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DUPĂ 5 ANI • • •
în anîî regimului

opular, 
uriașă 

mtenit 
radele, 
ilitatea 
ic în domeniul preferat, să de- 
ină constructor de nădejde al 
jcietății noastre noi. 0 deose- 
ită atracție manifestă tineretul 
in patria noastră pentru școlile 
edii cu program special de edu- 
iție fizică.
înființate în toamna anului 

)57, aceste școli pregătesc, în- 
îosebi, tineri dornici să se de- 
ioe muncii de profesor de edu- 
iție fizică, de antrenor. Dar, 
'in structura lor, școlile medii 
1 program special de educație 
[zică dau posibilitate tinerilor 
lisolvenți să-și aleagă și alte 
fofesii. Explicația ? Programa 
lalitică este aceeași cu a școlilor 
edii de cultură generală, cu sin- 
\ira deosebire că elevii au la dis- 
fziție un număr sporit de ore 
P educație fizică. O subliniere: 

și în celelalte școli, de diferite 
rade, prezența elevilor de aci în 
L'tivitatea sportivă este condi- 
Miată de buna lor situație la 
vățătură...
ILr început, cu titlu experimen- 

au fost înființate doar trei 
oii de acest gen: la București, 
imî.foora și Brașov. Rezultatele 
hne obținute au dus la concluzia 
l numărul acestor școli poate 

extins, că tot mai mulți elevi

democrat- 
învățămîntul a cunoscut 
dezvoltare. S-a extins ne- 
rețeaua școlilor de toate 
oferind tineretului posi- 
să se pregătească temei-

Un șpagat la bl mă de nota 10 /... Execută elevele din clasa a XI-a 
a Școlii medii nr. 35 — viitoare gimnaste de performanță — sub 

supravegherea profesoarei Barbara Dumitrescu
Foto: Fr. Templer

sînt dornici ca pe lingă pregăti
rea de cultură generală să do- 
bindească temeinice cunoștințe și 
în ramura sportivă pe care au 
îndrăgit-o. Astfel, în toamna a- 
nului 1953 au luat ființă alte pa
tru școli similare, la Cluj, Rm. 
Vilcea, Galafi și Tg. Mureș, iar 
ulterior încă două — la Iași și 
Craiova. In sfirșit, din toamna a-

La încheierea primei păr(i
campionatului masculin de baschet

Siderurgistul Galați și Steagul roșu Brașov 
departajate de coșaverajul direct

nului 1962. num irul acestor școli 
a ajuns la 10, o dată cu înființa
rea unei școli cu profil asemânl- 
tor la Cimpulung Muscel.

Astăzi, în școlile medii cu pro
gram special de educație fizici 
învață mii de elevi. Ei se pregă
tesc cu toată seriozitatea sub în
drumarea unui larg colectiv de 
profesori și antrenori, mulți dintre 
aceștia fiind maeștri ai sportului. 
Ața se ți ei plică de ce, în cei 
cinci ani care au trecut de la în
ființarea primelor școli de acest 
gen, au ieșit la ireali mulți tineri 
talentafi. m sport. Majoritatea 
dintre aceștia s-au îndreptat, cum 
era ți firesc, către Institutul de 
Cultură Finet sau facultățile de

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P. Romînct
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ÎNCEP CONCURSURILE DE PRIMĂVARĂ ALE SCHIORILOR
Pentru schiori, dar mai ales pentru spectatorii con

cursurilor de schi, începe cea mai frumoasă perioadă a 
activității competiționale. aceea a întrecerilor de primă
vară. De acum înainte, publicul nu va mai indura gerul 
pătrunzător din zilele de iarnă, iar concurenții vor avea 
zăpadă specifică de primăvară. Adică, așa-numita ză
padă „fim“ mai „grea" decit cea din timpul iernii, dar 
care favorizează cursele de mare viteză.

Ce prevede calendarul federației pentru acest ultim 
„act” al sezonului de schi pe anul 1963 ? O activitate 
bogată, desfășurată săptămină de săptămină in cadrul 
unor concursuri cu o veche și frumoasă tradiție. Mai 
apropiat este cel ce va avea Ioc chiar la sfirșitul acestei 
sâptămini, cind cei mai valoroși schiori din întreaga 
țară iși vor disputa intiietatea in cadrul celei de-a II-a 
etape a „Cupei R.P.R." pe echipe, la probe alpine. 
Locul de desfășurarea întrecerilor sint pirtiile din Bu- 
cegi. care vor fi, de altfel, gazda majorității concursu
rilor din această primăvară. Seniorii, senioarele, junio
rii și junioarele se vor întrece Ia slalom special pe u« 
traseu ce va fi amenajat pe Valea 
bocire se va lua startul din Vf.

lui Carp, iar la co- 
Famica, iar sosirea

(Continuare ro pag. a 4-a)
Jon Secui (Garaimânui Bușteni) 
o aeut o comportare excelentă ir» 
tf/ate concursurile de primă im

portanță din acest sezon

Loto: D. Stănculescu

Echipele masculine 
iau încheiat dumi
ri prima parte a 
krecerii lor din ca
rul campionatului 
fii. Surprizele n-au 
psit nici de data 
easta, fapt care a 
Intribuit în mod 
losebit la creșterea 
keresului pentru 
■barele turnee fi- 
|le.
I • Singurele for- 
nfii care mai aveau 
|robleme“ înaintea 
pișului erau Side- 
Irgcslul Galați și 
leagul roșu Bra- 
Ic. Desigur, onoa- 
p de a lupta pen
ii unul din primele 
buri ale clasamen- 
lui general a sti- 
ulat mult ambele 
Ihipe. Și, astfel, 
leare dintre ele 
■ străduit sa ob
lă duminică un re
ntat cit mai bun. 
ILa Brașov, stega- 
I au făcut o par- 
lă excelentă (păcat că s-au 
rv.it de-abia 
rtil ui), învingînd 
btă — una din cele mai bune 
filiații din (ară, Știința Timi- 
pro. Este cea de a doua vio
rie a brașovenilor asupra frun- 
lelor clasamentului, care le 
tea aduce calificarea dorită. 
Ir...
p Și Siderurgistul Galați a în
fiat returul ou o victorie în 
la Farului din
I în deplasare. 
Llarat arbitrul 
Ișeacu, care a 
Itidă, gălățenii 
|ltl însuflețire
I același timp 
Inășescu ne-a

OONSTANTIN ALEXE
TIBEUU STAMA

(Continuare in pag. a 3-a)

Cicliștii cehoslovaci

După prima etapă a campionatului republican de rugbi

88» vor concura ia Oradea

Trei contra unu ! Nosi evict, Gheorghe Va- 
leriu și Nedef barează lui Albu drumul spre, 
coș și clujanul este nevoit să caute un 
partener pentru a-i pasa. Fază din meciul 

Steaua — Știința Cluj
Foto: T. Roibu

Ieri seară a sosit in Ca
pitală lotul de ciclism al R. S. 
Cehoslovace care 6e pregătește 
pentru ..Cursa Păcii”. Delegația 
cuprinde 10 alergători.

Alergătorii cehoslovaci vor 
pleca astăzi la Oradea pentru 
a participa la cîteva întreceri 
de verificare in compania lo
turilor de cicliști ai R.P. Ro
mine și R.P. Ungare. Prima 
întrecere se va desfășura în- 
cepînd de mîine și va dura 
trei zile. După aceasta cicliștii 
din cele trei țâri se vor In- 
tilni in noi concursuri.

Fără a privî cu... indulgență 
unele deficiențe (asupra cărora 
de altfel, vom reveni) apre
ciem ca îmbucurătoare evoluția 
celor 12 formații participante 
la jocurile din prima etapă a 
campionatului republican de 
rugbi. Chiar din start, toate 
echipele au încercat — fi unele 
au reușit Pe deplin 
convingă că actuala 
campionatului se va 
la un nivel calitativ 
In general, echipele au început 
întrecerea mai bine pregătite 
decit anul trecut cind au fost 
necesare cîteva etape de „În
călzire" pentru ca spectatorii si 
se declare satisfăcuți de nive
lul jucătorilor. Ca o remarcă 
generală : au reușit mai bine 
echipele bucureștene care s-au 
prezentat puse la punct in 
ceea ce privește pregătirea fi
zică (Grința Roșie, Unirea,

— să ne 
edifie a 

desfășura 
superior.

Progresul, Gloria, Dinamo), 
spre deosebire de CSMS Iași 
și, în special, de cele două de
butante în categoria A, Rul
mentul Bîrlad și Farul Cons
tanța in ciuda victoriei obți
nute.

Pe linia „încercărilor" reu
șite trebuie să amintim, desi
gur. spectaculozitatea șarjelor 
pe linia de treisferturi a Gri- 
viței Roșii — pe care le dorim 
tot atit de eficace și în întîl- 
nirile mai grele —, tendința 
de joc deschis a Progresului 
in partida cu CSMS Iași, repli
ca viguroasă a Unirii in fața 
căreia Steaua a cîștigat destul 
de greu, și debutul la nivelul 
așteptărilor al consxân țenilor.

Dar, deși ne aflam la în
ceputul campionatului — sau

Spartacbiada de iarnă 
a tineretului in re
giunea Banat

însemoări despre viața 
sportivă a orașului Galați »

D.AN GIBLEȘTEANU

(CowtMMMW m pag. a 4-a)

RETURUL CAMPIONA-
TULUI DE FOTBAL 

A ÎNCEPUT PROMIJĂTOR

Inele aspecte aic pre-

la sfîrșitul re
ia mare

Constanța, pri- 
După cum ne-a 
Constantin Ar- 
condus această 
au luptat cu 

pentru victorie, 
insă, arbitrul 

relatat că în

acest meci formația oonstănțeană 
a evoluat fără convingere, sin
gurii jucători care au luptai cu 
toate forțele pentru echipa lor 
fiind Chencea și Arvinte. Farul 
s-a apărat cu o ,,zonău foarte 
largă, care a permis lui Gone zi 
și P. Vasiliu, jucători cunoscuțt 
pentru buna lor precizie în arun
cările de la semidistanță, să 
acționeze în voie. In plus, for
mația din Constanța nu a bene
ficiat de o conducere tehnică co
respunzătoare» antrenorul Botoș 
fiind depășit în unele momente 
ale partidei.

A. VASILIU

(Continuare in pag. a 7-a)

Mîine, la ora 16,
pe stadionul M23 August0 3 R P
Amatorii de fotbal din Capitală 

au ocazia să asiste mîine după- 
amiază, pe stadionul „23 August", 
cu începere de la ora 16, La un 
joc de fotbal de mare interes : 
Rapid București — Selecționata 
olimpică a R. P. Ungare. Fero
viarii vor alinia cea mai bună 
formație, dornici să obțină un re
zultat cit mai valoros în compa
nia redutabilei formații oaspe.

Despre fotbaliștii maghiari pe 
oare-i vom vedea mîine pe sta
dionul „23 August" ne vorbește 
în rândurile de mai jos cunoscu
tul ziarist maghiar FEKETE PAL:

Htapid-Selecționata olimpică 
Ungare la fotbal

6—I formația Farul din Cons
tanța.

Din lot se desprind cheva in
dividualități pe care mentă să le 
amintim: perechea de mijlocași 
Palotai — Ihasz (care rivalizează 
cu cea a echipei A. Solymossa — 
Sarosi). Înaintașii Farkas și Bene, 
fundașul Novak și portarul Geieț.

Meciul de miercuri cu Rapid 
face parte din cadrul pregătirilor 
în vederea jocului preliminar cu 
Suedia (5 mai) și sperăm ca pu
blicul bucureștean să fie mulțu
mit de evoluția fotbaliștilor ma
ghiari, care deplasează la Bucu
rești următorul lot: Gel ei, Tarka 
(portari). Novak, Marosi. KQrto^si, 
Szepesi (fundași), Palotai. Ihasz, 
Tuschinger, Szini (mijlocași). Mol
nar, Nog radi. Bene, Kuci, Farkas, 
Komora, Nemeș și Du nai n.

ampionatul mondial de hochei s-a încheiat, 
comentariile continuă...

STOCKHOLM (prin telefon de la trimisul 
stru special). — In cercurile sportive din in- 
laga lume și mai ales din Suedia, gazda 
kstei pasionante ediții a campionatului mon- 
kl de hochei pe gheață, continuă cu aprindere 
Inentariile asupra valoroasei performanțe ob- 
l’ite de hocheiștii sovietici care au cîștigat, 
r-un final de campionat de-a dreptul dra- 
itic, titlul de cea mai bună echipă a lumii și 
continentului pe 1963. în legătură cu acest 

Lt, găsim util să informăm pe cititorii noștri 
upra felului cum se alcătuiește clasamentul 
campionatul mondial, atunci cînd echipele se 
ă la egalitate de puncte ca, de pildă, acum 
[re echipele U.R.S.S, și Suediei. In acest caz.

contează golaverajul, care nu se face prin îm
părțire ci prin scădere, dar nu golaverajul total 
ei numai cel realizat între primele cinci clasate; 
In situația în speță, s-a făcut un golaveraj spe
cial al întîlnirilor dintre echipele U.R.S.S., 
Suediei, Canadei, Cehoslovaciei și Finlandei, 
luîndu-se în considerare rezultatele meciurilor 
respective. In aceste condiții, U.R.S.S. a realizat 
14—6 în timp ce Suedia a obținut numai 12—5. 
Prin urmare, hocheiștii sovietici au avut coefi
cientul de -| 8 goluri iar cei suedezi numai -|-7.

CALIN ANTONESCU

(Continuare in <h fi-n).

I

V 
»l 
i

gătiril echipelor de ;Igimnastică

Actualul antrenor al lotului o- 
limpic maghiar, Karoly La leat — 
cunoscut în București din peri
oada în care juca, cu ani in 
urmă, la Ferencvaros — se stră
duiește acum să formeze și să 
omogenizeze o echipă cu frumoa
se perspective. In ciuda condiți
ilor de pregătire dificile din a- 
cest an (terenuri acoperite cu ză
padă, sau desfundate) lotul a de
butat în mod strălucit in primele 
luni ale acestui an. Cu cîteva 
săptăminl în urmă, echipa olim
pică a dispus in mod categoric 
(3—0) de prima reprezentativă a 
Ungariei, a cîștigat cu aoelași 
scor cu echipa de juniori care se 
pregătește pentru Turneul U.E.F.A. 
de la Londra, a învins cu 1—0 și 
4—o formații din categoria B și 
în fine, la Debrețin, a întrecut cu

Rezultatele primului concurs 

il etapei

campionatului republican 

de tenis

fișate a

de masă

FOTBAL PE GLOB
DOPINGUL .XANCERUL-

Lotul echipei olimpice a R.P. Ungare, care evoluează mîine în Capitală
(luterfotQ M.Ț.I, Budapesta)



însemnări despre viaja . sportivă 
a orașului Galați

port de pe malul stîng 
se schimbă din toate 

vedere, trăind o a doua 
: durate impunătoare edi-

Bătrînul 
al Dunării, 
punctele de ’ 
tinerețe. Sint .
ficii economice, sociale și culturale. 
Blocuri noi, elegante, moderne și con
fortabile dau o față nouă orașului. 
Viața pulsează din plin. Bineînțeles 
că nici sportul nu a rămas în afara 
preocupărilor harnicilor constructori 
ai socialismului din această 1—— 
tate.

Intr-un birou de proiectare 
ză recordmana mondială de 
tism Angela Năstase. Voleibaliștii gă- 
lățeni au o frumoasă comportare în 
campionatul categoriei A, iar bac- 
chetbaliștii de la Siderurgistul au 
înregistrat, pe teren propriu, victorii 
în serie, in fața unora dintre cele 
mai bune formații ale țării. Iubitorii 
de sport din Galați se mindresc, pe 
bună dreptate, cu boxeri ca Ștefan 
Cojan, Vasile Bogoi și luptători ca 
Ion Popescu, Vladimir Hrehoretz ce 
se numără printre 
ramuri sportive.

locali-

lucrea- 
parașu-

frunt-așii acestor

O .LARGA BAZA DE MASE...

în urmă sportul 
prin

Nu cu mulți ani 
gălățean era reprezentat doar 
boxerii șl luptătorii săi. Celelalte ra
muri sportive erau prezente la ma
rile competiții doar prin... „figuranți", 
care, firește obțineau rezultate cu to
tul nesâtiSfăcătoare. Conduse și în
drumate de către partid, organele și 
organizațiile UCFS din oraș au de
pus și depun o susținută muncă de 
cuprindere a maselor largi de oameni 
ai munci, a întregului tineret, in acti
vitatea Sportivă. Avînd în centrul 
preocupărilor această importantă sar
cină trasată in documentele Confe
rinței pe țară a UCFS, activiștii spor
tivi din Galați au reușit să 
importante realizări pe linia 
larizării activității sportive in 
maselor de oameni ai muncii, 
la ora actuală, gimnastica in produc
ție este, introdusă in 22 de întreprin
deri și instituții, fiind practicată de 
15 000 de oameni ai muncii, sub con
ducerea a 444 de instructori volun
tari. Cele mai bune rezultate au fost 
obținute de către consiliile asocia
țiilor Ancora S.N.G., Uzina mecanică, 
I.S.C.L.. _11 Iunie", Brateșul. 
Șantierul naval Galați (as. 
gimnasta-a in producție este 
cată de către întreaga masă 
riaților. Există insă asociații 
talosport. Textila ITG,

obțină 
popu- 
rindul 

Astfel,

; Linia ascendentă a muncii desfășu- 
s rate în acest domeniu poate fi evi- 
t dențiată și printr-o succintă pretzen- 
. tare a situației clasificărilor. In aso

ciațiile sportive gălățene activează in 
prezent 5 maeștri ai sportului, 98 de 
sportivi de categoria I, 283 de cate- 

; goria a II-a, 982 de a IlI-a și 488 
t de juniori.
i Aceste cifre sint, in bună măsură, 
. rodul activității desfășurate in cadrul 

secțiilor pe ramură de sport ale clu
bului orășenesc. Munca birourilor de 

. secție s-a îmbunătățit simțitor. Pla- 

. nurile de muncă sint întocmite judi- 
1 cios iar controlul îndeplinirii lor se 

efectuează la timp. Aceeași preocu
pare există și pentru îndeplinirea ca
lendarelor respective și a obiective- 

. lor propuse. Remarcăm activitatea bi
rourilor secțiilor de baschet (secretar 

, Baru Ovanezian), box (președinte 
’ Gheorghe Petrescu), lupte (președinte 

Gheorghe Conciu) și altele.
Sint rezultate valoroase și meritul 

’ este al tuturor celor care au con
tribuit la realizarea lor. Făcind însă 
un bilanț al activității sportive de 
performanță din. Galați nu putem să 
nu semnalăm și o serie de scăderi. 
Două ramuri sportive importante ca 
gimnastica și atletismul continuă să 
bată pasul pe loc. Munca depusă, re
zultatele obținute nu 6e ridică încă 
la nivelul sarcinilor trasate de docu
mentele Conferinței pe țară a UCFS. 
Boxul — sport cu tradiție în orașul 
Galați — nu mai are in ultimii ani 
o bază de mase care să-i asigure 
o creștere continuă. Cei 5 boxeri se
lecționați in loturile R.P.R., în ulti
mul an, constituie un rezultat me
diocru față de trecut. Aceasta cu a- 
tît mai mult cu cit în Galați există 
7 antrenori de box. Lipsuri mai exis
tă și in ceea ce privește canotajul, 
sport în care cu 5—6 ani în urmă 
Galațlul a dat mulți componenți ai 
loturilor republicane. Astăzi condițiile 
sint mai bune decit atunci, dar re
zultatele sint mai slabe. Aceasta pen
tru faptul că, creșterea și promova
rea elementului tînăr nu se află în 
preocupările specialiștilor din acest 
domeniu.

Fără îndoială că in munca orga
nelor și organizațiilor sportive din 
orașul Galați mai 
cune. Ele trebuie 
pentru a se găsi 
nicei lor lichidări, 
activității sportive 
gistreze o creștere 
{iilor create.

sint și alte la- 
analizate temeinic 
posibilitatea grab- 
Astfel, ca nivelul 
gălățene să Înce
pe măsura coodl-

VALENTIN PAUNESCU

înainte. Sfat, Textila, Viitorul, 
Combinatul școlar etc. 

alte asociații — Dunăreană, 
I, Arta II, Progresul, Nâvo- 
Texlila, ITG, TrerfiloruJ șau

La 
Ancora) 

practi- 
a sala- 
ca Me>-

Dunăreana, 
ICOR și ICSMG. unde această acti
vitate nu se bucură de atenția cuve
nită. Consiliile asociațiilor de aci nu 
au pornit la treabă decit jduse de 
mină" de către organele superioare. 

Campionatul asociației sportive, for
mă importantă de atragere și angre
nare in practicarea sistematică și 
permanentă a sportului, este organi
zat în 48 de asociații, cuprinzind in 
întreceri peste 16 000 de tineri și 
tinere.

Sint asociații care se ocupă îndea
proape de realizarea acestei sarcini. 
De exemplu asociațiile sportive An
cora,
Meseriașul,

în
Arta 
dul,
Tractorul — campionatul asociației se 
dispută la voia intimplării sau nu se 
dispută deloc. Este necesar să spu
nem că, activiștii consiliului clubului 
orășenesc Galați n-au dus o mun
că susținută - în cadrul acestor aso
ciații, pentru a le determina să or
ganizeze întreceri Ia mai multe ra
muri sportive. De altfel, în ultimele 
10 luni biroul C.S.O. n-a analizat 
niciodată felul in care se desfășoară 
aceste campionate.

Ca o concluzie, subliniem faptul 
că, față de anii trecuți, activitatea 
sportivă de mase in orașul Galați a 
făcut importanți pași înainte, 
zent in cele 71 de asociații 
din această localitate sint 
35 700 de membri ai UCFS.

In pre- 
sportive 
cuprinși

UN REZULTAT AL DEZVOLTĂRII
activ it Ații sportive de mase

Numai prin această prismă pot fi 
privite rezultatele bune obținute pe 
linia creșterii calitative a sportului 
de performanță gălățean. Astăzi, în 
Galați, extstă 158 de secții afiliate în 
care activează 2150 de sportivi legi
timați.
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Spartachiada. de iarnă a tineretului in regiunea Banat

Pe marginea unei mari competiții de mase
Spartachiada de iarnă a stîrnit un 

deosebit interes în rindurile tinere
tului din orașele și satele regiunii 
Banat. Edificator în acest sens 
este faptul că întrecerile aces
tei mari competiții de mase s-au 
desfășurat in toate cele 681 de asocia
ții sportive, cuprinzind peste 200.000 
de participant!. Făcind un „clasament” 
al sporturilor care s-au bucurat de cea 
mai mare popularitate în frunte este 
șahul cu 38.368 de concurenți și concu
rente, urmat de gimnastică (24.880), 
tenis de masă (22.805), tir (19.199), 
cros (17.761), trintă (9.427) etc.

întrecerile Spartachiadei de iarnă a 
tineretului au contribuit de asemenea

la întărirea organizatorică a multor 
asociații sportive din regiunea Banat, 
constituind în același timp un bun 
prilej de îmbunătățire a activității 
pe care o desfășoară organele și 
organizațiile sportive bănățene. Ca 
rezultat al unei atente munci de per
spectivă, desfășurată de activiștii 
sportivi din consiliile raionale UCFS 
și din asociații in această perioadă 
s-au creat 50 de noi secții, pe ramură 
de sport, au fost afiliate la federațiile 
de specialitate 17 secții, 331 de tineri 
au intrat în rindurile sportivilor legi
timați, iar 295 au obținut normele 
prevăzute in regulamentul de clasifi
care sportivă.
- Aceste rezultate sint urmarea inten
sei munci desfășurate, a unor inițiative 
prețioase. Astfel, în prima etapă — de 
mase — a Spartachiadei sportivii 
fruntași, antrenorii, profesorii de 
educație fizică și instructorii ob
ștești și-au adus din Plin contri
buția la pregătirea concurenților, la 
organizarea și desfășurarea întrece
rilor. Antrenorii și luptătorii fruntași 
din Luaoj s-au deplasat in diferite co. 
mune și au contribuit la inițierea unui 
mare număr de tineri in sportul trîn- 
telor. Această inițiativă de a organiza
— cu ajutorul sportivilor fruntași și 
al antrenorilor — învățarea primelor 
noțiuni de sport a avut un larg ră
sunet. Clubul sportiv orășenesc din 
Arad a mobilizat 35 de profesori de 
educație fizică, 25 de antrenori și 
185 de instructori obștești care au aju
tat efectiv asociațiile sportive orășe
nești și sătești la organizarea între
cerilor Spartachiadei de iarnă. Un re

zultat direct al acestei munci este că 
în competițiile organizate în raionul 
Arad au fost cuprinși un mare număr 
de tineri și tinere. Numai la gimnas
tică au luat parte 6.000 de concurenți 
dintre caire 2853 de fete.

Comisia raională de organizare a 
Spartachiadei de la Caransebeș a 
înființat 5 centre de învățare a schiu
lui. Sute de tineri și tinere din raionul 
Caransebeș au putut învăța astfel să 
schieze și faptul acesta le-a produs o 
reală bucurie. Centrele au funcționat 
la Caransebeș (80 de băieți și fete 
au învățat să schieze sub îndrumarea 
instructorului N. Olarul, Oțelul Roșu, 
Bucova, Borlova și Teregova. Acti
viștii sportivi din raionul Caransebeș 
au acordat aceeași atenție și organi
zării etapei a Il-a a Spartachiadei de 
iarnă. Pot fi evidențiate centrele de 
întreceri de la Armeniș, Turnu Rueni, 
Oțelul Roșii și Delinești. La centrul 
din Delinești. de pildă, deși au fost 
programate doar două asociații, con
cursurile de tenis de masă, cros, 
gimnastică, trintă, haltere, tir și șah 
au fost foarte animate. Cele două 
asociații (Drum de fier 
și Pogonișul 
prezentat 
gătiți ea 
(tir), N. 
prezentat 
asociației

Cu prilejul Spartachiadei de iarnă, 
în raionul Orșova au devenit membri 
ai UCFS încă 335 de tineri și tinere. 
Competițiile sportive 
zon vor găsi aici în 
secții pe ramură de

Nici reșițenii nu
prejos. Organul UCFS 
îndeplinirea planului de activitate pe 
angrenarea unui mare număr 
activiști obștești. Sarcinile au 
judicios repartizate și rezultatele n-au 
intîrziat să se arate. Astfel, in prima 
etapă a competiției au fost vrezenți

cum sint Hala nouă, Motoare Diesel, 
Furnale, Motoare electrice, Utilaj me
canic etc.

în sfîrșit trebuie să vorbim și despre 
unele aspecte pozitive remarcate cu 
prilejul desfășurării Spartachiadei de 
iarnă din orașul Timișoara. Aici a 
fost introdusă activitatea sportivă in 
cadrul programului ce se desfășoară 
la „joile tineretului școlar”, au fost 
organizate serbări sportive in asociații, 
au fost inițiate concursuri ,,Cine Știe 
cîștigâ’’ pe tema Spartachiadei etc.

Toate acestea sint succese demne 
de remarcat care fac cinste activiștilor 
sportivi din regiunea Banat. Dar cu 
prilejul desfășurării competițiilor au 
ieșit la iveală și unele lacune. Așa 
de pildă în „clasamentul” neoficial al 
participării tineretului la ramurile 
sportive programate de Spartachiadă 
lipsesc de pe primul plan sporturile 
specifice sezonului de iarnă : schiul, 
patinajul.

Campionii raionului Gherla
Sportivii din raionul Gherla, cali

ficați pentru etapa a treia a Sparta
chiadei de iarnă a tineretului, s-au 
întrecut duminică intr-un cadru fes
tiv pentru cucerirea titlului de cam
pioni raionali.

Iată campionii raionului Gherla la 
Spartachiadă. Gimnastică fete — echi
pa asociației Lumina Gherla (pregă- 

J ". E. Pin tea), băieți -
(prof. Juliana Conț) : 
fete — Elisabeth Raț 
băieți — E. Șchwei- 
cros, fete — Rod tea

tită de prof. 
Viitorul Gherla 
tenis de masa,
(C.I.L. Gherla), 
tzer (Lumina) ;
Ciclon (Lumina), băieți — M. Lungu 
(Lumina); trintă, categ. 55*  kg. —

Blum (Lumina), categ. 61 kg - A. 
Teodor (C.I.L.). 68 kg — A. Acfolodi 
(C.LL.), 76 kg — G. Cernea (Flacăra 
Fizeșu Gbeilii) ; haltere, categ. 55 kg 
—A. Teodor (C.I.L.), 65 kg — I. Pintea 
(Lumina). 75 kg - f. Bălcău (C.I.L.) : 
tir, fete — Maria Moldovan (Șc. me
die nr. 1 Gherla), băieți — S. Ballo 
(Flacăra) ; concurs de orientare tu
ristică, fete — echipa asociației Lu
mina Gherla (Sanda Fodor și Ana 
Maior), băieți — Flacăra Fizeșu Gher

(P. Bora și I. Bora) ; șah, fete 
Doina Mureșan (C.LL.), băieți ■ — 
Longrojan (Someșul Gherla).

O. GLJU — coresp.

fțuminică dimineața, tn pădurea, Băneasa 25 de echipe de orientare tu
ristică, reprezentind cluburile Flacăra ("raionul 30 Decembrie), Gloria (1 Mai) 
și Știința, Ș-au întrecut in faza' ti'lTl-a a Spartachiadei.

în fotografie, un „echipaj* al clubului Flacăra primește ultimele indicații 
de... orientare înainte de a intra pe traseu.

Foto: N. Tokacek-corcsp.

Delinești 
Zorlențiul Mare) au 

în concurs sportivi bine pre- 
I. Dinu (cros), V. Penescu 
Franz (șah) etc. Bine s-a 
și echipa de gimnastică a 
sportive Drum de fier. ©

din actualul se- 
activitate încă 8 
sport.
s-au lăsat mai 

și-a axat

la start 19.000 de participant. Pentru 
munca desfășurată in organizarea și 
desfășurarea întrecerilor Spartachiadei 
de iarnă merită a fi evidențiați acti- 

P. Pop, V. Pokorski, 
Orz, Eva Fătu, N. Tă- 
La reușita întrecerilor 
faptul că consiliul clu-

viștii obștești 
P. Bojincă, V. 
nașe și alții, 
a contribuit și 
bului orășenesc a analizat periodic 
stadiul de îndeplinire a sarcinilor, tri- 
mițind — acolo unde se sesiza că treaba 
nu merge prea bine — antrenori și 
instructori pentru a ajuta efectiv la 
pregătirea concurenților, organizarea 
și desfășurarea întrecerilor. Cu mult 
simț de răspundere au muncit și ac
tiviștii sportivi obștești din cadrul com
binatului. Dintre inițiativele care s-au 
luat aici amintim : confecționarea a 
trei haltere simple și organizarea in- 
trecerilor la locul de muncă, imediat 
după încheierea programului de pro
ducție. Aceste inițiative s-au extins 
și in alte asociații sportive ale C.M.R.

Este evident faptul că multe dintre 
asociațiile sportive bănățene au mers 
pe linia organizării acelor întreceri care 
dau mai puțină „bătaie de cap”, cum 
sint: șahul, tenisul de masă etc. In ma
joritatea asociațiilor sportive din între
prinderi nu au fost organizate competi
ții de gimnastică, cifra de participant 
amintită reflectînd de fapt activitatea 
elevilor din această ramură sportivă. 
Sint lucruri care nu trebuie să 
scape în viitor activiștilor din re
giunea Banat. De altfel ca și faptul 
că într-o serie de asociații sportive ca 
Furnirul Deta, Olimpia Reșița, Mi
nerul Anina, UCMMA Bocșa si cele 
din comunele Toager, Fizeș, Gera ș.a. 
competițiile s-au desfășurat la un 
nivel foarte scăzut angrenind doar o 
parte infimă din numărul membrilor 
UCFS. In aceeași situație se află și 
asociațiile sportive timișorene F. Z. 
Banatul, Bega (unde au participat 
doar 6 concurente deși majoritatea sa- 
lariaților este formată din femei.’- 
Gloria și altele. ’!

Aceste lipsuri ca și altele sem
nalate pe parcursul competiției vor 
trebui să fie analizate de către comi
sia regională de organizare a Sparta
chiadei și împreună cu conșiliul re
gional UCFS să găsească cele mai 
eficiente căi de

de 
Și

înlăturare.
★
seamă realizate în 

desfășurarea Sparta-
Succesele 

organizarea 
chiadei de iarnă a tineretului trebuie 
să constituie un stimulent pentru con
siliile raionale UCFS și asociațiile 
sportive din regiunea Banat in munca 
de îndeplinire a sarcinii trasate de 
partid și 
aceea de 
largi de 
tineretul, 
fizice.

guvern mișcării sportive, 
a cuprinde mase tot mai 
oameni ai muncii, întreg 
in practicarea exercițiilor

TOMA RABȘAN

PASIUNE - ENTUZIASM - TINEREJE
Pe invitație scria : „Vă rugăm să 

luați parte la întrecerile etapei a 
doua a Spartachiadei de iarnă a ti
neretului ce vor avea loc în ziua de 
10 martie 1963, orele 9 dimineața, la 

cultural 
comuna

baza sportivă a căminului 
„Dimitrie Bolintineanu“ din 
Bolintin Vale”.

La orele 9 dimineața, cu 
primită, eram la baza sportivă a că
minului cultural. Numeroși sportivi 
din comunele Stoenești, Florești, Poe- 
nari, Malul Spart, Bolintin Deal, de 
la " S.M.T.-Ciorogîrla 
sportivii-gazde, 
pentru a se

invitația

și, bineînțeles, 
erau deja pregătiți 

întrece în pasionante 
concursuri de tir, cros, șaht haltere, 
tenis de masă, trintă și‘ gimnastică.

Peste citeva minute, pasiunea, en
tuziasmul și tinerețea aveau 
spună cuv intui.

Primii au intrat ■■ în concurs 
lorii de tenis de masă. Disputa 
foarte aprigă. Pină la urmă 
pregătire a lui Vacile Dobrișan, de 
la asociația sportivă Flacăra—Bolin
tin Vale și-a spus cuvintul. El a cu
cerit dreptul de a participa la faza 
raională 
apoi 
cinci 
s-au 
fete, 
lificat utemista Dorina Ivașcu de la 
asociația sportivă Știința a școlii 
medii mixte Bolintin Vale. La băieți, 
a cîștigat N. Dumitrescu de la ace
eași asociație.

să-și

jucă- 
a fost 

buna

a competiției. Au urmat 
in întrecere șahiștii- La cele 
mese cu pătrățele albe și negre 
disputat partide interesante. La 
pentru etapa următoare s-a ca-

La celelalte probe au ieșit câștigă
tori : la cros utemistul V. Florescu 
(Știința Bolintin Vale); la tir Gh. 
Stanciu (Recolta Stoenești); la halte
re : G. Dobre, V. Coca și P. Colindea- 
ță toți de la asociația sportivă Știinta 
Bolintin Vale.

La gimnastică, s-a impus încă de 
la început echipa asociației Știința 
din comuna organizatoare. Frumoase
le ei exerciții au fost mult apreciata 
de spectatori. Merită să fie eviden
țiați profesorii de educație fizică 
Teodora Popescu și Paul Dumitriu. 
care s-au ocupat cu multă pasiu
ne de pregătirea acestor gimnaști.

La sfirșitul acestor interesante 
treceri sportive ciștigățărilor li s-au 
înminat diplome, Intr-un cadru festiv, 
după care președintele Sfatului popu
lar al comunei Bolintin Vale, tov. 
Ștefan Dincă, a urat participanților 
la Spartachiadă noi succese în munca 
lor de zi cu zi ji in activitatea spor
tivă-

A fost o întrecere frumoasă ir. 
care s-a pus multă pasiune și entu
ziasm tineresc.

Aș fi regretat mult dacă n-aș ft 
fost prezent la această frumoasă ma
nifestație sportivă. Asemenea invi
tații doresc 
te...

Asemenea
să primesc cit mai mul-

ION
activist

PROTOPOPESCU 
cultural în comuna 

Bolintin Vale



(Urmare din pag. I)

DUPĂ 5 ANI
ație fizică ale institutelor pedago- 

Bineînțeles, cei care au manifestat 
tații către alte domenii, au „vizat44 
tuele politehnice și universitățile, 
irîndu-se astăzi, în cele mai multe 
ri, printre studenții fruntași. Aceasta 
tnstrează cu prisosință cit de temei- 
este pregătirea ce li se asigură ele- 
în aceste școli, faptul că aici învă- 

a și sportul se îmbină armonios, că 
înt predate elevilor cu aceeași corn
iță — și mai ales exigență — ca în 
re școală de cultură generală.

★
prilejul împlinirii a 5 ani de la 

ițarea școlilor medii cu program 
al de educație fizică — ne propu
să prezentăm unele aspecte din acti
va școlii medii nr. 35, una din cele 
. vîrstnice școli de acest gen.
înd create, încă de la început, con- 
excelente de pregătire, elevii de la 
au fost

ri numele printre învingători în cele 
^importante competiții rezervate șco- 
[r, juniorilor. La drept vorbind, n-a 
^t competiție republicană școlară 
Campionat republican de juniori în 
reprezentanții acestei școli să nu 

fie printre partieipanți, printre în- 
tori. 0 statistică simplă nc arată 
phipele școlii medii nr. 35 au cu- 

de trei ori, titlul de campioană 
licană școlară la gimnastică fete, 
louă ori la volei băieți și o dată 
imnastică băieți. De asemenea, la 
fonatele republicane ale „liceelor 
îve“, echipele acestei școli au cu- 
toate titlurile la gimnastică (băieți 
te) și atletism (juniori mici —

băieți și fete), iar baschetbaliștii 
în două rînduri campioni. Elevii 
dețin, de asemenea, un număr de 10 re
corduri republicane de juniori la atle
tism.

De-a lungul anilor, din rîndul elevilor 
de la „35“ s-au ridicat multe elemente

au 
de

fost 
aici

Cu o bună „carte de vizită* se pre
zintă și gimnastica. In cadrul școlii au 
activat sportive ca Ana Mârgineanu, Ma
riana Ilie și Elena Tutan, componente 
ale loturilor republicane de senioare și 
tineret, Cristina Andriță, Juliana J*odo- 
reanu și Gh. Condovici. Printre sporti
vii care duc mai departe tradiția gimnas-

| Izometria-un mijloc nou 
de dezvoltare a forței

I

în măgură să-șî înscrie

Doi dintre tinerii care fac cinste nu 
lui nostru de performantă:

numai școlii medii nr. 35, ci și sporth- 
atleta Gabriela Kădukscu și patinatorul Vlad 

Patraulea...

de perspectivă pentru sportul nostru de 
performanță. In atletism, de pildă, una 
din actualele eleve ale școlii, Gabriela 
Radulescu, deține recordul republican 
de junioare cat. a Il-a cu o performanță 
de 5,74 m. în rîndul atleților de frunte 
ai școlii s-au numărat (sau se numără) 
Mihaela Popescu-Dridea, maestră a spor
tului, Iau Scoda, Șerban Bălăceam», Ma- 
tia Ijac etc.

rima fază a campionatului republican
masculin la spada și floreta

a nou sala de sport a Universi- 
a fost gazda unor întreceri la 

lă — prima fază a campionatu- 
epublican masculin la spadă șl 
tă categoria a Il-a, I și maeștri, 
mbele probe majoritatea trăgăto- 

s-au prezentat slab pregătiți, 
ptind, în bună parte, felul cum 
iuncit ei în perioada pregătitoare 
timpul iernii. De exemplu, la 
ta întrecerile au fost pline d« 
)rize“. O serie de spadasini 
ași ca : maestrul sportului Cou- 
n Stelian (Steaua), Râzvan Do

ta (Steaua), Mircea Fornino 
ua), Teodor Sîrbulescu (Știința), 
r Teodorescu (Știința) nu au 
1 să se califice pentru finală ! 
păți de această comportare se 
sportivii, care după aproape 3 
Ide pregătire vin neantrenați pe 
ă. Oare au uitat antrenorii șt 
Ivii de ședința lărgită a F.R.S.

n 
probă deficitară pe viitor trebuie să 
facă o cotitură însemnată in ceea 
ce privește pregătirea ? Hotărirea 
F.R.S. prevedea chiar înființarea unor 
centre de antrenament pentru această 
probă. Dar ce s-a făcut

in care s-a arătat că spada fiind

pină acum ?
(E. D.)

Dan Ionescu 
Nicolae Ma-

Clasament spadă: 1.
(Steaua) 4 v. (d.b.); 2.
rinescu (Steaua) 4 v. (d.b.); 3. Ștefan

4. Hristu U- 
; 5. Dan Ni 
Paul Dumi-

Toth (Știința) 3 v. ; 
chiardopol (Steaua) 2 
colae (Știința) 1 v. ; 
trescu (Steaua) 1 v.

Clasament floretă : 
(Știința) 
(Știința) 
(Steaua) 
(Steaua)
ua) 1 v.;
0 v.

v.
6.

1. A ti la Csipler 
5 v. ; 2. Tănase Mureșanu 
4 v. ; 3. Sorin Poenaru
3 v.; 4. Ionel Drimbi

2 v.; 5. Iosif Zilahy (Ste*-
6. Mihai Țiu (A.BS.SJ

tîcii în ?roală se află surorile Zoia și 
Rodi ca Știrba, f.ucia Chiriță, Petre Mi- 
haitic. Nicolae Her ha ș.a.

Tabelul cu elevii care au adus cinste 
școlii cuprinde însă multe file. Să amin* 
lim cîteva num«* : Crisfiua Patraulea, 
campioană republicană la patinaj artis* 
tic, lolanda lazăr. campioană de ju
nioare la călărie, /. Stănescu. Al. Pop. 
Gh. Stoica, component ai loturilor re
publicane de juniori sau tinerel la bas
chet. Mihaela Klahre. campioană de ju
nioare la tenis de c»mp. Marius larga, 
din lotul de voki tineret.

.Multi dintre tinerii enuinerați mai sus 
sint sludenfi. Ei practică, în continuare, 
sportul pe care l-au îndrăgit încă de pe 
băncile școlii, realizmd pași însemnați 
pe treptele măiestriei sportive. Deseori, 
ei sînt chemați să reprezinte culorile pa
triei. Cu toții se străduiesc să obțină 
rezultate remarcabile la învățătură și 
sport, să devină oameni cu o pregătire 
multilaterală.

Despre felul cum colectivul cadrelor 
didactice de la „35* se preocupă de 
pregătirea elevilor, am găsit cu cale să 
redăm cuvintele unei sportive fruntașe, 
gimnasta Ana Mărgineanu : „Datorez 
școlii medii nr. 35 pe care am absolvit-o, 
faptul că am rămas credincioasă gimnas
ticii. Aici mi s-au cristalizat cunoștințe 
temeinice în domeniul acestei frumoase 
rumuri sportive și tot aici am făcut 
primii pași spre măiestrie. Mai mult, 
școala mi-a creat posibilități să-mi îm
bogățesc necontenit cultura generală 
Profesori bine pregătiți, cu mult simț 
pedagogic, m-au ajutat să învăț temeinic, 
să trec cu bine examenul de maturitate 
Astăzi sînt studentă la Institutul peda
gogic și faptul că mă bucur de aprecieri 
este și rodul muncii însuflețite desfă
șurate de către profesorii de la „35“...

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Găsisem o altă echipă 
(Secret: cu „condiții* plus) 
Am luat geamantanul in pripă 
Și ptn-la Suceai a m-am dus

Aici, locuiam la o gazdă 
(Drăguți fi-amabili foc...) 
Spera si mă deie pe brazdă 
Dar n-a reușit mai de loc.

I
I

'alada voleibalistului călător
(După G,

twNt, se duc ca o clipă 
6or săptămânile trec, 

sănătoasă echipă
J iau geamantanul și plec !

știu orașul spre oare 
k cu sacoșa acum. 
\știu că „oferta* mai mare 
mmnâ continuu la drum).

lat la „O felul* o vară, 
leduri frumoase făceam !) 
im imparabil... afară 

„imparabil" blocam.

Topirceanu)

Ia 17

O viată nu uit tntilnirea 
(La .Semănătoarea* acum) 
Cfnd i-am bătut pe „Unirea

f mă tinea antrenorul
tam la serviri etnd vroiam). 
•r făcea pontatorul
'e cind o întindeam...

Țineam in picioare tribuna 
(Serveam cu efect uimitor !) 
Dar n-am împlinit bine luna 
Si iată-mă iar călător...

. pe o vreme ploioasă 
at iar sacoșa cu mine.

„perspectivă* frumoasă 
ă echipă... (E bine?).

O. cum se ruga antrenorul !
(Și-o fată ce-avea mult lipici)
Să stau, să nu schimb decorul
(Dar nu mi prea plăcea la servici...).

Sim/eam ci m-apasă pere/ii 
Eu sini jucător cHitor. 
$i-n scurtul popas al vieții 
p reau multe schimbări de di

Aveam nu serviâ mai 
(.Condi/ii' » Credeam 
Itnr iar am plecat mai 
De teamă să na mi fixes...

.•parte' 
ci rises ! ) 
departe

• ★.
Trec and, se duc ca o clipă 
Și-n xbor săptămânile trec, 
Rămîi
Că-mî

sănătoasă echipă 
Î9u geamantanul și plec !

r

SEVER SAITA 
jucător de rolei...

februarie 1962 la „Oțelul*, Ia 7 
septembrie 1962 la „Semănătoarea*, la 
22 noiembrie 1962 la „Fulgerul* Suceava, 
la 10 ianuarie 1963 la „Confecția* Bucu
rești, la...

i.. .
pt. conf.

VASILE TOFAN
(după un material trimis 
corespondentul nostru Aurel 

Crișan)

de

NICU ALEXE efortul inițial, o
candidat în științe pedagogice duoe doar instan-

-----------  taneu prin poziția 
în care încordarea muschiulară ar 
avea efectul cel mai mare.

•Aceasta ne conduce la presupune
rea că fiecare efort izometric (static) 
este de 6’*—10“, va avea un efect e- 
gal cu zeci sau chiar sute de con
tracții izotonice (dinamice). Practic, 
rezultă că efectuarea eforturilor izo
metrice timp de 10', în care se in
clud și pauzele absolut necesare, va 
înlocui antrenamentul obositor și 
plictisitor ou greutăți desfășurat timp 
de o oră.

A limita însă fundamentarea fizio
logică a efortului izometric doar la 
procesele petrecute la nivelul substra
tului biologic și chiar biochimic al 
mușchiului și a neglija mecanismele 
care se produc în scoarța cerebrală, 
credem că este mai mult decît o 
scăpare din vedere. Noi presupunem 
că efortul izometric angajează centri 
motori în mod diferit — mai activ și 
mai susținut — decît cel izotonic. 
Aceasta determină de fapt și diferen
ța de timp și de efect pe care o rea
lizează în favoarea lui, aplicarea re
gimului izometric.

Dar să lăsăm fiziologilor dreptul 
și competența să dea explicația care 
se cuvine fenomenului respectiv. Noi 
să ne oprim asupra aspectului peda
gogic al folosirii lui.

Exercițiile izometrice se pot executa 
folosind inventar adecvat sau fără 
aparate speciale. în practică se fo
losesc :

— exerciții în doi cu rezistență 
reciprocă.

— exerciții individuale cu folosi
rea în. calitate de rezistență a unor 
obiecte fixe, sau o rezistență reci
procă efectuată prin apăsarea unei 
părți a corpului asupra alteia: de 
exemplu pentru întărirea bicepsului 
și tricepșului — apăsarea alternativă 
cu o mină pe antebrațul celeilalte 
indoite din cot sub un unghi de 90°; 
pentru întărirea mușchilor pectorali 
— apăsarea reciprocă a brațelor cu 
palmele față în față, în dreptul piep
tului.

Obiectele care pot fi folosite pen
tru efectuarea unor astfel de exer
ciții și care »>nt foarte accesibile 
sint: fringhia, bastoane, peretele, ben
zile de cauciuc etc.

Dar se folosesc și aparate special 
confecționate pentru realizarea efor
tului izometric :

— bare introduse într-un cadru a- 
daptabil pentru diferite talii în care 
încordarea se produce apăsînd 
brațele sau umerii.

— bara cu discuri așezată pe 
fixator mobil anexat la oei
stîlpi verticali de susținere. Aparatul 
prezintă avantaje pentru că el per
mite efectuarea efortului și în regim 
izotonic și izometric. După ridicarea 
succesivă de cîteva ori a barei 
greutăți intre cele două orificii 
filatorului, deci după un efort 
namic, Se menține bara la limita
perioară a acestuia cîteva secunde 
(6—10). Aparatul permite să se a- 
dauge greutății suplimentare, creînd 
astfel rezistența pe care efortul sta
tic al sportivului trebuie s-o învingă.

Pentru o folosire largă se reco
mandă un complex de 5—6 exerciții 
executate cu o încordare aproape de 
maximum, 
6—10 sec., 
săptămină.
izometric 
de 14‘/i

Sint autori 
singur minut- 
bile și relativ 
voltării forței,
ții sau momente, se includ următoa
rele exerciții: împinsul, tragerile, g<‘- 
nottexiunile, îndoirea brațelor din. 
coate, anincările la bara fixă etc. 
Toate aceste exerciții au o fază ia 
care »e aplică forță, încordare, pen
tru învingerea rezistenței. De exem
plu :

— 3 exerciții pentru împins bara 
la nivelul ’ bărbiei, a creștetului și 10 
cm sub nivelul maxim la care poate 
fi ridicată bara.

— 3 exerciții pentru tras bara 1* 
nivelul genunchilor, a centurii abdo
minale și apoi a sternului

— 3 genoflexiuni cu picioarele 
doite din genunchi sub un unghi 
90°.

Aceste exerciții au un caracter 
largă aplicabilitate în practică spor
tivă pentru dezvoltarea forței în ge
neral.

poziție nemiș- 
împotriva for- 
mușchii nu se 
se lucrează încă 

izometric. (Ambele 
origină greacă — 
presiune egală, iar 
egală). Deci, efort 

care
mușchiului, iar

Se vorbește tot 
mai mult despre 
izometrie — me
todă nouă de dezvoltarea forței.

Dar ce este izometria, cane sînt 
particularitățile sale, cind, cit și cum 
se aplică — iată întrebări care apar 
pe măsură ce zgomotul crește în 
jurul numelui ei. Se impun, așadar, 
unele lămuriri necesare înțelegerii 
teoretice corecte a problemei și a- 
plicării ei practice.

Este cunoscut că lucrul muschiular 
se poate realiza în diferite regimuri.

Cînd pentru învingerea rezistenței, 
capetele fascicolei mușchiulare se a- 
propie, iar el se îngroașe și se scur
tează, se realizează un lucru dinamic 
sau izotonic. Ridicarea și coborîrea 
halterei, reprezintă de pildă, un e- 
xercițiu izotonic.

Atunci însă cînd îndoim puțin bra
țele din articulația cotului și men
ținem haltera într-o 
cată, acționind deci 
ței de gravitate, iar 
scurtează, spunem 
regim static, sau 
denumiri sînt de 
izotonie înseamnă 
izometrie, măsură
izometric înseamnă contracția 
nu schimbă poziția 
obiectul aaupra căruia se aplică for
ța respectivă, râmîne nemișcat.

Căutarea febrilă a unor noi mij
loace de impulsionare a dinamicii 
performantelor sportive, a scos din 
raftul „vechiturilor” metoda izome- 
trică. Pentru că ea nu este chiar 
atit de nouă. Doar agitația din ju
rul ei este de dată relativ recentă.

încă din anul 1920 o experiență 
Intr-un laborator de fiziologie dove
dea efectul ei. Una din labele unei 
broaște a fost legată, iar cealaltă lă
sată liberă, și, evident, s-a mișcat 
in voie. După un timp s-a constatat 
că mușchiul labei legate (care a 
fost supus contracțiilor statice, broas
ca încercind instinctiv eliberarea ei) 
s-a dezvoltat simțitor. Această ex
periență a permis să se tragă con; 
cluzia că există posibilitatea de dez
voltare a grupelor mușchiulare și 
fără executarea mișcărilor. Dar re
zultatul ei n-a pătruns în pracVca 
sportivă decît mult mai tîrziu. Poate 
pentru că era prea simplă în con
ținutul său, sau primitivă, cum se 
exprima cu regret un ziarist străin.

După 1950, oamenii de știință ajung 
însă la concluzia unitară asupra va
lorii acestor contracții. Constatînd 
chiar superioritatea lor — față de 
cele dinamice.

Experimentul efectuat in 1963 era 
și mai convingător. O grupă care a 
lucrat după sistemul izometric timp 
de 2 luni, cu o durată a lecției de 
10 minute și repetată de două ori 
într-un ciclu săptăminal. a înregis
trat o creștere mai mare a forței 
decit grupa de control, care a avut 
aproximativ o valoare egală, dar a 
lucrat cu exerciții izometrice. cu in- 
greuieri tot cu două lecții de 30 de 
minute

Se încearcă să se dea și o expli
cație cauzelor dezvoltării forței cu 
ajutorul contracțiilor statice. Deoare
ce execuțiile izometrice se bazează 
pe principiul aplicării eforturilor fără 
mișcare, mușchiul care lucrează su
porți nd încordarea pină aproape de 
maximum, rămine nemișcat și
s? scurtează. In acest fel, toată ener
gia mușchiului care lucrează timp 
relativ îndelungat sub același unghi, 
se consumă datorită contracției (in- 
oordării) și nu se pierde in mișcare. 
Cu alte cuvinte. lucrul izometric 
condiționează o mai mare încordate 
mușchiulară decit in contracția in 
care mușchiul scurtindu-se, are posi
bilitatea să efectueze învingerea re- 
.zistenții- cu- ajutorul mișcării. încor
darea statică provoacă un lucru mai 
activ al celulelor mușchiulare, tap’ 

Icate contribuie la intensificarea creș
terii lor și, in ultima analiză,- la 
mărirea volumului și forței mușchiu- 
lare.

Evident că fiecare încordare mus- 
chiulară produsă in regim izometric I realizează în condiții mai favorabile 
efectuarea efortului muschiular. La 
aceasta contribuie pe de o parte, în
tinderea optimă a mușchiului, iar pe 
de altă parte, alegerea celui mai bun I unghi sub care se efectuează con
tracția.,

In cazul lucrului izotonic aseme
nea condiții favorabile sînt de scur- 

Ită durată. Greutatea fiind ridicată 
repede — specific efortului izotonic 
— inerția care îi este transmisă de

nu

I
I

I111

cu

un 
doi

cu 
ale 
di- 
su-

care să dureze, fiecare 
și repetate de 5—6 ori pe 
Practic se obține lucru 

efectiv, în acest interval
2 secunde.

care recomandă „un 
pe zi cu efecte vizi- 
imediate asupra dez- 

în cadrul acestor lec-

>z

în
de

de
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In completarea cronicilor de
(itcvâ concluzii pc marginea campionatelor de patinaj artistic
Dacă spectatorul ocazional, care a 

asistat acum 4—5 ani la una din fi
nalele desfășurate pe gheața artifi
cială a patinoarului „23 August", ar 
fi venit și la ultimele întreceri ale ac
tualelor campionate republicane, ar

Deși ore numai 6 ani, Beatrice Huștiu 
s-a afirmat in actualul sezon ca o ou- 
lentică speranță, lat-o executind o figură 
dificilă la demonstrația de închidere a 
campionatelor.

maghiară și de alți ziariști străini. La 
nivelul Elenei Moiș se prezintă Cris
tina Patraulea și Crenguța Cumbari, 
iar Gabriela Manta, Letiția Păcurariu, 
Marinela Ciubucă, Sabina “ 
Cristina Oană, 
Georgescu Beatrice 
pe urmele ei.

Damian,
Aurica Ion, Liliana 

Huștiu etc. merg

LIPSĂ DE BĂIEȚI 1

pus această între- 
rîndurile de mai 
numele nici unui

Probabil că v-ați 
bare pentru că în 
sus nu am amintit 
băiat. Din păcate, la băieți nu putem 
face remarcări ca la fete, cu toate că 
și unii și alții au avut la dispoziție 
condiții egale de pregătire. Să nu cre
deți insă că băieții nu au fost tot 
atît de sîrguincioși la antrenamente. 
N. Belu, St. Moldovan, S. Dragoș, R. 
Ionescu, M. Stoenescu și alții au pro
gresat mult. Altceva s-a întîmplat. 
Antrenorii și instructorii nu s-au pre
ocupat în egală măsură de atragerea 
băieților în practicarea patinajului. 
De aceea am ajuns In situația ca N. 
Belu și R. Ionescu să nu aibă în con
curs adversari la categoriile respec
tive.

BINE LA „LIBERE", INSUFICIENT 
LA FIGURILE DE ȘCOALA

TIMIȘOARA. — C.F.R.—Tractorul Bra
șov (j) 0—3: Oaspetele — bune în linia 
a II-a ca și in atac, iar gazdele ne- 
oniogenizate și lipsite de concentrare 
în momentele mai importante. — Știin
ța — Dinamo Oraș Dr. P. Groza (m) 
3—2: se putea încheia și cu 3—0, dacă 
Știința acționa mai atent în setul III 
și nu greșea mult în apărare (...8—5, 
8—12, 11—12, 11—15). S-an remarcat: 
Coste și lordache de la Știința și Za- 
molo de la oaspeți. (I. lOANA-coresp.).

CONSTANȚA. — Farul — Știința 
Cluj (f) 3—1: de la Farul, foarte 
bune în atac Maria Danielescu și Elisa- 
beta Goloșie. (E. PETRE-coresp.). —

4.
5.
6.

7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
4. 
».
8.

(3) Progresul București
(7) Știința Galați
(6) Minerul Explorări 

Baia Mare 
C.S.M.S. Iași 
C.S.M. Cluj

Seria a

(5) 
(8)

(1) Dinamo 
(4) Petrolul 
(2) Dinamo

(5)
(6)
(3)
(7)
(8)

n-a
București 
Ploiești 
Oraș 

Dr. P. Groza 
Tractorul Brașov 
Știința Timișoara 
Farul Constanța 
Fulgerul Suceava 
Olimpia MJ.U. Buc.

CAMPIONATUL FEMININ

11
11

5
5

e
6

24:23
19:24

16
16

11
9

11 1 10 12:32
4
5

7
4

15
14
12

11
11

10
6

1
5

32:11
19:24

21
17

10
10
11
11
11
11

24:15
23:17
24:24
21:23
15:29
16:31

16
16
16
16
14
13

Seria I

Farul — Tractorul Brașov (m) 2—3: 1. (1) Dinamo București 11 11 0 33: 3 22
după două seturi cîștigate de Farul, 2. (2) Știința Cluj 11 9 2 28: 9 20
combativitatea atacului brașovean 3. (3) Farul Constanța 11 8 3 25:13 19
(Szocs, Fieraru, Chinzeriuc) a fost ho- ■w. (4) Progresul București 11 5 6 18:25 16
tărîtoare. De la gazde s-au remarcat 5. (6) C. P. București 11 4 7 19:24 15
Ciocănel și Vasiliu. Foarte bun arbi- 4. (5) Voința Craiova 11 3 8 15:24 14
trajul prestat de bucureșteanul Ion Ar- 7. (7) Partizanul roșu
meanu. (Ch. GOLDENBERG-coresp.). Brașov 11 3 8 12:24 14

8. (8) Voința București 11 1 10 7:31 12
CLUJ. — C.S.M. — C.S.M. Sibiu

(f) 3—2: un meci de valoare mediocră Seria a II-a
fî un arbitraj foarte slab — Florin 1. (1) Rapid București 11 10 1 32: 6 21
Bor» din Baia Mare — care a nemul 2. (2) C.S.M. Sibiu 11 7 4 27:17 18
țumit ambele echipe. S-au remarcat: 3. <3) Știința București 11 7 4 26:18 18
Domnica Costîc, Viorica Suciu de la 4. (4) C.S.M. Cluj 11 7 4 24:21 18
clujence. Viorica Mirion și Ileana Ro 5. (6) Voința M. Ciuc 11 5 0 19:25 16
man de h C.S.M. Sibiu. (ȘT. TAMAȘ- 6. (7> Tractorul Brașov 11 4 7 20:22 15
corcsp.). 7. (5) Metalul București 11 4 7 18:27 15

8. (8) C.F.R. Timișoara 11 0 11 3:33 11
M. CIUC. — Voința — 

rești (f) 3—1: joc de

FLACĂRA ROȘIE A CÎȘTIGAT 
„CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI"
Sîmbătă și duminică s-a desfășur 

în sala Giulești penultima etapă a ii 
trecerilor finale în „Cupa Orașul 
București".

în competiția feminină, Flacăra r 
șie (fostă Olimpia) și Sănătatea e 
cîștigat ușor (3—0) la IPROMET ț 
respectiv, la Voința, trofeul pus în j< 
fiind cucerit de Flacăra roșie. Ia 
clasamentul final :
1. Flacăra roșie
2. Sănătatea
3. Aurora
4. IPROMET
5. Voința

»
8
*
*
*

1
1
6
3
S

fi rămas, pur și simplu, uimit. De ce? 
Pentru că pe gheață nu ar mai fi 
văzut doar 11—12 concurenți (și aceș
tia cu vechi state în patinaj) ci o 
puzderie de fete șl băieți, 
du-i s-ar fi întrebat cu 
„De unde a apărut această 
talentațl patinatori?", 
avem de-acum o „școală" 
artistic care a dat primele

IN PRAGUL MATURITĂȚII...
Specialiștii prezențl în tribunele pa

tinoarului „23 August" au fost în una
nimitate de părere 
noastre merg cu pași 
turitate. Elena Moiș, 
vlrstă de 11 ani, care 
pioană la senioare, a 
zele publicului de peste 
ticipînd Ia demonstrația 
a campionatelor europene, desfășurate 
acum o lună la Budapesta, mica noas
tră campioană a fost elogiată de presa

Și, privin- 
slguranță: 
pleiadă de 
Răspunsul: 
de patinaj 
cadre.

că „speranțele" 
siguri spre ma
de
a
Și

exemplu, în 
devenit cam- 
cules aplau- 
hotare. Par- 
de închidere

Toți patinatorii care au evoluat în 
cadrul finalei ne-au îneîntat privirile 
cu un repertoriu variat, cu sărituri 
și piruete cu care ne impresionau 
acum 2—3 ani patinatorii străini. Un 
singur lucru le putem obiecta tinerilor 
noștri sportivi $1 anume că nu toți au 
reușit să-și prezinte programul pe o 
muzică bine aleasă. La figurile de 
școală insă, majoritatea finaliștilor 
s-au arătat deficitari. Această defi
ciență este cu atît mai gravă cu cit 
e bine știut că exercițiile obligatorii 
au o mare importanță în concurs, că 
posedindu-le temeinic sportivul poate 
progresa cu o mai mare ușurință și 
la „libere-. Iată de ce antrenorii șl 
instructorii trebuie să lucreze cu elevii 
lor mai mult la figurile de școală. In 
perioada de vară, care nu trebuie să 
constituie o vacanță, patinatorii se pot 
perfecționa în săli, pentru ca la înce
perea viitorului sezon să cunoască 
perfect diferitele figuri.

Metalul Bucii- 
, . .. bună calitate,

în setul II (15—17), Metalul a condus 
pină la 14, in setul 111 (17—15) pină 
la 13, iar în ultimul (15—12) a con
dus Voința, cu II—2, a egalat Metalul 
la 11, de unde apoi s-au distanțat lo
calnicele, din echipa cărora s-au 
denfiat Eva Dorgo și Margareta 
ban. De la Metalul — Alexandrina 
zan. (BELLA SEBOK-coresp.).

7
7 
2 
3 
0 

INTÎLNIRILE MASCULINE 
FICATORII: locurile 3—4. Confecția 
Electronica 3—1 (8—15; 15—12: 15— 
15—4); locurile 13—14. ICECHIM 
GlobusȚ-Frlgul 3—2 (15—8; 13—1
10—15; 15—6; 15—11); locurile 15— 
Vulcan — M.T.Tc. 1—3 (4—15; 5—1 
15—11; 5—15).

ÎN A DOUA PARTE A FINAL 
MASCULINE : Aurora — Semăna 
rea 3—1 (15—13; 8—15; 16—14; 15—1

Meci frumos. Setul III a fost de 
dreptul dramatic și în același tin 
momentul psihologic al jocului, 
care egalitatea a fost consemnată 
mai puțin de șapte ori. A cîști 
Aurora, datorită mai ales eficacită 
atacului. Cum între finaliste pri 
meci a fost cîștigat de Semănătoar 
pentru cucerirea trofeului e necesar 
se mai joace o partidă, sîmbătă s 
duminică.

22: 5 
22:10 
12:18 
12:18

2:24
CAL

TR. IOANIȚESCU

evi- 
Șor- 
Che-

CAI.AȚI. — Știința — Minerul 
plorări B. Mare (m) 3—0-. meci 
istoric, încheiat în 45 de minute.

Ia învingători: Iorga și
SCIIENKMAN-corespJ.

mai buni de 
Vilsan. (A.

Încep concursurile de primdvard
(Urmare din pag. 2)

va fi ceva mai jos de Hotelul Alpin 
de la Cota 1400.

In prima etapă a „Cupei R.P.R.", 
disputată in a treia decadă a lunii 
ianuarie, primele locuri au fost cu
cerite 
Marin 
neanu 
Gohn, 
nu și

de Gh. Bălan, llona Micloș, 
Focșeneanu și Liliana Focșe- 
la slalom uriaș și de Kurt 
Ilona Micloș, Marin Focșenea- 
Constanța Măzgăreanu la sla-

Buletinul zăpezii
ninsorile căzute 

au menținut în

Ex- 
lără
Cei

PLOIEȘTI
Suceaia (m ): 
rezistență decit în setul II (16—11). 
Sau eviden|iat: Manta, Joja și C. Po
pescu de la Petrolul, Udiștcanu și Ruja 
de la Fulgerul. (M. POPESCU și 
CH. APOSTOLESCL corcsp ).

-— Petrolul — Fulgerul
3—0: oaspeții n-au opus

★
Clasamentele In campionatele catego

riei A, după jocurile de duminică:
CAMPIONATUL MASCULIN

Seria I

V remea rece și 
săptămina trecută 
zona de munte un strat apreciabil de 
zăpadă, care avea in dimineața zilei 
de 18 martie următoarele grosimi ■ 
Predeal 19 cm. Sinaia (Cota 15001 
53 cm, Fundata 40 cm, Ceahlău 26 cm, 
Rarău 54 cm, Băișoara 54 cm, Semenic 
100 cm, Țarcu-Godeanu 100 cm, Pa
ring 39 cm, Păltiniș 15 cm, Ctmpeni 
22 cm. De menționat că pe văi și în 
căldările alpine, stratul de 
este mult mai gros.

lom 
pe 
această primă „repriză 
de la Dinamo Brașov, care au tota
lizat 131 puncte, ei fiind urmați de 
selecționatele
171 p, Steagul roșu Brașov 189 p, 
Carpațî Sinaia 192 p. Luceafărul — 
Casa Ofițerilor Brașov 252 p. Voința 
Sinaia 265 p, Petroșeni 294 p, Sibiu 
298 p. Casa Ofițerilor Brașov 328 p 
și Cluj 352 p.

în continuarea sezonului de pri
măvară, specialiștii 
vor concura pentru 
pioni republicani la 
31 martie), „Cupa 
(6-7 aprilie). „Cupa Federației' 

aprilie), „Trofeul Valea Cerbului" 
aprilie). „Cupa Bilea" (în Făgăraș. 

11—12 mai) și „Cupa Valea Albă" 
iunie).

special, 
echipe,

Cit privește întrecerea 
ea a fost ciștigată in 

de schiorii

Caraimanul Bușteni

zăpadă

In zilele următoare, timpul 
încălzi simțitor, temperatura 
peste zero grade, chiar și in 
alpină, 
mele 
noros 
formă

se va 
ureînd 

zona 
Pri- 

mull 
sub 
mai

de lapo- 
1600 m. 
va bate 
va face

1. (1)
2. <2»
3. (4)

Știința Cluj 
Rapid București 
Steaua București

10
10
11

9
8
i

1 
t 
t

2S:1S 
28:10 
21:19

1»
18
IC

13 
(28 
la 
(24

probelor alpine 
titlurile de cam- 
juniorl (29, 30 și 
Valea lui Carp" 

(12-

Cerul va fi variabil în 
zile, apoi va fi mai 
și vor cădea precipitații 
de ploaie la altitudini

mici de 1600 m și sub formă 
viță și ninsoare mai sus de 
Vîntul se va intensifica și 
din S-V. Stratul de zăpadă
crustă groasă și va începe să se to
pească masiv. Există mare pericol de 
«valanșe. în văi, zăpada se va men
ține încă multă vreme.

SPORTUL POPULAR
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A. ZAMFIRESCU-coresp

Foto: V. Bageac

iubitorii de volei din Cimpia 
au trecut la atragerea mai 
tineretului in procesul de in
și pe urmă la jocuri cu alte 
Astfel, au evoluat pe rind

categ. A, după 
nu ! La sugestia 

la altă formulă : 
să joace în eta-

Jucătoarele de la Flacăra roșie, ciștigătoarele „Cupei orașului București 
(sus, de la stingă la dreapta : Maria Preda, Mariana Roșu, Maria Dini 
Elena Florescu ; jos : Constanța Mirea, Maria Budișteanu — căpitana echi 

pel— Adela Roșea) și conducătorul lor tehnic, instructorul voluntar 
M, Marian

lin sport îndrăgit la Cimpia Turzii: voleiul
Turzii

mereu mai mulți. Pentru a- 
se cer însă inițiative. Una 

primele a fost... sala. E vor- 
frumoasa sală, pe care munci-

Voleiul iși are și la Cimpia 
slujitorii săi. Puțini, deocamdată, dar 
entuziaști. Și din entuziasm ei vor 
să fie 
ceasta 
dintre 
ba de
torii din Cîmpia Turzii au ridicat-o 
in anii regimului nostru. După care, 
în curind, mîndra sală de la clubul 
din Cimpia Turzii, a inceput a-i găz
dui și pe voleibaliști. Muncitorii i-au 
făcut sălii program indată după inau
gurarea din august 1962 și s-au aș
ternut la lucru. Așa au inceput in

toamna trecută și antrenamentele 
secției de volei.

Apoi, .
Turzii 
largă a 
struire 
echipe, 
echipele fruntașe din cat. A Știința 
Cluj, Dinamo Oraș Dr. Petru Groza, 
Minerul Explorări B. Mare și Fulge
rul Suceava. Aceasta insă, pină a in
ceput campionatul 
aceea... nimic. Dar 
cuiva, s-a recurs 
„Echipele care pin

„încercări1' realizate și altele... ratate!
(Urmare din pag. 2)

poate tocmai din această cauză — 
se cuvine să reliefăm și „încercări
le”... ratate, deficiențele pe care do
rim să nu Ie mai consemnăm în 
etapele viitoare. Surprinzător, ieșenii 
au practicat un joc incilcit, lipsit de 
orientare tactică, de 
impiedicindu-i și pe 
greșul) să deschidă 
viitoarea evoluție a 
intilnirea cu Gloria — ne va dovedi 
că valoarea adevărată a echipei este 
alta decit cea arătată duminică. Nici 
Dinamo n-a reușit să ofere suporteri
lor satisfacția unei victorii in prima 
etapă a campionatului, intr-o partidă 
in care teoretic avea prima șansă. 
De multe ori, in trecut, dinamoviștii 
nc-au incintat prin spectaculozitatea 
acțiunilor inițiate îndeosebi pe linia 
de treisferturi, prin fantezie și cursi
vitate. Duminică, echipa s-a prezen-

spectaculozitate 
adversari (Pro

rociri. Poate că 
ieșenilor — in

tat insă sub posibilități. Dinamoviștii 
au jucat numai pe... jumătate cu trei- 
sferturile și nu au fructificat valoa
rea reală a acestui compartiment. 
Așteptăm de la Dinamo București o 
substanțială îmbunătățire a jocului, 
partide de calitate și de bun nivel 
tehnic. Primă evoluție nu a fost con
vingătoare in acest sens. Știința Cluj 
—Știința Petroșeni se anunța un meci 
foarte disputat și, în parte, cele 
două formații au reușit să ofere 
un spectacol plăcut. Ceea ce a dez
amăgit insă a fost resemnarea totală 
cu care a jucat Știința Petroșeni (este 
drept cu o formație în curs de omo
genizare), „mulțumirea"
părăsit terenul pentru că 
la un scor strins.

Citeva rinduri despre 
La Constanța. Cluj și in 
București, jocurile au fost conduse 
bine. Foarte utilă inițiativa federației 
de specialitate de a programa și ar-

cu care a 
a pierdut

arbitraje, 
parte in

bitri din provincie. Rămine încă ca 
aceștia să manifeste mai multă preo
cupare pentru pregătirea lor, pentru 
calitatea arbitrajelor pe care le pres
tează. Âceasta, pentru că. de exem
plu, la jocul Grivița Roșie—Rulmen
tul Bîrlad (arbitru ’ Epure din Bra
șov) aU abundat deciziile eronate care 
au dua nu numai la stinjeniree bunei 
desfășurări a jocului dar șl la ener
varea jucătorilor ambelor echipe (ceea 
ce nu justifică, desigur, vociferările 
repetate ale birlădenflor).

Sint ctteva' constaturi dttpă reintil- 
nirea cu echipele de categorie A, 
după această primă evoluție care 
— in ciuda unor deficiențe — a subli
niat seriozitatea muncii de pregătire 
desfășurate in perioada lunilor de 
iarnă, perspectivele care există în 
prezent pentru ca meciurile de rugbl 
să fie caracterizate, de io o etapă la 
alta mai mult, de spectaculozitate și 
nivel tehnic ridicat.

I

pele de campionat, duminica, la 
cinii din Cluj, nu s-ar putea o 
și la Cimpia Turzii ? Să încerc 
a-i invita !•

Primit au răspuns la apel voi 
baliștii de la Steaua, dar, din cai 
programării jocului oficial din C 
duminică după-amiază, ei nu au pu 
da curs invitației. Cind insă, o s 
tămînă după aceea, jucătorii de
Progresul București au avut de em 
nut Ia Cluj jocul cu C.S.M. vin 
și duminică Pe cel cu Știința, sîm 
tă ei au venit la Cimpia Turzii. 
intilnirea a împlinit întrutotul d< 
deratele propagandistice: a ump 
sala pină la refuz, spectatorii a: 
tind la valoroasa demonstrație ofei 
cu dărnicie de echipa bucure?te 
condusă de antrenorul Nicolae S 
Localnicii au vibrat în plus de fer 
rea rfștigărli unul set în fața u 
echipe atît de puternice și au pl< 
apoi din sală cuceriți deplin de vo 
Partida terminată eu 3—1 pen 
Progresul (15-3, 15-13, 8-15, 15-8), ! 
ilustrat cimpenilor forța de joc a. 
Palade și a lui Ghertinișan, subt 
tățile și dantelăriile lui Cherebețit 
ale lui Ganciu, oferindu-le totot 
satisfacțiile jocului bun prestat in 
chipa locală de Măgureanu, Bruck 
that, Lepăduș și Grama. Iar n< 
valoarea întîlnirii și replica c 
bucureștenilor de gazde ne-a dat < 
titudinea că in curind vom auzi d 
gur mai multe despre voleibaliștii 
Cîmpia Turzii ! Și in același t 
ne-a făcut să ne gindim incă o r, 
mai mult, cit de folositoare sini 
ce bună propagandă pot aduce ■ 
voltării în mase a voleiului asem< 
vizite ale echipelor noastre frunț

DINU NICOLAI
antrenor



Returul campionatului a început promițător
Iubitorii fotbalului au reintrat in at

mosfera de campionat...
Au reînceput așteptările înfrigurate ale 

meciurilor duminicale, emoțiile pentru 
echipa favorită, discuțiile nesftrșite asu
pra cutărei sau cutărei faze, asupra cla
samentului...

Cum a fost prima etapă a returului ?
In general, promițătoare. Ba, dacă 

ne referim la pregătirea fizică a echipe
lor, putem înscrie in dreptul său cali
ficativul „bine". S-a jucat in ritm sus
ținut, aproape fără excepție, în toate 
cele șase orașe care au găzduit jocuri 
duminică. Ne-am putut convinge de a- 
cest lucru in București și ni l-au con
firmat observatorii jocurilor din țară. 
Ctt despre aspectul tehnico-tactic, el 
nu poate fi notat declt cu un „satis
făcător". Condițiile atmosferice tn care 
s-au pregătit cele mai multe dintre echi
pe tșî spun deocamdată cuvîntul. Ex
cepție au făcut formațiile care s-au an
trenat în turnee peste hotare (Dinamo 
București, Steaua. Petrolul) și care și-au 
întrecut adversarii din prima etapă mul
țumită unei pregătiri mai complete. Se 
aștepta, pe această linie, mai mult și 
de la Progresul, dar aici se pare că 
este vorba mai mult de o problemă de 
mobilizare a jucătorilor dectt de insu
ficiența condițiilor de pregătire, de 
care — într-un interviu acordat nu de 
mult ziarului nostru — antrenorul echi
pei se declara mulțumit.

îmbucurător este și felul în care, tn 
această primă etapă, fotbaliștii au res
pectat atît disciplina de joc (încadrarea 
In directivele date de antrenori și tn 
sistemele alese) ctt și pe cea de com
portare. Intr-adevăr, etapa a 15-a s-a 
caracterizat prin întreceri purtate cu 
dirzenie dar tn limitele unei sportivi
tăți pe care ne-am bucurat s-o consem
năm mereu de-acum înainte. La fel ca 
și media valorică bună a arbitrajelor..

Ctt despre așezarea tn teren, se pare 
că cele mai multe echipe se conving 
de superioritatea lui 1—4—2—4, care 
apare ca un „leit-motiv" al cronicilor 
noastre. Au jucat cu trei fundași numai 
Crișana și Steagul roșu, In timp ce 
•Steaua a încercat In timpul jocului am
bele variante.

Beferindu-ne la rezultatele propriu-zise 
■— care sînt, în general, normale — reți
nem ca remarcabile victoriile la scor ale 
lui Dinamo București, Petrolul și 
U.T.A., precum și punctul prețios ob
ținut tn deplasare de cele două Știin
țe, cu atît mai valoros cu cil a fost 
„scos" de la echipe din „periferia" 
clasamentului. Și, pentru că a venit vor
ba de clasament, vom consemna rea
pariția unui fenomen aproape constant

Pregătirile echipelor 
de categorie B continuă

în fotbalul nostru, în ultimii ani: Di
namo București și Steaua, din nou tn 
frunte, în luptă directă pentru titlu. Plu
tonul „urmăritorilor" este însă, destul 
de aproape și cei doi „evadați" aruncă, 
deocamdată, priviri temătoare tn urmă...

RADU URZICEANU

EXTREMELE AU FOST 
NEGLIJATE

In meciul de la Brașov au evoluat 
duminică patru extreme care de alitea 
ori ne-au făcut dovada calităților lor. 
Hașoti, Haidu, Năsturescu și Kraus 
sînt jucători lalenlați. înzestrați cu 
viteza atît de necesară celor care poartă 
pe tricouri numerele 7 și 11. Iată de 
ce așteptam ca cele două echipe să-și 
impună jocul prin folosirea acestor ju
cători, prin desfășurarea unui joc sim
plu, cu deschideri lungi pe extreme, cu 
schimbarea direcției de joc de pe o 
parte pe alta a terenului.

Dar nu s-a înlîmplat așa. Cele două 
echipe, cu apărări întărite cu stoperi 
dublați, timp de 30 de minute au stal 
îngrămădite" la mijlocul terenului, 
unde erau prinse parcă într-un clește. 
Și în acest timp extremele erau pur și 
simplu uitate de colegii lor. Cu excep
ția lui Haidu, toți ceilalți și mai ales 
Hașoti — în prima repriză — aproape 
că nici nu au jucat. De aici a început 
părăsirea postului, îngrămădirea pe cen
tra unde veneau cu regularitate pasele. 
In legătură cu contribuția extremelor 
la finalizarea acțiunilor tn acest med 
e grăitor faptul că cei patru înaintași 
au șutat în tot cursul meciului doar 
de trei ori 'a poartă (Kraus de două 
ori și Năsturescu o dată). Extremele 
de la Steagul roșu n-au șutat de loc 
spre gol.

Bapidul a venit la Brașov cu intenția 
vădită de a scoate un meci nul și ca 
atare s-a îngrijit mai mult de apărare. 
Nu ne explicăm insă jocul extrem de 
prudent al localnicilor. Această echipă, 
în care atacul e punctul forte, juca de 
parcă V convenea un rezultat egal, în 
loc să se preocupe de realizarea unor 
acțiuni ofensive, variate Doar in prima 
parte a reprizei a doua jocul s-a mai 
„aerisit", atunci cind extremele au în
ceput să fie folosite, cind Haidu și 
Năsturescu ridicau tribunele in picioare 
prin cursele lor spectaculoase. De fapt 
golurile sînt rezultatul unor asemenea 
acțiuni și de aceea jocul extremelor 
nu trebuie neglijat așa cum s-a intim 
plat duminică la Brașov, indiferent de 
formula in care joacă vreo echipă.

C. ALEXE

BUNA ORIENTARE TACTICA 
LA ARĂDENI

firul ierbii” (alternînd acțiunile de 
la o extremă la alta) iar celor două 
vîrfuri (Sasu și Țîrlea) să se miște 
mult, dezorganizînd astfel apărarea 
adversă. Jucătorii au respectat întoc
mai aceste, sarcini și rezultatul a 
confirmat justețea tacticii aplicate de 
U.T.A. Textiliștii au reușit să desfă
șoare nu numai un joc spectaculos, 
dar și foarte eficace.

★
In timpul jocului, la un moment 

dat, Coman blochează balonul prin- 
tr-un salt curajos în picioarele lui 
Dinuletscu. între timp, îi căzuse șapca. 
Jucătorul constănțean în loc să-și 
vadă de treabă, supărat că nu i-a 
reușit acțiunea, a tras cu piciorul în 
șapca lui Coman. Un gest reprobat 
de spectatori. Reversul medaliei : sto
perul arădean Capaș, de cîte ori co
mitea vreo infracțiune, ridica mîna 
în semn că iși recunoaște vina, ușu- 
rînd astfel sarcina arbitrului. A fost 
aplaudat la scenă deschisă pentru 
gesturile sale sportive.

Poziție corectă, șut precis. Iată-l pe 
Vasile Anghel, noul echipier al Petrolu
lui, deschizînd scorul pentru formația 

sa

Foto: I. Mihăică
Pe Petschovski l-am cunoscut ca 

un bun tehnician, dar mai puțin ex
perimentat — ca antrenor — în pro
bleme de tactică. Iată însă că fostul 
jucător internațional a reușit dumi
nică să aplice o tactică adecvată ca
lităților jucătorilor săi și foarte ne
convenabilă adversarilor. După meci, 
am reconstituit la tablă cu fundașul 
Sziics indicațiile antrenorului: cei doi 
stoperi (Koszka și Capaș) trebuiau 
să acționeze unitar — ca „un singur 
jucător cu... două capete și patru 
picioare", cum a spus Petschovski —, 
Sirbu avea sarcina să-l anihileze pe 
Bukosi. iar cei doi fundași să-i du
bleze cu schimbul pe stoperi în spe
cial dacă Farul acționează cu pase 
înalte și există pericolul ca stoperii 
să fie depășiți în duel aerian. In atac, 
centrului retras (Floruț) i s-a dat 
sarcina să distribuie mingi lungi „la

AL. INOVAN

CIND APĂRĂTORII DRIBLEAZĂ 
INOPORTUN...

Năftănăilă a șutat, balonul l-a depășit pe Niculescu dar... va trece pe lingă poartă. 
(Fază din jocul de duminică de la Brașov)UNIREA RM. V1LCEA — LOTUL 

U.E.E.A. 3-—1 (1—0). Ambele echipe 
au jucat bine, realizînd un frumos 
spectacol. Lotul de juniori a dominat 
mai mult în prima repriză, dar n-a reu
șit să înscrie din cauza impreciziei 
în trasul la poartă. Vîlcenii au declan
șat contraatacuri periculoase. Punctele 
au fost înscrise de Marin (min. 35), 
Asan (min. 64), Mateescu (min. 67) 
pentru Unirea și de Pavlovici (min. 
69) pentru Lotul U.E.F.A. (Ion Pre- 
dișor-coresp.).

S1DERURGISTUL CALAȚI — DINA- 
MO OBOR 3—0 (3—0). Gălătmii au 
făcut o partidă bună. Ei au avut o 
bună orientare în joc căuttnd mereu dru
mul cel mai scurt spre poartă. Au 
marcat: Gh. Ion, Militam și Voicu. 
(Gh. Arsene și N. Cricică-coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV - METALUL 
TIRGOVIȘTE 0—1 (0—1). Meciul s-a 
jucat sîmbătă și a prilejuit o frumoasă 
dispută fotbalistică. Metalurgiștii au 
obținut victoria prin punctul înscris de 
Iordache în min. 9. (P. Dumitrescu- 
coresp.).

A.S. CRIȘUL — C.S.M. REȘIȚA 
1—1 (1—1). Cei 5 000 de spectatori 
au plecat dezamăgiți de jocul îngrijo
rător de slab prestat de orădeni. Re
priza întîi a aparținut oaspeților care 
au dominat insistent. După pauză, me
ciul a fost mai echilibrat dar ambele 
eehipe s-au angrenat într-un joc încîl- 
cit, cu puține șuturi la poartă. Au mar
cat: Podaru pentru Crișul și Oșan pen
tru C.S.M. (Gh. și P. Lorincz, corcsp.).

PROGRESUL BRĂILA — METALUL 
BUCUREȘTI 3—2 (2—0). A fost un 
meci viu disputat și spectaculos. Punc
tele au fost înscrise dc Coteț (min. 3 
și 30) și Călin (min. 85) pentru Pro
gresul și de Dumitriu (min. 33) și Anton 
Nicolae (min. 80) pentru Metalul.

Alte rezultate: A.S.M.D. SATU MARE 
—CARPATI SIGIIET 4—0 (3—0), 
GAZ METAN MEDIAȘ — A.S. CUGIR 
3—1 (1—1), I.M.U. MEDGIDIA—ȘTI
INȚA BUCUREȘTI 0—0.

Foto: Petre Stan

Desigur, un apărător își face cu atît 
mai mult datoria fală de echipa sa, 
cu cit nu se rezumă la destrămarea 
unei acțiuni a înaintării adverse, ci, 
preluînd balonul, 11 trimite cu adresă 
unui coechipier. Dar. înainte de toate, 
apărătorul trebuie să îndepărteze peri
colul care planează asupra por|ii sale, 
degajînd mingea imediat, mai ales cind 
este ,.încolțit" de un adversar. In ase
menea situații, driblingul este cu totul 
contraindicat, nereușita lui puțind costa 
scump echipa respectivă

Se pare însă că unii apărători nu : 
vor să țină seama de acest adevăr ele
mentar. preferind plăcerea unui dri
bling. Duminică, la Ploiești, in meciul 
Petrolul—Progresul, Fronea, stoperul I
echipei ploieștene, deși se afla la lin 
moment dat în situația de a degaja ț 
mingea fără nici o bătaie de cap, a 
considerat că ar fi un lucru mai „de 
efect" dacă l-ar aștept- pe Stoicescu 
și l-ar păcăli pe acesta printr-o fentă 
Dar iată că fenta nu i-a reușit, Stoi
cescu s-a pomenit în posesiunea balo
nului, iai Fronea n-a mai avut altceva 
de făcut decît să se ... uite după cen
trul înaintaș al Progresului, care se 
îndrepta singur spre gol. Iar dacă 
acesta nu s-ar fi pripit, trăgind la 
poartă de la distanță. în loc să mai 
meargă cîțiva pași, „joaca" lui Fronea 
s-ar fi încheiat cu un gol în poarta 
lui ... Sfetcu.

Concluzia se impune dc la sine și 
ca este valabilă nu numai pentru Fro
nea...

JACK BERARIU

P. S. 0 problemă de ordin organi
zatoric, îo legătură cu stadionul din 
Ploiești și care nu este accidentală, ci

durează de multă vreme : stația de ra
dioamplificare funcționează defectuos. 
Din două, una •. ori se pune la punct 
instalația, ori se renunță la transmisi
unile făcute la microfon. Cineva cu o 
voce sonoră poate fi mai repede auzit 
și înțeles, vorbind fără ajutorul sta
ției de radio...amplificare (??) de pe 
stadionul Petrolul.

Programul 
campionatului R. P. R.
de juniori—seria a V-a

1X2X1X21
în aceasta săptămină, concurs special Pronosport!

______ ________ .emoții" 
sporite participanților la Pronosport, 
soldate pentru unii dintre ei cu satis
facția obținerii de premii. Intr-adevăr, 
în afara concursului săptămînal obiș
nuit (nici el prea obișnuit datorită re
luării campionatului R.P.R.), s-au con
sumat șl ultimele partide din progra
mul concursului suplimentar organizat 
cu prilejul Campionatului mondial de 
bochei.

Dar, acest program atît de complet 
poate fi considerat numai un preludiu 
la ceea ce vi se oferă în această săp- 
tămînă.

Este vorba de concursul special 
PRONOSPORT din 24 martie, la care 
se atribuie, pe lingă premiile obișnuite, 
numeroase alte premii SUPLIMENTA
RE în valoare totală de 150.000 lei 
plus premiul special (12+1) în valoare 
de 50.000 lei. De reținut că atît pre
miile suplimentare în obiecte (în va
loare de 150.000 lei) cît și premiul — 
dai (50.000 lei) se atribuie din 
•special, In afara fondului pentru 
miile obișnuite.

Printre premiile suplimentare,

Ultima duminică a oferit 
sporite participanților la

PREMII IMPORTANTE ATRIBUITE 
LA TRAGEREA MĂRȚIȘORULUI î

Tragerea specială LOTO-CENTRAL 
din 1 martie a.c. s-a bucurat de o ani
mație deosebită. , Interesul manifestat 
de participant a fost răsplătit din plin 
de importantele premii atribuite. Iată rlîn ele -

spe- 
fond 
pre-

cîteva din ele: "T~
— 4 AUTOTURISME „Moakyici" ciș- 

tigate de : Cîmpeanu Gh. din Rm. Vil-- 
cea, Ganță Vasile din Craiova, Kope 
Mihai din Oradea și Ruxandra Nico- 
lae din București.

— 4 premii constînd din obiectele 
prevăzute la GRUPA B (Una motoci
cletă „M.Z.” 250 cmc, un televizor „A- 
zur“, sau „Cristal", un frigider „Eram",

un, diac 
__ __ , 1 me- 

combină muzicală 
____________ , un frigider 
aragaz „Carpați” cu 3 focuri ei 

una mașină ,.,de spălat rufe 
un ceasornic de mină ,.Polet“

* cîntece) au cîștigat: Gheorghe Mer- 
lan din Tg. Ocna, Totolici Constantin 
din Dorohoi, Ellsabeta Cutași din A- 
rad și Gheorghe Serbau din Medgidia.

De reținut că : Ganță Vasile și Kope 
Mihai (ciștigâtori de autoturisme) pre
cum șl trei dintre câștigătorii grupelor 
B și C au obținut aceste premii pe 
bilete sfert.

AUTOTURISMELE se vor preda cîș- 
tigătorilor miercuri 20 martie. ora 
11.00, ia agenția LOTO-PRONOSPORT 
din bd. 1S48 nr. « (Colțea).
tȚmmr ZTLE PENTRU CUMPĂRA

REA BILETELOR SPORTEXPRES

Printre premiile suplimentare, care 
se pot cîștlga pe baza cupoanelor di
stribuite GRATUIT participanților la 
acest concurs, remarcăm :

1 AUTOTURISM „Skoda-Octavia", 3 
motociclete, 1 scuter „Cezeta“, 2 moto
rete, 2 frigidere, 1 televizor, aragazuri, 
mașini de cusut, aparate de radio, bi
ciclete și alte obiecte de importantă 
utilitate.

De reținut că, la acest concurs, cu 
aceeași variantă pot fi obținute unul 
sau mai multe premii în bani ?i o- 
biecte.

un ceas deșteptător U.M.F., un 
microslllon cu 8 cîntece, un creion 
canicl^. sau (una 
Stassfurt Carusso,
un 
butelie, 
„Crinul**, uil cuaauuuu ut* ixaxbxo n1 
cu calendograf, un aparat foto „Lubi- 
tel”) — au cîștigat : Ion Gavrilovici din 
Oravița, Ion Vonica din București, Ion 
Radulescu din București și un partici
pant din Iași

— 4 premii constînd din obiectele 
prevăzute la GRUPA C — (Una moto
cicletă „M.Z.” 125 cmc., un frigider
„Alka" și un aparat foto „Lubitel") 
sau (un aparat radio „Gerufon-Stereo" 
cu comanda de la distanță, un ceasor
nic de mînă „Schaffhausen” de nichel, 
una mașină de spălat rufe „Perla", un 
aragaz cu 4 focuri și butelie, un ceas 
deșteptător U.M.F. de voiaj, un termos 
din import *1 un disc microsillon cu

Reamintim că biletele pentru con
cursul SPORTEXPRES se vînd numai 
pînă simbătă 23 martie a.c. — în me
diul sătesc — și pînă miercuri 27 mar-diul sătesc — și pînă miercuri 27 

latie ac. orașe.
PREMIILE CONCURSULUI

PRONOEXPRES Nr. 11 
DEN 13 MARTIE 1963

Categoria I: 1 variantă a 50.000 lei;Categoria I: 1 variantă a 50.000 lei; Ca
tegoria a n-a : 17 variante a 3.649 lei ; 
Categoria a m-a: 61 variante a 1.095 led; 
Categoria a IV-a : 399 variante a 215 lei; 
Categoria a V-a : 1.132 variante a 75 lei; 
Categoria a Vl-a : 5.936 variante a 21

Fond de premii : 477.228 lei.
Premiul de la categoria I a fost ob

ținut de Dumitru Năstase Ciucioi din 
comuna Bolintinul din Vale, regiunea 
București.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 20 martie 1963, la Bîrlad.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

lei.

ETAPA I 31. III.1963
C.F.R. Roșiori — Electroputere Cra

iova, Dinamo Pitești — Steaua Bucu
rești, Progresul Alexandria — Minerul 
C. Lung Muscel, Unirea Hm. Vilcea — 
Oltul Slatina, Rapid București — Me
talul Tirgovlște, Știința Craiova — Pro
gresul Caracal.

ETAPA A n-A 7.IV.1963
Progresul Caracal — Progresul Ale

xandria, Electroputere Craiova — Rapid 
București, Oltul Slatina — Dinamo Pi
tești, Metalul Tirgovlște — Știința Cra
iova, Steaua București — C.F.R. Roșiori, 
Minerul C. Lung Muscel — Unirea Rm. 
Vilcea.

ETAPA A m-A 14.IV.1963
C.F.R. Roșiori — Oltul Slatina, Unirea 

Rm. Vilcea — Metalul Tirgoviște, Steaua 
București — Electroputere Craiova, 
Progresul Caracal — Dinamo Pitești, ști
ința Craiova — Minerul C. Lung Muscel. 
Progresul Alexandria — Rapid Bucu
rești.

ETAPA A IV-A 21.IV.1963
Rapid București — Știința Craiova, 

Minerul C. Lung Muscel — Progresul Ca
racal, Dinamo Pitești — Unirea Rm. Vil
cea. Electroputere Craiova — Progresul 
Alexandria, Metalul Tirgoviște — C.F.R. 
Roșiori, Oltul Slatina — Steaua Bucu
rești.

ETAPA A V-A 2S.IV.1S63
Steaua București — Minerul C. Lung 

Muscel. C.F.R. Roșiori — Dinamo Pitești, 
Oltul Slatina — Progresul Alexandria, 
Unirea Rm. Vilcea — Rapid București, 
Stiinta Craiova — Electroputere Craiova, 
Metalul Tirgoviște — Progresul Caracal.

ETAPA A VI-A 5.V.1963
Progresul Alexandria — Metalul Tîr- 

goviște, știința Craiova — Steaua Bucu
rești. Rapid București — Dinamo Pitești, 
Minerul C. Lung Muscel — Oltul Slatina. 
Progresul Caracal — C.F.R. Roșiori, 
Unirea Rm. Vilcea — Electroputere Cra
iova.

ETAPA A VII-A 12.V.1963
Electroputere Craiova — Oltul Slatina, 

C.F.R. Roșiori — Progresul Alexandria, 
Progresul Caracal — Unirea Rm. Vilcea, 
Dlnamo Pitești — știința Craiova, Meta
lul Tirgoviște — Minerul C. Lung Mus
cel, Rapid București — Steaua Bucu
rești.

ETAPA A Vm-A 19.V.1963
Metalul Tirgovlște — Dinamo Pitești, 

Minerul C. Lung Muscel — Electropu
tere Craiova, C.F.R. Roșiori — Rapid 
București, Steaua București — Progre
sul Alexandria, știința Craiova — Unirea 
Rm. Vilcea, Oltul Slatina — Progresul 
Caracal.

ETAPA A IX-A 16.VI.1963
Unirea Rm. Vilcea — C.F.R, Roșiori, 

Rapid București — Oltul Slatina, Dlnamo 
Pitești — Minerul C. Lung Muscel, Pro
gresul Alexandria — știința Craiova, 
Progresul Caracal — Steaua București, 
Electroputere Craiova — Metalul Tirgo
viște.

ETAPA A X-A 23.VI.19W
Oltul Slatina — Metalul Tirgoviște, 

Steaua București — Unirea Rm. Vilcea, 
Progresul Caracal — Electroputere Cra
iova, Minerul C. Lung Muscel — Raped 
București, Dinamo Pitești — Progresul 
Alexandria, știința Craiova — C.F.R. Ro
șiori.

ETAPA A XI-A 30.VI.1963
Rapid București — Progresul Caracal, 

C.F.R. Roșiori — Minerul C. Lung Mus
cel. Oltul Slatina — Știința Craiova, E- 
lectroputere Craiova — Dinamo Pitești, 
Metalul Tirgoviște — Steaua București, 
Progresul Alexandria — Unirea Rm. Vil
cea.
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GIMNASTICA

CAMPIONATELE CAPITALEI LA SĂOITERI ȘI POLO

aletiți, sfaturile antrenorului
Gheorghe

Micuții jucători de polo de la S.S.E. II ascultă, 
Dumitru

P , 3.
128,88

S.S.E.
p., 5.

Unele aspecte ale
După prima verificare

pregătirii echipelor
'lot

1 263,86 p.. 4. C.S.S.
Steaua 42,50 p.

★
duminică au continuat întrecerile 

de polo din cadrul campionatului Capi
talei rezervat echipelor de juniori. In 
clasament continuă să conducă formația 
Școala sportivă de elevi nr. 2, care în 
această etapă a învins cu categoricul 
scor de 22—2 pe Dinamo ! Formațiile 
S.S.E. I și Rapid au cîștigat 
loc, iar Clubul sportiv școlar, 
frîngerea suferită, 
2 pe 5. 
Steaua 
S.S.E.
Știința 
lila):

cîte un 
prin în- 

a trecut de pc locul 
Iată rezultatele: Progresul — 

6—0, P^pid — C.S.S. 5—2, 
II — Dinamo 22—2, S.S.E. I— 

(etapa a16—4. Clasamentul

1. s.s.e. n
2. S.S.E. I
3. Rapid
4. Progresul
5. C.S.S.
6. Știința
7. Steaua
8. Dinamo

3
3
3
3
3
3
3
3

o
1 
î 
î
1
2
3
3

40: 7 
30:10 
16: 9
15: 9 
17:10 
11:30
5:28
5:30

6
4
4
4
4
2
0
0

Foto: T. Roibu

Duminică dimineața la bar inul aco
perii de la Floreasca săritorii fruntași 
și începători din cluburile bucureștenc 
au făcut o nouă verificare a stadiului 
lor de pregătire. Cei 67 de participant 
s-au întrecut in cadrul etapei a doua a 
-campionatului Capitalei. Organizarea 

' bună a întrecerilor a contribuit la reușita 
acestei competiții. De notat rezultatul 
rea lit at de Emilia Negulescu (Rapid), 
la sărituri impuse (53 p_), punctaj care 
depășește pe cel realizat la băieți de 
A Breja (Rapid) 49 p ! S-au remarcat 
o serie de elemente tinere printre care: 
Aurelia Manache (Progresul), Magdalena 
Strimbeanu (S.S.E. I.), Mihai Munteanu 
(Progresul), lată cîștigătorii: SENIORI 
cat. maestru: Gh. Baican (Rapid) 46,59

A. 
A

Breja (Rapid) 49.58 p,;
Gabor (Steaua) 42,50 p.;

' i (Rapid) 31,39 
maestru: E. Ne- 

u 7 Z-o.

Pregătiri 
pentru activitatea 

competiflonaiă
in
55

Marți 19 martie a.C. la oca 18,30, 
sala din Bulevardul 6 Martie nr. 
(Piața Kogălniceanu) va fi expus refe
ratul privind pregătirile pentru înce
perea noului sezon competițional în 
secția de moto a clubului Voința. Sînt 
invitați motocidiștii, antrenorii și ar
bitrii de moto din Buourești.

p.; cat. 1: 
cat. a II-a: 
cat. a lll-a: Liviu Milta 
p. SENIOARE cat. 
gulescu (Rapid) 53.00 p.; cat.
M. I.ixandru (Rapid) 42,40 p.; cat. a 
Ifl-a: M. Crăciunescii (Rapid) 34,92 p. 
JUNIORI I cat. I: Gh. Ungnreanu (Pro- 
gresu 1) 44,73 p.; cat. a lll-a: N. Achini 
(Progresul) 42,75 p.; cal. a V-a: A. 
Jancu (C.S.S.) 16.84 p; cat. a l'l-a: A. 
Lepsi (C.S.S.) 8,60 p.; JUNIOARE I 
cat. I: M. Treistaru (Progresul) 36,42 
p.; cat. a Il-a: G. Popescu (S.S.E. 1) 
39.89 p : cat. a III-a: A. Manache 
(Progresul) 42.07 p.; eat. a V-a: I. Do- 
brescu (Progresul) 14.80 p.; cal. a Vl-a: 
R lacobsolin (C.S.S.) 10,00 p. JU
NIORI II cat. a Il-a: M. Municanu 
(Progresul) 49.13 p.: cat. a 
Preoteasa (Progresul) 28,28 
a IV-a: M. Popa (S.S.E. 1) 
rut. a V-a: M. Chist u (C.S.S.) 
cal. a l'I-a: C. Mihai (C.S.S.) 
JUNIOARE II cat. a V-a: 
(S.S.E.
Antonescu 
cal. a II-a: J. 
45.48 p ;
17,55 p.; cat. a VI-a: N. 
(Progresul) 13,55 p. FETE

R. ’
cal. a II -a: S. Bolovăneanu 
11,53 p. BĂIEȚI II cat. a V-a: 
(Progresul) 21.51 p.; cat. a Vl-a: 
Petrov ici (Progresul) 11.07 p.: FETE II 
eat. a V-a: M. Strîmhrauu (S.S.E. I) 
17,73 p.; cat. a IV-a: R. Dobrată 
(S.S.E. 1) 9,00 p. Clasament general: 
1. Progresul 427,66 p., 2 Rapid 393,4)

C. GHKORGHEcoresp.

In urma consumării etapei a lV-a în
cadrul campionatului Capitalei rezervat
echipelor de copii clasamentul se pre-
zintă astfel:

1. C.S.S, 4 4 0 0 20: 3 12
2. Steaua 4 3 0 1 19! 4 10
3. s.s.e. n 4 3 S 1 18: 6 18
4. S.S.E. I 3 3 • a 13: fi 9
5. Rapid 4183 18:12 fi
S. PnogreMiL 4183 8:15 fi
7. Știința 3883 2138 3
1. Dinamo «Hi 0:28 0

Apreciind utilitatea concursurilor des
fășurate recent la Constanța și Craiova* 
ca prilej de verificare a stadiului de 
pregătire, considerăm că este necesar să 
subliniem principalele constatări, pentru 
a veni și pe această cale în sprijinul 
muncii antrenorilor.

Se observă. In general, din partea unor 
antrenori o tendință de a orienta con
ținutul pregătirii sportivilor în concor
danță cu cerințele moderne ale gimnasti
cii de performanță. Aceasta se reflectă 
în diferite exerciții libere, care cuprind 
unele mișcări și legări noi. dinamice, cu 
un sporit indice de dificultate.

Cu toate acestea, nu sîntem pe deplin 
mulțumiți, deoarece ritmul de dezvol
tare este încă nesatisfăcător, datorită 
unor greșeli care — pc alocuri — per
sistă în munca secțiilor și comisiilor de 
gimnastică.

Selecția. — Această problemă impor
tantă în activitatea sportivă de perfor
manță, continuă să nu fie în preocupă
rile unor antrenori. Au fost prezenți la 
recentele concursuri sportivi plafonați 
sau fără perspectivă, care au concurat 
la un nivel scăzut, cu exerciții lipsite 
de un conținut corespunzător cerințelor 
categoriei respective.

In ceea ce privește vîrsta, avem și act 
de spus ceva. Evident, sîntem pentru 
elemente tinere, talentate, cu perspectivă. 
Sîntem, de asemenea, pentru acele ele* 
mente trecute de vîrsta optimă perfor-

7; CICLISM

Gr. Nicolae învingător la Oradea

lll-a: P. 
p.; cal.

33,75 p.; 
19,46 p,; 
12,23 p.

R. Mihalca 
1) 10,67 p., cal. a VI-a R. 

(Rapid) 12,93 p. BĂIEȚII 
Trei st arii (Progresul) 

cat. a V-a: P. Marin (C.S.S.) 
Mihalache
I cat. a 

Popescu (S.S.E. 1) 15,60 p.;
(S.S.E. I) 

I. Ilieș 
F.

ORADEA (pria telefon). Duminică 
dimineața, loturile republicane de 
ciclism ale R.P. Romine și R.P. Un
gare care se pregătesc în vederea 
.Cursei Păcii" s-au intilnit lntr-un 
nou concurs de verificare. întrecerea 
s-a desfășurat pe circuit pe străzile 
orașului Oradea. S-au parcurs 25 
ture (o tură = 1650 m), in total 41,250 
km, cu sprint la fieoare tură. Cursa

oră-a plăcut miilor de spectatori 
deni prezenți pe traseu.

Clasamentul final arată astfel: 1. 
Grlgore Nicolae (R.P.R.) 19 p; 2. Ion 
Cosma (R.P.R.) 17 p; 3. Gheorghe Râ- 
duleecu (R.P.R.) 11 p.

GHEORGHE și PAUL LORENCZ 
ooresp.

o
C. CIOCAN PE PRIMUL LOC IN „CUPA FLACĂRA• A

»»

g/HOCHH

Campionatul mondial s-a încheiat, 
comentariile continua...

(Urmare din pag. l-a)

Iată dar că titlul mondial a fost decis 
de un singur gol marcat în plus, ceea 
ce vorbește de la sine despre echili
brul întrecerii. Specialiștii care au ur
mărit campionatul subliniază meri
tele deosebite ale echipei sovietice, 
care a știut să se mobilizeze in me
ciul decisiv cu Canada și să obțină o 
victorie concludentă, care i-a adus în 
mod meritat și titlul de campioană a 
lumii și a Europei. Jocul excelent al 
echipei U.R.S.S. a fost comentat foarte 
favorabil de insușr antrenorul cana
dienilor, Bobby Kromm, care a făcut 
aprecieri elogioase la adresa noilor 
campioni.

► In declarațiile făcute presei sue
deze. antrenorii echipei sovietice, Ta
rasov și Cemișev, subliniau impor
tanța pregătirii psihice intr-un cam
pionat atît de echilibrat și arătau că 
in condițiile unei egalități de forțe ca 
aceea manifestată la actuala ediție a 
întrecerii decizia finală depinde une
ori de cei mai mic amănunt.

*
In grupa B a campionatului lupta 

a fost aproape tot atit de strinsă ca 
și în grupa A. De altfel, Norvegia a 
ciștigat (pe deplin meritat) cu un 
singur punct avans față de echipele 
Elveției și Romîniei, departajate intre 
ele prin golaveraj, și două față de re
prezentativa poloneză. Locul trei ocu
pat de echipa R. P. Romine este me
ritoriu, mai ales, dacă ținem seama
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că este primul an cind hocheiștii noș
tri participă la întrecerile grupei B 
și că au avut de înfruntat echipe ca 
Norvegia, Elveția, Polonia care au 
activat in trecutul nu prea îndepăr
tat in compania celor mai bune re
prezentative ale lumii, in grupa A. 
Și dacă ei ar fi reușit să mențină 
scorul de 4—3 în intilnirea cu El
veția (cind au fost egalați in ultimul 
minut), locul echipei noastre ar fi 
fost și mai bun. In orice caz, jucătorii 
noștri merită laude pentru puterea 
lor de luptă, pentru eforturile pe 
care le-au depus.' Semnificativă în 
acest sens este declarația lui "Walter 
Hansen (Elveția), membru al comi
siei tehnice de organizare a campio
natului, care spunea că „Elveția H 
Rominia *• arătat in această canape- 
iiție a valoare egali".

Și acum, «iteva. date statistice, fur
nizate de presa suedeză :

Numărul . total al spectatorilor care 
au urmărit jocurile a fost de 212.009. 
Cifra record de spectatori 15.997 la 
meciul Suedia — Cehoslovacia. Media 
spectatorilor pe meci (la grupa A).: 
7.602. In total la grupa A au fost trase 
1.759 de șuturi din care 1.504 pe 
poartă. Golgeterii grupei A sînt : 
Starșinov — U.R.S.S. cu 8 goluri și 
Doi an a — Cehoslovacia cu același nu
măr. îi urmează canadianul Jones (7) 
și suedezul Sterner (7). în grupa A 
s-au înscris 255 de goluri de către 88 
de jucători. Pe reprize golurile au 
fost repartizate astfel : repriza I: 
80. repriza a Il-a : 65, repriza a 
IlI-a : 90.

Cele mai multe minute de penali
zare le-a primit americanul Kirrane 
(37) urmat de canadianul Fergusson 
(28).

Cel de-al doilea concurs de ciclism 
a! anului, organi&at de clubul „Fla
căra", a reunit duminică Ia start 183 
participant! ! Cea mai pasionantă pro
bă a fost a avansaților, desfășurată

De la I. E. B. S.
S-au pus în vînzare la oasele obișnuite 

bilete pentru Intilnirea internațională de 
fotbal 
R. P.
20 III 
gust44.

care au încheiat contracte se 
zenta pentru ridicarea biletelor.

dintre selecționata olimpică a 
Ungare și Rapid de miercuri 
ora 16, de pe stadionul .23 Au- 

Cluburile și asociațiile sportive 

pot pre-

★
Patinoarul artificial din parcul .,23 Au

gust*4 este deschis pentru public joi 
21 III între orele 17—19.

★
Centrul de inițiere de înot pentru 

copii intre 5—10 ani funcționează zilnic
la bazinul acoperit Floreasca. Informații 
și înscrieri, intre orele 9—13 și 14—20. 
Telefon 11.64.M.

BAZEL

NAW
ID

^MSOIEMIC 
<%VALIUG 
■wx. cx>dVecr/t^i, 
in orice sezon
Se organizează tabere pentru elevi, 

studenți și salariați. Informații » 
I.G.O. Reșița, str. Fîntînilor nc. 1, 
tel. 16 și la I.G.R. Caransebeș str. 
Vasile Roaită nr. 11, tel. 278.

pe o distanță de 50 km, în care lupta 
pentru primul loc s-a dat între 82 
alergători. întrecerea a fost cîștigată 
de tînârul C. Ciocan (Petrolul Plo
iești) cu timpul de lh07:24,0 urmat 
de Gh. Bădără și M. Volnea în ace
lași timp.

La juniori I cei 37 eoncurenți au 
dat o adevărată „bătălie* de-a lun
gul celor 20 km cit au avut de par
curs. La capătul cursei pe primul 
Ioc s-a clasat D. Panaitescu (Steaua) 
cu timpul de 43:02,0. întrecerea junio
rilor din categoria a Il-a s-a soldat 
cu victoria tînărului C. Moțocanian 
(Voința). La semicurse pe primul loc 
s-a clasat V. Bulboacă cu timpul de 
19:20,0 (Dinamo).

La „ora^“ au luat startul 23 tineri. 
Cursa a măsurat 6 km și a fost cîști
gată de D. 
timpul de

manței, dar a căror valoare șt experiență 
ridică nivelul tehnic al echipei, stimu
lează pregătirea celor mai tineri. Dar 
cînd vedem gimnaști și gimnaste vîrst- 
nici care stagnează ani de zile într-o 
valoare oarecare și care se prezintă Lo
tuși în concursuri, firește că nu avem 
nici un motiv să fim mulțumiți.

Pregătirea. — După cum s-a mai 
arătat, concursul a scos în evidență mari 
deficiențe în pregătirea sportivilor. S-a 
observat o insuficientă rezistență gene
rală și specifică,- lipsă de forță, mobili
tate și viteză în execuții. Probele și nor
mele de control — metodă eficientă de 
urmărire a pregătiri sportivilor — nu 
sînt folosite sistematic de antrenori în 
procesul de instruire.

Realitatea ne arată că esența activității 
în multe secții de gimnastică constă în. 
repetarea (mai mult sau mai puțin meto
dică) a unor elemente clasice și specifice 
diferitelor aparate și în însușirea — dar 
nu perfecționarea — altor elemente. Nu
mai așa se poate explica de ce multe 
maestre și mul ți maeștri sau gimnaști 
de categoria I au un bagaj mic de miș
cări și exerciții, și limitate ca valoare.

Surprinzător de slab s-au prezentat 
unele echipe, în ansamblul lor. Olimpia 
București (fete), C.S.O. Reșița (fete). 
Selecționata Timișoara (fete și băieți). 
Selecționau Cluj (băieți), ca urmare 
a unei defectuoase organizări a proce
sului de instruire s-au detașat prin lipsi 
de omogenitate și nivel tehnic scăzut.

Mai sînt aproximativ 30 de zile, pini 
cînd echipele se vor întîlni din nou, in 
cadrul etapei oficiale a campionatului 
R.P.R., pînă cind sportivii noștri vor 
începe să reprezinte culorile țării într-o 
suită de competiții internaționale.

Pentru îmbunătățirea calitativă a pre
gătirii care se desfășoară în secțiile de 
gimnastică, este absolut necesar ca în 
această perioadă să se rezolve următoa
rele sarcini :

— Cluburile și asociațiile sportive cu 
echipe participante în campionatul R.P.R. 
trebuie să asigure condiții corespunză
toare de pregătire (sală, echipament, 
materiale etc.).

— Comisiile regionale de gimnastici 
(Banat, Brașov, Cluj) trebuie sl dove
dească mai multă exigență în selecțio
narea sportivilor în echipa reprezentativi 
a regiunii sau orașului, promovî&d cu 
curaj elementele tinere, cu perspectivi, 
alături de cei mai valoroși și experimen
tați gimnaști, precum și selecționarea 
celor mai competenți arbitri care sl m- 
soțrască echipele respective.

— Antrenorii, cu sprijinul clubului 
sau al asociației și al comisiei regionale, 
trebuie să mărească numărul de antre
namente săptămînale, la minimum patru, 
iar durata unei lecții să fie de minimum 
două ore și jumătate.

— Elementele din conținutul exerciții- 
lor să fie însușite la perfecție, mărin- 
du-se corespunzător numărul repetărilor, 
în așa fel, ca să se poată trece la exe
cuții integrale, urmînd ea treptat, meto
dic, pe parcursul pregătirii, exercițiile 
să fie îmbunătățite calitativ.

— 0 deosebită atenție trebuie sl so 
acorde pregătirii elementelor tinere, cu 
perspectivă și promovării lor în echipă, 
fără a li se forța însă posibilitățile.

— Colegiul central de antrenori și cel 
de arbitri vor trebui să manifeste o 
exigență sporită față de munca antre
norilor și arbitrilor, luînd măsurile cele 
mai eficiente pentru înlăturarea lipsuri
lor din activitatea de performanță a gim
nasticii sportive.

c.

Tudor (Steaua) înregistrînd 
11:12,0.

NICULESOU — coresp.

prof. MARIA IONESCU
antrenor federal

prof. CLAUDIU ATANASIU
secretar general F.R.O.

SECJIA DE «IUMMZAK Dill CMNHIl I. I. L UZft 0001
DIN TG. MUREȘ

Piofa Trandafirilor nr. 50 (Soos Pali nr. 12) «xacirtâ la 
comandâ pi«M din cauciuc fi mafrifoU noconirc ponfrv t

- diferita garnituri fi bucfo ovto
- garnituri pasteriialo (P.D.N. 5000 I )
- capac* I.C.I.
- inel* protnefie tub oxigen (140, 200, 220 mm)
- garnituri la comanda din cauciuc
~ recauciucarea diferitelor roți de fier
- vulcanizarea anvelopelor cu camere
- confecționarea oricărui fel de garnituri fi piece de 

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

3511.



Dinamo București pleacă azi în Danemarca
■ Se apropie întîlnlrile „cheie** ale for
mațiilor romînești în cadrul „Cupei 
Campionilor europeni" la handbal în 7. 
Bhiar joi, 21 martie, Dinamo București 
Ba avea de susținut prima confruntare 
Iu Skovbakken Aarhus, pentru semifi
nalele competiției. Campionii noștri 
încheiat ieri pregătirile și vor pleca 
In cursul zilei de astăzi, pe calea 
lui, cu cursa de Copenhaga.
I Lotul dinamovist are, după cum se 
■tie, o indisponibilitate: Ivănescu. In 
lest, vor face deplasarea toți jucătorii 
■n-intre care amintim pe : Redl, Bo- 
lio/ea, Mozer, II nat, Covaci, Budulescu, 
I.. Popescu, Ristoiu ș.a. Echipa va fi 
Insolită de antrenorul emerit Oprea Vlase 
li tov. Paul Anloniade, vicepreședintele 
llubului Dinamo București.
I • lată cum s-au calificat în semi- 
Ifinale cele două formații:
I DINAMO BUCUREȘTI a învins pe 
lînd pe Șpartacus Budapesta cu 24—-11 
1(10—6), la București; pe H.C. Zagreb 
leu 22—8 (8—5) la București și 9—8 
1(6—6) la Zagreb.
[ SKOVBAKKEN AARHUS a întrecut 
Idupă prejungiri pe Fram Rejkyavik cu 
28—27 (13—15, 24—24), la Aarhus; 
[pe Sobb Fredensborg cu 10—9 (6—6), 
la Oslo. In continuare, la Găteborg, 
Hanezii au pierdut în fata campioanei 
Suediei, [Jeim, cu 17—19 (7—10), iar la 
Aarhus au cîștigat 
cu 21—14 (13—6).

• Pentru întîlnirea 
a anunțat următorul 
și JSrgen lluusbale 
Jorgensen, 
rensen,.
Leif Thomsen, Ole Rasmussen, Scend 
Erik Nielsen, Iredy Wagener și Egon 
Christensen. Dintre aceștia, Sandhoje, 
Skaarup, Sorensen și Christensen au 
jucat în meciul DANEMARCA.— R.P. 
ROMINĂ (15—10) de la Aarhus.

și-au

aeru-

la aceeași echipă

de joi, Skovbakken 
lot: Knud Meyer, 
— portari, Bent 

Olex Sandhoje, Svend Să- 
Knud Șkaarup, Ole Bertram,

NU AȘTEPTA PRIMUL CONCURS!
• Primul meci dintre Skovbakken și 

Dinamo va fi condus de Hardeland 
(R.F.G.), iar cel deal doilea, de la 
București, de J. Dolezal (R.S. Ceho
slovacă). Partida-retur dintre Rapid 
București și Fredriksberg Copenhaga 
(27 martie la București) va fi arbi
trată de Lajos Keszthely (R.P. Un
gară).

• Simbătă 23 martie, la Dortmund, 
va avea ioc meciul internațional dintre 
reprezentativele masculine ale R. F. Ger
mane și R.S. Cehoslovace. De reținut 
că naționala cehoslovacă este alcătuită 
în marea majoritate de jucătorii de la 
Dukla Praga, prima finalistă a 
petiției masculine.

DE MASĂ .1

REZULTATELE
A

sînt... 
drept 

lată 
celor-

Despre crosiști se spune că 
vestitorii primăverii ! Și pe 
cuvînt li se spune astfeL 
că, în timp ce majoritatea
lalți atleți „macină” încă zgura par
doselii diferitelor săli, crosiștii și-au 
și inaugurat activitatea competițională 
în aer liber, disputîndu-și chiar pri
mele titluri de campioni republi
cani. Și fără să fie... ghiocei sau vio
rele, crosiștii i-au anunțat pe toți 
ceilalți că a venit epoca lucrului în 
aer liber, că primele concursuri de 
pistă bat la poartă.

E cazul deci să trecem să răsfoim 
paginile agendelor pe care ne-am 
înscris datele concursurilor anului 
1963. Dacă, de bine de râu, datele 
diferitelor finale de campionat, ale 
principalelor concursuri internațio
nale, le știm aproape pe de rost, în 
schimb se cuvine să nu uităm zilele 
programării altor întreceri 
la fel de 
așteptăm 
pregătire.

Nu mai
in aprilie, în calendarul central al 
atletismului nostru figurează o serie 
de concursuri :

• campionatele republicane pentru 
juniori și junioare : pină la 28 apri
lie, faza I pe asociații și cluburi spor
tive; pină la 12 mai, faza a 
raioane și orașe

at- 
șî 

se-

însemnate — 
să vină, așa

poate 
și să nu le... 
fără nici o

departe decît luna viitoare,

PRIMULUI CONCURS AL ETAPEI
CAMPIONATULUI REPUBLICAN

Simbătă și duminică a avut loc 
în Capitală primul concurs din ca
drul etapei finale a campionatului 
republican de tenis de masă pe anul 
1963. La întreceri au participat 39 de 
băieți și 25 de fete, jucători cali
ficați în urma disputării fazei regio
nale. Partidele s-au jucat sistem tur
neu, in trei grupe la fete și patru 
grupe la băieți. Spectatorii au . putut 
urmări dispute dirze și pasionante, 
de un bun nivel tehnic. S-au eviden
țiat : Lidia Sălăgeanu, Ana Ehren
feld; Doina Zaharia, Vera Weiss, 
Carmen Crișan, 'Adalbert Truppel, 
Laurențiu Gheorghiu, Alexandru

Noi reguli de desfășurare la călărie

noile 
inter-

apro- 
cătro 
unele

la Congresul de la Tokio, din

modificările: • lungimea tra- 
va fi ’ cuprinsă între 1200-

In cadrul „Cupei 1 Mai", prima 
competiție oficială a anului la pen
tatlon modern, care va avea loc în 
Capitală, de la 26 martie, proba de 
călărie se va desfășura după 
.modificări ale regulamentului 
național.

Aceste modificări esențiale, 
bate cu titlu- experimental de 
U.I.P.M., au avuț la bază și
propuneri ale federației noastre. Mo
dificările vor fi stabilite în mod de
finitiv 
1964.

Iată 
se ului
1 600 m (pînă acum : 2 500—5 000 m) ;
• numărul minim al obstacolelor este 
de 16, dintre care cel puțin jumătate 
trebuie să fie obstacole mobile (pînă 
acum se foloseau — în exclusivitate 
— obstacole fixe) ; • viteza de depla
sare va fi de 400 m/minut (față de 
500 m/minut cum era pînă acum) ;
• numărul maxim de puncte pe care-1 
poate realiza un concurent este de 
1 100 p, cînd execută parcursul fără 
nici o " greșeală și în timpul 
dard fixat; • penalizările la 
cotele fixe rămin ca și pînă 
la cele mobile se mai adaugă

puncte pentru 
lui; • în cazul 
standard (3:00,0 
pentru fiecare 
acordă o penalizare de 5 puncte etc., 
care se scade din punctajul maxim ; 
• un cal poate fi folosit, în același 
concurs, de către doi concurenți, pro
ba desfășurindu-se în două serii.

Care sînt avantajele aduse de mo
dificările regulamentului ?

— Se reduce foarte mult posibili
tatea ca proba de călărie să fie de
terminantă tn stabilirea clasamentu 
lui general al concursului, echilibrind 
rezultatele între cele cinci probe:

— Ușurează organizarea concursu
lui, în sensul că se reduce numărul 
cailor, poate fi realizată o echili
brare a valorii acestora și amenaja
rea parcursurilor devine mai simplă ;

— Se ridică nivelul cerințelor teh
nice în pregătirea sportivilor.

Și acum să așteptăm prima evolu 
a pentatloniștilor noștri din acest 
preolimpic.

ție 
an

FINALE

Silviu Di-

stan- 
obsta- 
acum, 
40 de

doborirea obstacolu- 
nerealizării timpului 
pentru 1 200 m etc.) 
secundă în plus se

prof. ION MUREȘANU 
antrenor coordonator al lotului 

olimpic de pentatlon modern

I

I

n-a pe

Șuba, Marin Antonescu, 
mitriu.

IATA CLASAMENTUL: 
seria 1: 1. Ana Ehrenfeld (Înfră
țirea Oradea),’ 2. Katalin Jako (Dina
mo Tg. Mureș), 3. Angela Sandu (Bra
șov). Seria a ll~a : 1. Lidia Sălăgeanu 
(Brașov), 2. Adriana Pascu 
Buc), 3. Vera Weiss (S.S.E. 
seria a Ill-a: disputa pentru 
10c a fost foarte interesantă, 
mai important meci s-au 
Doina Zaharia și Carmen 
Luptind cu multă dirzenie, 1 
Crișan a cîștigat cu 2-1. Dar l 
men Crișan este întrecută 
Visțhi cu 2-9! Datorită ,i 
averaj 
Doinei Zaharia. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Eva Vischi (Baia 
Mare) și Carmen Crișan (înfrățirea 
Oradea). BĂIEȚI, seria I: 1. Lau
rențiu Gheorghiu (Armata Buc.),’ 2- 
Andrei Iovan (Izvorul Bocșa), 3. An
drei 
seria a U~ă '■ 1- Alex. Șuba (Tehno- 
metal Timișoara). 2. Dan Antonescu 
(Prog. Buc.), 3. Carol Valici (Dinamo 
Tg. Mureș) : seria a IlI-a : 1. Adalbert 
Truppel (Știința Petroșeni), 2. Mihai 
Negreanu (Pasteur Buc.), 3. Petru 
Simin (Reșița); seria a IV-a : 1. Ma
rin Antonescu (Prog. Buc.), 2. Silviu 
Dimitriu (Prog. Buc), 3. Frederic 
Sigmund (C.S.M. Cluj). Iată cîteva 
rezultate: Jele, seria I: Ana Ehren
feld cu Ecaterina Iacob 2-0. Angela . 
Sandu 2-1, Ecaterina Iacob—Angela 
Sandu 2-0; seria * n-a; Lidia 6ă-‘ 
lâgeanu cu Adriana Pascu 2-0, Vera I 
Weiss 2-0. Vera Weiss—Adriana Pas
cu 2-1 ; seria a 111-a: Doina Zaha
ria cu Carmen Crișan 1-2. Eva Vischi 
2-0. Eva 
BĂIEȚI, 
A. Iovan 
Iovan—A. 
A. Șuba

FEMININ,

• campionatele republicane 
seniori și senioare : pină la 
faza I pe asociații și cluburi spor
tive ; pină Ia 
pe raioane și

• concursul
vară al juniorilor, 
21 și 22 aprilie

superior.

(Prog. 
Cluj) ; 
primul 
în cel 
intîlnit 
Crișan. 

Carmen 
și Car- 

i de Eva 
unui seț- 

locul I a revețiit

Tothfaluși (C.S.M. Cluj)

Vischi—Carmen Crișan 2-0. 
seria I: L. Gheorghiu cu 
2-8. A. Tothfaluși 2-0, A.

Tothfaluși 2-1 ; seria a TTa: 
cu D. Antonescu 2-0, C. 

Valici 2-0, D. Antonescu—C. Valici 
2-0; seria a IlI-a: A. Truppel cu 
M. Negreanu 2-1. P. Simin 2-0. P. 
Simin—M. Negreanu 2-1 ; seria a IV-a: 
M. Antonescu—S Dimitriu 1-2. F. Sig
mund— M. Antonescu 0-2, S. Dimi- 
triu—P. Sigmund 1-2.

GHEORGHE CIORANU 
corespondent

la încheierea primei părți a campionatului masculin
(Urmare din pag. 1)

în felul acesta, Siderurgistul a tota
lizat im număr He puncte (14) egal cu 
Steagul roșu Brașov, dar’ cum gălățenii 
beneficiază de lin coșavcraj direct supe
rior (la Brașov, Steagul roșu a -învins 
cu 60—57, tar la Galați. Siderurgistul 
a cîștigat cu 73—61), echipa lor a cu
cerit dreptul de a lua parte la turneul 
final de la Cluj.

• Penultima etapă; a campionatului 
feminin, a încurcat lucrurile în cl.isa- 
mentul seriei a 11-a. Ixi această situ
ație au influențat foarte mult victoriile 
neașteptate obținute de Voința Oradea 
și Știința Cluj, ambele la București, în 
fața ' Olimpiei și, respectiv, Voinței 
București.

Olimpia a condus duminică tot tim
pul, pierxînd — în ultimele secunde — 
o partklă ca și cîștigUtă. în schimb, 
Voința București, fără Hanelore Spiri
don, a jucat destul de slab, cedînd fără 
drept de apel în fața studentelor clu
jene. Astfel, în momentul de fa|ă sin

gura echipă din seria a II-a care nu 
mai are emoții este Mureșul Tg. Mureș. 
în schimb, pentru celelalte 3 locuri can
didează cu destule șanse Știința Cluț. 
Voința Oradea, Voința Tg. Murtș și 
Voința București (care mai are o res
tanță cu I.C.F.), Vă reamintim că în 
cazul tîrid trei: echipe vor fi la egali
tate de. puncte» departajarea lor se face 
prin punctajul și coșaverajul direct.

în ultima etapă, Voința Oradea joacă 
Ia Iași, cu C.S.M.S.^ iar Voiiița Bucu
rești ^și Voința Tg. Mureș vor întîlni 
pe Teren propriu pe Mureșul Tg. Mureș 
și, respectiv, Știința Clud- Așadar, să 
așteptăm pînă duminică...

CLASAMENTELE LA ZI
MAȘC^JLIN, SERIA 1 :

1. Steaua Buc. 14 12 2 124€: 830 24
2. Știința Cluj 14 11 3 1121: 898 22
3. Știința Buc. 14 9 5 949: 864 18
4. Dinamo Oradea 14 8 6 883: 864 16
5. Politehnica Cluj 14 8 8 885:1046 12
6. Știința Craiova 14 5 9 777:1081 10
7. Voința Iași 14 4 10 923: 909 f
8. Progresul Buc. 14 1 13 755:1047 2

pentru
5 mai,

9 iunie, faza a Il-a 
orașe

republican de primă- 
la București, la

• concursul republican de primă
vară al seniorilor, la Galați, la 4 și 
5 mai.

Pînă.șiici (parurile par a fi, cit de 
cit, in regulă! Dar mai e încă 
ceva, despre ’care pînă acum încă 
n-am aflât' preă multe. Este vorba 
de aceje competiții despre care vor
bește planul: de acțiuni elaborat la 
recenta ședință de analiză a F.R.A. 
Chîar cu riscul de a ne repeta, vom 
reaminti principalele sarcini care 
stau, in perioada imediat următoare, 
în fața organizațiilor UCFS.

• ia acest an trebuie să se pună 
un accent deosebit pe organizarea 
concursurilor locale

• calendarele cluburilor și asocia
țiilor sportive vor trebui să cuprin
dă pentru fiecare, șeeție de atletism 
an minimum dti concursuri proprii, 
in afara ooneurswrMor prevăzute în 
calendarul central sau' în eafeudarele 
regiuni lor respective

• să se acorde toată atenția orga- 
■iaârii campionatelor interne ale aso
ciațiilor sportive

SERIA A II-A

1. Dinamo Buc. 14 12 2 1«3: 321 24
2. Știința Timiș. 14 10 4 1102: 881 20
3. Rapid Buc. 14 5 980: 868^18
4. Siderurgistul Galați 14 7 7 858:«M14
5. St. roșu Brașov 14 7 7 978: 974 14
6. Știință Tg. Mureș 14 5 9 910: 953 18
7. Farul Constanța 14 3 11 727 : 868 6
8. A. S. Roman 14 3 11 729:1059 6

FEMININ, SERLA I
1. Rapid Buc. 13 12 1 948:500 24
2. Știința Buc. 12 11 1 703:488 22
3. Unirea Buc. 13 8 5 700:579 16
4. Voința Brașov 13 6 7 665:667 12
5. Crișana Oradea 12 5 7 588:590 10
C. S.S.E, Constanța 13 5 8 496:726 10
7. Progresul Buc. 13 2 11 497:773 4
8. Știința Timiș. 13 2 11 474:748 4

SERIA-A II-A

1. Mureșul (rg . ' lițureș 13 11 2 716:591 22
2. știința Cluj 13 8 5 758:555 16
3. Voința Buc. 12 8 4 599:545 16
4. Voința Oradea 13 7 6 609:573 14
5. Voința Tg. Mureș 13 7 6 573:566 14
6. I.C.F. 12 5 7 541:526 10
7. Olimpia Buc. 13 4 9 535:607 8
8. C.S.M.S. Iași 13 1 12 436:804 2

• calendarele școlilor vor cuprinde 
cel puțin 8 concursuri, în afara celor 
prevăzute ca etape preliminare ale 
campionatelor republicane școlare

• fiecare comisie regionaiă de 
letism va organiza primăvara 
toamna acțiuni de depistare și de 
lecție, cu precădere în școli

• pentru o mai bună selecționare 
a elementelor talentate din școli, în 
lunile aprilie și septembrie se vor 
organiza — în fiecare localitate — 
concursuri de atletism pentru elevii 
din clasele V—IX.

Sînt sarcini foarte importante care, 
pentru a putea fi îndeplinite cu suc
ces, trebuie să fie luate concret în 
discuție încă de pe acum, căci fie
care zi pierdută se va repercuta, apoi 
asupra desfășurării acestor acțiuni. 
Pentru aceasta, trebuie să se treacă 
de îndată la întocmirea planurilor de 
muncă, la temeinica pregătire orga
nizatorică, propagandistică șl tehnică 
a fiecărei acțiuni în parte. Numai 
procedînd astfel se poate asigura suc
cesul general al activității atletice în 
1963 și mai departe.

Și ar mai fi ceva : pînă acum, 
prea puțini dintre tinerii care au par
ticipat la primele etape, de mase, 
ale diferitelor campionate republicane, 

mai vorbim de celelalte 
au avut o îndrumare teh- 
prșgătire corespunzătoare

ca să nu 
concursuri 
nicâ, o 
scopului și sarcinilor acestor compe
tiții. întrecerile sînt totdeauna bine
venite, fiind oglinda, fidelă a tuturor 
realizărilor obținute. Dar numai în
trecerile nu rezolvă importantele sar
cini trasate atletismului de documen
tele Conferinței pe țară a UCFS. 
înaintea oricărei competiții trebuie 
desfășurată o serioasă acțiune propa
gandistică și apoi, masele largi ale.., 
tineretului nostru trebuie astfel ins
truite ca să cunoască măcar abc-ul 
diferitelor probe atletice, a celor mai 
simple și mai ușor accesibile. Altfel 
strădaniile — oricît ar fi ele de mari 
— nu-și vor putea culege roadele 
așteptate în competiții!

De aceea : fiecare să-și noteze toate 
aceste date în agenda personală (pe 
care s-o răsfoiască cit mai des) și 
să pună umărul la îmbunătățirea ac
tivității atletismului din țara noastră. 

Deci : nu aștepta primul concurs !
ROMEO VILARA

l'n grup de miri atleli de la Palatul Pionierilor urmărind explicațiile profesorului 
Iw Vlad Dtfgaru — legate de poziția de start a unui sprinter

Foto; T. Roibu

CONCURSURI... REZULTATE...
Jn sala Florească II s-a desfășurat 

sîmbătă un concurs de triatlon organi
zat de clubul bucureștean Știința. La 
întreceri au luat parte peste 50 de 
atlc(i și atlete. La sfîrșitul concursu
lui primul loc al clasa meniului gene
ral a 'fost ocupat de Știin/a, care a 
totalizat 10 346 p, cîștigînd trofeul pus 
în joc. Pe locurile următoare s-au cla
sat Dinamo cu 7 673 p și Rapid eu 
6 541 p.

In clasamentele individuale masculin 
primele locuri au fost ocupate de: Va
leria Jurca (Dinamo) 2 211 p (50 m— 
6,1 see ; lungime—7,25 m și greutate—

11,00 m), .Șerbon Ciochina (Metalul) 
1982 p și Mihai Calnicov (Dinamo)
1 862 p. Întrecerea feminină a fost cîș- 
tigată de Aurelia Sirbu (Metalul) cu
2 279 p (50. m—7,0 see, lungime— 
5.20 m, greutate—11,84 m), urmată de 
Maria Sudan (Știința) 2158 p și Ma
ria Ciobanii (Unirea) 2 018 p.

NICOLAE D. NICOLAE
coresp.

i



Un rezultat care nu reflectă realitatea
trimi- 

care 
n-au văzut înLîlnirca revanșă dintre rc- 

i prezentalLvele de box ale Roniiniei și
Poloniei, rezultatul de 8—2 în favoa
rea gazdelor poate crea impresia că 
între cele două reprezentative a existat 
o mare diferență de valoare în favoarea 

i Poloniei. Realitatea este însă cu totul 
alta. Fără îndoială că formația poloneză 
remaniată de antrenorul Felix Stamm,

LODZ 18 (prin telefon de la
6ul nostru special). Pentru cei 

, n-au văzut ÎnLîlnirca r--------x l:“*

în proporție de 50 la sulă, s-a prezentat 
mult mai bine decît la București, liotă* 
rîtă să cîștigc partida. Noii componenți 
ai echipei poloneze (în special Adamski 
și Walasek) au întărit foarte mult po
tențialul formației pregătită de Stamm, 
dar scorul eu care au cîștigat gazdele 
este de-a dreptul exagerat. Dacă arbi
trul Cooper (Irlanda) și Fedorovici 
(Polonia) n-ar fi ocolit deseori reali
tatea — niă refer în special la deci
ziile din partidele Ciucă — Olech și 
Pătrașcu —- Grudzicn în care i-au de
zavantajat flagrant pe romîni —■ firește

Concursul de schi 
„Marele Premiu al Slovaciei"

Concursul de schi intitulat „Marele 
Premiu al Slovaciei*, desfășurat pe 

pîrtiile din jurul localității Tatranska 
Lomnica, a strips la startul fiecărei pro
be între 90 și 100 schiori din Austria, 
IR.P. Polonă. R.P. Bulgaria, R. D. Ger
mană, R.P. Romin ă și R.S. Cehoslovacă. 
Zăpada favorabilă și pîrtiile bine puse 
la punct au permis desfășurarea probe
lor în condiții excelente. Iată rezulta
tele! SLALOM SPECIAL (lungimea pîr- 
|<iei 450 m, diferență de nivel 200 m, 
66 părți în prima manșă. 65 ni a doua): 

tl.r. K. Reeher (Austria) 109,4; 2. A. 
Soltys (R.S. Cehoslovacă) 109,6;... 10. 

ft4L Zangor 116,4;... 19. Gh. Fâcaru 
1120,1. Al treilea reprezentant al R.P. 
ERomîne, juniorul Marin Focșeneanu, a 
ifost descalificat. SLALOM URIAS (1800 

‘—410—40): 1. A. Soltys 1:19,5: 2—3. 
M Bruna (R.S.C.) și /*. Krassel 
XR.S C.) 1:20,7;... 6. T. Zan^or 1:22,1;... 
19. Gh Văcaru 1:25.4;... 25. M. Focșe- 
neanu 1:26.8: COBORIRE (2100—850— 
16): 1. R Kalousek (R.S.C.) 2:17,7; 2. 
K. Reeher 2:18.6;.. 14. /. Zangor 2:28,0;... 
30. Gh. Văcaru 2:32,7. M. Focșeneanu 
a fost descalificat. COMBINATA Alr- 
PINA: 1. A. Soltys 33 p; 2. J. Myslajek 
(R.P. Polonă) 77.5 p; 3. M. Bruno 
(K.S.C.) 79,8 p;... 5. 1. Zangor 97,1 p;... 
15. Gh. Văcaru 155,54 p.

Dopingul—„cancerul" sportului profesionist—in discuțin onmenilor 
de știin|n și u specinliștilor în domeniul sportului

Recent a aviU loc la Uriage les Bains, in Franța, un colocviu inter
național — pe tema „Dopingul, un cancer al sportului" —, la care au fost 

j invitați oameni de știință ți specialițti in domeniul sportiv. La acest co- 
tocviu a participat și un delegat romin, dr. Ionel Stănescu. Pe marginea 
discuțiilor ți a măsurilor preconizate de colocviu, publicăm mai jos un 
articol al doctorului Ionel Stănescu,

. Folosirea dopingului în sportul din 
Urile capitaliste a luat o amploare deo
sebiți în ultimul timp, ajungînd o ade- 
jlrată plagă, „un cancer al sportului*, 
așa cum a fost caracterizat dopingul la 

rrecentul colocviu internațional ținut în 
'localitatea Uriage les Bains din Franța, 
cu participarea a numeroși specialiști 
Iu domeniul sportiv, medici, antrenori, 
[juriști, ziariști și sportivi.
, Cazurile tot mai numeroase de „do- 
P*i‘. înr<Ristrate la început in ciclism, 

Iapoi treptat și in alte sporturi (box, 
fotbal etc.), dar mai ales efectele ne
faste ale dopingului, care transformă 

|pe sportivi în adevărate epave, au consti- 
jtuit un semnal de alarmă chiar în țările 
capitaliste. în care recurgerea la exci- 

(tanți a devenit o practică. Nu există 
iniei o îndoială asupra scopului urmărit 
Lprin dnparea sportivilor profesioniști. 
A mărturisit-o fostul campion de ciclism 

;al Franței. Pierre Molinaris, chiar în 
cursul colocviului de la Uriage: „Goana 

.după rezultate, după victorii, concurența 
|!dinfre diferitele echipe patronate de fir
mele publicitare — este cauza principală. 
Un ciclist profesionist ca să se mențină 
tntr-o echipă trebuie să obțină neapărat 
Texul tat e...**

i Nu există îndoială nici asupra inutili- 
|tății unui asemenea procedeu — inu- 
i man — de „pregătire* a sportivilor, ca 
I și asupra faptului că randamentul este 
numai aparent. Carul boxerului mexi
can Edmundo Esparza, ca și atîtea al-

i tele, sînt elocvente în această privință. 
IDeși a uzat de anumite excitante înain
tea unui meci, Esparza a fost învins prih 
k.o. în repriza a treia (!).

Toate acestea și — în special — as
pectele sociale ridicate de folosirea pe 
scară tot mai largă a medicamentelor sti
mulative nocive, a provocat indignarea

După meciul de la Lodz,

că noi am fi obținut calificarea în se
mifinalele „Cupei Europei*.

Specialiștii polonezi n-au conceput 
însă că vor putea pierde calificarea, do
vadă fiind și faptul că, chiar la sosi
rea noastră în Varșovia ei ne-au... garan
tat că vor cîștiga eu 8—2. Ar fi ne- 
just dacă am considera că echipa noas
tră s-a prezentat la Lodz nepregătită. 
Elevii lut Chiriac au dominat aproape 
tot timpul dovedind a fi bine pregătiți. 
Tinînd însă seama de cele relatate mai 
sus, la Lodz nu se putea cîștiga. O 
putem reproșa boxerilor noștri este că 
— așa cum remarca și delegatul A.l.B.A. 
Konstantin Gradopolov (U.R.S.S.) —
„Boxerii roniîni pun încă mult accent 
pe combativitate. Ei trebuie să învețe 
să se orienteze mai bine tactic și să 
pună mai mult accent pe tehnica*.

Toate ziarele poloneze apărute ieri 
comentau cu lux de amănunte întîlnirea 
de la Lodz, considerînd că victoria 
realizată de echipa țării gardă este 
foarte prețioasă. Sub titlul „Formida
bila revenire a boxerilor noștri1* ziarul 
Przeglad Sportowy scrie în prima pa
gină: „Echipa noastră s-a prezentat

mult mai bine decît in prima înf finire*. 
în ceea ce privește decizia din meciul 
Ciucă — Olech ziarul polonez de spe
cialitate scrie că „la categoria muscă 
decizia n-a fost justă . Ziarul Glos 
Rabotnniczy din Lodz reproduce urmă
toarea declarație a lui Konstantin Gra
dopolov cu privire la. decizia Ciucă— 
Olech: „Olech n-a cîșligat în jttța Iul 
Ciucă. Boxerul romin a dovedit mai 
multe cunoștințe tehnice- și pentru 
ceasta merita victoria*.

ROMEO CAlAkAȘANU

PREMIUL ORAȘULUI MOSCOVA" LA HALTERE»,

„Premiul Orașului Moscova" la hal
tere a continuat cu întrecerile la ca
tegoria semigrea și grea. La categoria 
semigrea, victoria a revenit haltero
filului sovietic E. Brovko, cu 465 kg. 
Pe locurile următoare s-au clasat : 
W. March (S.U.A.) 452.5 kg., Lazăr 
Baroga și A. Nemesanyi (R.P.U.) cu 
cite 425 kg. Reprezentantul țării noas
tre a „impins" 135 kg., a „smuls- 
130 kg„ și a „aruncat- 160 kg. Pe lo

oamenilor de știință și a specialiștilor 
în domeniul sportului, rare au condamnat 
această practică profund dăunătoare spor
tivilor. Mai mult, faptele care încep să 
fie curente în sportul profesionist au im
pus întrunirea celor în drept să atragă 
atenția cu un ceas mai devreme asupra 
pericolului social pe care îl reprezintă 
dopingul și să indice măsurile rare tre
buie luate pentru combaterea acestei prac
tici. In acest scop s-a ținut colocviul 
internațional de la Uriage.

Aici, din capul locului dr. Dumas — 
medic șef al Școlii superioare de educație 
fizică și al Turului ciclist al Franței, 
a subliniat în concluzia raportului pre
zentat : „Noi nu propunem numai luarea 
de măsuri serere ini potriva fol osirii... di
feritelor medicamente, dar tom căuta 
să punem la punct o metodă de pregătire, 
biologică pentru practicarea sportului de 
performanță, ceea ce ne va permite tă 
luptăm eficace contra dopingului1*. Iir 
un alt medic francez, prof. Boissier de 
la Facultatea de medicină din Paris, 
a spus : „Dopingul a omorit și va omori 
multi sportivi, așa cum thaUdnrnida u 
făcut monștri. Este, necesar să informăm 
pe sportivi, pentru ca ei să știe la ce 
se expun*.

Atît referatele cît și discuțiile de la 
acest colocviu au subliniat realitatea în 
sportul profesionist, cauzele și căile de 
însănătoșire, bineînțeles în măsura în 
care interesele comerciale ale patronilor 
marilor firme și cluburilor sportive vor 
îngădui traducerea în viață a măsurilor 
preconizate. Un lucru însă, tot s-a rea
lizat, peste voința și interesele lor: opi
nia publică, masele de sportivi cunosc 
tot mai bine efectele cu totul nefaste ale 
dopingului, ale substanțelor și mijloa
celor menite să crească în mod artificial 
randamentul cu ocazia competițiilor spor

R.P. BULGARIA j S victorii în depla
sare !

Acest fapt a constituit caracteristica 
principală a etapei a doua a returului. 
Rezultatele: Ț.D.N.A. Sofia—Dobrudgea 
Tolbuhin 0—1, Spartak Sofia — Botev 
Plovdiv 0—2, Slavia Sofia — Spartak 
Plovdiv 1—3, Rakov ski Dimitrov — 
Lev ski Sofia 0—3, Beroe Slara Zagora— 
Dunav Ruse 1—2, Spartak Pleven — 
Cerno More 0—0, Spurtak Fama —- 
Lokomotiv Sofia 1—0, Lokomotiv Plov
div — Marek Stanke Dimitrovo 3—2. 
In clasament: 1. SPARTAK PLOVDIV 
22 p. (31:19); 2. Lokomotiv Plovdiv 
22 p. (26—17); 3. Lokomotiv Sofia
21; 4. Botev Plovdiv 20; 5. Levski 19 
(28:20); 6. Spartak Sofia 19 (19:16) 
etc.

TOMA HRISTOV

IUGOSLAVIA: Partizan a luat un 
punct avans...

Cele două echipe fruntașe au jucat în de
plasare, dar Partizan a obținut victoria la 
limită, cu 1—0 (0—0), pe cînd Dinamo 
n-a realizat decît un meci nul (1—1), 
după ce a condus cu 1—0 pînă aproape 
de sfîrșit. Astfel că acum Partizan a 
luat un avans de un punct. Iată rezul
tatele etapei a XVI-a: Felej Mostar —• 
Partizan Belgrad 0—1, Jelezniciar Sa
rajevo — Dinamo Zagreb 1—1, St. 
roșie Belgrad — Sarajevo 1—1, Rjieka— 
Radnicki Niș 0—0, Foivodina Novi- 
stid — Haiduk Split 7—1, Buducinost 
Titograd — Novisad 0—2 și Sloboda 
Tuzla — OFK Beograd 0—0. Clasa
mentul: 1. Partizan 27 p.; 2. Dinamo 
26; 3. Jelezniciar 18; 4. OFK Beograd 
18; 5. St. roșie 17 etc.

GRECIA : Mnathmaikoi ■ clșligat 
derbiul

Etapa de duminică a campionatului 
a- fost dominată de derbiul Panathinai- 
kos* Atena — Olimpiakos Pireu, dispu-

cul 5, japonezul Sughiokl, cu 415 kg., 
urmat de iranianul Borman. Catego
ria grea s-a încheiat cu o surpriză i 
tinărul halterofil sovietic Jabotinskl 
a cucerit primul loc, totalizând 520 kg 
(175, 155, 190) ; vicecampionul lumii
americanul Norbert Schemanski s-a 
clasat pe locul al doilea cu 500 kg. 
(cea mai bună performanță a sa: 
535 kg.). Pe locul al treilea a fost 
maghiarul Karoly Ecser cu 490 kg.

tive și care, în realitate, au urmări dău
nătoare stării fizice și psihice a spor
tivilor, punînd în pericol sănătatea aces
tora și scurtîndu-le cariera sportivă.

Pentru obținerea performanțelor spor
tive sînt necesare o bună pregătire, un 
randament maxim și o rapidă recuperare. 
Dar, toate acestea create nu prin mij
loace artificiale, ci pe baze științifice. 
Or. dopingul nu are o explicație științi
fică. Oboseala care apare la sportiv, 
constituie un semnal de alarmă pentru 
organism, ea arată că a fost atinsă limita 
posibilităților și nu este de loc indicat 
ca prin utilizarea diferitelor substanțe 
excitările să mascăm acest lucru, cum în 
realitate se intîmplă în sportul profesio
nist. Medicamentele. în general, pot pro
duce efecte secundare, mai ales între
buințate asupra unui subiect sănătos și 
în plin efort. Dar nu determină o creș
tere a performanțelor, ci, di «petri vă, 
fac să scadă capacitatea de recuperare a 
organismului, producînd în mod secundar 
o acțiune depresivă respiratorie, cardiacă 
și nervoasă. Dc altfel, printre manifes
tările generale ale dopingului distingem 
turbtirări nevrotice sau psihice cu pier
derea somnului, depresiuni, turburări 
digestive (gastralgii, colite), și — ceea 
ce este foarte important — absența to
tală a performanțelor ca urmare a feno
menelor toxice și a suprasolicitării or
ganismului.

Singura cale j’ustă, care respectă etica 
sportivă, este pregătirea științifică a 
sportivului, realizată în strînsă colabo
rare între sportiv, antrenor și medic. 
Numai ea este capabilă să ducă constant 
la obținerea de performanțe superioare.

Pornind de la acest adevăr, colocviul 
internațional de la Uriage a condamnat 
dopingul, l-a calificat drept o infracțiune 
sportivă pasibilă dc măsuri discipli
nare din partea federației sau organului 
sportiv respectiv și a propus măsuri ur
gente pentru combaterea și interzicerea 
lui.

în acest scop, colocviul a propus să 
se creeze imediat un for internațional 
care să studieze și să normalizeze regu

tat la Atena. Victoria a revenit echipei 
ateniene cu 2—0 (1—0), care și-a 
consolidat astfel poziția de lider. Alto 
rezultate: Aris Salonic — Apollon Atena
1—0, Ethnikos Atena — Oraclis Sa
lonic 3—2, Paneghialios —• l'ostir 1—2, 
AEK — Apollon Salonic 1—0, PAOK— 
Egaleo 2—0.

R. S. CEHOSLOVACA : Dukla t-a 
apropiat de lider

După prima etapă a returului, dispu
tata duminică, Dukla, învingătoare cu 
3—0, s-a apropiat la un punct de Banik 
Ostrava, învins cu 2—1 de Spartak 
Plzen. Rezultatele: Spartak Hradec
Kralove — Slovnaft Bratislava 4—2, 
Tatran l’rețov — Slovan Nitra 4—2, 
Spartak Sokolot o Praga — C.K.D. Praga
1—0, SONP Kladno — Spartak Brno 
1 -—1, Banik Ostrava — Spartak Plzen
1— 2, Dinamo Praga — Dukla Praga 
0—3. Jn clasament: 1. Banik Ostrava 
22 p, 2. Dukla Praga 21. etc.

ITALIA ; Scoruri itrime

Etapa de duminică (a 26-a) a adus 
multe rezultate strinse în campionatul 
italian: Bologna — Roma 0—0, Cata
nia ■— Sampdoria 0—1, Genova — 
Fiorentina 1—2, f-anerossi — Spăl 1—0, 
Mant ova — Palermo 1—0, Torino — 
Atalanta 1—0. Fruntașele clasamentu
lui, lnternazionale și Juventus, au jucat 
in deplasare. Inter a cîștigat la Vene
zia cu 2—0, în timp ce Juventus, jucînd 
la Napoli, a terminat cu un scor *11». 
Rezultatul cel mai categoric al etapei 
a fost obținut de Milan, care a dispus 
de Modena cu 4—0. In clasament: Inter
naționale 39, Juventus 37, Bologna 

33 etc.

FRANJA : Deocamdată conduce 
Monaco

In campionatul Franței, pe primul loc 
in clasament se află Monaco, dar echipa 
Sedan are cu două jocuri mai puțin, 
și poate redeveni lider. Dintre rezulta
tele de duminică, menționăm victoria echi
pei Valenciennes asupra echipei Nîmes 
(3—1), meciurile nule dintre Reims— 
Montpelier, Lyon—Rennes (1—1) și 
victoria categorică a echipei Sedan în 
fata formației Strasbourg (5—1). Alte 
rezultate: Stade Francois — Bordeaux 
0—0, Toulouse —• Marseille 1—0, 
Nice — Nancy 2—0, Boeing — Lens
2— 1, Angers —■ Rouen 3—1. Clasament: 
Monaco 39 p, Sedan 38, Bordeaux 36, 
Lyon și Nice 34.

AUSTRIA : A început returul
Rezultatele primei etape: Rapid Viena 

—Sportklub Viena 3—3, ASK Lins — 

lile sportive din diferite țări, în scopul 
unificării lor, urmînd a fi aplicate de 
îndată la toate competițiile și în toate 
țările. De asemenea, s-a propus con
stituirea unei comisii internaționale, care:

a) să atragă atenția sportivilor, an
trenorilor, medicilor și opiniei publice 
asupra nocivității dopingului;

b) să exercite un control asupra com
portării sportivului în competiții și să 
promoveze principiile unei pregătiri ra
ționale, științifice;

c) să întocmească și să pună în dis
cuție în mod regulat, printr-o comisie 
permanentă, o listă a mijloacelor între
buințate pentru dopaj, precum și meto
dele pentru depistarea lor. Rezultatele 
unor astfel de discuții și ale lucrărilor 
comisiei vor fi transmise organelor si
milare din fiecare țară.

Colocviul a cerut introducerea în sta
tului fiecărei federații sau organ sportiv 
național a unei prevederi care să inter
zică utilizarea dopingului și — în același 
timp —■ să permită controlul, chiar ino
pinat, prin examene medicale, clinice 
sau biologice asupra sportivilor, în ve
derea depistării cazurilor de dopaj. Co
locviul a atras atenția că toți agenții 
dopingului sînt periculoși pentru orga
nism și a subliniat faptul că există mij
loace dc depistare a cazurilor de folo
sire a substanțelor excitante.

Colocviul de la Uriage constituie de 
fapt începutul unei bătălii împotriva do
pingului. Căile dc combatere sînt nume
roase, dar în principal următoarele două: 
1) desfășurarea unei largi munci de lă
murire în rîndurile sportivilor profesio
niști, cărora să li se arate la ce se expun 
folosind dopingul ; 2) pregătirea rațio
nală, (inînd seama dc principiile de igi
enă, de alimentație, dc antrenament fizic 
și psihic, printr-o perfectă colaborare 
între sportivi, antrenori și medici spor
tivi.

Folosirea acestor două căi va avea, 
fără discuție, un cuvînt holărîtor, deci
siv în lupta contra dopingului.

dr. IONEL STĂNESCU
din Secția Tehnică a UCFS

Austria Viena 2—0, Graz —- Admira 
Viena 1—0, Simmering — SVS Linz
2— Je, Schwechat — Wacker Viena 5—4, 
Vienna — Austria Salzburg 6—1, Aus
tria Klagenfurt —• Wiener AC 0—0. 
Clasament: 1. Austria Viena 23 p.t 2. 
Admira 19 p.; 3. Rapid și ASK Linz 
18 p. etc.

BELGIA : S-a reluat campionatul...

întrerupt din cauza timpului nefa
vorabil, campionatul a fost reluat. Re
zultatele: CS Bruges — Union St. Gil- 
loise 1—0, Anderlecht — FC Diest
3— 1, La Gantoise — Anvers 1—0, 
Berchem — FC Beringen 3—1, Lierse— 
FC Liegeois 2—0, Beerschot — FC 
Brugeois 0—0, St. Trond — Standard
2— 1, Daring C.B. — OC Charleroi
3— 1. Clasament: 1. Anderlecht și Lierse 
22 p.. Standard 20 p., Anvers 19 p., 
etc.

SPANIA: Real Madrid : 10 puncte 
avans

Rezultate: Real Madrid — Atletico 
Madrid 4—3, Valencia — Malaga 2—0, 
Barcelona — Sevilla 0—0, Betis — 
Saragosa 2—0, Atletico Bilbao — Cor
dova 3—1, Majorca — Osasuna 0—0. 
Clasament: 1. Real Madrid 42 p.; 2. 
Atletico Madrid 32 p.; 3. Valladolid
29 p.; 4. Oviedo și Valencia 28 p. etc.

Milne — 3 jocuri Internaționala

In oadrul „Cupei Europei", miine 
la Cardiff are loc returul meciului 
Tara Galilor — R.P. Ungară. în tur, 
echipa maghiară a cîștigat cu 3—1.

în „Cupa cupelor": Odense (Dane
marca) — FC Niimberg (turul).

în „Cupa orașelor-tîrguri": St. roție 
Belgrad — AS Roma (retur; in tur: 
0—3).

Turneul luptătorilor 
romini în ll.R.S.S.

Datorită faptului că în aceste zile se 
va desfășura la Tbilisi un mare concurs 
internațional dc lupte libere, reprezen
tativa noastră de lupte clasice câre se 
află în U.R.S.S. și-a modificat progra
mul. Prima întîlnire a avut loc la Vi- 
tebsc, cu selecționata secundă a R.S.S. 
Bieloruse, gazdele cîștigînd cu scorul 
de 5—3.

Turneul international
de floretă de la Paris

PARIS 18 (Agerpnes). — A 4-a ediție 
a turneului feminin de floretă — dotat 
cu „Cupa L. Janty^ — s-^a încheiat ou 
victoria sportivei italiene An tonei la 
Ragno. in finală, Ragno a învins-o cu 
8-4 pe olandeza Elly Botbyl, care — în 
sferturile de finală — eliminase cu 8-7 
pe concurenta romînâ Olga Szabo. In 
medul pentru locurile 3—4, Kate Del- 
barre (Franța) a întrecut-o ou 8-3 pe 
Rousselet (Franța); aceasta din urmă a 
cîștigat în optimi la Ana Ene cu 1-6.

PE SCURT
ATLETTISM. • Intr-un concurs in

ternațional desfășurat la Melbourne, 
australiana Pam Kilborn a realizat 
10,6 pe 80 m. garduri (la o zecime 
de recordul mondial) și a cîștigat 
pentatlonul cu 4 444 p (nou record 
australian). • Tradiționalul cros in
ternațional de la San Sebastian a 
revenit englezului Fowler (12 km in 
37:19,7).

SCRIMA. — Turneul internațional 
de spadă de la Varșovia: 1. R. P. 
Ungară (în ultimul meci a invina cu 
9—7 echipa R. P. Polone, campioană 
mondială); 2. U.R.S.S. (10-6 cu Italia, 
9-7 cu R.F.G.); 3. R. P. Polonă.

SCHI. — Festivalul de la Holmen- 
kollen (Norvegia): 50 km.: 1. R. Pers
son (Suedia) 2h 52:38,5. Combinata 
nordică: 1. G. Thoma (R. F. G.) 
505,15 p.

TENIS. • Turneul de la Alexan
dria. Dublu bărbofi (semifinale): 
Pietrangeli, Mandarino (Italia, Brazi
lia) — Mills, Țiriac (Anglia, R. P. 
Romaină) 10—8, 8—6 (!). în finală la 
simplu bărboti, Bungert (R.F.G.) va 
intilni pe Lundquist (Suedia), care 
a eliminat pe Couder (Spania) cu 
2-6, 6-3, 6-4, 2-6, 7-5. • Llamas 
(Mexic) a învins pe australianul! 
Emerson cu 0-6, 6-^4, 6-2, 10—8 și 
a cîștigat turneul internațional de la 
Mexico City.

VOLEI. • La Berlin, în meci re
tur pantru „Cupa campionilor euro
peni", Dinamo Moscova (f) a dispus 
de Dinamo Berlin cu 3-1. • La Var
șovia : Legia — M'ladost Zagreb
(m) 3-1. Ț.D.N.A. Sofia — UjpesU 
Dozsa (m) 3-2. S-a calificat Ț.D.N.A. 
prin punctaveraj. Levski — Vasas 
Bp. (f) 3—1. S-a calificat Levski.
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