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I w cum, sînt sigur că 
I Z-X vine primăvara 1 
I "*■ I-arn văzut vestito- 
li... Pe stadion, pe lac, 
la stradă, peste tot. 
fau atît de entuziasmați 
b nu m-am putut refi- 
le să nu-i întreb'
I — Bine, frafilor, voi 
l-auzi|i zgomotul pucului 
pvit de crosă?
I — Slab de fot — a 
pspuns un pescar de pe 
ferăstrău întocmai ca 
n metronom căptușit 
Iu vată care numără di— 
lele pînă ia venirea 
[rimă verii...
I — Barem eu —a inter- 
[enit horticultorul lo,n 
leacșu — nu-l aud de
loc. Și stau aici, aproa- 
ke, în spatele stadionu- 
Li „23 August". Te miri, 
Lșa-iî Dar ai văzut ce am 
h seră? Să-fi spun eu:
10 000. numai panselufe
11 părălufe. 12.000 de

STANTANEE
Legonta, 20 000 de pe- 
krnia și gura leului... Nu 
i le mai înșir. îți spun 
ioar că sînt înflorite și-și 
așteaptă cu nerăbdare 
prietenii. Ai lor, și ai fot
balului, bineînțeles... (Nu 
tifi, anul acesta vor mai 
Călea pe ele la ieșirea 
le pe stadion!).

— Cum pofi să te în
doiești că nu vine pri
măvara? — m-a luat la 
cor o parașută roșie... 
de mînie. Eu chiar am 
răzut-o. Eram cu Lenuța 
Jăcăoanu la 1 000 m înăl- 

cu

să 
la 

Știfi,

vină tot 
ca astă

văzut-o 
confirme

ime și a coborît 
loi. De ce zîmbești iro- 
aîc? Ce, n-are voie 
rină și ea odată
ounct... fix? (Nu
mașina aeroclubului de la 
Clinceni are să 
așa la „punct“ 
primăvară!).

— Și noi am 
V au ținut să 
"cotoarele Floarea Milan 
ți Etisabeta Ivan. Nu de 
a o mie de metri înăl
țime, se înțelege, ci de 
la etajul 12. Ce căutăm 
la etajul 12? Păi eu sînt 
zidărifă iar colega mea 
zugrăviță. Lucrăm aici, 
pe șantierul de construc
ții Balta Albă. Prima la 
blocul 33, iar a doua 
la blocul 32. Cum de 
am văzut primăvara? 
Simplu de fot: am dat 
jos prelatele din „plas
tic" și panourile de stu- 
fit pentru lucru în inte- 
•ior și am văzut primă
vara I... (Nu știfi, anul 
acesta, vom avea cuie 
de aramă pentru repara
rea ambarcafiunilorl).

★
acum sînt sigur că 
primăvara ! l-am 
vestitorii: pe dawe

Da, 
vine 
văzut 
și I.J.-uri, în parcuri, pe 
terenurile de sport, în 
vitrinele magazinelor... 
Peste tot. Și mai am 
o dovadă că vine: au 
început primele partide 
de șah în Cișmigiu...

V. TOFAN

Corespondenții ne transmit:

Vești din asociațiile sportive
t. DOBREANU : „CREȘTE 
UMĂRUL PARTICIPANȚI- 

LOR...“

In raionul Strehaia numărul 
rticipanților la întrecerile 
brtive de mase crește de la 
fi la alta. Numai în ultimele 
i săptămîni au avut loc trei 
■minici cultural-sportive", la 
p au luat parte peste 800 
tineri și tinere. Interesant 
relatat este și faptul că la 

recerile găzduite de comu- 
le San.arinești, Bîcleși și 
-ehaia au asistat peste 6.000 
spectatori.

PROLETARI DIN TOATE'ȚĂRILE, UNIȚI-V'Â!

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din^E.Romînd
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Campionatul mondial de hochei

ECHIPA R. P. POMÎNE A ÎNTRECUT
PE CEA A R. P. E. IUGOSLAVIA CU îl

STOCKHOLM (prin telefon 
de la trimisul nostru special). 
Luni dimineața, reprezentativa 
de hodheâ pe gheață a țării 
noastre a susținut cea de a 
patra partidă din cadrul grupei 
B a campionatului mondial, 
intîlnind echipa Iugoslaviei. 
Scorul a fost favorabil echipei 
romîne : 7—4 (1—1, 2—1, 4—2).

Jucătorii noștri s-au resim
țit după eforturile depuse în 
partida ou Elveția, acționând

Concluzii pozitive pentru Crosul Balcanic

Grupul fruntaș, în crosul seniorilor, este condus acum de Ovidiu 
Lupu. Se mai văd în fotografie Grecescu, Barabaș, Vamoș, Veliciu,
Mustață, Dăndărău.

Seria campionatelor republicane 
de atletism din 1963, inaugurata 
duminică cu întrecerile alergăto
rilor de cros, marchează — de 
fapt — o... restanță a anului tre
cut, câștigătorii de la Craiova ur- 
mînd să fie înscriși pe listele 
campionilor din 1962 !

Ideea organizării la Craiova a 
finalelor campionatelor de cros a 
fost binevenită, întrecerile gă
sind în Parcul Poporului un 
cadru minunat, un public nume
ros format din cîteva mii de tineri 
entuziaști, care i-au aplaudat cu 
căldură pe participant!. însufle- 
țindu-i în întrecere. Toți acești 
spectatori ar fi vrut desigur 
să-și încurajeze și pe atleții lor, 
dar n-au prea avut pe cine.

Și pentru că reprezentanții pro
prii, cîțiva juniori, n-au fost în 
măsură să le satisfacă așteptă
rile, toată simpatia și-au mani
festat-o față de Constantin Gre
cescu, născut pe meleagurile... 
Olteniei! Bine ar fi fost dacă 
craiovenii, și nu numai ei, ar fi 
avut concurenți pregătiți în mod 
corespunzător să facă față între
cerilor. Și cine știe, poate chiar 
dintre miile de elevi prezenți ca 
spectatori, nu s-ar fi găsit destui 
care să poată deveni atleți de 
valoare. Dar pentru aceasta ar 
trebui ca profesorii de educație 
fizică să se ocupe cu mult mai 
serios de atletism, să muncească 
cu mai multă tragere de inimă, 
angrenând și pregătind un număr

T. HOTARAN : „ECHIPAMENT 
IN VALOARE DE 3.000 LEI“

Pentru dezvoltarea activității 
sportive de mase din fabrică 
consiliul asociației sportive Tri
coul roșu Arad a hotărît să 
aloce 3.000 de lei, sumă cu care 
se va cumpăra echipament 
sportiv. *

M. CARAULEANU : „DUPĂ 
SPARTACHIADĂ, CAMPIONA

TUL ASOCIAȚIEI

După ce au participat în prima 
etapă a Spartachiadei de iarnă, 
membrii asociajiei sportive Lumi

de data aceasta cu mai puțină 
viteză și mai puțin combinativ. 
A fost evident că jucătorii 
noștri încep să resimtă obo
seala turneului. De aceea, zilele 
de odihnă de marți și miercuri 
vor fi foarte bine venite înain
tea ultimelor partide, cea cu 
Franța de joi seara și cea cu 
Norvegia, de simbătă. în plus, 
in meciul cu Iugoslavia prima 
noastră linie a fost descom
pletată prin ușoara indisponi-

Foto : R. Vilara

cit mai mare de tineri în prac
ticarea atletismului. Să sperăm 
că, măcar de acum înainte, vor 
găsi imboldul să treacă la o ac
tivitate concretă căci — sintem 
siguri — tinerii prezenți în Parcul 
Poporului vor fi cei dinții care 
vor răspunde prezent la chema
rea profesorilor lor.

IN PATRU KIND URI
Soții Florica și Con

stantin Grecescu au 
cîștigat titlurile de 
campioni republicani La 
cros

Soția trebuie, se știe, 
Alăturea de soț să fie. 
Florica, conducând plutonul, 
A... respectat, fidel, dictonul!

I. CHIVU

Campionatul de cros de la 
Craiova a avut și menirea să ne 
arate în ce stadiu se află pre
gătirile atleților fruntași, care vor 
intra în compunerea echipelor 
noastre pentru Crosul Balcanic 
de la 31 martie, de la Istanbul. 
Primele concluzii sînt în măsură 
să ne facă să așteptăm cu toată 
încrederea evoluția lor la tradi
ționala întrecere a alergătorilor 
de cros din Balcani.

R. VILARA

na din Calafat nu stau degeaba. 
Tinerii au prins gustul întrecerii 
sportive și iată-i într-o nouă com
petiție : campionatul asociației. 
Consiliul asociației sportive a pro
gramat concursuri la atletism, te
nis de masă, șah, gimnastică și 
volei.

Zilele trecute, au avut loc în
trecerile la tenis de masă. 0 par
tidă viu disputată, cu schimburi 
de mingi spectaculoase, au furni
zat tinerii V. Mlădiii și A. Oprea.

In curînd vor intra în întrecere 
atleții, șahiștii, gimnaștii și volei
baliștii. 

bilitate a lui Szabo II, care 
va reintra în meciul cu Fran
ța. Luni, jocul a fost influen
țat și de faptul că a nins, 
iar zăpada căzută pe gheață 
a îngreuiat controlul pucului.

Meciul a început intr-un 
ritm susținut impus de jucă
torii iugoslavi. Ei luptă cu 
multă dirzenie, dar în același 
timp comit și neregularități, 
astfel că în min. 6 ajung să 
joace timp de 40 de secunde 
în trei oameni. Echipa noastră 
nu poate însă fructifica aceas
tă situație. în schimb, în 
min. 7, când iugoslavii se aflau 
în patru jucători, Fele deschide 
scorul la un contraatac. După 
patru minute, cind echipa

CĂLIN ANTONESCU
(Continuare in pag. a 8-a)

REÎNCEPE FOTBALUL!
MIINE, CELE DOUĂ „RESTANȚE" 

TIMIȘOARA : Știința — Dinamo București 
BUCUREȘTI : Steaua — Petrolul

III, căpitanul dinamoviștilor, î-am 
solicitat un pronostic : „Meci foar
te greu, pentru care ne-am pre-

recent î Eremia Zavoda ITf 
Cojocaru, Ivănescu — Jenei, Crk 
șan — Cacoveanu, Constantin,

Așadar, activitatea fotbalistică 
oficială se reia mîine cu cele 
două- jocuri restanță din cate-

Fază dintr-o partidă Știința Timișoara — Dinamo București, desfășurată la Timișoara. 
Foto: V. Grio ș te a nu

goria A. Dintre ele, mai impor
tant sc anunță meciul de la Timi
șoara, unde atît gazdele cît și 
formația vizitatoare „țintesc* o 
victorie care să le aducă titlul de
lider la sfîrșitul turului. Este 
desigur un joc „de miză", dar pe 
care noi l-am dori disputat cava
lerește, așa cum stă bine unor 
echipe fruntașe ale fotbalului 
nostru cum sînt Știința Timișoara 
și Dinamo București. Profitînd de 
vizita la redacție a lui Nunweiller

Duminică 17 martie sînt pro
gramate primele meciuri ale re
turului campionatului cat. A. în 
Capitală pe stadionul „23 Au
gust" se yor desfășura în pro-

Cuplaj de fotbal, duminică în Capitală

Din nou
pe 
parcursurile 
de 
obstacole...
• Primul concurs al 
anului o frumoasă 
promisiune • Pregătiri 
intense pentru C.H.I.O. 
de la Nisa • Amănunte 
despre loturile de obsta
cole, dresaj și probă 

completă.

Concurs inaugural la manejul din calea Plevnei. Rein- 
tilnire cu fruntașii dar și cu debutanta in acest sport—* 
dornici deopotrivă să arate spectatorilor că n-au stat

degeaba in lunile de iarnă. Și, intr-adevar, a fost un spec-, 
iacol sportiv plăcut, o promisiune pentru acrul sezon.

Proba juniorilor s-a încheiat 
cu un record de participant! 
care au terminat parcursul cu 
zero puncte penalizare. Să 
amintim doar cîțiva! Silvia 
Bolbose (Steaua), Vasile Bratu 
(Steaua), Gabi Ionescu (Știința),
M. Silea (Știința), Gelu Sabău 
(Steaua). Multe nume noi! S-a 
muncit bine și în această di
recție. Greu de stabilit un 
clasament și la „semiușoară"; 
12 concurenți cu 0 p. penali
zare (se pare că evoluția călă
reților a întrecut așteptările 
organizatorilor). Am reținut în
deosebi parcursurile executate 
de D. Hering (Steaua). E. Bo
iangiu (Dinamo), Th. Stanciu 
(Steaua), Gh. Iuja (Steaua), 
Elena Ionescu (Știința). Foarte 
spectaculoasă proba de ștafetă 

gătit cu multă atenție. Vom lupta 
nu numai pentru rezultat, ci și 
pentru a oferi publicului timișo
rean o dispută spectaculoasă, des
fășurată în limitele sportivității*.

La fel de viu disputată se anun
ță și întîlnirea Steaua—Petrolul, 
programată pe stadionul Republi
cii, cu începere de Ia ora 16. Fot
baliștii militari s-au înapoiat în 
Capitală duminică seara și vor 
alinia următorul „11" conturat mai 
clar la sfîrșitul turneului încheiat

gram cuplat următoarele întîi- 
niri : Steaua — Crișana Oradea 
(orele 14,30) și Dinamo — 
C.S.M.S. (orele 16,15).

(Agerpres)

în care spectatorii au aplaudat 
pe merit echipele Boiangiu- 
Recer (Dinamo), Bogza-Dobra- 
geanu (Știința), Tudor-Olteanu 
(Steaua).

Importantă verificare pentru 
cea de a 34-a ediție a C.H.I.O, 
de la Nisa, prezența călăreți
lor din lotul de obstacole în 
proba desfășurată în două 
manșe (mijlocie 1,30 m și semi
grea 1,40 m) a prilejuit teh
nicienilor constatări îmbucură
toare. In prima manșă, trei 
parcursuri cu 0 p. 5 K. Pinciu 
(cu Sprinten și Bîrsan), C.

D. GlRLEȘTEANU

(Continuare tn pag. a 2-a J
In fotografie: V. Pin-ci-a, 

care împreună cu C. Vlad, a 
dominat proba de mijlocie.

Voinea, Raksi, Tătaru. PloieștenK 
▼or prezenta, se pare, formația 
folosită duminică în prima repriză 
a întîlnirii cu Dinamo Bacău. A- 
dicl : Sfetcu — Pali, Fronea, Fio-
rea — D. Munteanu, M. Marcel—• 
Stănoaie, Badea, Dridea I, A. 
Munteanu, Moldoveanu.

înaintea acestor două restanțe 
clasamentul categoriei A se pre
zintă astfel:

1. Farul
2. știința Cluj
3. Dinamo Buc.
4. Știința Tim.
5. Rapid
6. Petrolul
7. Steaua
8. C.SM.S. Iași
9. Steagul roșu

10. Progresul
11. U.T.A.
12. Crlșana
13. Minerul
14. Dinamo

14 7 3 4 35:24 17
14 7 3 4 23:19 17
13 5 6 2 19:11 16
13 7 2 4 25:19 16
14 6 4 4 24:22 16
13 6 3 4 29:12 15
13 5 5 3 29:22 15
14 4 7 3 27:28 15
14 7 1 6 23:27 15
14 4 4 6 19:22 12
14 4 2 8 23:28 10
14 4 2 8 13:29 10
14 3 3 8 15:35 9

Bacău 14 2 4 « S



Tractorul (m) 3-1!Fulgerul

M.

In școlile din raionul FflQâ

IVAN VICTOR
(PLOIEȘTI) AU CUCERIT

i 

»
5
i 

»

CLUJ. Știința — Partizanul roșu 
Brașov 3—0 (0, 5, 2). Scor elocvent. 
Antrenorul clujean, prof. I. Scurtu, 
putea folosi și rezervele la un meci 
atît de ușor. (ȘT. TAMAȘ — coresp.).

GOTHARD (BUCUREȘTI) Șl
8 MARTIE11„CUPA

la ,, recreația organizată'

In completarea cronicilor de luni
CAMPIONATUL MASCULIN

CLUJ. C.SJW. — Progresul Bucu
rești 1—3. Victorie datorită unui 
foarte bun atac. S-au remarcat : 
Cherebețiu și Ghertinișan de la oas
peți, Pop și Szentkiraly de la gazde. 
(PAUL RADVANV — coresp.).

joc. 
mai 
co- 
din 
Biji 

la 
ine- 
TA-

de la învingători, Vasiliu și Timir- 
gazin de la învinși. (MIHAI DUMI
TRESCU — coresp.).

Fulgerul — Tractorul 
(10—15, 15—13, 16—14, 

Victorie meritată, datorită 
de voință^ al sucevenilor și 
lor în momentele decisive, 
buni: Mitrea, Udișteanu și 
la Fulgerul, Fieraru și

SUCEAVA. 
Brașov 3—1 
16—14). 
plusului 
calmului 
Cei mai 
Roll de 
Szocs de la Tractorul. (C. ALEXA 
și R. MUNTEANU — coresp.).

i
I
I-

Pentru o jumătate de oră un colț al unei imense hale de la 
•țjzanele „Vulcan* a devenit locul de întrecere a halterofililor.

Foto : V. Begeac

Ieri, la ora 14,30, etnii sirena fabricii Vulcan din Capitală anunțn 
terminarea lucrului, muncitorii din schimbul I de la sec fia mecanic-șef 
nu au plecat ca de obicei spre vestiare. I)e dala aceasta, majoritatea lor 
*-o îndreptat spre hala unde urma să se fină un original concurs de haltere, 
slin cadrul competiției „Cel mai puternic om al asociației”.

Pe listele de concurs s-au înscris încă t'n cursul dimineții vreo 40 
de muncitori din această secție. Dar după ce primii trei și-au măsurat 
puterile, pg foile de concurs care au rămas -, deschise s-au mai înscris 
aproape încă alifia. Timp de o jumătate de oră cele trei haltere, confec
ționate în uzină, au trecut din mină in mină. S-au ambiționat toți cei 
preuenfi și au participai la concurs.

Inițiativa consiliului asociației sportive Vulcan de a organiza între
ceri sportive la locul de muncă imediat după terminarea lucrului a fost 
binevenită. Aceasta o dovedește numărul mare de concurenți care iau 
parte la faza I a competiției In întrecerile pe grupe sportive.

Performerul numărul unu a devenit sudorul S. Moraru care a ridicat 
haltera de 31 kg de 30 de ori. Pe locurile următoare s-au clasat lăcătușul 
I. Iordache (32 de ori haltera de 30 kg) și electricianul M. Ghiță (26).

întrecerile continuă zilnic tn grupele sportive ale asociației.

CLUJ. Știința — Progresul Bucu
rești 3—2 (15—13, 15—11, 5—15, 11—15, 
15—12). Un foarte spectaculos 
Gazdele au prezentat un atac 
eficace, în vreme ce oaspeții au 
mis unele greșeli la preluări și 
servicii. S-au remarcat Rednic, 
de la Știința și Cherebețiu de 
Progresul. A arbitrat cu scăpări, 
gal, brașoveanul FI. Pisică. (ȘT. 
MAȘ — coresp.).

BAIA MARE. Minerul Explorări 
— C.S.M. Cluj 3—2. In setul ultim 
clujenii au condus cu 9—5, localnicii 
i-au ajuns insă și i-au lăsat la 12. 
Cei mai buni: Pemes și Ionescu de 
la băimăreni, Rogozan și Szentkiraly 
de la oaspeți. (V. sAsAr.ANU, — 
coresp. regional).

PLOIEȘTI. Petrolul — Dinamo 
București 0—3. în ciuda scorului fi
nal, a fost un meci foarte disputat. 
(GH. APOSTOLESCU — coresp.).

ORAȘUL DR. PETRU GROZA. 
Dinamo — Farul Constanța 3—0. Du
rata meciului: 48 de minute. Oaspe
ții au dezamăgit. Ceva mai echili
brat doar setul al doilea, în care 
Farul a condus aproape permanent, 
dar â‘ fost egalat mereu, la 8, 11, 
12 și 13, unde a cedat. S-au eviden
țiat! Zamolo, Adamovici și Starinschi

CAMPIONATUL FEMININ
BRAȘOV. Tractorul — Voința

Ciuc 3—1. Joc de valoare mediocră. 
S-au remarcat Viorica Goia, Verona 
Costin, Mariana Bărbos de la bra- 
șovence, Margareta Șerban, ludith 
Cohn și Erzsebet Gyorgy de la în
vinse. Bun arbitrajul prestat de bucu- 
reșteanul N. Ionescu. (VIRGIL PO- 
POVICI — coresp.).

CRAIOVA. Voința. - C.P. Bucu
rești 3—1. învingătoarele — mai 
bune în finalurile de set. Jucătoare 
evidențiate: Cornelia Lăzeanu și Ele
na Gherase de la Voința, Tatiana 
Avacum și Ecaterina Crăciun de la 
C.P.B. (V. SĂNDULESCU — coresp.).

CONSTANȚA. Farul — Voința 
București 3—0. Victoria comodă a

Spartachiada de iarnă a tineretului

Și-au desemnat ciștigătorii la haltere
Marți, ciștigătorii concursurilor de 

Thaltere din 24 de asociații sportive 
din raionul Nicolae Bălcescu (Bucu
rești) s-au Întrecut în cadrul etapei 
a Il-a a Spartachiadei de iarnă a ti
neretului. Clubul sportiv Unirea s-a 
Îngrijit ca Întrecerea să se desfășoare 
In cele mal bune condițiuni.

Dintre participant! o bună impresie 
«1 lăsat reprezentanții asociațiilor 
sportive Autobuzul, Utilaj chimie. In
dustria bumbacului A, Electrificarea

De menționat că în prima etapă a 
competiției s-au organizat întreceri 
de haltere în 36 de asociații din 
raion la care au participat peste 
3 000 de tineri.

Iată
55 kg.
65 kg;
buzul)

(Utilaj chimic) 85 kg; categ. peste 
kg — T. Parasehiv (Electrificarea) 
kg.

ciștigătorii etapei a Il-a : categ. 
— G. Albuleseu (Utilaj chimic), 
categ. 65 kg. — I. Lascu (Auto- 
85 kg; categ. 75 kg — Al. Ilin-

concurs de verificare 
noștri fruntași, dotat

de jucătoare și tot 
care și-au disputat 
probele clasice de 
și respectiv 200

a 
cu

luat 
atî- 
în- 
100 

bile

în cele două clasamente

Astfel, o
ca : T.
Andrei ș. a. au fost eli

ca
75
95

Primul 
sportivilor 
trofeul „Cupa 8 Martie”, a avut o 
formulă inedită de desfășurare. In 
etapa I a acestei competiții au 
„startul" 40 
ția jucători, 
tîietatea la 
bile mixte 
mixte.

Primii 12
(masculin și feminin) s-au întrecut 
apoi, schimbind arenele de joc (în 
etapa I băieții au jucat pe baza 
sportivă M.M.C-M. iar fetele pe Uni
rea) pentru desemnarea câștigătorilor 
trofeului. Trebuie menționat că 
disputele eliminatorii s-au soldat cu

Aspecte actuale ale formei sportive (VI)
DURATA FORMEI SPORTIVE

Cunoașterea perioadei în rare sportivul 
poate fi menținut în stare de formă 
este de o deosebită importanță pentru 
planificarea pregătirii și a participării la 
■concursuri.

Literatura de specialitate conține 
©pinii diferite asupra duratei formei 
sportive. Unele dintre ele. cum ar fi 
«ceea care consideră că forma sportivă 
durează foarte puțin (ore, zile) sînt con
siderate azi ca depășite.

In ultimul timp s-au adus date noi 
pe baza cărora trebuie reconsiderată și 
părerea situată la extrema cealaltă, 
anume că un sportiv poato fi men’inut 
în formă vreme îndelungată (4—6 luni).

Prima părere se baza pe date rezul
tate din studierea unor sportiv7! al căror 
proces de pregătire se făcuse în mod 
neștiințific și care adeseori aveau aba
teri de la regimul de viață.

A doua opinie nu ținea seama de di
ferența care se face în prezent intre 
«tarea de formă sportivă și starea de 
antrenament superior.

In starea de formă sportivul se gâ- 
cește, așa cum am arătat mai înainte 
din punct de vedere biologic în condiții 
optime, iar din punct de vedere peda
gogic realizează performanțe măxime.

In «tarea de antrenament superior, deși 
atît biologic cît și pedagogic sportivul 
se prezintă foarte bine, totuși el r>u a 
ajuns încă la nivelul cel mai înalt al 
posibilităților sale.

Starea de antrenament su peri or este 
• stare stabilă cu o durată mult mai 
lungă decit forma sportivă. De aceea ea 
trebuie 8ă constituie starea de bază de 
Ta care se pleacă pentru a se obține 
forma sportivă și la oare se revine clnd 
sportivul este scos voluntar din formă.

Experiența personală de antrenor la 
volei ne-a arătat că atunci oînd printr-o 
perioadă pregătitoare îndelungată și 
Judicios condusă aduceam pe sportive 
în starea de antrenament superior do- 
■bîndeam cu ușurință forma sportivă în 
timp de cîteva săptămîni prin intensi- 
Ucarea pregătirii specifice.

Condițiile Speciale în care se găsește 
organismul în starea de formă nu pot 
<1 menținute multă vreme și sportivul 
lese spontan din formă. Primul care 
cedează este sistemul nervos central.

■'1
SPORTUL POPULAR
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Krestovnlcov șt Vasilieva au pus in evi
dență tulburări ale activității nervoase 
superioare după 30—40 zile de la începu
tul formei sportive. Aceste tulburări 
apăreau înainte ca performanțele să 
scadă și precedau alterarea celorlalte 
semne biologice ale formei sportive.

Observațiile practice confirmă șl ele 
acest lucru. Sportivii obțin performanțe 
ridicate timp de 1—2 luni, după care 
acestea incep să scadă treptat, concomi
tent înrăutățlndu-se și starea biologică. 
Bazați pe date pedagogice si biologice, 
majoritatea special Inilor consideră că 
forată sportivă durează 1't—2 luni.

Tinind seama de durata reiauv scurtă 
a formei sportive, pianul de pregătire 
trebuie astfel alcătuit Incit forma să se 
dobîndească In preajma competiției 
principale a anului respectiv. Se reco
mandă însă ca intrarea in formă sâ nu 
coincidă cu competiția, ci să o preceadă 
bit 1,2 sâptăfMni, timp în care, prin Ob
ținerea constantă a performanțelor ri
dicate, să se capete siguranța existen
ței. formei sportive. Emoțiile prin care' 
au trecut antrenorii și Jucătorii repre- . --------
zCntativei R.P.R. de juniori, care a ctț- Perior este condiționată de 
tigat Turneul U.E.F.A., ar fi fost evitațe. - unui volum mare de lucru. _________
dacă In loc ca echipa să intre in forară du-se astfel sportivul este scos din for-
pe măsura desfășurării turneului, s-ar rîl** in 1—2 sâptămini (Baicenko). Repu-
fi realizat acest lucru înainte de inie- nerea lui in formă se realizează după
perea competiției. aceea in alte 2—3 sâptămini prin :

O greșeală cu consecințe mult mal axarea pregătirii pe efort specific; 
grave o constituie punerea in formă >' bf creșterea intensității efortului și c) 
sportivilor cu prea multă vreme înainte "* * *
de competiție. Există încă un număr 
însemnat de antrenori în special la atle
tism. care planifică intrarea In formă a 
sportivilor, o dată cu începutul verii 
spetind să-i mențină în această stare 
pină toamna târziu. Aceasta este una 
din explicațiile faptului că adesea spor
tivii noștri nu obțin rezultatele oeie mai 
bune în cadrul competiției principale a 
anului.

Așa s-a intimplat cu reprezentativa 
R.P.R. de volei masculin care s-a pre
gătit pentru campionatele mondiale din 
anul 1962. Datorită planificării greșite a 
pregătirii și a unul calendar competi
țional nejudidos, sportivii au intrat in 
formă în luna august șl neputînd fi 
menținuți în această stare, s-au com
portat nesatisfăcător la campionatele 
mondiale în octombrie.

Durata formei sportive condiționează 
în cea mai mare măsură calendarul 
competițional al fiecărui sportiv. Nume
roși specialiști recomandă că planul 
anual de pregătire să conțină o singură 
perioadă de formă sportivă și ea să 
coincidă cu conip-ejijiu cjse ige csa W1

mare importantă pentru sportivul res
pectiv. Concursurile care preced această 
competiție trebuie considerate concursuri 
de verificare și deci mijloace importante 
de dobindire a formei sportive.

La unele ramuri de sport calendarul 
competițional intern sau internațional 
obligă pe sportivi să fie in formă la 
date separate printr-o distanță de timp 
mai lungă decit durata formei sportive. 
Dacă competițiile respective sînt foarte 
departe una de aha fde exemplu în 
iunie campionate mondiale, in octom
brie Olimpiada sau iarna concursuri de 
sală, vara concursuri in aer liber 
planul de pregătire va conține 
cicluri complete de antrenament cu 
perioade de formă.

Dacă distanța dintre competiții 
mai scurtă și nu permite ______
unui ciclu de pregătire se recomandă 
scoaterea voluntară a sportivului din 
formă și readucerea Tui in starea de an
trenament superior. “------
ză prin : * “ “ ___
șt b) diminuarea eforttriui specific. 
Menținerea în starea de antrenament su- 

pastrarea 
Procedin-

etc.), 
două 
două

este 
alcătuirea

»t superior. Aceasta se re^lizea- 
a) scăderea intensității eroctuâui

scădere-a volumului total de lucra.
Un exemplu instructiv de punere in 

formă la datele planificate ni-I oferă 
rezultatele obținute în anul 1961 de 
maestru emerită a sportului Iolanda 
Balaș. Planificind împreună cu antre
norul său. Ion Soter. alternarea judi
cioasa a intensității volumului și naturii 
efortului, Iolanda Balaș a izbutit să se 
mențină in stare de antrenament supe
rior de-a lungul întregului sezon. Por
nind și întoreîndu-se apoi din nou la 
această bază, ea a obținut forma spor
tivă Ia datele oelor mai Importante com
petiții, depășind de mai multe ori re
cordul mondial.

Toate cele expuse mai sus duc la 
concSuzia că forma sportivă are o du
rată relativ scurtă (1—2 luni) și că ob
ținerea și menținerea el este în cea 
mai mare măsură condiționată de felul 
cum se intercondiționează intensitatea, 
volumul și natura efortului, cele trei 
elemente principale ale procesului de 
pregătire.

dr.M’RQN SEORGESCU

surprize, 
cunoscuți 
lescu, G. 
minați din competiție.

In general, întrecerile au fost do
minate de popicarii din București și 
Ploiești. Fetele s-au prezentat din 
nou mai bine pregătite decit băieții, 
dar tot adevărat este că unele dintre 
ele au avut o comportare inegală. 
Astfel, Elena Predeanu, Cornelia 
Moldoveanu, Florica Lăpușan și Ele
na Trandafir, care au înregistrat, în 
prima etapă, rezultate mari nu au 
mai reușit apoi să depășească gra
nița celor 400 p.d. In jocurile mas
culine s-au evidențiat, în mod deo
sebit, tinerii popicari C. Constanti- 
nescu (Buc.), in vjrstă de 16 ani, 
Dumitru C. Dumitru (Ploiești) și C. 
Antonescu (Buc.) care s-au clasat 
înaintea unor jucători experimentați.

Și acum iată clasamentele finale : 
FETE — 1. Ioana Gothard (Buc.) 
418 p.d. (media a două jocuri), 2. Eca- 
terina Antonovici (Constanța) 411 
p.d- ; 3, Elena Lupescu (Buc.) 406 
p.d. ; 4. Cornelia Moldoveanu (Buc.) 
406 p.d. ; 5. Elena Trandafir (Buc.) 
403 p.d. BĂIEȚI - 
(Ploiești) 848 p.d. ;
(Buc.) 845 p.d. ; 3. Dumitru C. Du
mitru (Ploiești) 841 p.d. ;
nescu (Buc.) 839 p.d. 5. C. Niculescu 
(Ploiești) 838 p.d.

serie de sportivi 
Szemani, C. Rădu-

1. Ivan Victor
2. C. Antonescu

4. C. Stă-

de 
de

din r 
prețu 

care

și

Farului, care a întrebuințat în 
lotul de jucătoare. (E. PETRE 
coresp.).

Nu succesul constănțencelor c 
stituie o surpriză, ci doar ușuri 
cu care a fost el realizat. Explicaț 
Voința a jucat la Constanța cu 
mația descompletată de lipsa a ci 
titulare din lotul principal: i 
Claici, Violeta Săndulescu, G-eor 
Bilencu, Ștefania Pană și Elisa 
Savu, indisponibile pentru o perio 
mai lungă și impunînd echipei m 
atenție pentru pregătirile în ved 
turneului final.

Elevii din școlile de pe cuprin 
raionului Făgăraș au primit cu m 
tă bucurie inițiativa introducerii „ 
creației organizate”, această glăc 
și totodată utilă activitate reze?
tineretului studios din întreaga ța

Așa cum reiese din scrisoarea 
mită de la corespondentul nos 
Bucur Stoiciu, in școlile de toate g 
dele din raionul susamintit, „rec
ția organizată" este astăzi un f 
împlinit.

îndrumate și sprijinite efectiv 
către Comitetul raional de part 
consiliul raional UCFS și secțiu 
de invățămînt a sfatului popular
reușit să introducă exercițiile fiz 
în cadrul „recreației organizate" 
toate școlile din raion.

Pentru aceasta, un număr 
profesori de educație fizică. 75 
vățători (care predau educația 
in școlile din mediul sătesc)
de instructori sportivi voluntari 
fost instruiți în mod special.

In scurt timp s-a trecut la luc 
Pretutindeni' s-a muncit 
țire, cu conștiinciozitate, 
cesta este concretizat de 
număr de 9163 de elevi 
elementare de 8 ani sînt_____
zenți la „recreația organizată“.//Ă 
4.534 elevi aparținînd școlilor me 
și profesionale de ucenici practi 
și ei această frumoasă activita 
Așadar, aproape 14.000 de elevi !

Primele controale efectuate ara 
că cele mai bune rezultate — in 
privește organizarea „recreației o 
ganizate" și metodica predării exe 
cițiilor — le-au obținut colective 
de 
tori 
din 
caia 
din

cu insufl 
Faptul 
cifre : 

din școli 
astăzi

profesori, învățători și instru 
de la școlile medii Nr. 1 și Nr. 
Făgăraș, școala medie din Șe 
și școlile elementare de 8 a 

comunele Voila și Sisa.

★

Desigur, organele de 
ionul Făgăraș merită 
rea pentru operativitatea cu 
dat viață acțiunii de introducere
„recreației organizate”. Un exemp 
care se cere să fie urmat...

resort 
toată

DIN NOU PE PARCURSURILE DE OBSTACOLE
(Urmare din pag. 1) și Keops). Lotul urmează să fie con 

pletat.
Vlad (cu Vifor). Gh. Langa (Rubin) Dar specialiștii probelor de dresa 
a cîștigat cu 0 p. cea de a doua călăreții; a căror muncă atit de mig 
manșă.

— Vom continua pregătirile și 
concursurile in aer liber, ne spune 
antrenorul Mihai Timu în pauza 
dintre două probe. Deocamdată, con
tăm pe următorul lot: V. Pinciu 
(Birsan, Clasic, Sprinten), Gh. Langa 
(Simplon, Rapsod, Rubin), C. Vlad 
(Vifor, Hala, Neta) și A. Costea <Re- 
cova, Diavolo). Acest prim concurs 
înseamnă, de fapt, încheierea perioa
dei de antrenament in manej. Con
sider că cei patru călăreți fruntași 
au evoluat la nivelul așteptărilor.

Ne-am interesat, cum era și fi
resc, și de lotul de probă completă 
antrenat de P. Roșea. Aceleași pre
gătiri conștiincioase și o adevărată 
întrecere între V. Bărbuceanu (cu 
Stejar și Amara), O. Recer (cu Greer 
și Pinguin), E. Boiangiu (cu Neron

loasă, desfășurată cu pasiune luni 
ani de zile pentru pregătirea un; 
singur cal ? Antrenorul Gh. Andr 
pare destul de mulțumit de forii 
celor trei călăreți care se pregăt 
pentru viitoarele competiții : 
halcea (Dana și Bolero), 
(Argint și Pelinaș) 
(Corvin).

După ultima probă 
două nume : Gabriela 
— 12 ani! — a făcut 
oficial cu 0 p. 
Donescu, tînărul 
mod deosebit în 
firmă mereu și 
are de făcut decit un 
spre lotul de obstacole.

Nu este mult de cind
nescu a debutat asemenea 
lei...

N. .M
I. Moln 

și N. Marc

am mai not 
Constantine» 
primul pareu 

penalizare. Angh 
călăreț 
sezonul
se pare

remarcat 
trecut, coi 
că

Anghel E
C.ahr
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I eri dimineață, la redacția ziarului nostru a avut loc o discuție în R 
' jurul mesei rotunde, pe tema reluării campionatului republican de g

tbal. La această discuție au participat antrenori, jucători, arbitri, acti- o 
ști sportivi și nu au lipsit nici pasionați spectatori ai jocurilor de *
■Ifoal. Au luat cuvîntul la această discuție : ION ALEXANDRESCU, se- 5
etar general adjunct ai F.R.F., ANDREI RĂDULESCU, președintele co- 5 
giului centrai de arbitri, ANGELO NICULESCU, antrenor federal, GH. |
RICH, președintele secției de fotbal a clubului Petrolul, GH. TUR- S 
JREANU, șeful secției de fotbal a clubului Dinamo București, O. ;
ATRAN de la I. S. Loto Pronosport, ION NUNWEILLER, NICOLAE - 
AIDĂ jucători, MARIN MOTEA muncitor fruntaș la Uzinele „Vulcan", ■ 
g. NICOLAE ANGELESCU de la Uzinele „Tudor Vladimirescu".

Și acum vă prezentăm spicuiri din discuțiile purtate :

imul 1—4 — 2 — 4 = o mai bună
organizare a jocului

NGELO NICULESCU: „Aștept din 
ea eohipelor o preocupare accen- 
ă fată de calitatea jocului, fot- 
știi să-și respeoie sarcinile și să 
sdeaaoă o disciplină care impH- 
va duoe la ridicarea nivelului 
idelor de campionat. Vrem oa în 
r 'să dispară de pe terenurile de 
fotbaliștii pasivi, care ered că 

mia lor e să participe doar la 
le acțiuni ale echipei. Toți jtseâ- 
i de oimp au sarcina de a eola- 

> atit la acțiunile de atac cit și 
«le de apărare !
i retur vor apare echipe cu patru 
tori pe linia de fund. Aceasta 
înseamnă că noi promovăm jocul 
msiv. Sistemul de așezare 4—2—1 
amnă o mai bună organizare a 
.tui și va trebui să contribuie 
ridicarea calitativă a partidelor, 
să nu uităm că nu sistemul, ci 
Iul cum jucătorii contribuie la 
iita aplicării lui va determina 
ul calitativ !
tnind seama de seriozitatea cu 
s s-au pregătit echipele noastre 
itașe, de turneele efectuate în 
.inătate de către unele formații, 
em spera oa chiar în prima etapă 
asistăm la jocuri mai bune. In 
tinuare, recomand în procesul de 
truire ca antrenorii să rezerve cel 
in două ședințe de pregătire pro
relor de organizare a jocului in 
mordantă cu specificul echipei 
bețive..."

.EDACȚIA : Ce ne puteți spune
lotului național?pre pregătirile

NGEI.O NICULESCU : „Pregăti- 
totului republican au început 

ă în ianuarie la Poiana Brașov 
le, în afară de fotbaliștii de la 
tamo, Steaua și Rapid — care au 
componența lor pe cei mai mulți 
ători din lot — au fost prezent» 
selecționabili din alte echipe. Pri- 

noastră reprezentativă va fi al- 
uită pe baza unor schelete de e- 
pă. De aceea ne bucură faptul că 
Irătorii dinamoviști s-au compor- 

satisfăcător în turneul de peste 
are recent încheiat. In perioada 
e urmează va trebui să punem 
enl deosebit pe pregătirea inainta- 
r, apoi să definitivăm un lot res
ts. Și în continuare se vor face 
iodic antrenamente comune, la 
e vom invita compartimente de
lipă pentru omogenizare. Se vor 
e antrenamente centralizate și cu 
reg lotul. Pregătirea selecționabi- 
>r la cluburi va fi urmărită de 
.renorii federali, iar accentul va tre- 
i să cadă pe Individualizarea an- 
namentelor."

ucătorii și spectatorii pot ajuta 
pe arbitru

4NDREI RADULESCU: .Returul 
npionatului va fi foarte disputat 
— de aceea — Și arbitrii vor fi 
irte mult puși la încercare. Noi 
-am pregătit ca atare. In cadrul 
egiilor regionale s-au ținut cursuri 
reîmprospătare, s-au făcut pregă- 

i pentru ca returul să-i găsească 
arbitri bine puși la punct cu 

igătirea fizică și teoretică. In pri
ita delegărilor, nu vom mai tact 
teriențe cu începători la jocu- 
» de categoria. A, ci vom delega 
litrii exclusiv pe criteriul calită- 

pentru a avea garanția unor 
litraje competente, hotărite.
In asigurarea unor arbitraje de 
litate, de un mare ajutor ne pot 

jucătorii si spectatorii. Primii, 
intr-o ținută corectă și disciplinată 

teren și prin renunțarea la „pro- 
itomanie" și gesticulări care incită 
blicul ; ceilalți, prin obiectivitate. 
In temperarea acelora dintre ei 

care vociferează nejustificat și care 
nu pot concepe ca echipa lor si 
piardă sau că jucătorii favoriți co
mit greșeli. Așteptăm, de asemenea, 
și sprijinul antrenorilor, care trebuie 
să-i lămurească fi să-i educe P* 
jucători.

Printre măsurile luate de colegiul 
de arbitri în vederea returului men
ționez chemarea de arbitri străini la 
unele jocuri dificile, fapt care ex
clude orice suspiciune de părtinire 
fi asiguri ud și realizarea unui util 
schimb de experiență intre arbitrii 
noștri fi cei străini. Pentru îmbună
tățirea arbitrajelor, vom limita virrtg 
arbitrilor la 50 de ani și vom acorda 
calitatea de arbitru numai acelora 
care au scoale medie. De asemenea, 
in această perioadă vom pune ac
cent pe munca de observare asupra 
arbitrajelor, pentru că incepind din 
toamnă arbitrii vor fi impârțui iu 
loturi republicane pe categorii (A 
B și C).“

N. ANGELESCU: -Sperăm ci se 
va acorda mai multă atenție arbi
trajelor in provtncte, unde se pare 
că unii arbitri favorizează echipele 
gazdă...*

.4. RADULESCU: „Ne vom strădui 
si eliminăm această deficientă. Vom 
lua măsuri împotriva arbitrilor care 
favorizează o echipă sau alta. Vreau 
să mai adaug că pentru întronarea 
unei discipline ferme in joc, arbitrii 
vor sancționa autoritar toate gestu
rile nesportive și actele de indisci
plină".

In atenția noastră, 
îndeplinirea planului de măsiri

ION ALEXANDRESCU : „In ve
derea returului, federația a întreprins 
o serie de acțiuni, la baza cărora stă 
planul de măsuri al Consiliului Ge
neral al UCFS și sarcinile care au 
reieșit din consfătuirea din ianuarie 
a F.K.F. In acest sens, a fost reorga
nizată munca activului federației si a 
colegiilor și subcomisiilor sale. Pre
ocuparea noastră principală va fi ur
mărirea permanentă a felului cum su 
traduc in viață prevederile planului 
de măsuri.

Actualmente se lucrează la elabo
rarea unui regulament de funcționare 
a federației și la un nou regulament 
de transferări, care să limiteze posi
bilitățile de plimbare a unor jucători 
dintr-un club in altul.

In ce privește returul campionatu
lui, ne vom strădui să asigurăm aces
tei competiții o eît mai mare regula
ritate a etapelor. Pentru buna des
fășurare a jocurilor, o comisie special 
alcătuită procedează actualmente la 
verificarea terenurilor și a instalați
ilor anexe din toată țara. De aseme
nea, vom trimite observatori federali 
competenți la toate jocurile de cate
goria A și la cele mai multe din ca
tegoria B.“

REDACȚIA : Se preconizează o În
trecere între secțiile de fotbaL Pe ce 
criterii?

I. ALEXANDRESCU : „întrecerea 
dintre secțiile de fotbal ale echipelor 
de categoria A și B va incepe o dată 
cu returul. Criteriile de întrecere vor 
fi calitatea jocului și disciplina jucă
torilor. In numele federației, fac un 
apel la toți factorii care concură la 
buna desfășurare a campionatului, ju
cători, antrenori, arbitri, conducători 
de secții, spectatori, să-și unească 
eforturile pentru ca sezonul care 
incepe să însemne un pas înainte pe 
drumul ridicării fotbalului nostru."

Vom căuta să prestăm jocuri
de calitate

I. NUNWEILLER : „în acest sezon 
am avut toate condițiile pentru efec
tuarea unei pregătiri optime. In lec
țiile noastre practice ne-am axat jo
cul pe sistemul cu 4 fundași — sis

tem pe care il găsesc adaptabil la 
specificul și posibilitățile jucători
lor dinamoviști.

De la acest retur al campionatu
lui așteptăm afirmarea fi mai pu
ternică a echipei noastre. Consider 
că avem posibilitatea să atingem a- 
cest obiectiv, deoarece coechipierii 
mei au dovedit multă pasiune și per
severență in procesul de instruire, 
pentru că noi am pus accentul pe 
respectarea intocmai a sarcinilo- 
cerute de joc. In plus, mai aduc ca 
argument și faptul că in cadrul echi
pei Dinamo disciplina s-a îmbunătă
țit, ceea ce a dus, firesc, la reali 
zarea unor antrenamente de calitate 
bazate pe un joc colectiv, lucru ce 
nu-l reușeam în trecut. Ca reprezen
tant al echipei Dinamo, îmi iau an 
gajamentul ca formația noastră să 
desfășoare in acest retur meciuri de 
bună calitate, care să placă iubitorilor 
de fotbal, iar jucitorti să se comporte 
Pe teren la un înalt nivel de disci
plină sportivi. De asemenea ne pro
punem să dăm cit mai multi jucători 
echipei reprezentative-.

Paitri ■ control peraaMot
asupra pregătirii jacitarilv Iii Iptari

GH. TUKTUREANU: -La einbul Di
namo s-a analizat In mod temeinic 
activitatea secției de fotbal. Și trebuie 
si reeuneassem că am avut destule 
lipsuri, pentru remedierea cărora s-an 
luat e serie de măsuri. Sinlera con
știent» eă lipsa de disciplină manifes
tată de unii jucători a avut urmări 
negative asupra comportării eehipeL 
De aceea sin tem botâriu să restabilim 
acea omogenitate morală a formației 
care in trecut ne-a a-igurat multe 
succese. Vrem ea echipa noastră să 
fie on tot moral unitar. In returul 
campionatului, echipa Dinamo Bucu
rești nu va alerga d«pâ rerultate ea 
orice preț, ci va căuta să satisfacă 
pe amatorii de foitul pnntr-un joc 
de calitate. O propunere la adresa 
federației: pentru o bună concordanță 
in pregătiri ar fi bine ea federația să 
exercite un control permanent asupra 
pregătirii sportivilor din loturi. O 
recomandare: ar fi de dorit ea in rin- 
durile antrenorilor, conducătorilor de 
elab și jucătorilor să se intreneze o 
atitudine justă față de arbitri, ia raz 
de eșee să nu se arwnre vina asupra 
cundacăinrilor jocurilor “

Opinie de mase iBpitriu iaiisciplisei
și a lifsvilr

„E« aștept de la retur — intervine 
fa discuții tovarășul Mtn* HOȚEA. 
write» la «rinele „Valcae* — 
jocuri dinamice. de ■■ nivel tehnic 
fi calitativ superior t«t«-or cjmp.tr- 
natelor pe care le-am vizionat.

Acest lucru este posibil dacă fot
baliștii noștri — atit de huOrăgiți da 
masele largi de oamens ai m««cu — 
vor avea o comportare demni pe 
teren, dacă ei se vor dărui jocului. 
.Cartea de vizită* a unei echipe 
constă numai in numărul de poluri 
înscrise si in poziția sa in clasament 
ci, in primul rind, itt comportarea 
ei intr-un meci sau altul, in disci
plina sportivă de care este capabili 
si dea dovadă in tonte ocaziile, in 

i——------------- ★
i
t Din discuțiile purtate in cadrul uneori rotunde- orga- 
J nizate ieri de redacția noastrS a re+esii dorința unanimă 
’ a partidpanulor — activiști ai federației, antrenori, jueășoți. 
' arbitri, conducători de secții, spectatori — de a contribui 
: la o cit mai bună desfășurare a returului campionatului 
' republican de fotbal. Atingerea obiectivului CALITATE a 
. apărut continuu in discuțiile purtate si s-a rriîe.’ac ea 
j obiectivul numărul 1 al sezonului care Începe.
‘ In acest sens, toti factorii de răspundere dm domeniul 
1 fotbalului sint datori să desfășoare o muncă eootinuă. 
' perseverentă, pentru ridicarea nalt ta ti să a fotbalului din 
' țara noastră, pentru ea acest sport să satisfacă cerințele 
; îndreptățite ale oamenilor muncii. Jucătorii de fotbal 
! trebuie să înțeleagă eă fără o muncă migăloasă la ante- 
J namente, fără exigență fată de ri înșiși, fără o disciplină 
; exemplară pe stadioane ți in afara acestora nu vor putea 
ț obține rezultate de valoare, nu vor putea realiza cotitura 
ț cerută in activitatea lor. In cadrul procesului de mstruire- 
| antrenament, ei trebuie să desfășoare o activitate silsți- 
i nută, plină de seriozitate și simț de răspundere.

I
 Antrenorii de toate gradele sint datori să manifeste 
cea mai mare exigență in îndeplinirea sarcinilor pe care 
le au. Ei trebuie să lupte zi de zi pentru educarea Ia fot
baliști a unor Înalte calități morale și de voință, împletind 
în mod armonios procesul de instruire cu cel de educație, 
astfel ca pe teren jucătorii noștri tă-și dăruiască toate 
forțele in lupta pentru victorie, pentru un spectacol fot- 

I balistic de calitate. Arbitrilor noștri, de asemenea, le revine 
importanta sarcină de a contribui la menținerea unei at
mosfere de deplină sportivitate pe terenuri, de a dovedi 
competentă si corectitudine în conducerea jocurilor. Ei pot 
și trebuie să contribuie la ridicarea fotbalului, la aplicarea

' unui stil creator și unitar în arbitraj.
i Ținînd seama de sarcinile importante care stau in fața 
l fotbalului nostru, federația de specialitate va trebui 
j să manifeste exigență șl principialitate in indrumarea șt 
ț conducerea secțiilor de fotbal, să vegheze ca masurile pe 

care le-a luat (reorganizarea programului oompetițional La

întreg ansamblul sau. alcătuirea unui program internatio
nal eu adevărat util echipelor noastre, ateutie speciala ele- 
meutefor tinere, asigurarea rari munci de instruire la 
un anret eh mai ndîeal in concordantă eu erie mai mo
deme prineipn de pregătire in fotbalul modern, desfășu
rarea unei artr+tăti de perspectivă, judicios pianifleate ru 
laturile reprezentative. Întărirea numen educative in rin- 
durile fotbaJt-tilor eee.) să Be Îndeplinite integral și eta 
•aata răspunderea.

Bealizarea interrală a prevederilor planului de măsuri 
epmtinrie eherăsia reusnri aetionii de ridicare a fotbaiul u 
nostru. Nu ne usdo m că publieut spectator, exigent și com
petent in maier>- de fotbal, isi va aduce si ri contribuția 
la ridiearea calitativă a fotbaluSui. prin crearea unei orn
ați de masă Împotriva lipsurilor st manifestărilor nceores- 
ptuuatoare de pe terenurile de sport, prin asigurarea unei 
atmosfere sănătoase, care să asigure condiții optime de 
desfășurare jocurilor. De asemenea, consiliile cluburilor șt 
asociațiilor sportive, seetnle de fotbal, activiștii sportivi 
no trebuie să-si precupețească eforturile pentru o eăt mai 
perfectă organizare a procesului de instruire si educare a 
fotbaliștilor, pentru ca astfel să aducă un real aport la 
ridicarea calității fotbalului. . „ . . . „ „ ■

.Mișcarea noastră sportivă — subliniază Salutul Ț-C. al 
P M.R.. Consiliului de Stat si Consituitui de Miniștri adre
sat Conferinței pe «ară a UCFS — dispune de «indiut 
materiale corespunzătoare de sportivi talentațl. hotânți șt 
canabUi să urce cele mai înalte culmi ale măiestriei. Ea 
poate și trebuie să obțină in toate ramurile de sport 'e- 
zultate La nivelul celor mai valoroase performanțe mon- 
CliSintem convinși că și fotbalul nostru, in scurtă vreme, 
va păși pe dramul pe care merg alte sporturi oare au 
adus patriei succese de prestigiu, satisfacțu deosebite iubi- 
torilor sportului nostru.

(Pagină realizată de : VASILE GRADINARUj
RADU URZICEANUț AL. 1NOVAN).

orice fel de condiții de joc. Este ne
cesar să se creeze o opinie critică 
de mase împotriva fotbaliștilor ne
disciplinați, care încalcă normele de 
comportare cetățenească, care duc 
uneori o viață nesportivă, dar și 
față de acei suporteri pătimași care 
de .dragul echipei* nu văd lipsurile 
formației lor preferate. Aceștia sint 
.suporteri* care deseori prin felul 
lor de a se manifesta aduc preju
dicii conduitei morale a sportivilor. 
N-ar fi rău. in această direcție, ca 
secțiile de fotbal să pornească fi o 
campanie de inițiere a spectatorilor 
in ceea ce pricefte cunoașterea re
gulamentului de fotbal. Acest lucru, 
cred că s-ar putea realiza prin sta
țiile de radioamplificare sau prin 
Publicarea unor articole in presă. De 
asemenea, consider că ziarul -Spor
tul popular"’ este dator să redactez* 
eu mai multă exigență cronicile de 
fotbal pe marginea meciurilor, să 
manifeste o grija susținută pe linia 
promovării experienței inamtate in 
fotbalul nostru, să dea atenția cu
venită popularizării activității fotba
listice fi pe treptele inferioara (B ■ 
juniori etc.)*.

Respect fată se Hversar.
arbitri și spectatvi

N. O.MdA: „Echipa n soriră s-a pregă
tit in aceasta perioada mat bine ea 
orieind. Volumul de lucru la antrena
mente a fust mai mare ea de obicei. 
In retur ne propunem să prestăm «n 
Joe echilibrat și elastic, eu participa
rea activă a tuturor jucat eriler. la 
toate fazele. Vom întări și mai mult 
disciplina in sinul echipei, condiție 
esențiali in desfășurarea «nai joc de 
calitate. Respectai față de adversar, 
față de arbitru și de spectatori, iată 
îndatoriri de prim ordin ale noastre, 
ale jucătorilor. Dorim ea in retur, pe 
stadioanele noastre să răsune rit 
mai multe aplauze— Dacă va fi așa, 
inseamnă ră noi jucătorii ne dăm cu 
adevărat contribuția la acțiunea de 
îmbunătățire a fotbalului nostru.-

Obiectivai numărul 1: îmbunătățirea 
jacului ii deplasare

GH. URICH: -Obiectivul nr. 1 ai 
Petri».1 u.’ui este im&uaătăfirea jocu
lui in meciurile iu dep asare. Si nu 
Bifăm că in tur echipa noastră a 
marcat un singur gol in jocuri dă 
campionat disputate in afara— gra
nițelor orafului Ploiești. Un bilanț 
cu totul nesatisfăcitor! Dorind să 
promorăm fi noi noul, vom încerca 
să ap'.icim noul sistem de așezare 
fn așa fel incit să nu te produci 
perturbări in jocul echipei. In me- 
eisri’e internaționale din acest an 
am pășit cu_ stinguL Iu pariida de
miercuri cu Steaua vom încerca insă 
să arătăm că sistem tproașie de va
loarea noastră, iar in pc-riăa cu F» 
reucvaros echipa va lupta Ștestru a 
reprezenta cu cinste .fotbalul uo»rru 
Atit despre Petrolul

In general. doresc ca fotbaliștii 
noștri să wu uite să transforme ia 
practici teorii șocului echilibrat 
elastic, pariat i« viteză, tehnic și 
bazat pe calități al. etice. In mfor. 
antrenorii și jucătorii vor trebui sd 

acorde mai multă importanță proble
melor teoretice fără de care nu sa 
poate concepe progres in jocul cu 
balonul rotund*.

REDACȚIA : Dvs. în afară da 
funcția pe care o dețineți la clubul 
Petrolul sinteți și președintele sub
comisiei de juniori din cadrul fede
rației. Ce ne puteți spune despre» 
activitatea juniorilor ?

GH. URICH : „Cu ajutorul Ministe
rului Invățămintului vrem să punem 
in practică un vechi deziderat al fot
balului nostru : organizarea unor
campionate școlare cu fază finală la 
nivel orășenesc și înființarea unor 
secții de fotbal pe lingă școlile spor
tive de elevi. Prin comisiile regio
nale fi orăfenești de fotbal și cu 
ajutorul asociațiilor' sportive mari și 
al cluburilor dorim să organizăm 
campionate orășenești pentru echipa 
de copii fi, desigur, campionate oră
șenești pentru juniori.

Pentru imbunătățirea muncii cu 
juniorii și copiii va trebui să punem 
cu toții umărul ca să formăm cit 
mai multe cadre de instructori și 
mzrenori bme pregătiți*.

Refilaritate li desfășurarea 
caiipiMatilii

O. MATKAN : „Mai mniți oameni aă 
muncii pe stadioane înseamnă, bitse- 
ințelea, na ramai atragerea lor in 
mișcarea sportivă, ci și mai mulți 
bani pentru mișcarea de cultură fizi
că și sport. pentru construcții de 
stadioane, săli etc. Această latură nu 
trebuie omisă, ered, din discuția 
noastră. Noi cei de la întreprinderea 
Loto-Pronosport așteptăm un retur 
fotbalistic de bună calitate, cu des
fășurarea normală a etapelor, fără a- 
minări și fără întreruperi. „Prono- 
sportiștii" doresc meciuri viu dispu
tate. in limitele unei perfecte spor
tivități, al căror rezultat să fie foar
te greu de— ghicit."

Dorim primăvară
și In activitatea fotbalistică

Ing. ANGELESCU NICOLAE DON: 
-Așteptăm cu multă nerăbdare înce
perea returului. Dar așteptăm, o dată 
cu începutul acestuia, ca Și in ca
drul activității fotbalistice să se toca 
cu adevărat primăvară. Acest lucru 
este posibil, deoarece federația a 
luat o serie de' măsuri care, sintem 
siguri, vor duce curind la redresa
rea fotbalului rominesc. Acest for 
de speciali tac nu poate rezolva însă 
singur totul. Iată de ce se cere din 
partea tuturor factorilor din dome
niul fotbalului o muncă exigentă, 
răbdătoare, pană de răspundere. Ar
bitrii să nu mai favorizeze uneori 
echipa gazdă ci să arbitreze corect 
fi cu competență. „Cavalerii fluieru
lui" să termine cu deciziile in— com
pensație, să fie totdeauna pe faze, 
gata aricind si sancționeze orice in
fracțiune. Jucătorii să fie discipli
nați fi să termine cu protestele la 
deciziile dictate de arbitri. Așteptăm 
da la jucători meciuri valoroase, da 
u« nivel tehnic ridicat. Avem spor
tivi ta’.entați, condiții optime de an
trenamente, avem la dispoziție tot * 
ce ne trebuie pentru a ridica nive
lul fotbalului narint*.

★



Zilele trecute a avut loc în Capitală șe
dința de analiză a activității desfășu

rate, în anul 1962, de Federația romînă de 
atletism.

La lucrările ședinței au participat membri 
ai Biroului Consiliului General al UCFS, re
prezentanți ai serviciului de specialitate din 
Ministerul Invățămîntului, vicepreședinți cu 
problemele tehnice din consiliile regionale 
ale UCFS. președinții comisiilor regionale 
de atletism, metodiști din secțiunile de în- 
vățămînt ale sfaturilor populare regionale, 
antrenori și profesori de educație fizică din 
secțiile de atletism ale cluburilor sportive 
din întreaga țară, reprezentanții catedrelor

de educație fizică din învățămîntul superior, 
secretarii — cu problemele tehnice — ai clu
burilor sportive din Capitală, atleți fruntași.

Participanții la ședință au ascultat „Da
rea de seamă privind îndeplinirea obiective
lor planului de măsuri elaborat la consfă
tuirea pe țară a atletismului din ianuarie 
1962“ — prezentată de tov. Constantin Du
mitru. secretar general al F.R.A. și „Planul 
de măsuri pe anul 1963“.

Numeroși participanți au luat apoi cuvîn- 
tul vorbind despre activitatea lor făcînd 
o serie de propuneri concrete pentru îmbu
nătățirea continuă a atletismului din țara 
noastră.

Cîteva aspecte din activitatea unui an
Salutul C.C. al P.M.R., Consiliului 

de Stat și Consiliului de Miniștri, a- 
dresat Conferinței pe țară a UCFS, 
precum și documentele acestei confe
rințe au scos în evidență principalele 
aspecte pe care trebuie 6ă-și axeze 
activitatea organizația noastră, consti
tuind un indrumar prețios in munca 
F.R.A., o călăuză in realizarea sarci
nilor privind ridicarea nivelului mun
cii în atletism, în concordanță cu con
dițiile create, cu importanța atletismu
lui în sistemul nostru de educație fi
zică și cu cerințele internaționale.

In baza indicațiilor date de Biroul 
Consiliului General al UCFS, consi
liile regionale ale UCFS au organi
zat consfătuiri de atletism, in care au 
fost făcute analize temeinice, multi
laterale, iar planurile de măsuri ela
borate au cuprins principalele obiec
tive pentru dezvoltarea bazei organi
zatorice a atletismului, lărgirea ca
racterului său de mase și ridicarea 
valorii performanțelor.

Făcindu-se bilanțul realizărilor ob
ținute în 1962, pe baza obiectivelor 
propuse, se poate constata că au fost

înregistrate unele succese uar că 
există încă nenumărate posibilități ca 
să fie realizate rezultate cu mult su
perioare.

★

Se poate spune că în anul 1962 
B-a dezvoltat baza organizatorică a 
atletismului, avînd afiliate la F.R.A. 
774 de secții față de 452 cite erau in 
anul 1961. De asemenea, o creștere 
a fost înregistrată și în privința 
numărului atleților legitimați, cu 
2411 mai mulți decît în 1961. 
Apreciem că mai ales în pri
vința legitimărilor se putea face mai 
mult, dar intr-o serie de regiuni (Hu
nedoara, Iași, Argeș etc.) nu s-a ur
mărit periodic situația îndeplinirii 
obiectivelor propuse. Așa se face că 
cifra de 8 400 atleți legitimați, pro
pusă pentru 1962, nu a fost îndepli
nită decît în proporție de 75%.

Un aspect care trebuie să dea se
rios de gîndit este cel legat de ra
portul dintre numărul secțiilor afi
liate și cel al atleților legitimați și 
clasificați. Regiunea Suceava, de pil
dă, raportează 225 de atleți legiti
mați in 1962 și are... 55 de secții afi
liate, iar regiunea Iași are 262 de a- 
tleți legitimați și 67 de secții !... O 
socoteală simplă arată că pentru fie
care secție revin, în medie, 3—4 a- 
tleți, ceea ce este mult prea puțin, 
știind că — pentru a fi cu adevărat 
viabilă — o secție trebuie să aibă cel 
puțin 15—20 de atleți.

★
In ceea ce privește secțiile de atle

tism din școli, trebuie arătat că, da
torită măsurilor luate și eforturilor 
făcute, activitatea lor s-a îmbunătă
țit. Exemple frumoase au constituit 
școlile medii nr. 5 din Cluj, nr. 1 din 
Arad, nr. 2 din Iași, nr. 2 din Bra
șov, nr. 22 și 32 din București etc. 
In școlile sportive de elevi activează 
2575 de elevi (12—18 ani) în cadrul 
secțiilor de atletism.

In anul 1962 a fost înființată la 
Cîmpulung Muscel Școala medie cu 

i program special de atletism — prima 

în întreaga țară — de la care aștep
tăm rezultate frumoase.

Cu toate aceste realizări, trebuie 
arătat că sint încă prea puține acele 
școli in care atletismul este practicat 
de întreaga masă a elevilor și că la 
orele de educație fizică atletismul nu 
și-a ocupat locul cuvenit, fixat chiar 
prin programa specială de invăță- 
mint. In această privință se constată 
multe încălcări și. fapt curios, chiar 
din partea unor profesori cu specia
lizarea atletism.

Secțiunile de invățămint ale sfaturi
lor populare, metodiștii regionali, 
n-ar trebui să treacă atit de ușor pes
te aceste lipsuri care fac ca o bună 
parte din secțiile de atletism din 
școli să „apară” in activitate numai 
cu ocazia campionatelor republicane 
școlare, in loc să fie angrenate în- 
tr-o activitate continuă prin organi
zarea de competiții școlărești locale.

Pentru dezvoltarea atletismului în 
asociațiile sportive sătești, comisiile 
regionale au fost îndrumate să-și în
ființeze subcomisii care să se ocupe 
in mod permanent, să ajute și să în
drume activitatea secțiilor de atle
tism din mediul rural. Deși această 
sarcină a figurat în planurile de mă
suri elaborate de fiecare regiune, to
tuși s-a făcut mult prea puțin pen
tru ducerea ei la îndeplinire.

★
Sistemul competițional intern, mai 

bine organizat decît în trecut, a reu
șit să stimuleze intr-o măsură mai 
mare activitatea atleților. In această 
privință trebuie arătat că in 1962 or
ganele regionale ale UCFS și comi
siile locale de atletism, au pus un 
accent mai mare pe organizarea con
cursurilor cu caracter de mase (reg. 
Banat — 20 de concursuri cu 6 200 
de participanți; reg. Bacău — 27 de 
concursuri, 10 000 de participanți; 
reg. Oltenia — 29 de concursuri, 3 000 
de participanți ; in Capitală — 83 de 
concursuri, din care numai la „Cupa 
orașului București” au luat parte a- 
proape 50 000 de elevi etc).

Concursul republican pe echipe re
prezentative de regiuni, organizat 
pentru prima oară în 1962, deși a 
constituit un stimulent, totuși n-a 
îndeplinit decît în mică măsură sar
cinile fixate. Desfășurarea etapelor 
de zonă și a finalei au arătat o serie 
de lipsuri (n-au existat concursuri lo
cale cu caracter de selecție, s-a vă
zut o slabă preocupare pentru for
marea unei reprezentative cit mai 
puternice etc) lipsuri care vor tre
bui neapărat lichidate la ediția din 
acest an a competiției.

Intr-o serie de regiuni (Ploiești, 
Galați, Oltenia, Iași. Maramureș. Su
ceava etc.) nu s-au disputat fazele o- 
rășenești și raionale ale campiona
telor republicane de seniori și ju
niori, deși Hotârirea Conferinței pe 
țară a UCFS prevede că este necesar 
să se organizeze în toate raioanele.

Subliniem ca negativ faptul că in 
lunile august—septembrie, virful se
zonului competițional, numărul con
cursurilor a fost foarte scăzut, cu 
toate că această perioadă este cea 
mai propice pentru obținerea rezul
tatelor de valoare .

★
Ca rezultat firesc determinat de 

numărul sporit de concursuri, și a 
unei atenții mai mari acordate de or
ganele și organizațiile UCFS, în 1962 
s-a constatat o înviorare și sub as
pect calitativ a activității atletice în 
regiuni. Cea mai bună dovadă o con
stituie zecile de recorduri regionale 

doborâte în 1962 și rezultatele înscri
se pe listele primelor 10 peformanțe 
ale fiecărei regiuni. Este fără îndoia
lă un fapt pozitiv, dar trebuie să 
spunem că preocuparea pentru corec
tarea recordurilor regionale trebuie 
dublată și de o exigență sporită în a- 
precierea lor. pentru ridicarea aces
tor performanțe

★
Dacă în regiuni, calendarele spor

tive au fost în măsură să rezolve o 
parte a obiectivelor propuse, nu a- 
celași lucru se poate spune despre 
etapele finale ale campionatelor re
publicane. Nici în 1962 finalele aces
tora n-au reușit să depășească nota 
de mediocritate. Mulți dintre parti
cipanți au înregistrat rezultate slabe, 
neconvingătoare. Se menține încă, în 
mod nepermis, decalajul valoric între 
primii 2—3 atleți la fiecare probă și 
restul concurenților, ceea ce face ca 
în mod practic lupta pentru titlurile 
de campioni să se rezume la întrece
rea între 2—3 atleți și rezultatele să 
nu fie cele pe care le așteptăm de Ia 
o finală de campionat republican.

★
In procesul instructiv-educativ al 

sportivilor s-au înregistrat unele pro
grese simțitoare. Astfel, a fost inten
sificată munca de ridicare a nivelu
lui ideologic, politic și cultural al 
sportivilor și antrenorilor, au crescut 
preocupările pentru aplicarea cerin
țelor de bază ale antrenamentului 
modem. In 1962 determinarea indici
lor obiectivi de apreciere a nivelului 
de pregătire și a planificării mijloa
celor de antrenament i-a preocupat 
mai mult pe antrenori și pe profe
sorii de educație fizică. Aceeași apre
ciere se poate face și despre atenția 
pe care au acordat-o muncii de se
lecționare a tinerelor talente.

în anul trecut menționăm, de ase
menea. îmbunătățirea activității 
medico-sportive in cadrul loturilor re
prezentative, aportul tot mai eficient 
al medicilor de specialitate (M. Cior- 
tea, I. Stănescu, Angelica Lăzăroiu, 
Zina Simu) și întărirea colaborării 
dintre catedra de atletism a I.C.F. 
(șef de catedră conferențiar E. L. 
Bran) și federația de atletism.

Darea de seamă a citat și numele 
unora dintre antrenorii care s-au e- 
vidențiat în anul 1962 : Al. Stoenes- 
cu. Gh. Rugină, M. Tintorescu, I. 
Soter, D. Alexandrescu (București), 
Irina Tacorian (Brașov), Gh. Teșu 
(Iași), L Arnăut (Cluj), E. Drăgan 
(Cîmpulung), O. Constantinescu-Nehoi 
(Roman), Ștefania Chioseaua (Galați), 
C. Craia (Constanța) etc.

Cu toate succesele înregistrate, în 
numeroase secții procesul de instrui
re continuă să fie de o slabă calita
te. reflectată in numărul redus de an
trenamente săptăminale (1—2), perioa
de mari de întrerupere, planificare 
formală a temelor și conținutul lec
țiilor. ignorarea muncii de selecție 
etc. Asupra acestor probleme se a- 
trage serios atenția unor antrenori 
ca M. Nistor (Craiova), I. Buzdugan 
(Tg. Mureș), V. Andronic (Constan
ța). D. Costăchescu (Galați), I. Ste- 
riade și Al. Ardeleanu (București) 
etc.

Față de sprijinul primit și de lar
gile posibilități ce le-au fost create 
tuturor antrenorilor noștri, este de 
neconceput ca unii să mai folosească 
metode de lucru depășite, procedee 
tehnice învechite (procedeul prin 
„pășire” la înălțime, plecarea din 
gropi la alergările de viteză, schim
buri de ștafetă defectuoase etc). Cau
za : slabul interes al antrenorilor res

pectivi pentru studiul sistematic, pen
tru însușirea și aplicarea noului, pen
tru respectarea indicațiilor metodice 
indicate de F.R.A.

Cu tot progresul făcut, activitatea 
educativă desfășurată în secțiile de 
atletism, în loturile reprezentative, 
nu rezolvă suficient sarcinile ce-i re
vin, fapt care a dus la existența în 
continuare a unor lipsuri în respec
tarea planurilor de pregătire, în ac
tivitatea profesională, școlară, exi
gența redusă față de rezultatele pro
prii etc.

★
Ca rezultat al unei activități com- 

petiționale bogate și îmbunătățirii 
procesului instructiv-educativ a cres
cut și măiestria celor mai mulți din
tre atleți, a rezultatelor înregistrate. 
Numărul atleților clasificați a cres
cut cu peste 8 000, au fost înregis
trate noi recorduri republicane de se
niori și juniori, dintre care unele de 
o bună valoare internațională; a 
crescut media rezultatelor primilor 
10 atleți, atit la bărbați cît și la fe
mei etc.

In competițiile internaționale atle- 
ții noștri fruntași au înregistrat unele 
performanțe remarcabile. La campio

natele europene de la Belgrad, Io- 
landa Balaș a cucerit medalia de aur, 
Maria Diaconescu și Zoltan Vamoș 
pe cea de argint, iar Ana Sălăgean a 
fost a 6-a la greutate (aceasta a fost 
cea mai valoroasă participare a atle
ților romini la ,, europene"), iar la 
Jocurile Balcanice de la Ankara, în 
afara celor 14 titluri individuale, e- 
chipele noastre reprezentative au reu
șit frumoasa performanță de a ocu
pa primul loc în clasamentul general, 
la bărbați și femei. Echipele repre
zentative au obținut, de asemenea, 
victorii frumoase în întîlnirile cu for
mațiile Greciei și R.P. Bulgaria, pre
cum și la cea de a VIII-a ediție a 
Crosului Balcanic de la Atena.

In schimb, considerăm nesatisfăcă
toare participarea echipelor noastre 
de juniori la triunghiularul cu R.P. 
Polonă și R.S. Cehoslovacă, ca și 
comportarea echipei feminine în în- 
tilnirea cu R.P. Ungară.

In probele rămase mult in urmă 
(sprintul la băieți și fete, gardurile, 
aruncările la băieți) nu s-a înregis
trat încă saltul valoric așteptat. Men
ținerea în lotul republican a acelo
rași atleți care de ani de zile bat 
pasul pe loc. se explică prin înseși 
lipsurile F.R.A., care a întîrziat foar
te mult declanșarea unei acțiuni de 
depistare și de pregătire a elemente
lor cu reale calități.

★
Conferința pe țară UCFS a pus 

un accent deosebit pe întărirea ro
lului activului voluntar în rezolvarea 
sarcinilor activității sportive. In acest 
scop a fost lărgită sfera de activi
tate a comisiilor regionale de atletism, 
cărora le-au fost încredințate spre 
rezolvare o serie de probleme com
plexe și de care s-au achitat in bune 
condițiuni. Pentru munca desfășurată 
pot fi evidențiate comisiile de atle
tism din regiunile Banat, Cluj, Do- 
brogea, Brașov și oraș București.

Cercetînd însă activitatea comisii
lor regionale, în lumina planului de 
măsuri, a sarcinilor care reies din el, 
se poate constata că acestea n-au de
venit încă organe cu adevărat con
ducătoare ale atletismului din regiu
nile respective și că nu-și duc o muncă 
organizată, pe baza unui plan con
cret de acțiune (Maramureș, Oltenia, 
Galați, Suceava etc).

Nici biroul F.R.A. nu a sprijinit 
suficient munca comisiilor regionale, 
nu Ie-a controlat și nu Ie-a îndrumat 
la timp și în mod continuu. De a- 
ceea, multe din lipsurile semnalate 
și în darea de seamă, aparțin șl bi
roului F.R.A. care încă n-a reușit 
să-și organizeze activitatea în cele 
mai bune condițiuni.

Tflate deficiențele care mai există 
în activitatea atletică din țara noas
tră se cer cît mai grabnic înlăturate. 
Pentru aceasta este nevoie să ne în
zecim eforturile, să ne organizăm cît 
mai bine muncă și să trecem neîntîr- 
ziat la traducerea în viață a tuturor 
hotărîrilor luate, în așa fel ca lichi- 
dînd toate lipsurile și greutățile să 
ridicăm activitatea atletismului la 
înălțimea sarcinilor trasate de partid 
și guvern mișcării noastre de cultură 
fizică și sport

Toată atenț
Obiectivele importante p< 

buie să le îndeplinească al 
cadrul sistemului nostru d 
fizică — pe linia sarcinilo 
ies din documentele Conl 
țară a UCFS — impun luar 
tinuare, a unor măsuri ca 
gure acestui sport o dezv 
pidă a bazei sale de mase, 
neîntreruptă a nivelului i 
țelor.

Planul de măsuri, adopl 
anul 1963, prevede șase pu 
cipale, pentru îndeplinirea < 
buie îndreptate toate efort 
viștilor din organele și oi 
UCFS :

1. DEZVOLTAREA BAZEI 
ZATORICE SI LĂRGIREA 
TERULU1 DE MASE AL

MULUI

O atenție specială trebuie 
corde consolidării organic 
actualelor secții de atletisn 
buri și asociații, pentru. 
vină cu adevărat organisn 
și să desfășoare o activitate 
angrenind cit mai mulți til 
nere.

• Pînă la sfîrșitul anulu 
mărul secțiilor afiliate la I 
buie să fie de 1000. Aceasta 
ca in acest an să se mai al 
226 de secții.

• In cadrul unor acțiun 
cu Ministerul Invățămintuli 
lua în continuare măsuri peni 
țarea de secții de atletism în 
Iile medii și institutele de î 
superior. Pentru cuprinde 
bună a activității desfășur: 
ceastă direcție, în cadrul ' 
fi înființată „Comisia pentr 
facultăți".

Se va pune un accent de 
organizarea concursurilor k

• Calendarele cluburilor 
țiilor sportive vor trebui să 
pentru fiecare secție de atl 
minimum de 6 concursuri i 
an, în afara concursurilor 
în calendarul central sau în 
rele regiunii respective.

• Trebuie să se acorde 
multă atenție organizării 
telor interne ale asociațiilor

Calendarele secțiilor de 
din școli vor fi axate pe sti 
nului școlar și vor cuprindi 
țin 8 concursuri, în afara < 
văzute ca etape preliminarii 
pionatelor republicane școlai

O In localitățile în care 1 
puțin patru școli, se va or; 
campionat inter-șeolar, pe e 
mai multe etape.

• O grijă deosebită se 5 
concursurilor inter-clase pe 
mijloace importante de stil 
activității atletice in rindur 
lor.

Pentru popularizarea atlet 
asigurarea continuității conc 
comisiile regionale vor lua 
corespunzătoare ca înaintea s 
zele meciurilor de fotbal si 
zeze concursuri atletiee> bin 
tite, Ia diferite probe de vite 
fond, ștafete etc.

In taberele cu caracter si 
în excursiile școlare, organ 
plan central sau regional, se 
ția concursuri de atletism (i 
de profilul taberei), avînd 
realizarea unei pregătiri fizi< 
laterale și descoperirea de 
mente talentate.

2. ÎMBUNĂTĂȚIREA cont 
PROCESULUI ÎNSTRUCTIV- 
TIV ȘI A CALENDARULUI

TIV

Va fi continuată și extin< 
ducerea metodelor științifice 
nicii moderne in antrenamen 
ților din secțiile cluburilor ș 
țiilor sportive, singurele car< 
sigura perspectiva muncii și 
rea rapidă și necontenită a 
telor.

0 In acest scop vor fi difi 
turor cadrelor tehnice o seric 
teriale documentare foarte ii 
te (concluziile privind analiza 
be a pregătirii loturilor ret 
în 1962 și sarcinile pentru r 
linia metodică orientativă - 
rată de Colegiul central al a 
lor — pentru diferitele etape 
gătirii; diferite materiale r 
originale și traduceri etc.).

• Pentru ridicarea nivelu 
noștințelor profesionale ale



BS
plinirii pianului de măsuri pe 1963

rilor va fi organizată o conferință, în 
cadrul căreia va fi stabilită și o li
nie metodică pentru diferitele probe 
ale atletismului.

Pentru realizarea de rezultate su
perioare este absolut necesar să se 
acorde o atenție și mai mare sisfe- 
mului competițional in atletism. Ast
fel :

9 Va fi urmărită cu mai multă 
exigență organizarea și desfășurarea 
etapelor preliminare ale diferitelor 
campionate republicane și in mod 
special cea a campionatului republi
can de atletism pe echipe. Toate în
trecerile organizate in cadrul acestor 
etape trebuie să constituie un mij
loc puternic de stimulare — din toate 
punctele de vedere — a activității 
atletice.

9 Se va acorda o atenție deosebi
tă organizării campionatelor raionale 
de atletism. In acest sens, in calenda
rele fiecărei comisii raionale de atle
tism, vor li prevăzute concursuri cu 
mai multe etape pentru selecționarea 
echipei reprezentative a raionului res
pectiv, care să participe la etapa re
gională a campionatului republican 
pe echipe reprezentative de regiuni.

9 Campionatul republican pe echi
pe reprezentative de regiuni va fi in 
acest an cea mai importantă compe
tiție de atletism din calendarul nos
tru intern. Răspunderea pentru se
lecționarea, pregătirea și comportarea 
echipei va reveni comisiei regionale 
de atletism și vicepreședintelui cu 
probleme tehnice din consiliul UCFS 
al fiecărei regiuni.

3. MASURI CU FRMRE LA IMBU- 
natațirea selecției

Se va urmări completarea și întări
rea secțiilor de atletism din cluburi 
și asociații, cu elemente tinere, ta
lentate, selecționate pe „Criteriile de 
selecție" elaborate de Consiliul Gene
ral al UCFS.

• In acest scop, fiecare comisie 
regională de atletism va organiza, 
primăvara și toamna, acțiuni de de
pistare și de selecție, cu precădere 

școli.
e Pentru o mai bună selecționare 
elementelor talentate din școli, in 

lunile aprilie și septembrie se vor 
irganiza concursuri — in fiecare lo- 
alitate — pentru elevii claselor 
V—IX.

Pentru completarea Ioturilor repu- 
dicane de atletism (seniori și juniori) 
e vor organiza o serie de acțiuni de 
lepistare și de selecție, pe baza nor- 
nelor elaborate, în așa fel ca pină 
a sfirșitul semestrului al doilea din 
cest an, loturile să aibă in evidență 
oate elementele găsite ca corespun- 
ătoare.

9 Colegiul central a! antrenorilor 
ra stabili pianul de organizare a a- 
:cstor acțiuni, trimițind pe teren an- 
renorii cei mai buni și cu cea mai 
lare experiență.

. CREȘTEREA PERFORMANȚELOR 
PORTIVE LA UN NIVEL CIT MAI 

ÎNALT

Planul de măsuri prevede pregă- 
rea a 15 noi maeștri ai sportului și 

de nod atleți de categoria I ; nu-

ărul atleților clasificați (categoriile 
II-a, a III-a și juniori) va crește la 
800, dintre care 3 000 vor trebui 
aibă rezultate echivalente norme- 

r de categoria a II-a.
Se prevede ca la sfirșitul anului 
mpetițional 1963 media rezultatelor 
imilor 10, 25 și 50 de atleți, să fie 
ibunătățită la fiecare probă, atît Ia 
.ieți cit și Ia fete. După tabela in- 
rnațională de punctaj, suma rezul- 
telor primilor 10 atleți să crească

5 000 de puncte Ia băieți și cu 1 500 
puncte la fete.

Este de așteptat ca recordurile re
publicane școlare să fie îmbunătățite 
la majoritatea probelor prevăzute în 
programul campionatelor școlare de 
atletism, iar mediile rezultatelor pri
milor 5 clasați să fie îmbunătățite la 
fiecare probă.

O atenție specială trebuie acordată 
evidenței recordurilor regionale, ra
ionale și orășenești. Pentru anul 1963 
se prevede corectarea recorduilor re
gionale la majoritatea probelor, ca și 
îmbunătățirea mediei primelor 10 re
zultate la nivelul fiecărei regiuni.

5. PENTRU ÎNTĂRIREA MUNCII 
DE EDUCAȚIE

Comisiile regionale de atletism și bi
rourile secțiilor se vor ocupa mai in
tens de creșterea rolului antrenorului 
în desfășurarea muncii educative, 
astfel ca acesta să se simtă răspun
zător de comportarea, sub toate as
pectele, a atleților pe care-i pregă
tește.

Sprijinindu-se, cu pricepere peda
gogică, pe membrii colectivului res
pectiv, pe dragostea lor pentru atle
tism, pe inițiativele lor, cunoscînd în
deaproape preocupările fiecăruia, au
toritatea antrenorului va crește. Dis
ciplina, exigența și entuziasmul in 
pregătire trebuie să formeze cadrul 
unei activități asidue și rodnice.

îmbinarea armonioasă a instruirii 
cu educarea atleților în spiritul mo
ralei comuniste, trebuie să stea in 
mod continuu in atenția antrenorilor, 
a profesorilor și instructorilor noștri. 
Pe această linie, ei trebuie să con
troleze cu deosebită exigență activi
tatea atleților în producție, ia 
școală, in timpul deplasărilor, parti
ciparea lor Ia invățămîntul politic 
etc.

6. ASIGURAREA BAZEI MATERIA
LE NECESARA DEZVOLTĂRII 

ATLETISMULUI

Cluburile și asociațiile sportive vor 
trebui să acorde o a'enție și mai mare 
întreținerii și dotării bazelor sporti
ve cu inventarul corespunzător pre-

Să ridicăm activitatea noastră la nivelul condițiilor create
In încheierea lucrărilor ședinței a 

luat cuvîntul tov. AUREL DUMA, 
președintele Consiliului General al 
UCFS. Vorbitorul a făcut o apreciere 
generală a nivelului actual al atle
tismului nostru arătind că in ultimul 
an s-a înregistrat un progres evident 
in ceea ce privește activitatea de 
mase și a rezultatelor obținute de o 
serie dintre atleții noștri fruntași.

Ca rezultat direct al excelentelor 
condiții create de partid și guvern 
mișcării noastre de cultură fizică și 
sport, al sprijinului permanent acor
dat, activitatea atletică a înregis
trat anul trecut o serie de succese. 
Astfel, datorită unei mai bune munci 
organizatorice desfășurată de orga
nele și organizațiile UCFS, alte mii 
și mii de tineri și tinere au partici
pat la activitatea competițională de 
atletism, în fazele preliminare ale 
campionatelor republicane de seniori 
și de juniori, la tradiționalele crosuri 
de toamnă și de primăvară, la dife
rite competiții de mase cum sînt 
Spartachiada de vară a tineretului, 
„Cupa Agriculturii" etc. Avem con
vingerea că din rîndurile participan- 
ților la aceste întreceri se vor ridica 
mulți dintre viitorii noștri campioni 
republicani.

Au crescut rezultatele unora din
tre atleții noștri fruntași, fapt oglin
dit de succesele înregistrate de ei 
la marile concursuri internaționale ale 
anului 1962: campionatele europene 
de la Belgrad, Jocurile Balcanice de 
la Ankara, Crosul Balcanic de la 
Atena, concursurile memoriale de la 
Varșovia și Moscova și altele. 

gătirii atleților la un nivel calitativ 
ridieat. Prin comisiile regionale de 
atletism, in colaborare cu secțiunile 
de invățămint ale sfaturilor populare 
regionale și cu organizațiile U.T.M., 
vor fi întreprinse măsuri concrete 
pentru extinderea acțiunii de amena
jare a bazelor sportive simple, in 
curțile tuturor școlilor.

Se va urmări. în mod permanent, 
executarea judicioasă a bugetelor 
secțiilor de atletism, gospodărirea cit 
mai bună a fondurilor.

Secțiile de atletism vor lua măsuri 
ca in acest an să-și procure inventa
rul necesar, atît cel specific diferite
lor probe atletice cit și cel destinat 
pregătirii fizice multilaterale și spe
ciale.

Se vor lua măsurile organizatorice 
necesare pentu ca fiecare centru de 
regiune să fie utilat cu toate materia
lele de atletism.

★

In acest an. biroul F.R.A. iși pro- 
pnne să realizeze o mai strinsă legă
tură cu comisiile regionale și princi
palele secții de atletism din țară. La 
fel, comisiile regionale iși vor întocmi 
planuri ale unor acțiuni de control și 
îndrumare a activității atletice din 
raioanele și din secțiile de pe terito
riul regiunii respective.

★

Pentru ca toate aceste măsuri să-și 
atingă scopul, acela al continuei îm
bunătățiri și dezvoltări a atletismu
lui nostru, așa cum cer documentele 
Conferinței pe țară a UCFS, este ab
solut necesar ca toate organele și or
ganizațiile UCFS să se ocupe in mod 
concret, cu toată răspunderea și cu 
toată priceperea de aplicarea lor în
tocmai. Ele trebuie să asigure îndru
marea, ajutorul și controlul permanent 
al secțiilor de atletism din cluburile 
și asociațiile sportive, să le analizeze 
periodic și cu multă exigență activi
tatea desfășurată, nivelul performan
țelor obținute ete.

Numai printr-o muncă bine orga
nizată, bine planificată, angrenindu-se 
un larg activ obștesc, stimulind con
tinuu inițiativele membrilor organi
zației noastre, se poate ajunge Ia în
deplinirea importantelor sarcini ce 
i-au fost trasate atletismului.

Aceste succese se bucură de apre
cierea oamenilor muncii din țara 
noastră și constituie un puternic sti
mulent pentru o myncă și mai susți
nută. Trebuie avut insă in vedere că 
totuși, față de condițiile create acti
vității sportive din țara noastră, față 
de sarcinile care au reieșit din docu
mentele Conferinței pe țară a UCFS. 
situația generală a atletismului nos
tru nu este încă in măsură să satis
facă exigențele mereu crescinde.

In activitatea atletică, in special, 
la unele probe, se mai manifestă lip
suri serioase care trebuie cit mai 
grabnic lichidate. Este evidentă ră- 
minerea in urmă a rezultatelor înre
gistrate de atleții noștri la sprint, 
greutate, ciocan etc. Sînt deficiențe 
care arată că nu au fost folosite în 
modul cel mai judicios posibilitățile 
existente. Dacă s-ar fi lucrat bine, 
organizat, concret, dacă s-ar fi foloșit 
pe scară largă cele mai noi metode 
de pregătire, rezultatele ar fi putut 
fi cu mult mai bune, așa cum cer 
documentele Conferinței pe tară a 
UCFS.

Trebuie acordată și mai multă 
atenție problemei unei selecții judi
cioase a elementelor talentate. Con
siliile cluburilor nu analizează su
ficient și nu sprijină activitatea sec
țiilor de atletism, munca de zi cu zi 
a antrenorilor și a atleților. Se face 
prea puțină popularizare a recordu
rilor cluburilor, care trebuie să fie 
un permanent stimulent pentru fie
care membru al secției de atletism 
și un mijloc eficient de îndeplinire a 
obiectivelor clasificării sportive. De 
altfel, problema clasificării sportive 
trebuie să stea în centrul atenției,

Procesul insîruciiv-educativ
să fie orientat spre atingerea valorilor internaționale
In curîntul său, tov. EMIL CHIBU, 

vicepreședinte al UCFS și președinte 
al F.R.A., a subliniat sarcinile ce i-au 
fost trasate atletismului de documen
tele Conferinței pe țară a UCFS, pen
tru realizarea cărora trebuie să se mun
cească și mai bine dectt p’.nă acum.

Ia aproape un an de la Conferință, 
datorită măsurilor luate, se constată un 
progres al bazei organizatorice a atle
tismului nostru, reflectat și In numă
rul secțiilor afiliate tn 1962. Dar acțiu
nea de înființare de noi secții de atle
tism trebuie dublată cu îmbunătățirea 
substanțială a conținutului activității a- 
cest ora Nu este suficient Insă că a- 
vem 774 de secții afiliate, dacă acti
vitatea celor mai multe dintre ele se 
dovedește nesatisfăcătoare. Față de nu
mărul total ar fi de presupus că există 
o bază puternică tn atletism, dar un 
atlet de valoare abia de revine la ctteva 
secții.

Tn 1963 trebuie să se dea o adevă
rată bătălie pentru CALITATE, sub 
toate aspectele, știut fiind că — in 
viilor — singurul criteriu de apreciere 
a activității secțiilor din cluburi, a 
muncii antrenorilor, este valoarea in
ternațională a rezultatelor obținute de 
atletii cluburilor respective. De aceea 
întreg procesul instructiv-educativ tre
buie orientat spre atingerea valorilor in
ternaționale. Conferința pe țară din 1962 
prin Salutul CC. al P.M.R., Consiliu
lui de Stat ți Consiliului de Miniștri, 
se spune printre altele că organele și or
ganizațiile sportive trebuie: „Să desfă
șoare o muncă perseverentă pentru a cu
prinde în asociațiile sportive un nu
măr din ce în ce mai mare de oameni 
ai muncii de la orașe și sate, să asigure 
ca întreaga masă a tineretului să prac
tice în i inpnl liber exercițiile fizice și 
sportul în mod organizat și siste
matic"... Atletismul poale să aducă o 
contribuție însemnată la îndeplinirea a- 
cestui important obiectiv, fiind un sport 
foarte accesibil maselor largi de oa
meni ai muncii, fără să necesite chel
tuieli mari și instalații deosebite. Atle
tismul are, într-adevăr, și probe preten
țioase (prăjina, gardurile etc.), dar are 
și foarte multe alte probe ușor accesibile 
și ușor de organizat : sprint, semifond. 
fond, cros, săritura în lungime și tn 
înălțime, aruncarea greutății etc. In afa
ră de aceasta, majoritatea probelor pot 
fi învățate toarte ușor de orice tînăr, 
iar practicarea atletismului are o mare 
influență igienică asupra dezvoltării 
fizice.

urmări ndu-se pregătirea unul număr 
cît mai mare de tineri cu o clasifi
care medie și înaltă.

De asemenea, consiliile cluburilor 
si asociațiilor sportive trebuie să se 
p-eocupe mai mult de asigurarea cu 
material și echipament sportiv a sec
țiilor de atletism respective, de buna 
întreținere a acestora, și în special 
a pistelor și instalațiilor de atletism.

Toți activiștii organizației noastre, 
cadrele tehnice, profesorii de educa
ție fizică, au datoria să pună în cen
trul preocupărilor de fiecare zi pro
blema dezvoltării necontenite a atle
tismului nostru. Pentru aceasta ei 
trebuie să-și unească eforturile pen
tru lichidarea situației încă necores
punzătoare în care se găsesc unele 
dintre probele atletice, să desfășoare 
o muncă cit mai concretă, plină de 
exigență, de simț de răspundere.

O bună parte din lipsurile semna
late cu prilejul acestei ședințe de 
analiză, revin federației de atletism 
ai cărei membri s-au deplasat prea 
puțin pe teren pentru a ajuta și în
druma activitatea secțiilor și a comi
siilor locale. F.R.A. n-a urmărit in 
mod periodic modul în care se înde
plinesc hotăririle luate pe linia con
tinuei îmbunătățiri a activității atle
tismului nostru. F.R.A. trebuie să 
acorde o mai mare importanță în 
special exigenței față de îndeplinirea 
hotăririlor luate.

Tov. A. Duma a arătat, de asemenea, 
că multe dintre lipsurile constatate 
în activitatea atletismului revin și bi
rourilor consiliilor regionale ale 
UCFS care nu s-au preocupat, așa 
cum ar fi trebuit, de această pro
blemă. Iată, de pildă, deși există o

Organizăm numeroase competiții de 
mase, la care participă zeci de mii de 
tineri. Este un lucru foarte pozitiv, dar 
pe noi trebuie să ne intereseze deopo
trivă și cîți din acești tineri rămîn apoi 
tn activitatea atletică. Este o problemă 
care nu și-a aflat încă rezolvarea și, toc
mai de aceea, asociațiile și cluburile 
sportive trebuie s-o privească cu mai 
mult simț de răspundere, cu mai multă 
exigență. Competițiile de mase ne oferă 
cea mai bună posibilitate de a selec
ționa talente autentice pentru atletism. 
Trebuie însă desfășurată o muncă or
ganizatorică mai temeinică și tn perspec
tivă. Toate aceste elemente trebuie selec
ționate și pregătite cu grijă tn cadrul 
secțiilor.

Dintre lipsurile semnalate cu această 
ocazie, vorbitorul a insistat, în mod spe
cial, asupra celei de exigență tn urmări
rea hotăririlor și indisciplina tn muncă. 
Ilotărîrea Conferinței pe țară a UCFS 
trasează, de pildă, ca sarcină organizarea 
campionatelor orășenești și raionale la 
atletism. Și totuși sarcina aceasta n a 
fost dusă la îndeplinire tn toate orașele 
și raioanele țării. Un alt exemplu: deși 
s-a stabilit ca atleții, în special cei frun
tași, să lucreze pe grupe de specialități,' 
totuși acest lucru se face încă destul de 
slab și aceasta pentru că nu se respectă 
liotărirea luată.

Anul 1963, ca an preolimpic, a spus 
vorbitorul, are o importanță deosebită 
pentru noi. Trebuie să facem totul pen
tru a ridica valoarea activității atle
tismului nostru la înălțimea sarcinilor 
actuale. Pentru aceasta, pînă la sfirși
tul lunii martie, se va organiza tn fie
care regiune ședințe de analiză a 
muncii desfășurate avînd ca bază plai 
nul de măsuri elaborat în anul 1962. 
In fiecare centru de regiune trebuie să 
se treacă la o regrupare a forțelor 
antrenorilor, creîndu-se centre de pre
gătire pe patru grupe (sprint, semifond 
ți fond, sărituri, aruncări). Fiecare 

atlet să lucreze după un plan indivi
dual de muncă In orașe să se organi
zeze concursuri locale — gen divizie 
-— pentru copii și juniori. Secțiunile de 
tnvâțămînt ale sfaturilor populare pol 
acorda lin sprijin serios activității atle
tice, urmărind cu mai multă con- 
secvență și exigență activitatea profe
sorilor de educație fizică din școli tn 
sensul ca el să respecte întocmai preve
derile programei de studii elaborate de 
Ministerul Învățămîntului, în special tn 
ceea ce privește locul și ponderea atletis
mului tn lecțiile de educație fizică.

hotărîre clară ca birourile consiliilor 
regionale UCFS să analizeze periodic ■ 
activitatea atletică, ele nu au făcut ■ 
aceasta decît în mod sporadic.

Lucrul acesta a ieșit cel mai mult 
în evidență din desfășurarea Con
cursului republican pe echipe repre-1 
zentative de regiuni, ale cărui rezul- ’ 
fate au reflectat în mod fidel pre-' 
ocuparea, sau lipsa de preocupare1 
pentru atletism a consiliilor noastre 
regionale.

în anul viitor vor avea loc la To
kio Jocurile Olimpice de vară, în 
cadrul cărora atletismul este consi
derat. și pe drept cuvînt, sportul 
nr. 1. Față de această situație este 
de așteptat ca atleții noștri să aibă 
o comportare cît mai frumoasă, la 
nivelul condițiilor de activitate pe 
care îl au la dispoziție. Pentru aceas
ta însă trebuie depusă o muncă 
intensă din partea tuturor, o exi
gență sporită, mai multă pasiune, 
mai multă conștiinciozitate în tot 
ceea ce întreprindem. Fiecare, la 
locul său de muncă, trebuie să dea 
dovadă de și mai multă perseve
rență, să lupte pentru aplicarea cu 
curaj a tot ce este nou și valoros, 
să înlăture empirismul și rutina — 
dușmanii progresului — din activita
tea atletismului romînesc.

Avem cadre cu înaltă pregătire,' 
avem o bază materială corespunză-1 
toare, avem condiții superioare de 
activitate. Trebuie însă să ridicăm la 
nivelul acestor condiții întreaga noas-' 
tră activitate, îmbunătățind în mod'■ 
continuu calitatea muncii desfășurate,' 
procesul de instruire și educație al‘ 
sportivilor, așa cum indică sarcinile 
de partid puse în fața mișcării noas
tre de cultură fizică și sport.
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PUNCTE DE VEDERE
Duminică s-a inaugurat sezonul competițional 1963 —

Din nou la drum! 133 de alergă
tori. de toate categoriile, au luat 
6tartul duminică dimineața in prima 
competiție a anului 1963, organizată 
de asociația sportivă Autobuzul din 
Capitală.

a Tost o cursă scurtă, ei ne-au 
multe

Deși 
oferit pe parcursul traseului 
faze spectaculoase. Dintre acestea me
rită să consemnăm „evadarea" Ia în
trecerea spre București a unui grup în 
care se aflau M. Voinea, G. Moiceanu,

prilejuite de ultimul concurs din Poiana Brașov
pre- 
con- 
săp- 
con-
Din 

prea

După cum am mai scris în 
zentarea rezultatelor tehnice, 
cursul „nordic" de la sfirșitul 
tăi—inii trecute i-a supus pe 
curenți la un adevărat examen, 
păcate, nu putem acorda note
mari. S-a vădit că antrenorii nu se 
ocupă destul de pregătirea 
rală și, în special de data 
că tehnica alpină le este 
necunoscută prea multor

Nu este totuși admisibil ca, la sfîr- 
șitul probei, 5—6 schiori sau schioa
re să apară la sosire mai mult sau 
mai puțin răniți de pe urma unor 
căderi pentru care aproape orice în
cepător ar putea roși. Și asta pentru 
prezența in traseu a 2—3 porțiuni 
de coborire pe gheață, lipsite de di
ficultate in mod normal... In ce pri
vește timpurile slabe înregistrate, 
considerăm că zăpada „grea” poartă

multila- 
aceasta, 
aproape 
fondiști.

CAMPIONATUL JUNIORILOR

Plecările și sosirile In primul concurs pe sosea al anului 196.3 au aiul loc, In 
dreptul bornei kilometrului 6 de pe șos.

s-a dat startul in
Bttc*re.fli — Olteni/a. In fotografie: 

cursa seniorilor.
Foto: Gh. Amuzi

De la 22 la 24 martie se vor des
fășura la Ploiești finalele campio
natelor republicane individuale de 
haltere. In vederea calificărilor in 
finală au avut loc întrecerile fazei 
regionale.

• Campionii regiunii Crișana: 
Anton Hochteil 237,5 kg (semiușoară); 
Anton Nica 195 kg (ușoară); Mircea

La concursul inaugural al cicliș
tilor bucureșteni au luat parte și 
cițiva rutieri din Ploiești. De aseme
nea, au fost prezenți 
metrică nr. • de pe 
rești-Oitenița, cicliști 
frații Moiceanu, Silviu
temu, A. Șelaru și alții.

la borna kilo- 
toaeaua Bucu- 
de valoare ca 
Duță, D. Mun-

Prima fază 
a campionatului republican

S îmbată și duminică, in sala de 
sport a Universității a avut Loc etapa 
I a campionatului republican indivi
dual de floretă fete și sabie, categoria 
a IlI-a. Pe planșe și-au disputat in- 
tiietatea 24 de trăgătoare ’ Datorită 
acestui număr mare s-a tras in patru 
serii, două semifinale și finali Flore- 
tista Eva WaS'e/.^rom (S.P.C.) a avut 
o comportare bună. Claia mrnt flo
retă fete : 1. Eva Wassenstrom (S.P.C.) 
6 v. ; 2. Nela Baciu (A.B.S.S.) 5 v. ; 
3. Eva Havas (A.B.S.S.) 4 v. ; 4. 
Hon a Berekszaszi (A.B.S.S.) 4 v. : 5. 
Rodica Văduva (S.P.C.) 4 v. : 6. Cor
nelia Orfanu (Știința) 3 v. Proba de 
sabie, disputată la aceeași categorie 
de clasificare (a IlI-a), a unit Ia start 
16 trăgători. Dintre ei remarcăm pe 
Cornel Căpruciu (Steaua). Clasament 
sabie : 1. Cornel Căpruciu (Steaua) 
6 v. (d.b.) ; 2. Adrian Radocea (Pro
gresul) 6 v. (d.b.) ; 3. Alexandru Pau- 
șescu (Știința) 4 v.; 1 Gheorghe Cerea 
(Steaua) 4 v. ; 5. Ion Niculescu (Pro
gresul) 3 v. ; 6. Paul Dumitrescu 
(Steaua) 3 v.

S. Duță, D. Munteanu etc., acțiune ani
hilată insă de grosul plutonului, precum 
«i tentativa tînărului Fr. Gera care la 
ieșirea din Popești Leordeni s-a de
tașat lăsind impresia, la un moment 
dat. că va ciștiga. Dar plutonul nu 
a fost de acord și „fugarul" a fost 
prins in apropiere de linia de sosire, 
învingătorul a fost cunoacut la capă
tul unui pasionant 
gător : Aurel Șelaru 
metrat cu lh:01,26 
lași timp de S. Duță 
haru (Voința), St. Dumitrache (Di
namo) și grosul plutonului.

Și acum iată primii clasați in ce
lelalte probe : juniori cat. I — 20 km : 
D. Panaitescu (Steaua) 34 : 49; juni
ori cat. a Il-a — 16 km : I. Dobre 
(Voinfa) 29 : 04 ; semicurse __ 10 km :
P. Musă (Autobuzul) 20 :04 ; bici
clete de oraș — 4 km: I. Niculescu 
(Steaua) 9 :00.

demaraj. Ciști- 
(Dinamo) crono- 
urmat în ace- 
(Steaua), I. Bra-

I. TRAIAN

Gh. Mincu și M. Șerbu (Dinamo Obor) 
au obținut 4 recorduri republicane 

de juniori
In campionatul orășenesc de hal

tere Dinamo Obor a întrecut cu 4-3 
pe Rapid. Victoriile dinamoviștilor 
au fost obținute de D. Leica feat, 
isjoară) 277,5 kg, Mihas Șercu (cat. 
semigrea) 330 kg, G. Moldoveanu 
(cat. mijlocie) 340 kg și Gh. Mincu 
(cat. grea) 385 kg.

Victoriile echipei Rapid au fost 
realizate de P. Bortan, Ion Balmău șl 
Ion Andrușcio. In afară de concurs. 
Daniel Dolofan a obținut un rezultat 
valoros

Cele 
rectate 
(împins 
(385 kg 
147,5 kg la aruncat).

Davidescu 205 kg (semimijlocie) ; Io
sif Ldwinger 245 kg (mijlocie) ; Liviu 
Bogdan 220 kg (semigrea) și Ludovic 
Punoki 225 kg (grea). (ILIE GHIȘA- 
coresp.).

• Rezultatele regiunii Brașov: A- 
Wagner 230 kg (cea mal ușoară) ; 
A. Marinescu 227,5 kg (semiușoară) ; 
M. Grama 237,5 kg (ușoară) ; H 
Seewald 267.5 kg (mijlocie) ; Alexan
dru Sandu 230 kg (semigrea) și O 
Kovats 235 kg (grea). (C. 
coresp.).

• La Galați: rezultate 
au obținut Alexe Malinca
ușoară) cu 165 kg ; Alexandru Du
mitrescu (semiușoară) 260 kg ; Octa
vian Concil (ușoară) 260 kg ; Marin 
Cristea (semimijlocie) 
Gheorghe Petacov (mijlocie)

I. CRICICA-coresp.).

vina, iar în ce privește clasamen
tele, acestea oglindesc destul de fi
del valoarea comparată a sportivilor,

In concursul de sărituri, sportivii 
din R.D. Germană au dominat cu 
autoritate. Școala care i-a „lansat" 
pe Recknagel și Glass (ca să nu po
menim decit două exemple mai 
pregnante) nu și-a dezmințit renu- 
mele cucerit prin seriozitate, compe
tență și perseverență. Cei trei con- 
curenți din R.D. Germană, clasați pe 
primele trei locuri, s-au dovedit 
foarte bine pregătiți. Pe o zăpadă 
atît de dificilă și a doua zi după 
„cunoștința" cu trambulina, ei au 
demonstrat că performanțele de 100— 
110 metri cu care sînt creditați sint 
dependente numai și numai de o pre
gătire corespunzătoare. In ce pri
vește săritorii noștri, am vrea ca 
rezultatele cursului organizat nu de 
mult de către federația de speciali
tate să se poată vedea încă de la în
ceputul sezonului 1964. Competenței 
lui Harry Glass, conducătorul aces
tui curs, trebuie însă neapărat să 
i se adauge seriozitatea și perseve
rența antrenorilor și sportivilor noș
tri. Le dăm cuvîntul !

G. RUSSU ȘIRIANU
GRUIA-

frumoasu 
(cea mai

De la I. E. B. S.

la cat. mijlocie : 332,5 kg. 
patru recorduri au fost co
de dinamoviștii M. Șerbu 
— 107,5 kg) și Gh. Mincu 
la total, 125 kg la împins și

PARAȘUTISM '

PRIMUL CONCURS AL ANULUI
Și în acest an, tradiționala „Cupă 
Martie" a deschis sezonul sportiv8

de parașutism. Concursul, organizat 
de comisia de aviație a orașului 
București, in colaborare cu aeroclu
bul „Aurel Vlaicu", a cuprins două 
probe : a) salt individual de la 600 m 
cu deschidere automată ți aterizare 
la punct fix; b) salt individual de

deschidere intirziată 
punct fix.

la 1000 m cu 
și aterizare la

Iată rezultatele întrecerilor dispu
tate sîmbâtă și duminică în cadrul 
„Cupei 8 Martie** : FEMININ : 1.
Elena Băcăoanu 467 p. ; 2. Marcela 
Velixar 354 p. ; 3. Elisabeta Popescu 
311 p. MASCULIN : 1. Gh. Eremia 
355 p; 2. P. Ulărescu 330 p. ; 3. C. 
Serghianu 238 p.
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.PROGRAMUL LOTO-PRONOSPORT"!
11. Napoli — Juventus x, 2
12. Torino — A tal an ta 1

Sp. Venezia — Internazîonale x
mai devreme, pentru a Ii asigurată colec
tarea la timp".

292,5 kg și
292,5 kg.

ALTE ȘTIRI

părăsit 
romîni

Capitala 
alcătuit

• Ieri seara a 
lotul halterofililor 
din Ion Panait, Fiți Balaș, A. Toma, 
Emil Rațiu și Lazăr Baroga, care vor 
participa la Premiul orașului Mos
cova. Competiția începe vineri.

• Duminică dimineața in sala de 
sport a Institutului de Petrol, Gaze 
și Geologie a avut loc etapa finală 
a Spartachiadei de iarnă a tineretului 
la haltere pe centrul universitar 
București. Cu acest prilej halterofilii 
fruntași Ntță Pană, Anghel Anghel 
și D. Dolofan au făcut o reușită de
monstrație. Antrenorul emerit Stefan 
Petrescu a expus o interesantă lec
ție privind inițierea și pregătirea in 
sportul halterelor.

Pentru Jocul Oe fotbal STEAUA — 
PETROLUL de miercuri 11 martie t.c. 
de pe stadionul Republicii, biletele s-au 
pus in vinzare la casele: de la stadioa
nele „Republicii", .23 August" „Dinamo**, 
„Giudești", agenția C.C.A., Pronosport 
din cal. Victoriei nr. 2 ți str. Ion Vidu.

Biletele pentru jocurile de astăzi — 
ultima zi a campionatelor Internaționale 
de tenis de masa ale R.P.R. — se găsesc 
de vînzare la casele din str. Ion Vidu și 
Pronosport din cal. Victoriei nr. 2, pre
cum șl la sala Floreasca.

★
Se aduce la cunoștința cluburilor și 

asociațiilor sportive că s-a prelungit 
pină la 15 marin? a.c. termenul de în
cheiere a contractelor pentru rezervarea 
de bilete la jocurile de fotbal ce se vor 
desfășura în acest an pe stadioanele 
„23 AugustM și „Republicii". informații 
la sediul întreprinderii str. Vasile Conta 
nr. 16 telefon 11.79.70 interior 116 
sau 186.

Asociațiile sportive care au încheiat 
contracte pot ridica și astăzi biletele 
rezervate pentru meciul STEAUA — 
PETROLUL.

DEȘI CALENDARUL COMPETITIONAL 
DE FOTBAL PREVEDE NUMEROASE 
INTILNIRI INTERNATIONALE, I.E.B.S. 
VA ASIGURA CONTRACT A NȚI LOR 
ACELAȘI NTJMAR DE BILETE LA ME
CIURILE INTERNATIONALE, CA CEL 
CONTRACTAT PENTRU JOCURILE IN
TERNE.

ODIHNA ȘI TRATAMENT
IN FRUMOASELE NOASTRE STAȚIUNI BALNEARE

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

• Un concurs cu patru „2“-uri, patru 
„X“-uri și numai cinci de „1“ este, fărS 
nici un alt comentariu, un concurs „tare-. 
Iată de ce vrem să atragem atenția a- 
supra unui lucru interesant. „Programul 
Loto-Prono»port“ a înregistrat, la pro- 
nos ticurile buletinului săptămînii, 12 
rezultate exacte, greșind numai la meciul 
special unde a indicat „X* și a ieșit 

o*

Returul campionatului se anunță deo
sebit de interesant. Echilibrul întrecerii 
și perspectivele ei măresc simțitor inte
resul participan|ilor, 
un număr masiv de 
deci un Tond mărit

avind ca urmare 
variante jucate și 

de premii.

MODIHCĂRI ALE
LUI DE PARTICIPARE*:

RFGULAMENTU-

AZI
REA

ULTIMA ZI PENTRU DEPUNE- 
BULETINELOR LA CONCURSUL 

SUPLIMENTAR PRONOSPORT

Pentru a juca seninele publicate, ar Ii 
trebuit depusă o variantă combinată da 
256 variante (cu indicele 0—8—4). 
Dacă s-ar fi jucat această variantă, s-ar 
fi obținut următoarele premii : 1 cu 12, 
8 cu II și 28 premii cu 10 rezultate. 

(După cnut se vede, o suită impresionantă 
de cișticuri care ar fi răsplătit din plin 

'►inspirația* de a juca pronosticurile in- 
Wicate d- „Programul Loto-Pronosport*

• Și acum, vă reamintim programul 
concursului Pronosport din această săp- 
tămînă (nr. 11 din 17 martie) 
de protiobt irurile 
Pronosport :

Programului
insolit

Loto-

In „Regulamentul pentru organizarea 
administrarea sistemelor Pronosport, 

Pronoexpees și Loto-Central" au inter
venit unele modificări și precizări, din 
care spicuim următoarele :

• „In cazul cînd, la un concurs, din 
cele 12—1—1 meciuri cuprinse în program 
se anulează unul sau mai multe meciuri, 
premiul special nu se va mai acorda. 

„Termenul de depunere a buleti- 
și biletelor ciștigătoare este : 
pînă cel mai tîrziu în a patra zi 
dala concursului, adică de regulă 

joi la ora 13,00, pentru Prono-

și

nelor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dinamo Buc —
Steagul roșu — 
U.T.A. -r- Farul
Dinamo Bacău — Știința Cluj 

Petrolul — Progresul 
Minerul — Știmța Timișoara 
Bologna — Roma

8. Catania — Sarnpdoria
9. Genoa — Fiorentina

10. Lanerossi — Spăl

C.S.M.S. 
Rapid

1
1
2, 1

1. X
1, X
1. X
1, X

1.
x, 2
X, 1

SPOITUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 4202

de la 
pini j 
sport ;

— pină 
de la data 
simbătă la
preș ;

— pînă 
de la data tragerii, 
pînă mar|i la ora 13,00, pentru Loto- 
Central.

Termenele prevăzute mai sus sînt vala
bile pentru depunerea buletinelor și bile
telor ciștigătoare în localitățile de reșe
dință regională. In toate celelalte loca- 
lită|i depunerea se va face cu 2-1 de ore

cel mai tîrztu în a treia zi 
tragerii, adică de regulă pînă 
ora 13,00, pentru Pronoex-

cel niai tîrziu în a patra vi 
adică de regulă

or- 
mon- 

închide 
acestui 
primele 
seria B

din programul 
vor desfășura
— Elveția din
— Finlanda din seria

Concursul suplimenttr Pronosport 
ganizat cu prilejul Campionatului 
dial de bocitei din Suedia, se 
astăzi. Meciurile 
concurs, care se 
sint R.P. Polonă 
și R.D. Germană
A. Ele se vor juca miercuri 13 martie. 

Mai ave(i deci numai citeva ore la 
dispoziție pentru depunerea buletinelor, 
lucru pe care este bine să-l faceți imediat 
pentru a nu rămine în afara acestui in
teresant concurs suplimentar.

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

Pentru odihnă (serii de 12 zile) 
se pot obține locuri in condiții 
excelente de locuință și masă in 
stațiunile Sinaia, Bușteni, Predeal, 
Păltiniș, Tușnad, Borsec, Sovata.

In acest sezon, tarifele sint mai 
reduse cu 17 pină la 30 la sută.

Agențiile și filialele O. N. T. 
„Carpați" din toată țara au pus 
în vinzare locuri pentru tratamen
te balneare, in trim. I. Tarifele 
sînt mai reduse cu 10—15%.

— pentru boli reumatismale, 
serii de 18 zile, Ia Bazna, Căliină- 
nești, Govora, Herculane, Ocna 
Sibiu, Pucioasa, Sovata, Victoria 
9 Mai și Victoria 1 Mai.

— pentru boli ale aparatului di
gestiv, serii de 18 zile la Borsec, 
Călimănești, Căciulata, Olăneșii, 
Slănic Moldova, Singeorz.

— pentru boli ginecologice serii 
de 20 zile la Bazna, Ocna Sibiului, 
Sovata.

— pentru boli cardio-vasculare, 
serii de 20 zile la Borsec, Tușnad, 
Buziaș, Vatra Dornei.

— pentru nevroză astenică, se
rii de 20 zile, la Sinaia și Tușnad.

— pentru boli ale aparatului 
respirator, serii de 20 zile, la Go
vora, Slănic Moldova.

— pentru endocrinologie serii 
de 18 zile la Borsec.

— pentru urologie, serii de 18 
zile la Căciulata și Olăneșii.

Agențiile și filialele O. N. T. 
„Carpați" din toată țara fac zil
nic înscrieri pentru locuri la o- 
dihnă și locuri la tratament bal
near, in stațiuni balneo-climaterice.

In sezonul actual se acordă re
duceri tarifare intre 15 și 30% față 
de sezonul de vară. Condițiile de 
cazare și masă sînt foarte bune.

50% reducere pc calea ferată, 
însemnate reduceri tarifare pen

tru copii.
Plata se poate face eșalonat, a- 

chitindu-se la înscriere numai pri
mul avans.

Agențiile și filialele O. N. T. 
„Carpați" asigură locuri cu prio
ritate pentru membrii de familie 
ai celor trimiși in stațiunile cli
materice prin comitetele sindicale.

Se atrage atenția că locurile la 
tratamente balneare se acordă nu
mai pe baza unei recomandări me
dicale, pentru a se evita trata
mentele contraindicate.

PREMIILE 
NOEXPRES

CONCURSULUI PRO-
Nr. 10 DIN 6 MARTIE 

1983

Categ. a 
lei ; categ. 
1135 lei ; categ. a IV-a 
a 
a 
a

Il-a, 4 variante a 16348 
a IlI-a 62 variante a 

variante 
variante

variante
226

1275400 lei ; categ. a V-a
71 lei ; categ. a Vl-a 4315 variante 
43 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri. 13 martie, ora 19, in Bucu
rești, str. Doamnei nr. 2.

Rubrici redacta IA de Lolo-Pi ano sport. I

♦ 
♦ 
♦

♦
♦
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦
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ÎNTREPRINDEREA INDUSTRIALA LOCALĂ
„117111 ODON “ IG. nilREȘ

♦

♦
♦

Produce și livrează
— fire de masă plastică pentru tapițerie (KEDER) 

precum și diferite profile și tuburi pentru 
împletituri in culori și dimensiuni variate.

Comenzi și informații — Tg. Mureș, str, Bofyak 20 telefon 3077 - 3211.
♦



PREGĂTIRI, PREGĂTIRI, PREGĂTIRI... Au luat sfirșii campionatele de patinaj artistic
Au mâi rămas puține zile pînă la 

începerea campionatului. Peste tot 
pregătirile sînt în toi. Despre telul 
cum întîmpină echipele bucureștene 
de rugbi campionatul am avut pri
lejul să relatăm, unele aspecte, în- 
tr-un material anterior. Astăzi, vom 
arăta cîte ceva din pregătirile pe care 
le efectuează echipele din țară.

BIRLAD : Revenită în „A", echipa 
Rulmentul din localitate își continuă 
pregătirile sub conducerea antrenoru
lui Dragoș Țenescu care este ajutat 
in pregătirea fizică a rugbiștilor de 
către profesorul de educație fizică, 
Dumitru Vlad. Primele antrenamente 
au urmărit îmbunătățirea pregătirii 
fizice generale și speciale a sporti
vilor. Acum s-a trecut la exersarea 
diferitelor procedee tehnice precum 
și la probleme de tactică. Din lotul 
echipei fac parte 30 de jucători care 
au activat în sezonul trecut în cele

două echipe birlădene — Rulmentul 
și Constructorul. Printre rugbiștii cei 
mai conștiincioși figurează Grar.dore, 
Partenie. Paiu, Cosma, Călin I, Că
lin II, Pașcanu, Popa, Spiratos, Cris- 
tea, Dufă, Rășcanu, Stoide, Văleanu, 
Rainea, Ailenîi, Alexandru, Ardoi, 
Dobrescu și Năstruf.

E. SOLOMON, coresp.

CONSTANȚA : Antrenamentele for
mației de rugbi Farul, nou promo
vată în categoria A, au început încă 
din primele zile ale iunii ianuarie. 
Ele s-au desfășurat de trei ori pe 
săptâmină, fie în sală, fie in aer 
liber. Iată și lotul care va activa 
în viitoarea ediție a campionatului : 
Donciu, Dragomir, Giuglea, Colfatu, 
Tănase, lonescu, Stanciu, Marin, 
Puiu, Kenan, Bercu, Higiret, Stan-

i'

Pe primul
cu

r De vorbă cu maestrul

ciu, Stoica, Alboiu, Maier, Vătafu, 
Stratulat, Vlad, Bagiș, Revei și Sadic.

C. POPA și E. PETRE 
corespondenți

PITEȘTI : Rugbiștii de la Petrolul 
și-au început pregătirile incă de luna 
trecută sub conducerea antrenorului 
voluntar, ing. Alexandru Mitu și a 
profesorului de educație fizică, Ion 
Vorovenci. Jucătorii participă cu re
gularitate la antrenamente, fiind ani
mați de dorința de a reedita buna 
comportare avută in campionatul 
trecut, cind din 18 meciuri susținute 
au ciștigat 17 !

N. BABOI—coresp.

SACELE: In cadrul pregătirilor 
pentru noua ediție a campionatului, 
o selecționată studențească formată 
din jucători de la Știința Cluj și 
Știința Timișoara, din care n-au lip
sit o serie de rugbiști consacrați ca 
Celea, Gherasim, Cătănici și Hufanu 
— a susținut un meci amical. în 
compania echipei Precizia din loca
litate (care activează in campiona
tul de calificarel. Surprinzător, vic
toria a revenit rugbiștilor de la Pre
cizia cu scorul de 6-3 (3-6). Localnicii 
au înscris cîte o încercare prin Ni- 
culescu și Dufescu. Pentru studenți 
a marcat Mătășoiu (încercare). Este 
o victorie care vorbește de la sine 
de modul conștiincios în care rug
biștii de la Precizia se pregătesc 
pentru campionat.

V. secareanu —coresp.

• Astăzi după-amiază la ora 19, 
la sediul consiliului orășenesc UCFS 
din str. N. Filipescu nr. 21 va avea 
loc ședința de analiză a activității 
comisiei orășenești de rugbi pe anul 
1962. Sint invitați toți antrenorii, ar
bitrii. sportivii fruntași și delegații 
cluburilor și asociațiilor sportive din 
Capitală.

COMPLETĂRI LA CRONICA 
FINALEI PE IARĂ

Ora tîrzie la care s-au terminai 
duminică seara campionatele repu
blicane de patinaj artistic ne-a obli
gat să relatăm pe scurt întrecerile 
finaliștilor la figurile liber alese. 
Completările la cronica respectivă se 
impun pentru că patinatorii artistici 
ne-au impresionat, mai mult ca ori- 
cind. Toți finaliștii s-au prezentat 
intr-un evident pregres.

CAMPIOANA LA 11 ANI

Fără îndoială că mulți dintre iubi
torii patinajului artistic, care au lip- 

i sit din tribunele stadionului de iarnă 
| din parcul „23 August", doresc să 
i afle amănunte in legătură cu marea 
surpriză a actualelor campionate- 
După cum se știe, Elena Moiș. in 
virstă de 11 ani, a devenit noua 
campioană a țării ia senioare, intr-o 
pasionantă dispută cu Cristina Pa- 
traulea. neînvinsă de mai mulți ani. 
La figurile de școală, fosta campioa
nă, deși ușor accidentală la un ge
nunchi, a lucrat totuși foarte bine. 
Dar, Elena Moiș a ihtrecut toate aș
teptările și astfel, după terminarea 
figurilor impuse Cristina Patraulea 
conducea doar cu 7,4 p. Deci lupta 
continua . șă fie deschisă, campioana 
urmind a 'fi desemnată. Ia „libere". 
Prima a evoluat Elena Moiș. Ea a 
executat un repertoriu variat pe o 
muzică bine aleasă. A urmat-o în 
concurs Cristina Patraulea. care s-a 
prezentat in formă bună. Dar, pro
gramul Elenei Moiș a cuprins exer
ciții mai dificile, mica campioană a 
știut adică să-și aranjeze mai frumos în 
repertoriu piruetele și săriturile. Ea 
a avut și un pluș de grație, acu- 
mulind punctele necesare pentru s 
trece Pe primul loc in clasamentul 
general.

Surîsul campioanei

sportului Viorel Moraru

V1OREL MORARU

posi-

plan — revanșa
Beziers

emerit
jucd-Se „sl-mte*. în pregătirile 

torilor de la Grivița Roșie și alt
ceva decit apropierea campionatu
lui. Evenimentul care a determi
nat formația campioană să în
ceapă antrenamentele mult mai 
devreme ca de obicei, să caute 
să aibă cit mai multe meciuri „in 
picioare", il constituie partida de 
la 31 martie cu valoroasa echipă 
franceză Beziers, ciștigătoa-rea pri
mei ediții a „Cupei campionilor 
europeni".

Era, deci, firesc ca discuția 
noastră cu maestrul emerit al spor
tului Viorel Moraru să înceapă di
rect, fără nici o altă introducere:

— Cum «tați cu pregătirile pen
tru jocul cu Bezienș?

— Pină acum am învins un alt 
adversar — foarte puternic și... in
sistent: zăpada și gerul. Am reu
șit, totuși, să mărim considerabil 
volumul și intensitatea antrena
mentelor.

Pentru că nu tonte amintirile 
sint plăcute, am căutat să evităm 
acel... 3—11 de anul trecut, cind 
Grivița Roșie s-a prezentat cu 
multe scăderi, Moraru și colegii 
lui n-au uitat insă.

— Dorința victoriei în jocul re
vanșă este mare și tocmai, de 
aceea căutăm să eliminăm defi
ciențele din meciul de anul tre
cut. Beziers este o formație con
sacrată pe plan internațional. în 
plină activitate ccmpetițională, e- 
chipa conduce în prezent in seria 
unde activează în campionatul 
francez și se anunță, din nou, 
candidată la titlu.

Este bine că jucătorii noștri 
prețuiesc așa cum se cuvine va
loarea viitorilor adversari. De alt
fel, jucători ca Danos, Dedieu, 
Gensanne sau Mas aproape că nu 
mat au nevoie de altă prezentare. 
Dar, nu există cumva convingerea 
că „XV“-le francez nu poate fi 
întrecut?

Viorel Moraru ne explică sim-

piu, cu încredere in marile 
bilități ale echipei sale :

— Francezii sint foarte tari pe 
înaintare, practică un joc dinamic, 
eficace. Consider că valoric păs
trăm însă avantajul in jocul liniei 
de treisferturi. Va trebui să lup
tăm pentru ciștigarea baloanelor 
la margine și la grămadă. Com
partimentele „forte“ ale echipei 
noastre sînt perechea de mijlocași, 
unde contăm mult pe aportul lui 
Costel Stănescu și Oblemenco, 
centri — posturi ocupate de Wusek 
și Irimescu, și linia a IH-a (care 
va fi probabil alcătuită dintre 
Demian, Mircea Rusu, Iliescu și 
Moraru). Credem că putem obține 
un rezultat bun.

— Și, în așteptarea revanșei, pe 
ce veți pune accentul în munca 
de pregătire a echipei?

— Pe primul plan: omogenizarea 
jocului la margine și, in general, 
i combinațiilor tactice ale înain
tașilor.

— Succes !
d. g.

t

*

Aseară, în sala Ciulești s-au disputat 
două meciuri contind pentru campionatul 
categoriei A — seria I (feminin). Uni
rea a întrecut Progresul cu 60—36 
(-5—21) iar Rapid a învins Voin|a 
Brașov cu 78—49 (28—30).

G. C.

CONCURSUL CELOR MAI TINERI 
SPORTIVI

Concomitent cu finalele, s-a des
fășurat și concursul republican re 
zervat celor mai tineri patinatori 
Cunoscîndu-i de cind au făcut primii 
pași pe gheață, trebuie 'să spunem 
că acești copii, viitorul patinajului 
nostru, au progresat mult. Iată ta
bloul învingătorilor: fete, cat. 13— 
14 ani — Elena Petrescu (Unirea);

Clubul sporth școlar și Steaua au cîștigat trofeele
„Cupa 8 Martie*4

Amatorii de natație din Capitală au 
putut urmări duminică după-amiază 
la bazinul Floreasca întrecerile tra
diționalelor competiții de înot „Cupa 
8 Martie" și „Cupa Steaua". Intercala
rea probelor celor două concursuri a 
făcut ca publicul să asiste la un pro
gram variat și atractiv. „Cupa 8 Mar
tie" — întrecere deschisă fete-

și „Cupa Steaua44
lor — a revenit echipei Clubu
lui sportiv școlar, iar „Cupa Steaua", 
pentru înotători, echipei Steaua. Din
tre rezultatele înregistrate menționăm 
recordul personal realizat la 100 m li
ber de Cornel Georgescu (Steaua) 
58-6 sec. în cadrul ștafetei 4x100 m 
mixt Iată rezultatele: „CUPA 8 MAR
TIE": FETE: 100 m liber: 1. I. Ungur 
(Steaua) 1:08,9: 2. V. Rotaru (Dinamo)

Mai multă atenție in pregătirea gimnaștiior
Concursul inaugural pentru activita

tea competițională <je țimnasiicâ pe anul 
1963, desfășurat duminică la Craiova, 
a avut drept scop verificarea stadiului 
actual de pregătire a gimnaștiior de 
cal. I și maeștri și conform hotărîrii 
F.K.G. acesta nu va conta în clasamen
tul campionatului K.P.1L pe echipe, 
care va începe o dată cu etapa din 
28 IV. a.c.

In ansamblu, nivelul tehnic al con
cursului a fost sub așteptări. Nesigu
ranța și necorectitudinea în execuția 
mișcărilor, deficiențe de ținută, căderi 
în timpul lucrului la aparate au carac
terizat în general evoluția gimnaștilor.

Specialiștii noștri au constatat că ma
joritatea concurcnților au un bagaj să* 
rac de mișcări, iar lipsa unei pregătiri 
fizice generale și specifice a contribuit 
în mare măsură la execuții defectuoase, 
lie altfel, ginmaștii ne-au lăsat convin
gerea că pe parcursul pregătirii efec
tuate pină la această dată au pus prea 
puțin accent pc repetări de clemente și 
combinații, considerând — probabil — 
suficient doar însușirea acestora și ne
gii jîndu-se, deci, perfecționarea și echi

librul uniform în pregătirea pe toate 
aparatele. Și,- astfel, sportivii au făcut 
lot ce au putut pentru a execută oricum 
un exercițiu, dar... nu cum trebuie.

La fel ca și în anii -trccuți, s-a re
marcat o tendință pentru a obține cu 
orice preț, așa-zise „rezultate*. Acest 
aspect se ilustrează prin aceea că o 
seric de echipe au prezentat gimnaști 
plafonați, în \îrslă, fără perspectivă, 
care de ani de zile sînt „speranțe locale*.

Totuși, concursul a arătat că în ge
neral există în rîndul antrenorilor o preo
cupare pentru a găsi soluții metodice 
care să ajute la ridicarea conținutului 
antrenamentului, pentru a realiza „noul* 
în compoziția cxcrcițiilor libere. Trebuie 
însă înlăturată timiditatea, pe care unii 
antrenori o mai manifestă în eforturile ce 
le depun pentru îmbunătățirea muncii 
lor. 0 impresie îmbucurătoare au lăsat-o 
unii dintre tinerii gimnaști, mai puțin 
cunoscuți pînă acum în gimnastica de 
performanță. Astfel trebuie menționați 
gimnaști ea : Anton Socaciu, Pop Ciprian 
(Cluj), Niculae Berea și Constantin Bă
lan (Dinamo Buc.), Aurel Gruin (Timi
șoara), Titus Guțu, Alexandru Bogdan

(Politehnica București), Ciovică .Lucian, 
Pătru Ion (Steaua) ș.a.

în ceea ce privește arbitrajul, acesta 
continuă să rămînă pe un drum greșit, 
în ciuda repetatelor indicații ale K.K.G. 
Aprecierea exercițiilor prin acordarea de 
note ridicate induce în eroare pe' Spor
tivi și antrenori, influențează 
departajarea valorilor.

Pentru a orienta arbitrajul pe o calc 
mai obiectivă, mai realistă, Colegiul 
central de arbitri va trebui ca în cel 
mai scurt timp să ia măsuri necesare 
și concrete pentru ca arbitrajele să ser
vească pc bună dreptate pregătirii spor
tivilor.

Organele UCFS, cluburile și asociațiile 
sportive cu secții de gimnastică trebuie 
să găsească grabnic posibilitățile de a 
asigura condiții din ce în ce mai bune 
de pregătire a gimnaști lor, pentru a 
răspunde și în acest fel sarcinilor ce 
le revin din documentele Conferinței pe 
țară a UCFS, privind îmbunătățirea acti
vității de gimnastică în țara noastră.

prof. CLAUDIU ATANASCJ
secretar general F.R.G.

1:09 6; 3. A. Trohani (C.S.S.) 1:12.6: 
190 m bras: 1. Z. Reznicenco (C.S.S.) 
1:26.2; 2. C. Balaban (Dinamo) 1:28.7; 
3. M. Dristoreanu 1:32,6: 100 m delfin:
1. G. Tărnăuceanu (C.S.S.) 1:27.4 ; 2.
T. Vulpeanu (Dinamo) 1:36.1; 100 m 
spate: 1. I. Ungur (Steaua) 1:20,4; 2. 
M Dimescu (C.S.S.) 1:24.0 ; 3. N Gor
din (Rapid) 1:28,3; Ștafeta ’4x199 m 
mixt: 1. Dinamo 5:34.5; 2. C.S.S.
5:49,2; Clasament general : 1. C.S.S. 
40 pct.. 2. Dinamo 31 pct., 3- Steaua 
12 pct., 4—5 Rapid 6 pct., 4—5 
S.S.E. 2 6 pct. „CUPA STEAUA": 400 
m liber: 1. C. Mocanu (Steaua) 4:55,0;
2. M. Căprărescu (Steaua) 4:57,3; 3. 
D. Nagy (Dinamo) 5:06,7; 200 m liber: 
1—2 G. Cociuban (Dinamo) 2:18,0;
1—2 F. Fiilop (Steaua) 2:18,0; 3. V. 
Moraru (C.S.S.) 2:26,8; 200 m spate: 
1. D. Caminschi (Steaua) 2:30,4; 2. A. 
Bota (C.S.S.) 2:35,9; 3. G. Trohani
(C.S.S.) 2:37,8; 200 m bras: 1. A.
Schmaltzer (Steaua) 2:50,3; 2. S. Ale
xandru (Steaua) 2:50,5; 3. G. Malar- 
ciuc (C.S.Ș.) 2:59.4; 200 m delfin: V. 
Medianu (Steaua) 2:37,0; ștafeta 
4x100 m mixt: 1. Steaua I 4:34,7; 2. 
Steaua II 4:47,6. Clasament general: 
1. Steaua 72,5 pct.; 2. C.S.S. 28 pct.;
3. Dinamo 14,5 pct.

C. GHEORGIIE 
corespondent

cat. 15—16 ani — Letiția Păcuraru 
(Dinamo) ; băieți, cat. 13—14 ani — 
Șt. Moldovan (C.S.M. Cluj) ; cat. 25— 
16 ani — M. Stoenescu (Dinamo); 
perechi cat. 13—16 ani — Dana 
Gheorghiu — S. Dragoș (Unirea)

DEMONSTRAȚIA CAMPIONILOR

Finala pe (ara a campionatelor re
publicane s-a încheiat cu demonstra
ția campionilor și cîștigătorilor con
cursului republican. Beatrice Huștiu 
și Paul Grecu în vîrstă de 6 și res
pectiv 7 ani au părut pe luciul ghe- 
ții, ca două bibelouri... Elena Moiș, 
Crenguța Cumbari, R. Ionian, N. 
Belu ș. a. ne-au îneîntat de asemenea 
privirile cu un program foarte reușit,

TR. IOANITESCU

A început competiția 
echipelor de polo 

bucureștene
Duminică dimineața în etapa I a 

campionatului de sală (la polo) re
zervat formațiilor de seniori s-au în
registrat următoarele rezultate :

Rapid—Selecționata de juniori 6—8 
(2-1, 1-3, 0-2, 3-2). Practicînd un joc 
viguros în mișcare, jucătorii selec
ționatei au obținut o frumoasă vic
torie. Au înscris : Păun, Băjenaru, 
Runcan. lonescu, Lazăr (2), Lăză- 
rescu, Zamfirescu pentru selecțio
nata de juniori și Popa (3), Tonciu 
(3) pentru Rapid.

Dinamo I—Dinamo II 0-5 1 Jucă
torii primei echipe, mai experimen
tată, au cîștigat cu 16-3. La „masa 
verde", ei au pierdut meciul cu 5—0, 
intrucit au folosit un jucător (pe 
Fleșeriu) suspendat.

Steaua-Știința 10-3 (1-0, 3-1, 4-1, 
2-1). După o repriză mai echilibrată, 
jucătorii echipei Steaua reușesc să 
se „desprindă" de adversar. Au mar
cat : Miu (2), Alexandrescu (3), Sabo 
(3) și Culineac <2) pentru Steaua și, 
Mărculescu, Varlam și Chirvăsuță 
pentru Știința.

Avind o atitudine necuviincioasă 
față de arbitri, jucătorii Cismaru (Se
lecționata de juniori) și Firoiu 
(Steaua) au fost eliminați definitiv. 
Subcomisia de disciplină din cadrul 
comisiei orășenești de natație tre
buie să-și spună cuvintul...

★
In cadrul etapei a IV-a a campio

natului de sală (la polo) rezervat 
echipelor de copii, s-au înregistrai 
rezultatele : Steaua—Dinamo 5—0 
(neprezentare) ; S.S.E. I—Progresul 
4—2; S.S.E. II—Rapid 4—0 ; C.S.S.— 
Știința 12-0.

GHEORGHE CIORANU—corep.
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Campionatele internaționale de tenis 
de masă ale R. P. Romîne

Azi: finalele probelor individuale

Să ne pregătim temeinic pentru competițiile anului preolimpic

Semifinalele probei de simplu fe
mei, desfășurate luni după-amiaza, 
au adus in fața meselor patru ju
cătoare romince : Maria Alexandre u, 
Catrinel Folea, Geta Pitică și Eilla 
Gonstantinescu. în sferturile de fi
nală, Maria Alexandru a eliminat-o 
ipe Eleonora Mihalca cu 3—0, Catri- 
tui Folea pe Marta Tompa (3—1), 
Geta Pitică a câștigat Ia Kim Ciong 
Sil cu 3—0, iar Ella Constantinescu 
la Karlikova cu 3—0. Pentru califi
carea in finalii, Maria Alexandru a 
dispus cu ușurință de Catrinel Folea: 
3-0 (15, 13. 12), in timp ce Geta 
Pitică a ieșit victorioasă, după o 
partidă de mare luptă, in fața Ellei 
Coratantinescu cu 3—2 (19, —10, 14, 
—9, 17). A fost un meci de uzură, 
in care Geta Pitică a avut mai mult 
inițiativa, iar adversara ei s-a arătat 
prea reținută in acțiuni și a ratat 
numeroase mingi.

în turul al treilea al probei de sim
plu bărbați, a fost de reținut jocul 
bun dovedit de Sandor — care a 
trecut de Kim long Sam (3—1) și 
Sindeanu — învins la limită, după o 
partidă de mare tensiune, de coreea- 
niM Cion Doc Ci cu 3-2. în sfertu
rile de finală, rominul Giurgiucă a 
Învins detașat pe Cion Doc Ci (3-0), 
după un meci in care a dominat tot 
timpul. Alte rezultate: Markovic — 
Covaci 3—1. Pak Sin II — Vecko 3—2, 
Sandor — Kern 3-1.

Un frumos succes a realizat pe
rechea noastră masculină Giurgiucă 
— Oobtrzan Învingătoare tn semi
finală, asupra redutabilului cuplu 
Vecko — Korpa cu 3—1 (15, —19. 17, 
20). în cealaltă semi finală: Mar
kovic II, Teran — Gantner, Lauk 
3-2 (-20. 12, -14. 8. 15).

Finala probei de dublu femei va 
avea loc intre două cupluri romi- 
nești : Maria Alexandru — Geta Pi
tică și Ella Constantmescu — Catri
nel Folea. Primele au învins in semi
finale pe reprezentantele R. D. 
Germane, Kalweit și Hollman cu 3—1 
(13, 19, -13, 16). iar EUa Constan- 
tineaou și Catrinel Folea au intrecut 
perechea alcătuită din polonezele 
Szmid și Noworyta cu 3—2 (—20, 18, 
B, -19, 17).

R. P. BULGARIA ITALIA

Rezultate normale in prima etapă 
3 returului

SOFIA 11 (prin telefon). — Re
turul campionatului a Început în mij
locul unui interes general. Prima e- 
tapă s-a soldat cu rezultate normale: 
Levski Sofia — Spartak Pleven 4—0, 
Lokomotiv Sofia — Cerna More 1—0, 
Spartak P10”?.v — Ț.D.N.A. Sofia 
1—1, Dobrudgea Tolbuhin — Spar
tak Sofia 1—1, Spartak Var
na — Slavia Sofia 1—0, Du-
nav Ruse — Lokomotiv Plov
div 0—0, Marek Stanke Dimitrovo 
— Rakovski 4—0, Botev Plovdiv — 
Beroe 1—0. De remarcat că Ț.D N A. 
a jucat fără internaționalii Naide- 
nov și Kolev, suspendați pină în 
luna mai. In clasament conduce Lo
komotiv Sofia cu 21 pct., urmată de 
Spartak Piovdiv și Lokomotiv Plov
div cu cite 20, Spartak Sofia cu 19, 
Ț.D.N.A. și Botev Plovdiv cu cite 
18, Levski și Spartak Pleven cu cite 
17 etc.

TOMA HRISTOV

IUGOSLAVIA

„Duelul" Partizan — Dinamo
Zagreb oonbinuă...

A doua etapă a returului a fost 
dominată de „duelul" Partizan Bel
grad — Dinamo Zagreb, care con
tinuă să fie la egalitate de puncte, 
dar despărțite de golaveraj; dumini
că, aceste echipe au repurtat victo
rii pe teren propriu: Partizan — 
Sloboda Tuzla 4—0 și Dinamo — 
Velej Mostar 2—1. Celelalte rezultate 
ale etapei: Haiduk — Jelezniciar 
Sarajevo 0—0, Railniciki Niș — Vo- 
ivodina 5—3, Novisad — Rijeka 2—2, 
Sarajevo — Buducinost Titograd 1—0 
și OFK Beograd — St. roșie 2—2. 
Clasamentul: 1. Partizan 25 pct.
(42:14); 2. Dinamo 25 pct. (42:19); 3. 
Jelezniciar 17; 4—6. OFK Beograd,
Velej și St. roșie cîte 16 pct. etc.

în întilnirile individuale masculine 
de luni dimineața s-au înregistrat cî- 
teva surprize, în turul al III-lea nu a 
reușit să ajungă nici un jucător ceho
slovac sau din R.D.G. Rezultatul cel 
mai puțin așteptat a fost înfringerea 
lui Miko, eliminat de maghiarul San
dor. Comportări bune au avut și re
prezentanții noștri Sindeanu (a trecut 
pe rind de Chmelik (R.S.C.). și de 
campionul R.D.G.. Lemke) și Sentiva- 
ni. învingător asupra lui Harcsar 
(R.P.U.).

Rezultate mai interesante : simplu 
femei, turul II: Alexandru-Papp 3—0, 
Mihalca—Bosa 3—0. Folea—Noworyta 
3—1, Tompa—Kalweit 3—1 ! Pitică— 
Faludi 3—0. Kim Ciong Sil—Szmid 

3—2, Constantinescu—Pire 3—1 ; simplu 
bărbați, turul l : Kim long Sam—Gan
tner 3—1. Deși cu o pregătire incă insu
ficientă. Gantner a jucat destul de bine. 
De altfel, la dublu bărbați. Gantner 
împreună cu Lauk s-au calificat in 
semifinale. Șandor—John 3—0. Sindea
nu—Chmelik 3—0 ; turul II : Foldi— 
Ciong Kil Hua 3—0, Covaci—Stopa- 
nek 3-2, Sandor—Miko 3-2, Pak Sin 
II—Rozsas 3—2. Rethi—Pleuse 3—0, 
Vecko—Kan Nung Hua 3-0, Cion Doc 
Ci—Korpa 3—2. Sindeanu—Lemke 3—2, 
Sentivani—Harcsar 3—2, Giurgiucă- 
Calinski 3—0.

Competiția continuă astăzi in sala 
Floreasca de la ora 9 și ora 17. După- 
3miază vor avea loc semifinalele de 
simplu bărbați, urmate de cele cinci 
finale.

C. COMARNISCHI

Bogată activitate internațională la lupte
în luna aceasta sportul luptelor are 

o activitate deosebit de bogată. Spor
tivii de la „libere” participă la intîl- 
nirea internațională triunghiulară 
(R.P.R., R.D.G., R.S.S. Ucraineană), la 
Brașov, in zilele de 16 și 17 martie, 
iar cei de la „clasice" pleacă în ziua 
de 15 intr-un turneu în R.S.S. Bielo
rusă și Gruzia. urmind să susțină pri
mele intilniri la Minsk, in zilele de 

| 17 și 19 martie, iar la Tbilisi pe 
! 24 și 25.

în vederea acestor confruntări, lup- 
i tătorii noștri s-au pregătit cu toată 
j seriozitatea. Este cunoscut faptul că 
I in formațiile sovietice de „libere” și

„Inter" a realizat scorul etapei

Ceea ce a caracterizat etapa de 
duminică (a 25-a) au fost, pe de o 
parte, victoriile celor două fruntașe 
Inter și Juventus, iar pe de altă 
parte înfringerea pe teren propriu 
a Bolognei, care se anunța concurent 
la primul loc. Internazionale a reu
șit scorul etapei: 6—0 cu Genoa, după 
o adevărată demonstrație fotbalisti
că, în care spaniolul Suarez a fost 
autorul a 3 goluri. Un alt fotbalist 
„italian", cunoscutul Sivori, a fost 
golgeterul meciului Juventus — La- 
nerossi 2—0. El a înscris ambele 
goluri. In meciul Bologna — Milan 
(1—2), punctele au fost marcate de 
danezul Nielsen și, respectiv, sud- 
americanul Altafini și (în fine!) ita
lianul Rivera. Celelalte rezultate : 
Catania — Napoli 1—0, Fiorentina 
— Spăl 2—0, Mantova — Atalanta 
0—1, Roma — Palermo 2—0, Samp- 
doria —Modena 1—1, Venezia — 
Torino 1—1. Clasamentul: Interna
zionale 37 pct., Juventus 36 pct., Bo
logna 32, Milan 29. Pe ultimele 
locuri: Mantova și Venezia cite 18, 
Palermo 14.

MÎINE : 9 MECIURI INTERNAȚIO
NALE ÎN 4 COMPETIȚII

• Patru dintre jocuri au loc în 
cadrul „sferturilor" Cupei campioni
lor europeni și sînt așteptate cu le
gitim interes, mai ales că este vor
ba și de meciuri-retur: Dukla Pra- 
ga Benfica Lisabona (1—2), Feye- 
noord — Reims (1—0), Dundee — 
Anderlecht (4—1) și Galatasaray — 
Milan (1—3). Numai citind acest 
program și ne putem da seama de 
pasiunea stîrnită de intilniri, dintre 
care se detașează cea de la Praga. 
Va reuși oare Dukla să elimine pe 
deținătoarea Cupei? Iată întrebarea 
care frămîntă cercurile fotbalistice 
europene.

• In „Cupa cupelor" se dispută un 
singur meci: Atletico Madrid — Bo-

1962 a reprezentat pentru sportivi 
jumătatea drumului între... Roma și 
Tokio ! Anul 1963 înseamnă deci 
încă un pas, poate cel mai important, 
pe drumul ce duce spre îndepărtata 
țară a „Soarelui răsare".

Maria Diaconescit, una din „candidatele* 
noastre pentru J. O.

De calitatea muncii de acum, de 
volumul și intensitatea antrenamen
telor, vor depinde rezultatele anului 
olimpic, comportarea și performan
țele reprezentanților noștri pe bazele 
sportive din Tokio.

Preolimpicul 1963 și-a făcut un de
but frumos ! Este drept că pină acum 
n-am avut incă prilejul să publicăm, 
în paginile ziarului, fotografiile spor
tivilor care au luat primele „opțiuni"

„clasice” vor evolua campioni olim
pici și mondiali ca B. Gurevici (de 
patru ori campion mondial), M. Sa- 
hov (campion olimpic), V. Siniavski 
(maestru emerit al sportului, de două 
ori campion mondial), foștii campioni 
mondiali Abazidze și Koridze etc.

Oaspeții care participă la triunghiu
larul de la Brașov vor mai susține și 
ei intilniri după cum urmează : re
prezentativa R.D.G., la Tg. Mureș pe 
data de '9 martie și la Baia Mare pe 
data de 21 cu reprezentativele orașe
lor respective, iar selecționata R.S.S. 
Ucrainene, la Galați și Brăila între 
19 și 21 martie.

tev Plovdiv. Faptul că la Plovdiv 
Atletico a izbutit un rezultat de ega
litate (1—1) îi dă prima șansă în jo
cul de mîine.

• Un meci are loc și în cadrul 
„Cupei orașelor-tirguri": prima ediție 
Bayern Munchen — Dinamo Zagreb.

• în fine, preliminariile Turneului 
U.E.F.A. programează trei întîlnirl: 
Turcia — Grecia (1—2), la Ankara 
(va arbitra C. Nițescu), Belgia — 
Luxemburg (2—0) la Namur și Italia 
— Spania (2—2) la Montecatini Ter- 
mo. Pînă acum s-au calificat pentru 
turneul final (din preliminarii): R.P. 
Ungară, R.F.G. și R.P. Bulgaria. A- 
ceasta din urmă a reușit o perfor
manță frumoasă, eliminînd pe fina
lista ediției 1962, Iugoslavia. Dumi
nică, juniorii bulgari au obținut vic
toria în min. 87 prin golul înscris 
de Penev.

CAMPIONATUL DE FOTBAL 
AL AMERICII DE SUD

LA PAZ 11 (Agerpres).
In campionatul de fotbal al Americii 

de sud, Brazilia a învins cu 1-0 (1-0) 
pe Peru, iar Argentina a dispus cu 4—2 
(2—2) de Columbia. Echipele Boliviei 
și Ecuadorului au terminat la egalitate 
4—4 (2—2).

CONCURSURILE DE SCHI DE LA 
HARRACHOV Șl ZAKOPANE

ÎN ULTIMA ZI a concursului in
ternațional de schi (fond) de la Har- 
rachov, proba masculină pe 30 km a 
fost cîștigată de francezul Mathieau 
cu lh 39'51”. în proba feminină (10 
km) : 1. Bieguna (R.P. Pol.) cu 36'20”. 
Elena Tom (R.P.R.) a ocupat locul 9 
cu 39’30”

AU LUAT SFÎRȘIT concursurile 
memorialului „Bronislav Czech". Ul
timele rezultate : Slalom (m) : 1. Or- 
lewicz (R.P.P.). Marin Focșăneanu a 
ocupat locul 15 Slalom (I) : 1. Kor
bach (Austria). Combinata alpină : 1. 

pentru marea confruntare olimpică, 
dar pentru așa ceva mal avem încă 
suficient timp. Ne aflăm doar la în
ceputul activității, oare se anunță 
a fi cît se poate de interesantă și 
plină de perspective.

începutul l-a constituit, cum era și 
firesc, întocmirea planului de mun
că. Planuri concrete, care țintesc 
locuri cit mai bune pentru sportivii 
noștri, planuri defalcate, pină la ni
velul lucrurilor de amănunt, pe pe
rioade de activitate, pe luni, săptă- 
mîni și chiar zile. O operație migă
loasă, drămuită cu pricepere de cei 
mai buni specialiști ai noștri, care 
planificînd munca, au ținut seamă 
de o sumedenie de lucrai, atingînd 
domenii din cele mai felurite: me
todică, fiziologie, psihologie, pedago
gie, dietetică și încă atîtea altele. 
Aceste planuri au ținut seamă atât 
de experiența acumulată în pregăti
rea efectuată pentru alte mari com
petiții sportive, de condițiile clima
terice specifice Japoniei, cît și de 
data tîrzie (aproape la fel ca cea a 
Melbourne-ului, în 1956) la care sînt 
programate Jocurile Olimpice.

Dar, lucru deosebit de important, 
în întoomirea acestor documente s-a 
ținut seamă de valoarea sportivilor, 
care dintr-un bun început îi reco
mandă pentru lotul inițial, de bază, 
de posibilitățile pe care le au încă 
de a înregistra progrese însemnate.

Recenta plenară a C.O.R. a dezbă
tut planurile de pregătire a lotu
rilor noastre olimpice trasînd sarcini 
concrete in această direcție. Vorbito
rii la plenară au subliniat că, dato
rită sprijinului permanent acordat de 
partid și guvern mișcării noastre de 
cultură fizică și sport. întreaga ac
tivitate de pregătire se poate desfă
șura in cele mai bune condițiuni. 
Tocmai de aceea, este o datorie pa
triotică a fiecărui sportiv, a fiecărui 
antrenor, să muncească cit mai bine, 
astfel ca J. O. din 1964 să însemne o 
nouă treaptă urcată de sportul ro- 
mînesc pe scara valorilor internațio
nale.

De asemenea, s-a subliniat faptul 
că „porțile" loturilor noastre olimpice 
sînt permanent deschise șiî că orice 
tînăr care dovedește aptitudini, o 
pregătire înaltă și rezultate valo
roase poate intra în rîndurile eelor

Echipa R. P. Romine a intrecut 
pe cea a R. P. F. Iugoslavia cu 7-4

(Urmare din pag. I)

iugoslavă era din nou în inferio
ritate numerică Takacs aduce ega- 
larea : 1—1. Pină la sfirșitul re
prizei, noi dominăm în timp ce ju
cătorii iugoslavi se bazează mai 
mult pe contraatacuri destul de 
periculoase, mai ales că echipa noas
tră dovedește slăbiciuni în apărare. 
După pauză echipa romînă joacă 
mai bine și în min. 26 Andrei 
urcă scorul : 2—1 pentru R.P.R. 
După 2 minute, in timp ce noi ju
cam fără Florescu (eliminat pe 2 
minute) iugoslavul Tișler restabileș
te egalitatea : 2—2. In ultimul mi
nut al reprizei, Szabo I trage 
in bară, iar in ultimele secunde An
drei aduce din nou conducerea echi
pei R.P.R. : 3-2.

In repriza a treia, jocul se men
ține egal, dar ritmul este mai scăzut. 
In min.. 53 Florescu înscrie, iar după 
2 minute Szabo I urcă scorul la 5-2. 
Iugoslavii reacționează și in min. 56 
înscriu de două ori prin Fele și Zu- 
pancic : 5-4. Pînă la sfirșitul meciu
lui echipa R.P.R. stăpînește jocul și 
înscrie prin Calamar (min. 57) și 
Szabo I (min. 58, din șut de pena
litate). Jocul a fost condus de arbi
trii Nordlie (Norvegia) și Izotalo (Fin
landa).

Au jucat formațiile :
R.P.Romînă: Crișan (Sofian, Cri- 

șan) — Czaka, Varga, Vakar (Ionescu) 
— Szabo I, Ferenczi, Ionescu (Cala
mar), Takacs, Andrei, Biro, Pană, Ca
lamar (Florescu), Ioanovici.

Iugoslavia : Novac — Brun, Rad- 
nic, Ivo Jan, Trebusak — Tischler,

PE SCURT
Orlewicz (R.P.P.). Gh. Văcaru (R.P.R.) 
s-a clasat pe locul 21.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
LA...

• BASCHET (masculin). Surpriză la 
Tbilisi : Simmenthal Milano — Dinamo 
70—65 (38—37) în „sferturi".

• VOLEI (masculin), sferturi de 
finală : Lokomotiv Praga — TSKA 
Moscova 1—3 (10—15, 16—14, 13—15, 
7—15). 

mai buni dintre cei mai buni spor
tivi ai țării.

Pină la Tokio sportivii noștri vor 
avea ocazia să desfășoare o muncă 
continuă, de cea mai bună calitate. 
Vor avea ocazia, ca la anumite pe
rioade, să dovedească gradul de pre
gătire la care au ajuns, prin parti
ciparea la zeci de competiții interna
ționale. întrecerile cu adversari de 
valoare diferită, ou stiluri de joc 
diferite, pe stadioane de Ia noi și de 
peste hotare, vor fi in măsură să 
arate antrenorilor noștri oe-au făcut 
bine și mai ales ce le rămîne de fă
cut pînă în luna octombrie a anului 
1964. Este un lucru foarte important 
pe care trebuie să-l înțeleagă cît se 
poate de bine, in primul rînd spor
tivii noștri.

Plenara comitetului Olimpic
Domin

Recent a avut loc în Capitală ple
nara Comitetului Olimpic Romîn care 
a analizat activitatea desfășurata în 
anul 1962 și sarcinile cc revin C.O.R. 
pentru anul preolimpic 1963.

Plenara a dezbătut planul de mă
suri privind pregătirea sportivilor din 
loturile olimpice ale tării noastre în 
vederea participării Ia J. 0 din 1964.

Totul trebuie desfășurat în perspec
tivă, ou toată seriozitatea, în așa fel 
ca pînă la Tokio valoarea reprezen
tanților noștri să crească continuu, 
să fie astfel pregătiți pentru a putea 
face față, ©u cel mai mare succes, 
întrecerilor oare se anunță a fi oele 
mai tari din istoria Jocurilor Olim
pice moderne.

Sportivii noștri au posibilitatea ca 
la Tokio să depășească rezultatele pe 
care le-au obținut la Melbourne și 
Roma. Este o obligație de cinste, 
care stă în puterea lor. Pentru a- 
ceasta, vor trebui să muncească în
zecit, să-și ridice pregătirea la ni
velul condițiilor ce le-au fost asi
gurate de statul nostru democrat - 
popular.

Le dorim succes !

Fele, Smolej, Bogo Jan, Klinar, Va- 
lentar, Georgevici, Zupancici, Oblak.

AZI : CEHOSLOVACIA—CANADA
In clasamentul grupei A schim

bările sînt neînsemnate. Fără în
doială că meciurile de azi (Cana
da — Cehoslovacia) și de mîine ne 
vor da o imagine mai clară a 
situației primelor clasate.

Rezultatele de ieri :
GRUPA A : R. F. GERMANĂ— 

FINLANDA 4—4 (2—0. 1—0, 1—4)
Program : azi : U. R.S.S.—R. D.

Germană; Suedia—S.U.A. și Cana
da—Cehoslovacia; mîine : Sue
dia—R. F. Germană și R. D. Ger
mană—Finlanda.

★
In grupa B, în lupta pentru pri

mul loc continuă să fie angrenate 
echipele R. P. Romîne, Elveției, 
Norvegiei și Poloniei.

Rezultatele de ieri : NORVEGIA— 
ANGLIA 9—2 (2—0, 4—1, 3—1).

Program : azi : Norvegia—Iugo
slavia și Polonia—Franța ; mîine : 
Elveția—Polonia, (Echipa țării 
noastre susține ultimele meciuri joi 
cu Franța și sîmbătâ cu Norvegia.

★
în grupa C, Austria poate fi con

siderată, de pe acum, câștigătoarea 
grupei.

Ieri, AUSTRIA—OLANDA 13—2 
(4-1, 5—1, 4—0), Canada — S.U.A. 
10—4 (1-2, 4-1, 5-1) și Elveția—Franța 
5—0 (2—0, 1—0, 2—0).

Program : azi : Austria—Belgia și 
Danemarca—Ungaria ; mîine : Olan
da—Belgia și Danemarca—Bulgaria.

• VOLEI (feminin), sferturi de fi
nală : Dinamo Moscova — Dinamo 
Berlin 3—0 (6, 10, 6).
NOU RECORD MONDIAL LA HAL

TERE
Autor : Anatol Gavrilov (U.R.S.S.) 

de 23 de ani. Performanța : 146,5 kg 
la cat. semigrea, stilul smuls (vechiul 
record : 145 kg, F. Osîpa).
BRUMEL, CAMPION AL MOSCO

VEI LA... LUNGIME
Recordmanul mondial la săritura 

în înălțime, Valeri Brumei, a devenit 
campion al Moscovei la... săritura în 
lungime cu 7,31 m (în sală).
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