȘ. COMUNA 
DOMNEȘTI. Dumitru 
naitescu — „Zigotto1 
crează actualmente 
tehnician la Combinatul 
Siderurgic din GalațL Tot
odată el este instructor de 
box. Cea mai bună perfor
manță a sa ? Victoria La

Pa- 
lu— 
ca

Sarossi. Zengel- 
III, Biro etc.

MIHAILESCU 
Viorel Ma-

linie de 
Spielman, 

Bogdan, 
fost mar-

puncte obținută asupra 
francezului Valentin An- 
gelmann, pe atunci cam
pion mondial la categoria 
muscă. Meciul s-a disputat 
în 1938, la București, în 
prezenta unui juriu inter
național, dar, titlul n-a 
fost pus în joc. Angel- 
inann a avut o bună ins
pirație !

I960
Ceho- 

ca-

ION POȘTAȘU
Ilustrații de

N. CLAUD1U



Corespondență specială din Londra HUnc, la Tricsț
a-------------------- —*

W prezentam echipa de hochei pe gheața a Angliei
(Altrin- 
Dobson 
Brown 
Jimmy 
Smith, 
Aces),

experiență inter-

al jucătorilor en- 
inferior celui al

Cu toate că jucătorii englezi aleși 
pentru a face parte din reprezentativa 
țării la campionatele, mondiale de 
hochei au o bună valoare individuală, 
este greu să faci pronosticuri asupra 
rezultatelor pe care ei le vor obține 
în competiția de la Stockholm. Și a
ceasta din cauză că echipa engleză 
are. o foarte redusă 
națională.

Standardul valoric 
glezi nu este însă
jucătorilor din celelalte țări partici
pante în grupa B. Diferența constă 
în faptul că în țări ca Rom inia, de 
exemplu, progresul este mult mai ra
pid. în timp ce aici este maj lent.

Anunțarea lotului de 16 jucători 
care va face deplasarea în Suedia 
a stîrnit multe critici și discuții, mai 
ales din cauză că unii jucători soco
tiți indicați pentru a face parte 
echipă nu pot face deplasarea, 
cauza ocupațiilor lor, sau din 
motive.

Echipa selecționată a fost, la
ceput, următoarea : Portari : Derek
Metcalfe (Altrincham Aces) și Willie

din 
din 
alte

în-

Clark (Murrayfield Royals); Fundași: 
Mike Jordan, Ian Dobson 
cham Aces), Roy Yates, Ian 
(Southampton Vikings), Joe 
(Ayr Rangers); Atacanți : 
Spence, Dave Lammin, Bert 
Terry Matthews (Altrincham
Mike Madine, Spike Bacmmea (Sout
hampton Vikings), Harry Pearson, Les 
Lovell (Brighton Tigers), Bobby Ste
venson (Paisley Mohawks). Antreno
rul echipei este Malcolm Beaton. Că
pitanul formației este Bert Smith. 
Dintre jucători, nu mai puțin de șap
te sînt debutanți în campionatul mon
dial, iar trei au jucat și la Geneva 
și la Colorado Springs.

Din jucătorii inițial anunțați, Spen
ce și Baemmer, pe care antrenorul 
voia să-i utilizeze in linia intii, au 
anunțat în ultimul moment că nu mai 
pot face deplasarea. In 
fost selecționați Bill 
Jimmy Allan, am îndoi 
scoțian Paisley.

Hocheiștii englezi 
bună performanță 
mondiale de hoche

Scoția, spre deosebire de An- 
s-a putut menține liga naționa- 
datorită faptului că orașele în 
se joacă sînt situate unele lingă

A V-a ediție a „triunghiularului" de floretă fete
R. P. Romină—R. P, Unnaaă- Italia

locul lor au 
Brennan și 
din dubă

au 
la
din

nevoie de o 
campionatele 
Suedia. An-

ASEAR& LA SUL2liM,

R. P. Romînă—Austria 7-3 (0-0, 3 2, 4-1)

glia ar trebui să se claseze între pri
mele 4 echipe din grupa B pentru a 
avea șansa de a participa la Jocurile 
Olimpice de iarnă din anul viitor de 
la Innsbruck, obiectival său principal.

Din cauza greutăților materiale, că
rora cluburile nu le pot face față, 
actualmente nu se dispută în Anglia 
un campionat național. Cele mai 
bune cluburi activează în Southamp
ton, Brighton, Altrincham și Black
pool. In aceste centre se organizează 
turnee la sfh'șitul săptămîmi.

In 
glia, 
lă, 
care
altele (Paisley, Kirkcaldy, Ayr și E- 
dinbaag).

In Anglia, unul din motivele pentru 
care a scăzut preocuparea pentru ho
cheiul pe gheață este interesul cres- 
cind de care se bucură acum patina
jul artistic și de viteză. Și este, in
tr-adevăr, ridicol să constatăm că azi 
patinajul izgonește hocheiul dintr-o 
serie întreagă de săli, unde acesta 
era odinioară atit de popular, cind 
unul din scopurile pentru care a fost 
înființată In 1879 Asociația Naționa
lă de Patinaj era acela de „a 
mova dezvoltarea hocheiului
gheață"...

DESMOND BUCKLE 
corespondentul ziariului „Sportul 

popular" la Londra

pro- 
pe

la hochei
telefon de la 
isti-searl, te 
reprezentativa 

R. P. Ro- 
victorie eu

noastră a

SALZBURG, 1 (prin 
trimisul nostru) Int-îlnind 
fața a 2 500 spectatori. 
Austriei, echipa de hochei 
mîne a repurtai o frumoasă 
7—3 (0—0, 3—2. 4—1).

Tn prima repriză, echipa
dominai categoric, dar n-a putut marca 
pe. de o parte datorită pripelii atacanțir 
lor iar pe de aha formei excepționale a 
portarului austriac Pulls. In repriza a 
doua, gazdele Înscria prin Bachler (mia.

pe gheață
21) dar după 10 seTuade Szaba 1 ega
lează. In ann 25 «i 32 ■anchează Sza
ba 11 și Varga, apei W»ehselbeag reduce 
handicapul. Repriza se termeni eu 3—2 
pentru R.P.R. Ia uhima parte a jocului 
lascaia in ordine: Czaka, Zoeulik, Sza
bo II, Biro și IoanovKă.

Au arbitrat I. Tron (R.P.R.) ți J. 
Cregus (Au^^r^a).

Revanșa ac^tui meci se dispută du- 
mi^ii^ seara la Viena.

CALIN ANTONESCU

Fredriksberg Copenhaga - Rapid Bui^i^r«^ti 11-7 (6-3) 
în semifinalele », C. C. t.“ la handbal în 7

telefon). 
^e^vifina- 
curopenu*

localitate, 
spectatori. 

bucarcț- 
(îndeosebi

A. M Nielsen, Ostergaard (5), DH- 
levensen. F. Jensen (3), T. Roessler, 
L. Moller. S. Hansen (2), L. Koch 
(1), Christensen ; RAPID : Hector — 
Boțan, C<orstantlneBcu 
Roth, C. Dumitrescu 
Andone. Coșug.

Medul-retatr oc va 
27 martie ia București.

(2), Oțelea, 
(5), Hedeșiu,

desfășura la

COPENHAGA 1 (prin 
Prima întâlnire din cadrul 
lelor „Cupei campionilor 
la handbal în 7 feminin, dintre Rapid
Bu^rești și Frcdaiksbcag Copenhaga 
o-c desfășurat joi seara, în 
fa fața a pesta 2 000 da 
Surprinzător, handbalistele 
terre au jucat foarte slab
Hector și Boțan), pierzînd acest meci 
important. Formația Faadriksbaag, 
care a prezentat un lot cu nu mai 
puțin de 8 jucătoare din naționala 
Danemarcei de la ultimuil campionat 
mondial, a 
(8—3).

Gazdele
4—2 și au

6—3 e

învins cu scorul de 11—7

au condus cu 1—0, 2—1.
încheiat repriza cu scorul 

de 6—3 Gupă pauză, danezele își 
măresc avantajul la 8—4. Din acest 
moment echipa bucureșteană a jucat 
timp de patru minute fără C. Dumi
trescu, Hedeșiu și M, Constantinescu. 
eliminate pe cîte două minute și 
gazdele s-au distanțat la 10—5. Cu 
un efort deosebit, bucuaaștancela au 
redus din handicap 
și în această situație 
a ratat o aruncare de 
Partida s-a încheiat
11—7 pentru Fredriksberg.

Arbitrul suedez ThoriHd Janerstam 
s condus următoarele forțați : 
FREDRIKSBERG : H. Hansen —

pină la 7—10 
C. Dumitrescu 
la 7 metri (!). 
cu scorul de

Rapid joacă miine la Riga
in „C.C.E." la baschet

Campioana țării la baschet femi
nin, Rapid București, a plecat în 
cursul zilei de ieri la Riga. Jucă
toarele feroviare vor întîlni mîine, 
în cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei campionilor europeni", pe 
campioana Uniunii Sovietice, T.T.T. 
Daugava Riga, cîștigătoarea ultime
lor trei ediții ale 
competiții.

Formația 
torul lot : 
Ivanovici, 
Fer^&ncz,

acestei importante

Rapid 
Anca 
Cornelia Gheorghe, 

Doina Lupan, Viorica 
culweu. Irina Vasilescu, Dorina 
rian, 
miau 
este 
mund 
Aurel

a deplasat urmă- 
Raeoviță, Elena 

Eva 
Ni- 

Ma
De-Violeta Zăvădessa, Rodica 

și Hanelore Spiridon. Echipa 
insolită de antrenorul Sigis- 
Ferenc-z și antrenorul federal 
Pacdesea.

Orașul italian Triest găzduiește 
mîine concurs! triunghiular de flo
retă fete R.P. Romînă—R.P. Ungară— 
Italia, aflat la a cincea ediție.

Programat în preajma Campionate
lor mondiale, „triunghiularul" de la 
Trtest constituie un excelent prilej 
de verificare a potențialului celor trei 
reprezentative, care vor concura cu 
mari șanse la un loc fruntaș, în iu
lie, la Gdansk (locul de desfășurare 
a ediției din acest an a ..mondiale
lor").

Pentru concursul triunghiular 
la Triest, federația noastră de 
oralitate s-a fixat asupra urmă 
ltd l<o: Olga Szabo, Mania Vicol (0. 
Ana Ene, ca elemente de bază șț 
alături de acestea, două tinere spW 
tlve care 6-au impus în ultimei# 
concursuri (cel mai recent, la coiM 
cursul internați^al die la Cracai
via), Marina Stanca și Ileana Ghioir* 
lai.

A fost stabilită ordinea favoriților
pentru campionatele mondiale 

de tenis de masă de la Praga
S-au înscris 433 de jucători și jucătoare

Sccrctarol Federației Internationale de 
Tenis de Masă, Roy Evans, a comunicat 
zilele trecute listele cu ordinea favoriților 
(capilor de serii) pentru tablourile pro
belor individuale ale campionatelor mon
diale de la Praga. Iată-le:

Simplu bărbafi: Giuan Tze-tun, Su In-șin,

Au început campionatele internaționale
de tenis de masă ale Angliei

1 (prin telefon). Joi 
Brighton campionatele 

masă ale 
rezervată 

s-a jucat, 
după «is

că—R.P. Ungară 3—1, R.P.F. Iugoslavia 
—R.F. Germană 3—0, finala: R.P.F. 
Iugoslavia (Markovic II, Hrbud) — 
R.S. Cehoslovacă (Miko, Stanek, An
dreadis) 3—1.

Vineri au început primele jocuri 
în cadrul probelor individuale. Com
petiția se termină simbătă, sportivele 
noastre urmînd să sosească duminică 
seara în București.

Og^ura. Li Fa-ian, Cian Sien-]in, Ki
mura, Iun Kuo-tuan, Miki, Alser, An
dreadis, Berczik, Costa (Biribe), Faha- 
zi, Konaka, Markovic II, Ian Iui-hua.

Simplu feimî: Ciu Ciun-hui, i'fildi, 
Matsuzaki, Seki, Alexandru, Itoh, Lian 
Li-cen, Van Siei, Balaișitc, Lukacs, 
Pitică, Rowe, Sun Mei-in, Ti Cian-bua, 
Jamanaka, Simon.

Dublu băl^l^t^ți: Kimura—Ogimura, 
Ciuan Tze-tun—Su In-șin, Miki—Konaka, 
Li Fal|an—Van Cia-scn, Andreadis— 
Miko, Arndt—Michalek, Berczik—Faha- 
zi, Markovic II—Teran.

Dublu femr^e: Alexandru—Pitică, Giu 
Giun-hui—Van Sien, Lian Li-cen—Ti 
Gian-hua, Matsuzaki—Scki, Foldi—IIc- 
vesi, Itoh—Jauanaka, Rowe—Shannon, 
Simon—llarst.

Dublu mixt: Matsuzaki—Ogiimura, 
Giu Ciun-hui—Ciuan Tze-tun, Lian Li-cen 
—Li Fu-iun, Seki—Miki, Ilarst—Alser, 
Fnldi — Fahazi, Neuberger — Kiein, 
Alexandru—Negulescu.

La ediția de la Praga a campionate
lor mondiale s-au înscris 287 de jucă
tori și 146 de jucătoare.

i we 2—0 ; finala :
Joi, la Halsingborg

BRIGHTON 
au început la 
internaționale de tenis de 
Angliei. Prima zi a fost 
probelor pe echipe, unde 
atît la fete cît și la băieți,
temul „Cupei Cot-billon". Iată rezul
tatele mai importante : echipe femei: 
sferturi de finală : R.P. Romînă—Au
stralia 3—0, semifinale : R.P. Romînă 
—Anglia 3—1 : Ella Constantinescu— 
Diana Rowe 2—1, Maria Alexandru— 
Mary Shannon 2—0, Maria Alexandru, 
Geta Pitică—Diana Rowe, Mary Shan
non 1—2. Maria Alexandru—Diana Ro- 

R.P. Ungară—R.P.
Romină 3—0 : Eva Foldi—Ella Cons- 
tantinescu 2—0 (15, 13), Erzsi Hevesi 
—Maria Alexandru 2—0 (19, 19). In 
setul I Maria Alexandru a condus cu 
19-15 cind s-a aplicat regula activiză
rii. Aceeași regulă s-a introdus și în 
setul II la scorul de 4-4. Eva Foldi, 
Șarolta Lukacs—Maria Alexandru, Ge
te Pitică 2—1 (17, —14, 18). Echipe 
bărteți: semifinale : R.S. Cehoslova-

Suedia—R. P. Romină 16-14 (6-7)
la handbal în 7

telefon). 
localitate

SURPRIZA DE LA PARIS

formație cațpri- 
orice surprize, 

a oferit o ase- 
dispunînd la un

la turneul final campionatului
mondial să fie redus la 12 sau 8 
formații. Astfel că în ediția 1966 (în 
Anglia, probabil in iulie) vor lua 
parte tot 16 reprezentative.

Reprezentativa Franței a dovedit 
din nou că este o 
cioasă, capabilă de 
Miercuri seară, ea 
menea performanță,
scor categoric (5—2) de Anglia, în 
cadrul „Cupei Europei", grație unui 
joc bazat pe apărare supranumerică 
și unor contraatacuri rapide, foarte 
eficace. în prima repriză, Anglia a 
dominat 30 de minute și totuși scorul 
a fost 3—0 în favoarea Franțe!
Portarul Bernard (cel mai bun de pe 
teren) a salvat goluri ca și făcute, 
iar atacul francez a surprins cu re
gularitate 
contraatac. După pauză, englezii au 
remontat de la 0-3 la 2—3, însă 
alte două goluri înscrise pe contra
atac și cu 
nicilor, au 
speranță.
BERNARD 
Rodzlk — 
NIESKI, 
Cossou.
Armfield, Wilson — Moore, Labone, 
FLOWERS — Connelly, Tambling, 
Smith, Greaves, CHARLTON.

72 de ziariști englezi au asistat la 
această „mică tragedie" a fotbalului 
britanic.

• în urma acestui rezultat, Franța 
s-a calificat pentru optimile „Cupei 
Europei", alături de : R.P. Bulgaria, 
Danemarca, Irlanda, Suedia, Irlanda 
de Nord, Spania, R.P. Albania.

• Starea timpului a determinat o 
nouă amînare a returului 
tului R.P. 
va disputa

Ungare ; prima 
la 24 martie.

campiona- 
etapă se

apărarea oaspeților pe

concursul apărării brita- 
spulberat acestora orice 
Formațiile : FRANȚA :

— Wendling, Lerond, 
Maryan, HERBIN — WIS- 
Bonnel, 

ANGLIA : SPRINGETT
Goujon, Douis,

TOT 16 ECHIPE
IN TURNEUL FINAL C.M.

Comitetul executiv F.I.F.A., întru
nit la Paris, n-a acceptat propune
rea ca numărul echipelor participante

• Jocuri 
lilor — 
5—1, la 
Banska :

în 
la

lnlternati<Mlale :
Irlanda de Nord (tineret) 

i Cardiff. Ozd (R.P.U.) — 
Bistrica 2—2, la Ozd.

Țara Ga-

carsal lunii aprilie vor evo- 
Budapesta echipele Wolver-lua

hampton și Admira Viena. Tot la 
Budapesta este proiectat pentru luna 
iunie un turneu Honved 
Madrid — Juventus Torino.

HĂLSINGBORG 1 (prin 
Joi seara s-a desfășurat în 
meciul revanșă dintre reprezentativele 
masculine de handbal în 7 ale Suediei 
și R.P. Romîne. După o partidă ex
trem de disputată, gazdele au învins 
cu scorul de 16—14 (6—7).

După cum ne-a transmis antreno
rul federal N. Nedef, în duda iczuI- 
tatalal defavorabil, echipa noastră a 
făcut la Hălsinborg un joc bun. 
Handbaliștii romîni au condus aproape 
în permanență în prima repriză. Au 
marcat pe rînd : Bădulescu, Samungi, 
Olsson, Ilnat, Kămpendahl, Kăln- 
strom, Moser, Kămpendahl (două ori), 
Hnat, Oțelea, Jonsson și Hnat. Re
prezentativa noastră a terminat prima 
repriză în avantaj : 7—6.

La reluare, jocul a fost din ce în 
ce mai dur. Scorul s-a menținut 
echilibrat pînă în min. 40, cînd tabela 
de marcaj arăta 10—10 (au înscris 
pe rînd : Băbr-stram, Hnat, Karlsson, 
GulIBtaom, Karlsson, Nod ea și Oțelea. 
De aici înainte însă, datorită faptu- 
tului că echipa noastră a avut eli
minați pe
Hnat, iar
3 aruncări 
suedeză a
goluri, care i-au adus în final vic
toria. Ultimele puncte au fost mar
cate de : Almquist, «tiarlsson (7 m), 
KahastIsm (7 m), Hnat, Jonsson

Gullstnom, 
(7 m), și 

Scor final :
Arbitrul 

slovacă) a condus următoarele for
mații : SUEDIA : Ring — Johansson, 
Karlsson, Olsson, Almquist, Jonsson, 
Gullstrom, Kăhastrom, Ryman, Kăm- 
pendahl, ; R.P. ROMÎNAJ
Redl (Bogolea) — Hnat, Băd!eecu 
Covaci, Oțelea, Moser, Samungi,
Nodea, Costache II, Coman, Schmidt,

Formația noastră va juca duminică, 
la Aarhus, cu Danemarca.

(7 m), 
Oțetea

16—14
J. Dolezal

Com an, Jonsson, 
din nou Oțele*. 

pentru Suedia.
(R.S. Ceho-

PE SCURT

Real

Covaci 
gazdele 
de la 

luat un

(de două ori) și 
au beneficiat de 

7 metri, formația 
avantaj de citeva

• La Alger : Algeria — Sel. 
pică a R. S. Cehoslovace 4-0.

olim-

SFERTURILE DE FINALĂ MASCULINE

ALE „C. C. E.“ LA VOLEI
Optimile de finală, încheiate cu 

meciul Rapid — Galatasaray, au de
semnat următoarele echipe care — 
între 3 și 17 martie — participînd 

finală, vor lupta 
În semifinalele edi- 
a competiției mas- 
„Cupa campionilor

Praga, iar Ujpesti Dozsa 
cu Ț.D.N.A. Sofia ; în

la sferturile de 
pentru calificarea 
ției din acest an 
culine de volei 
europeni" : în grupa A, pentru cali
ficarea lnta-ana din semifinale, 
Ț.S.K-A. Moscova se va întîlni cu

Lokomotiv 
Budapesta 
grupa B, pentru stabilirea celorlalte 
două semifinaliste, vor juca Rapid 
București cu Paris Universite Club 
și Mladost 
via. Prima 
partide se 
la Zagreb
arbitru romîn, arbitrul internațional 
Nicolae Mateescu.

Zagreb cu Leggia Varșo- 
manșă a acestei ultime 
dispută mîine dimineață 
și va fi condusă de un

TENIS : Turneul internațional <W 
tenis pe taaen acoperit a continuat la 
Moscova cu desfășurarea sferturilor 
de fifnaM ale probei de simplu băr
bați. O mare surpriză a furnizat 
jucătorul sovietic Andrei Potanin 
care l-a învins cu 6—4, 2—6, 8—6 
pe cunoscutul campion danez J oTgen 
Ulrich. Mozer a cîștigat la Parmae 
cu 6—1, 6—1 ; Leyus l-a învins pe 
Egorov cu 7—5, 6—2, iar danezul 
Lesley l-a întaacat cu 6—4, 6—2 pe 
Lihaciov. în semifinale Potanin întâl
nește pe Leyus și Lesley pe Mozer.

S-a disputat și finala de dublu 
femei. Perechea Dilmitrieva-Bakșeeva 
a învins cu 6—2, 6—4 cuplul Ermo- - 
laeva-Potanina,

HALTERE : lnta-un meci interna
țional de haltere desfășurat la Hel
sinki echipa R.P. Polone a învins 

! cu scorul de 4—3 selecționata Fin
landei. La cat. semigrea polonezul 
Palinski a totalizat la cele trei 
luri 440 kg (140—130—170 kg).

HANDBAL : Echipa masculină 
handbal Dozsa Budapesta și-a 
ceput turneul în R.D. Germană, _ 
cînd la Halle cu formația Dynamo 
din localitate. Gazdele au cîștigait' 
cu scorul de 18—14 (11—6).

ȘAȘKI : Meciul pentru titlul mon
dial de dame (șașki) dintre actualul 
campion, marele maastra Kapaaman 
(U.R.S.S.) și maIara maestru Baba 
Sd (Senegal) va avea loc în noiem- 
baia-dcoaubale în orașele Soci, lalta, 
Baku și Tașkent.

sti-

de 
în- 
ju-’
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