
5i acum: etapa a II-a 
a Spartachiadei

r tapa pe asociații sportive a marii competiții de mase, 
■- Spartachiada de iarnă a tineretului, care a cuprins 

i practicarea sporturilor specifice iernii sute de mii de 
neri de pe întreg cuprinsul patriei, s-a încheiat. Consiliile 
sociafiilor noastre sportive pot face deci un prim bilanț, 
le trebuie să vadă dacă au depus sau nu toate strădaniile 
entru asigurarea celor mai bune condiții de participare în 
>mpetitie, dacă — urmare a întrecerilor Spartachiadei — 
sociațiile sportive s-au consolidat din punct de vedere orga- 
zatoric prin atragerea de noi membri în UCFS, crearea 
e noi secții pe ramură de sport, mărirea numărului sporti- 
lor legitimați, clasificați etc. Se poate aprecia că aceste 
biective au fost îndeplinite în multe dintre asociațiile spor- 
ve.
Incepînd de duminică populara competiție de mase, Spar- 
ichiada de iarnă, a intrat într-o nouă fază de desfășurare : 
apa a ll-a, pe grupe de asociații sportive. Așadar, cei 
ai valoroși sportivi, cei care au cîștigat întrecerile pe aso- 
ație, vor lua din nou startul, de data aceasta într-o etapă 
iperioară, unde se cere de la participant! o pregătire fizică 
tehnică mai bună. Etapa a doua necesită din partea orga- 
zatorilor, de data aceasta organelor raionale ale UCFS, 
atenție sporită. Pentru aceste concursuri se cere ca con- 

liile raionale UCFS ca și comisiile raionale pe ramură de 
>ort să acorde toată atenția problemelor cu caracter orga- 
zatoric (repartizarea asociațiilor pe centre de concurs în 
șa fel încît deplasările sportivilor să necesite cheltuieli 
inime) și tehnic (asigurarea de cadre tehnice calificate, 
ateriale sportive, arbitri etc.).
Este de la sine înțeles că o contribuție de seamă la buna 
esfășurare a întrecerilor din etapa a ll-a trebuie să o aducă 

activul voluntar și în primul rînd consiliile asociațiilor 
jortive. Este vorba de asigurarea mobilizării concurenților 
jre au cîștigat prima etapă, apoi de pregătirea lor în con- 
nuare (organizarea antrenamentelor) și asigurarea echipa- 
entului și a materialelor sportive necesare în concurs. Iar 
idrele tehnice, profesorii de educație fizică, instructorii 
duntari, sportivii fruntași au o datorie de cinste și anume 
i ajute permanent pe sportivi atît la antrenamentele lor 
t și la concursuri.
S-a dat startul în etapa a ll-a care durează pîno la 
februarie. La cele 11 ramuri sportive, prevăzute în Tegu

mentul competiției, întrecerile trebuie în așa fel organizate 
cît câștigătorii etapei să fie — într-adevăr — cei mai 
jni soortivi.
ACTIVIȘTI SPORTIVI ! SA ORGANIZAM CIT MAI TEMEINIC 
1TRECERILE ETAPEI A ll-A A SPARTACHIADEI DE IARNA 
TINERETULUI !

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romînâ
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i așteptarea finalei campionatului

ÎN TURNEUL DE HOCHEI DE LA 
BRAȘOV

In ultimul meci de 
aseară s-a înregis
trai o surpriza : Tîr- 
nava Odorhei a în
trecut pe Știința Cluj 
cu 3—1 (0—0, 1—0,
2—1). Au marcat :

Gyorgy (3) pentru în
vingători și Diber- 
nardo pentru stu- 
denți. (Citiți amă
nunte asupra tur
neului în pag. a 3-a)

orele 11, un con
curs de selecție 
pentru învățarea

scrimei. Sc pot 
prezenta fetițe în
tre 8—12 ani.

LOTUL REPUBLICAN DE PATINAJ 
ARTISTIC LA GIURGIU

La invitația asociațiilor sportive din Giurgiu 
și a consiliului raional UCFS, sportivii din 
lotul republican de patinaj artistic au făcut, 
pe baza sportivă de iarnă din localitate, reu
șite demonstrații. în fața celor peste 1 000 de 
spectatori au evoluat sîmbătă seara și dumi
nică dimineața, campioana țării Elena Moiș, 
Crenguța Cumbari, Letițîa Păcuraru, Nicola© 
Belu și perechile Cristina Patraulea — Radu 
Ionian, Liliana Georgescu — Dan Săveanu, 
Dana Gheorghiu — Sandu Dragoș etc. Patina
torii artistici fruntași vor mai face asemenea 
demonstrații și în alte orașe ale țării.

CONCURS DE SELECȚIE 
PENTRU ÎNVĂȚAREA SCRIMEI

„CUPA F.R.H.P." LA PATINAJ VITEZA

Luni au avut loc pe Iacul Ciucaș din Tușnad 
întrecerile „Cupei F.R.H.P." la care au parti
cipat cei mai buni viteziști din București, Tg. 
Mureș, Brașov, Miercurea Ciuc și Cluj. Iată 
învingătorii la probele juniorilor din categoria 
17—18 ani și seniorilor. JUNIOARE : 500 m, T000 
m — Eleonora Laurențiu (Mureșul Tg. Mureș) 
57,1 sec. și 2:01,9; JUNIORI : 500 și 1500 m — 
V. Sotirescu (Dinamo București) 47,6 și 2:39,5. 
SENIOARE : 500 și 1000 m — Eva Farkaș (Mu
reșul Tg. Mureș) 52,4 și 1:58,9. SENIORI: 500 m 
Gh. Catona (Dinamo Buc.) 48,2; 1500 m — A. 
Ocoș (Dinamo) 2:40,3.

In întrecerile rezervate copiilor s-au impus 
Eva Szasz (Mureșul Tg. Mureș), Ion Fazekaș 
(Dinamo București), Vlad Patraulea (Dinamo 
Buc.), Anelise Ștefani (Voința Brașov) și R. 
Domocoș (Avîntul M. Ciuc) care au cîștigat 
probele respective. Pe echipe competiția a re
venit patinatorilor de la Dinamo București 
cu 81 p.

republican de patinaj viteză
TUȘNAD (prin telefon). Nu- 
eroși oameni ai muncii venit’» 
odihnă în stațiunea Tușnad au 

istat joi și vineri la întrecerile 
Teziștilor din Tg. Mureș, M. Ciuc 
i Gheorghieni. Aceștia și-au 
isputat întîietatea în cadrul 
izei regionale a campionatului 
“publican. Printre cei 30 dc 
alinatoare și patinatori din re
unea Mureș-Autonomă Ma- 
liară care s-au aliniat la stăr
ii diferitelor probe se aflau 
va Farkaș — campioana țării, 
Leonora Laurențiu, Ioan Papp 

alte elemente valoroase.
Gheața s-a prezentat într-o 

are acceptabilă. în schimb, 
jndițiile atmosferice nu au fost 
rielnice (a nins și vîntul a 
îflat puternic). Cu toate aces- 
;a, o serie de concurenți, în- 
îosehi cei de la Mureșul Tg. 
iureș, au obținut rezultate mai 
uit decît mulțumitoare. Eleo- 
jra Laurențiu și Eva Farkaș 
i reușit chiar să obțină tim-

TR. IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Școala Sportivă 
experimentală „Vi
itorul" din cadrul 
Centrului de antre
nament, cercetări 
științifice „23 Au

gust" (bulevardul 
Muncii nr. 37—39 
tramvai 23, 24, sta
ția bd. Muncii), or
ganizează în ziua 
de 2 februarie a.c.,

UN IMPORTANT CONCURS DE ATLE
TISM PENTRU JUNIORI

Sîmbătă și dumini
că (de la ora 8,30) 
se va disputa — în 
organizarea federa
ției de atletism — 
un concurs de sală 
rezervat juniorilor.

La întreceri vor par
ticipa tineri atleți 
din întreaga țara. 
Concursul va avea 
loc. în sala Florea- 
sca II.

RĂSPUNDEM

ComponSă

NOU RECORD REPUBLICAU
LA ATLETISM
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Tinerii patinatori I. Roșea (Știința Cluj) — în prim plan — șl V. Soti
rescu (Dinamo București) la încălzire pe pista lacului Ciucaș din Tușnad

'oncursul nostru de fotografii sporiive

II. CORCODEL-Brajov Plimbarea copilului...

In cadrul unui coi fears u Le- 
tic organizat duminica in Su' i 
Armatei din Brașov, Ana Să’ă- 
gean a realizat un nou record 
republican de sală, la aruncarea 
greutății, cu o aruncare de 
15,18 m. Vechiul record ii apar
ținea tot ei, cu 15,00 ni. Ana 
Sălăgean a mai avut în acest 
concurs o aruncare de 15,16 ni. 
(V. Secăreanti, coresp.).

Miine, la Innsbruck, incepe

A IX-A EDIȚIE A J. 0. DE IABMĂ
INNSBRUCK, 27 (prin tetei 

CĂLIN ANTONESCU).
Azi după amiază, în satul

Pe vasul Cluj

Sport 
in largul mării...

Apele liniștite ale mării min- 
giiau silueta elegantă a vasului. 
La dană, forfotă mare. Se pre
gătea o nouă plecare a car
goului rominesc de 4 500 tone 
CLUJ, a 6-a navă construită pe 
șantierele de la Galați, Direcția: 
portul englezesc Manchester. 
Voiam să ghicesc ceva din emo
ția care precedă marile voiaje. 
Dar... ți-ai găsit. „Lupii de 
mare" de pe „Cluj" sini imper-

Reportajul nostru

turbabili. N-au nici măcar emo
ția pe care am avut-o eu îna
inte de a pleca la Constanța...

M-am amestecat printre mari
nari și fără multă greutate 
mi-am făcut o cunoștință. Pe 
timonierul Florin Panaitescu.

— Vă pregătiți pentru o călă
torie lungă, se' pare ?

— Vreo 35—40 de zile în ju
rul Europei... (Ce ți-e și cu ma
rinarii ăștia! Vorbesc de un 
drum în jurul Europei ca de o 
plimbare în Cișmigiu...).

— Itinerariul ?
— Manchester, apoi portul en

glezesc Tyne sau cel belgian 
Anvers și, poate, Sevilla.

— Și ce faceți pe vapor în 
timpul liber ?

— Am înțeles ce vă intere
sează... Vreți să știți dacă facem 
sport pe vas. Ei bine, sportul 
este cel mai bun prieten al nos
tru. Facem sport și pe vas și 
în timpul escalelor. Dar mai

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)

>n de la trimisul nostru special 

olimpic, a avut loc ceremonia 
ridicării drapelului țării noastre. 
Cu acest prilej, sportivii ro- 
mîni au fost vizitați de repre
zentanții unor delegații străine 
și de dl. Friedl Wolfgang, vice
președinte al comisiei de orga
nizare a Jocurilor, care a urat 
succes reprezentanților țării 
noastre în întrecerile dare încep 
mîfne. îot azi după amiază a 
mai avut loc ceremonia ridicării 
steagurilor Finlandei, S.U.A., 
Suediei, Greciei și Libanului.

★
Sportvii romîni și-au conti

nuat intens pregătirile. Boberii 
au făcut numeroase coborîri. In 
mod deosebit s-a remarcat, din
tre concurenții noștri, cuplul 
Oancea—Cotacu, care — în ciu
da faptului că se află la primul 
concurs de asemenea amploare 
— a realizat timpuri în jurul 
a un minut și opt secunde de 
fiecare manșă. Cele mai bune

timpuri în cadrul coboriri’.or do 
antrenament le-au realizat pinii 
acum (in doua manșe) canadie
nii Emery și Kirby (2:12,68) și 
italienii Monti și Fiorpues (?; 
12,83).

Biationiștii noștri, care au so
sit azi dimineață, au făcu: 'mi 
prim antrenament pe pista de Li 
Seefeld și în poligonul de tir. 
Aici zăpada a căzut din abun
dență și pîrtfile pentru probele 
de fond se prezintă în cele mai 
bune condițiuni. Pe trambulina 
mijlocie, peste 100 de sportivi 
execută sărituri de antrenament, 
iar pe rapida pîrtie de coboriro 
de la Patscherkolfen evoluează 
cei mai buni schiori din Iunie. 
Unul dintre favoriții Olimpiadei, 
austriacul Gerhard Nenning, sa 
accidentat și nu va putea con
cura.

Primele jocuri oficiale de ho-

(Continuare in pag. a S-a)

întrecerea eclor mai mici luptători
Duminică dimineața s-a desfășurat în sala Giulești din Capi

tală, primul concurs'de lupte al anului rezervat celor mai tineri 
luptători. Este vorba de copii între 8 și 12 ani. Au participat 
peste 50 de copii. In fotografie un moment din întrecerea frați
lor Gabriel si Viorel Marmara.

Foto : 1. Roibu,



Activitate intensă Ia asociația Dîmbovița Secretarul și instructorul asociației
f Cină am sosit la mica bază sportivă 
a asociației Dîmbovița, pe terenurile acum 
de volei și handbal, transformate în C. g" 
patinoare, își făceau încălzirea zeci de patinatori ai asociației, care vor par- 
itibitori. ai acestui sport. In ziua aceea ticipa, de altfel, la etapa pe grupe de 
fusese prevăzut un concurs de „con- asociații, a Spartachiadei de iarnă sînt 
solare" .pentruî acei patinatori ai aso- Dumitru Blaga. Mihai Marinescu, Paul 
ciației pare nu s-au calificat pentru C.oștin și Mihai David.

... .

Dîmbovița,patinoarul

Foto : St. Giotloș

un grup de tineri așteaptă darea startului într-un 
concurs de antrenament

etapa a 11-a a Spartachiadei de iarnă. 
După ce concurența au ocolit de patru 
ori pista, primii care au trecut linia de 
sosire au fost loan Mo nea, Romeo 
Cristea și Constantin Ionescu.

P harnică asociație sportivă 
sătească

f Membrii asociației sportive Brazda 
nouă din comuna Valea Crișului, ra
ionul Sf. Gheorghe, desfășoară o vie 
activitate sportivă. în prințul rînd tre
buie arătat că succesele obținute pe 
ilirre. sportivă dc către colectiviștii din 
Valea Crișului se datoresc muncii en- 
itfiziaste depuse de către Consiliul a- 
«oeaațtei și creării unei baze sportive, 
cu numeroase terenuri, de care bene
ficiază sportivii și sportivele de aci. 
în comună sînt două terenuri de volei, 
patru de handbal redus, două de fot
bal și o pistă de atletism. De remarcat 
că terenul de fotbal a fost împrej
muit cu plopi plantați dfe pionierii șco
lii din localitate.

Președintele asociației 
„Brazda nouă", profesorul 
ajiitat de consiliul asociației 
Struetorii voluntari urmăresc 
a-ngrenâireâ tineretului într-o

Sportive
S. Para, 
și de iii- 
zi de zi 

___________  __ ______________ activitate 
sportivă continuă. Etapa I a Sparta
chiadei de iatnă a curioscut, astfel, un 
•deosebit succes la schi, șah, tenis de 
masă și popice, iar în cadrul „Con
cursului pentru Iftsigna de Polisportiv'* 
au fost atrași aproape toti membrii 
asociației. Sportivii din Valea Crișului 
se mai pot mîndri și cu o echipă dc 
fotbal carfe aetivează în campionatul 
raional (în toamnă s-â situat pe locul 
I eu un golaveraj de 28:2), o echipă 

pitici tot la fotbal, patru formații 
de handbal (2 de fete și 2 de băieți) 
ele. în fine, trebuie să arătăm că în 
aUul care a trecut s-au înscris în 
UCFS 120 dc tiuferi.

GH BRîOTA — co-resp.

PROBLEME DE DISCIPLINĂ DELBĂTCTE
LA ASOCIAȚIA SPORTIVĂ TRACTORUL CĂLU6ĂREN1

Zilele trecute, tractoriștii și elevii școlii de mecanici 
agricoli, membri ai asociației sportive Tractorul de la 
S.M.T. Călugăreai, raionul Giurgiu, și-au dat întîlnire 
pentru a analiza activitatea sportivă de anul trecut.

Președintele asociației sportive, Ion Țniean, dă citire 
dării de seamă. Sînt menționați sportivii care în anul 
1963 au avut o comportare bună la Spartachiada de 
vară. N-au fost uitate nici rezultatele bune obținute în 
cadrul actualei ediții a Spartachiadei de iarnă 
(peste 1000 de participant:) și în „Concursul pentru In
signa de Polisportiv" (384 de tineri cu 3—4, iar 170 
cu toate probele trecute).

Din darea de seamă au reieșit însă nu numai suc
cesele ci și lipsurile. S-a arătat că tovarășii din consi
liul asociației sportive au neglijat reamenajarea unei 

de sport și confecționarea unui portic de gim- 
de.?i aveau totul la îndemînă. Nu au luat 
— de asemenea — pentru îndreptarea unor

săli 
nas tic a. 
măsuri 
sportivi și fotbaliști cind aceștia au început ga lip
sească sistematic de la antrenamente și să uite de 
disciplină pe terenul de sport. Este vorba de I. Petre, 
S. Suditu, N. Măcriș și Gh. Gheorghe jucători de fotbal 
care activează în campionatul raional și care după ce 
echipa obținuse cîteva victorii s-au înfumurat. Au 
mai lost citați Gh. Cristea, I. Drăgan și alții, care 
deși au reale aptitudinii, nu participă la întrecerile 
organizate de asociație, preferind să fie simpli spec
tatori.

Au urmat discuțiile la care s-au înscris numeroși 
membri ai asociației. Cei mai mulți și-au îndreptat

atenția tocmai spre acest capitol al educării tinerilor 
sportivi. Am reținut ceea ce spunea G/i. Gheorghe, 
unul dintre fotbaliștii criticați. „Eu am crezut că știu 
totul, că nu mai um nimic de învățat la antrenamente. 
De «ceea lipseam nvmotivat Cu ocazia Unui meci, dis
putat în comuna Creiești, nu m-am prezentat la joc. 
Colegii mei, însă, s-au descurcat și fără mine. Acum 
îmi dau bine seama de ceea ce am făcut. Regret mult. 
Promit să mă îndrept".

A luat apoi cur intui tehnicianul asociației, profesorul 
de educație fizică Virgil Rizuc, care a spus printre 
altele: „Intr-adevăr, cî-țiva dintre jucătorii noștri au 
avut în sezonul compeiițional de anul trecut compor
tări nesportive. Aceștia, -datorită muncii de educație 
desfășurată de organizația U.T.ltf, și de consiliul aso
ciației s-au îndreptat în bună măsură. Ținem să amin
tim acestor fotbaliști, în trecut certați cu disciplina, 
Vă dacă nu vor veni regulat la antrenamente, și nu se 
vor încadra în disciplina echipei, ne mm lipsi de 
ei". Un alt participant, elevul Gh. Matei, a ținut să 
sublinieze : „Colectivul nostru de elevi este închegat 
și a obținut multe succese frumoase atît în învăță
tură Cît și în sport. Dacă unii dintre jucătorii noștri 
de fotbal au greșit este și lipsa noastră că nu i-am 
ajutat din timp, după primele manifestări nesportive".

Dezbaterile au mai scos la iveală o serie de posibili
tăți pe care le are „Tractoru1“-Călugăreni în organi
zarea unei activități sportive din ce în ie mai rodnice.

P. A.

Pe acest patinoar ati avut loc pînă 
i multe concursuri clin cadrul 

Spartachiadei de iarnă. Cei mai buni

Gu cîteva zile în urmă a avut loc o 
pasionantă finală de săniuțe In apro
pierea stadionului. Unirea de pe șos. 
Olteniței. Cei mai buni în conducerea 
săniuțelor s-au dovedit a fi Ion Cior- 
bocea, Vasile Nizdileanu și Constantin 
Penciu.

Duminică, cu ocazia unei excursii or
ganizate la Predeal, 20 de tineri mun
citori din fabrică au participat la un 
concurs de Schi îndeplinind totodată Și 
norma de schi pentru obținerea Jnsig 
nei de Polisportiv".

Lă prima etapă a Spartachiadei, ta 
„Dîmbovița" au participat peste 2 500 
de muncitori, dintre care cei mai buni 
vOr reprezenta „Dîmbovița" în etapa 
a doua a competiției, cea pe gtupe de 
asociații sportive, in curs de des’ă 
șurare.

A. PEAGI)

SPORT ÎN LARGUL MĂRII
(Urmare din pag. 1) 

bine să vă povestesc cite ceva.bine să vă povestesc cite ceva. Și. aș 
îițcepe au ce va fi. Mime (n.r. 18 ia
nuarie) plecăm în cursă. -Și toi mii’ie 
vă începe concursul de șah din cadrul 
Spartachiadei de iarnă -ti tineretului. 
Campionul vasului sînt eu, dar acum 
Voi avea adversari foarte tari in co- 
tnantUmtitl vasului — Mihai Naslac 
(să știți că rut este O evidențiere de... 
eircllmstanță), în -ofițerul mecanic Pe
tre U-rum, în timonierul Gh. Ștefan, 
în ofițerul electrician ton Vasile, ca și 
în motoristul Gh. Done. S-au înscris 
la întreceri 18 pârtieipanți.

— Bănuiesc că aveți un loc ame
najai pe vas pentru întreceri.

— Firește. La provă, în careu, avem 
șase șahuri și posibilități... olimpice de 
concurs. Văr nu numai șahul este la 
Ordinea zilei. La pupa vasului strun
garul ion Bădilă (cel mai aprig sus
ținător al echipei Farul Constanța) a 
amenajat un loc pentru gimnastică și

în comuna Budești (raionul Olte
nița) sînt două asociații sportive dintre 
care una, A.S. Unirea, cu o activitate 
deosebit de bogată. „Unirea" numără 
în rindurile sale 370 de membri UCFS 
(consiliul desfășoară o susținută mun
că pentru ca piuă în primăvară numă
rul lor să se dubleze), âre secții de 
haltere, tir, trîntă, șah, tenis de masă, 
fotbal, volei, atletism (în primăvară se 
ya înființa secția de box și o secție 
combinată de ciclism-moto). Despre 
activitatea sportivă ce se desfășoară 
aci vorbesc faptele : peste 500 de par
ticipări ta actuala ediție a Spartachia
dei, de iarnă, 25 de tineri cu 4—5 nor
me iar alți 40 cu cile două probe tre
cute în „Concursul pentru Insigna de 
Polisportiv". Mai trebuie arătat că la 
fiecare, sfîrșit de săptămînă sala cămi
nului cultural găzduiește diverse între
ceri de șah. triată, haltere, gimnastică 
etc. In ceea ce privește „duminicile 
Cultural-sportive", acestea au devenit o 
obișnuință pentru tinerii din Budești. 
Chiar și in toiul iernii, asemenea ma
nifestații sportive sînt la ordinea zilei. 
In urmă cu două săptămîni, de pildă, 
consiliul asociației (președinte V. Du
mitru), a organizat la Budești o reu
niune sportivă foarte apreciată. S-au 
întrecut in sala căminului cultural 18 
halterofili (cel mai bun a fost N. Do- 
bre cafe a ridicat de 45 de ori greuta
tea de 20 de kg), numeroși gimnaști, 
șahiști și jucători de tenis de masă, iar 
24 de tineri au făcut o reușită 
strație de box.

Aceste succese se datoresc 
pline de pasiune depusă de unii 
ai consiliului, colaborării rodnice care 
există Mitre asociație, organizația UTM 
(Secretar Florlca Sandu) și căminul 
cultural (director I. Paraschlv). în 
fruntea harnicilor activiști sportivi de 

I atei- se afla secretarul «soefețfei -spor- 

demon-

muncii 
membri

haltere. Pe'vas, în fiecare zi, se face 
gimnastică, iar cei care au îndrăgit 
această ramură sportivă fac antrena
mente la pupa, ca și halterofilii, de 
altfel. Acum in ri-urnirl spre Manchester 
vor organiza și un concurs de haltere 
perttru stabilirea celui mai puternic om 
de pe vas.

— In desele o/friri pe care le faceți 
prin porturi ați susținut vreo intîlnire 
cu marinari străini ?

— Cum să nu / La Scharpnes, in 
Anglia, am jucat fotbal cu echipa 
Școlii de madnă comercială. Scor 5—3 
pentru formația vasului nostru. Golu
rile au .Jost înscrise de Florin Geor
gescu (3), Florin Pafiatescu și Florea 
Manea. Apoi, la Anvers, in Belgia, am 
susținut două meciuri. Primul cu echi
pajul unui vas din R.F.G. (3—1 pen
tru noi, țfrirț golurile marcate de Florin 
Geor-geSeu — 2 și Aiex. Ulrica) și al 
doilea cu echipajul unui vas suedez: 
0—D. Interesant și deosebit de emoțio
nant pentru noi este faptul că la An- 

consiliu, 
cît și în 
știți că 
timp le le 
la orga- 
pregăti-

preluate de secretarul

că un om aproape de 
o activitate sportivă 
este și secretarul aso-

five, Alexandru Bubulică. „Deși se 
apropie de 60 de .ani, Alexandru Bubu- 
lică muncește cu o putere pe care poate 
s-o invidieze și un tînăr de 20 de ani 
și obține fruinoase rezultate în activi
tatea șa" — ne spunea S. Micufeasa, 
instructor cu ^problemele organizatorice ; 
al consiliului raional UCFS Oltenița. .1 

Intr-adevăr, secretarul asociației 
sportive Unirea este un entuziast acti
vist voluntar. El este mereu prezent la 
toate acțiunile întreprinse de 
atît în postură de organizator, 
cea de instructor. Trebuie să 
acest activist sportiv cu 
cărunțite se pricepe nu numai 
nizarea Coricffrstiritor, ci și la
rea tinerilor în diferite sporturi. El se 
ocupă de pregătirea boxerilor, a halte
rofililor, a celor ce se întrec la trîntă, 
la tenis de masă, la șah. Intr-un cu- 
vînt, este un instructor. .. polisportiv. ■ 
în toamnă, cînd unul dintre jucătorii 
de fotbal (echipa Unirea activează în 
campionatul raional) cel care îndepli
nea și funcția de instructor al forma
ției, plecase, din comună, atribuțiile 
acestuia au fost 
asociației. ’

Este lăudabil
60 de ani are 
multilaterală, că 
ciației și instructor voluntar. Dar aceas
ta este doar îo rezolvare de moment. 
Pentru o activitate sportivă de mase 
intensă și bine organizată este necesar 
ca de pregătirea tinerilor să se ocupe 
mai mulți activiști, mai mulți instruc
tori voluntari.

Consiliul asociației Unirea trebuie să 
selecționeze dintre tinerii săi sportivi 
pe cîțiva care au aptitudini de a deveni 
instructori voluntari și cu ajutorul 
consiliului raional UCFS să-i pregă
tească în acCastă- direcție.

T. RĂBȘAN

a ■ ■

furnică ceva.

vers sînt catarge pentru ridicarea stea
gului. Cind ani înălțat pavilionul nos
tru am simțit că ne
Aveam de apărat și noi prestigiul 
sportiv al țării!

— Cum ați reușit să înjghebați o 
echipă de fotbal ?

r

— Am uitat să vă spun că pe vas 
aver,-. multi sportivi clasificat’ — ca să 
mă exprim în terminologia sportivă 
oficială. FtOrm Georgescu a jucat fot
bal în cat. B la Medgidia, St. Dat cu 
și Tudor Pâiș au activat la juniorii 
Farului. Aleț. Ulrica a făcut și el 
fotbal de competiție, iar eu sînt unul 
dintre copiii - crescuți de nea Petrică 
Steinbach...

— Așadar, activitate bogată. Nu-mi 
rămîne decît să vă urez succese și mai 
însemnate.

ir

Am stat pe matul mării și am pri
vit, a doua ai. cum se depărta nava 
CLUJ. Echipajul acesta tînăr care a 
dus pe mări Și oceane faima măiestriei 
marinarilor noștri și-a oțelit fadele în 
focul întrecerilor sportive. Acum se află 
în drum spre țărmurile Angliei. După 
orele de muncă marinarii noștri vor 
face din nou sport și poate vor realiza 
chiar prima lor victorie internațională 
din acest an...

Din poșta săptăminii

Noi promoții 
de instructori voluntari

, „Organele și organizațiile 
UCFS trebuie să desfășoare o 
activitate mai susținută pentru 
selecționarea și pregătirea unui 
număr tot mai mare de instruc
tori voluntari și arbitri din 
rindurile muncitorilor, țăranilor 
și intelectualilor care îndrăgesc 
și doresc să sprijine actjvita-, 

: tea sportivă în timpul lor liber".
(Dih FfotărîrAa Coriferiiitei pe 

' terii â 'UCFS' din 23—25 te- : 
, bruarie' 1962.)
Răsfoind ' scrisorile srisite la re

dacție jn, cursul săptăminii trecute, 
aiii SoJfeiȘlat ,.că acest obiectiv 41 
'niișc^rji '1'hoastrd, sportive sta îh 
ateiiț'la'; organeloț și' organizațiilor 
'UCFS. ț1 Astfel,■' majoritatea coîabb- 
ratorifof noștri, corespondenții vo
luntari, ne-au transmis vești refe
ritoare la activitatea' noilor pro
moții de instructori voluntari care 
muncesc cu rîvnă pentru dezvol
tarea disciplinei în care s-au spe
cializat.

Unde s-au perfecționat acești 
oameni? Cum au deslușit ei taina 
aruncării „infinite" a suliței, secretul 
unei pase precise peste plasa de 
volei? Unde.au învățat ei „arta" 
de a atrage cît mai mulți tineri 
și tinere în activitatea sportivă? 
Răspunsul: în cadrul cursurilor de 
instructori, adevărate școli de ca
lificare, despre care corespondenții 
noștri ne-au scris des în ultima 
vreme. „22 de tovarăși, își începe 
scrisoarea Gh. Briotă (Sf. Gheor- 
ghe), au urmat timp de 14 zile 
cursurile inițiate de consiliul raio
nal UCFS. Lecțiile teoretice și 
practice au fost expuse de pro
fesorii de educație fizică Ștefan 
Dezideriu, Magda Ștefan, Alexan
dru Csiki și alți specialiști".

Alte exemple. Frații life și Con
stantin Stanca ne comunică: 
„Aproape 100 de muncitori, func
ționari, colectiviști și elevi din 
satele și orașele raionului Tg. Se
cuiesc au terminat de curînd cursu
rile de instructori. Ei s-au spe
cializat la volei, tir, fotbal, lupte 
și popice. Cu toții au reușit să 
treacă cu succes examenul de ab
solvire, primind astfel carnetul de 
instructor".

P. Arcan (Timișoara) ne infor
mează că o dată cu începerea 
noului' an a fost inaugurat cursul 
de instructori voluntari pentru tu
rism, pe Care îl frecventează 45 de 
muncitori și intelectuali, iar Ion 
Turjan (Sighișoara) ne relatează 
că, recent, au luat sfîrșit cursurile 
organizate de organele locale 
UCFS pe care le-au absolvit 16 
colectiviști și muncitori agricoli 
din satele raionului Sighișoara.

„Curs de arbitri și instructori" 
își intitulează scrisoarea și Gh. 
Ărsenie (Galați). Lecțiile acestui 
curs care se desfășoară în cadrul 
complexului Combinatului siderur
gic din Galați sînt predate de pro
fesori de educație fizică, activiști 
și arbitri de fotbal cu o îndelun
gată experiență. : Din cele relatate 
de., corespondentul nostru, care, re
marcă participarea regulată a to
varășilor 1. . Răduîescu. N. Sosai, 
V. Popescu ș.a.„ se pare că pre- 
zența la cursuri nu este întot
deauna de sută la sută, ceea ce 
face ca acțiunea respectivă să 
nu-și atingă pe, deplin scopul.

De la alt capăt de țară, tov. 
St. lacob ne transmite că din ini
țiativa consiliului raional UCFS 
Arad a avut loc în comuna Pe- 
cica un curs de instructori sătești. 
Cei 35 de tineri din comuhele și 
satele învecinate aa audiat, timp 
de cinci zile, lecții teoretice pri
vind organizarea concursurilor, 
conducerea antrenamentelor etc. 

.Cursul s-a încheiat Cu un examen, 
eu prilejul căruia s-au evidențiat 
Mircea Dragomir (Pincota). Savel 
Foiau (Nadlac). Petru Mateuț 
(Sîmnartin). Viorel Codoș (Peti
ca) ș.a. care au dat răspunsuri 
foarte bune. Toți însă ș-au anga
jat la închiderea festivă a cursului 
să muncească cu toată pasiunea 
și cu toată răspunderea în cadrul 
asociațiilor lor sportive.

Acestea sînt numai cîteva din 
scrisorile ce ne arată că tot mai 
mulți sînt tinerii și vîrstnicii care, 
iubind sportul, se înscriu la cursu
rile de instructori voluntari. Afîînd 
de angajamentele luate la primirea 
carnetului de instructor sportiv 
voluntar, parcă îi și vedem lucrind 
cu înflăcărare în cadrul asociației 
de unde au venit, fiind convinși de 
utilitatea activității tor în acțiunea 
de pregătire și atragere a unui 
număr cît mai mare de oameni ai 
muncii pe terenurile de sport.

V. ANDRONACHE

Unde.au


Realizări
BRAȘOV (prin telefon). — In lo

calitate au continuat jocurile turneului 
în urma căruia vom cunoaște cele două 
echipe participante la turneul final al 
campionatului republican de hochei pe 
gheață.

Una dintre favoritele competiției, Tîr- 
nava Odorliei a repurtat o victorie 
scontată asupra Voinței Sighișoara, cu 
scorul de 10—1 (1-0, 5-1, 4-6). Golu
rile învingătorilor au fost înscrise de 
Gali (2). Torok I (2), Gyorgy (2), Ve
res, Tordk 1, Covaci și Peter, iar al 
sighișorenilor de către Kereszthely.

Avîntul Gheorghleni a repurtat pri
ma victorie din turneu, în fata Metalu
lui Rădăuți : 9—1 (2-0, 2-1, 5-0). Ră- 
dăuțenii au rezistat bine timp de două 
reprize, dar în cea de-a treia au cedat 
în fața ritmului impus de Avîntul. Au 
înscris : Kari (3). Lenard (2), Paltan. 
Tomor, Sas și Benedek, respectiv Ni- 
chiforiuc.

Dinamo București a repurtat o nouă 
victorie la scor, întrecînd luni pe Vo
ința Sighișoara cu 15-1 (3-1, 6-0, 6-0). 
După cum se vede și din evoluția sco
rului, învinșii au opus o rezistență 
mai vie doar în repriza întîi, cedînd 
apoi treptat. Punctele dinamoviștilor 
au fost realizate dei Lungu (3), Z. 
Antal (3), Boldescu (2), Bașa (2). 
Ciobotaru (2), Varadi, Corduban și 
Șerbănescti. Pentru Voința a marcat 
Manchen.

C. GRUIA și P. DUMITRESCU, 
coresp.

Gimnastica este una dintre discipli
nele care au adus succese frumoase 
mișcării noastre sportive. Să ne amin
tim de medaliile olimpice cucerite la 
Melbourne și Roma ca și de locurile 
fruntașe ocupate la „Cupa Europei" 
sau în alte întreceri internaționale de 
către reprezentantele țării noastre. 
Apreciind locul și însemnătatea gim
nasticii în ansamblu! mișcării noastre 
sportive, documentele Conferinței pe 
țară a UCFS au stabilit sarcini și 
obiective importante pentru consolida
rea succeselor obținute, pentru lichi
darea lipsurilor existente în acest do
meniu, îndeosebi în gimnastica mas
culină.

Pe linia îndeplinirii obiectivelor pro
puse, anul 1963 a fost marcat, în gim
nastică, de unele realizări evidente : 
s-a dezvoltat continuu baza de masă, 
fapt ilustrat între altele de creșterea 
numărului secțiilor afiliate (peste 50), 
de sporirea numărului sportivilor legi
timați (700) ; munca cu copiii a fost 
o preocupare permanentă a multor 
comisii regionale și orășenești, peste 
30 000 de mici gimnaști fiind an
grenați în întreceri sau centre de pre
gătire pentru copii. In ce privește 
activitatea competițională subliniem 
victoria echipei feminine în întilnirea 
cu reprezentativa R.P. Polone, ca și 
locurile 3 ocupate (atît la feminin cit 
și la masculin) la Dinamoviada de la 
Berlin. De asemenea, un număr de 9 
sportivi au îndeplinit și repetat nor-

evidente, dar și serioase lipsuri
mele olimpice prevăzute pentru 1963 
sau 1964.

Recenta ședință lărgită a biroului 
Federației romîne de gimnastică — ia 
care au participat președinți ai comi
siilor regionale, antrenori, profesori de 
educație fizică, activiști sportivi — a 
analizat multilateral activitatea în do
meniul gimnasticii în 196.3, subliniind 
că, pe lingă succesele obținute în acest 
sport există încă serioase lipsuri, că 
sînt necesare încă multe eforturi pentru 
îndeplinirea importantelor obiective re
ieșite din documentele Conferinței pe 
țară a UCFS

In mod firesc, succesele și lipsurile 
existente în gimnastică trebuie anali
zate prin prisma apropiatelor Jocuri 
Olimpice, prin perspectiva reprezentării 
cu succes a sportului nostru la acest 
greu și sever examen internațional. Ca 
și în trecut, în gimnastica feminină, lu
crurile se prezintă ceva mai bine în 
comparație cu gimnastica masculină. 
In acest sens, trebuie să evidențiem 
faptul că în unele secții de performanță 
se muncește cu pasiune, se acordă 
multă atenție elementelor susceptibile 
de a face parte din loturile olimpice : 
la Știința, de pildă, la Olimpia și, par
țial, la Dinamo — toate din București.

Aceasta nu înseamnă, însă, că 
putem aștepta liniștiți Jocurile Olimpice 
de la Tokio. Numărul restrîns de gim
naste de valoare internațională certă.

— deocamdată— prea puține 
tinere și de mare perspectivă

In plin sezon international
® Un nou succes de prestigiu al Alexandrei Nicolau © Finiș 

ia Kecskemet
dramatic în turneul zonal de

„Iarna șahistă" a fost în acest în
ceput de an mai bogată ca oricind. 
Tradiționalelor turnee de la Hastings 
și Bevervvijk li s-au adăugat și alte 
Competiții șahiste de anvergură, in 
primul rînd „zonalul" de Ia Kecske
met și cel, în perspectivă, de la 
Moscova.

Be-verivijkul ne aduce pentru a doua 
oară consecutiv satisfacția unei fru
moase performanțe rominești. Cam
pioana noastră, maestra internațională 
Alexandra Nicolau a ținut să con
firme excelentul rezultat obținut la 
ultima -Olimpiadă ; locul doi pe baza 
rezultatelor individuale ale competi
ției șahiste supreme. Și a reușit pe 
deplin ! O reușită cu atit mai ono
rabilă cu cit in turneul feminin mațor 
de la Bevervvijk au participat aproape 
toate șahistele fruntașe ale lumii, ex
cepție făcind — desigur — campioana 
mondială Nona Gaprfndașvili. Deți
nătoarea unei supraclase evidente în 
șahul feminin, gruzina Nona, parti
cipă in acest timp la un turneu mas
culin, la Reykjavik, unde face figură 
frumoasă. De altfel, campioana mon
dială, prin cîștigarea turneului secund 
de la Hastings, a fost invitată la 
ediția viitoare să concureze în grupa 
marilor ‘maeștri.

Dar să revenim la „orașul oțelul" 
din Olanda, Beverwijk... Mitingul 
șaliist anual capătă aici semnificația 
unei adevărate sărbători naționale. 
Olandezii, se știe, sînt mari pasionați 
de șah și nu precupețesc eforturile 
pentru a strînge în turneele lor jucă
torii cei mai puternici din lume. Lista 
turneului feminin din acest an este 
edificatoare. Cîștigătoarea concursu
lui, Tatiana Zatulovskaia, este jucă- 
toarea nr. 2 a șahului feminin so
vietic. Iar următoarele clasate sînt 
actuale sau foste candidate la titlul 
mondial.

Locul doi, obținut de Alexandra 
Nicolau, reprezintă așadar un nou 
succes remarcabil, o confirmare a unei 
valori internaționale recunoscute. O 
infringere accidentală la veterana șa
hului feminin, campioana franceză 
Chaude de Silans, a privat-o pe tînă- 
ra noastră reprezentantă de o meri
tată victorie în turneu.

★
Cu trei runde înainle de sfîrșit, 

turneul zonal de la Kecskemet pre
zintă un clasament probabil fără 
precedent. Un singur jucător, marele 
maestru bulgar Tringov, a reușit să-și 
facă o... provizie de puncte care 
pare să-l pună la adăpost de emoții. 
Prin victoria virtuală din întrerupta 
cu Prameshuber, el se detașează în 
fruntea clasamentului (8'/2 p). In
rest, între locul 11 (probabil Bilek 
7‘/2) și locul IX-X (Gheorghiu și 
Bednarski) diferența este de un sin
gur punct! Fără îndoială, pe iubitorii 
șahului îi interesează în special șan
sele de calificare ale reprezentantului 
nostru. Teoretic, Florin Gheorghiu 
poate să intre între primii trei clasați 
sau să fie angajat intr-un meci de 
departajare în caz de egalitate pe 
locul trei. Dar pentru aceasta el tre
buie să facă 2’/2 puncte la ultimii 
săi adversari din concurs: Bilek, 
Clarke și Szabo. Și decisiv este ca 
victoriile să fie obținute la jucătorii 
maghiari, care candidează și ei cu 
șanse la calificare. . ; 1

Să mai notăm alte întîlniri hotă- 
rîtoare. între fruntașii clasamentului 
în acest dramatic finiș de la Kecske
met : Szabo cu Damiatiovici și Hqrț; 
Pachman cu Pietsch șȚ Damianovici; 
Matanovici cu Pietsch; Tringov cu 
Pietsch, Damianovici și Hort.

Ieri, turneul a avut zi liberă, iar 
azi Florin Gheorghiu joacă în runda 
a 13-a, avînd albele la Bilek.

ALEXANDRA NICOLAU

NOTĂ

Fără arbitru...

Surprize in campionatul Capitalei
Finala campionatului masculin al 

Capitalei continuă să Se desfășoare 
sub semnul surprizelor. Astfel maes
trul O. Pușcașu a pierdut partida sa 
cu jucătorul de categoria I, Didi 
Gram, din runda a 4-a. Maestra spor
tului Elisabcta Polihroniade, prima 
participantă feminină la campionat, 
a reușit să cîștige întrerupta la V. 
Isac, cucerind astfel prima ‘sa victorie 
în concurs. Alte rezultate, după în
trerupere : Bondoc ■—- Ilondru ‘/a-’/a. 
Olteanu — Isac 1—0, Hondru — Bei- 
cher 0—1, Solomonovici — Drăguț 
1—0.

în runda a 6-a s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Crăciun — Se
gal 0—1, Drăguț — Macri 1—0, Gram 
— Solomonovici 0—1, Polihroniade — 
Hondru */2—Va- Partida Bondoc — 
Georgescu s-a întrerupt în poziție com
plicată.

Sîmbătă, Ia jucarea întreruptelor : 
Drăguț — Georgescu 1—0 ! Isac -— 
Mircea 1—0, Isac — Hondru 0—1, 
Georgescu — Gram 1—4), Polihroniade 
— Crăciun 0—1. Partida amînată Rei- 
clier — Pușcașu s-a încheiat cu vic
toria ultimului

în clasament conduce Solomonovici 
cu 5’/2 p., urmat de Bondoc 4l/2 (1), 
Georgescu 4 (1), Reicher 4, Segal și 
Hondru 3*/2 etc.

în finala feminină este de mențio
nat prima înfrîngere suferită de Elena 
Răducanu. Ea a fost învinsă de Vir
ginia Steroiu, rămînînd astfel pe lo
cul doi în clasament. Continuă să con
ducă Heidrum Brantsch cu punc
te, urmată de Elena Răducanu 7, Aura 
Teodorescu 6*/2, Domnița Sutiman și 
Virginia Steroiu 6.

T. NICOARA 
corespondent

Am fi dorit ca acest spațiu să cu
prindă relatarea frumoasei lupte pe 
care au dat-o 14 șahiști din Hune
doara pentru titlul de campion al ora
șului, cucerit la limită de jucătorul 
de categoria I, C. Igreț.

Am fi dorit... Dar, ni se par mai 
importante de 
nunte din 
adresează 
Sperdea din Hunedoara. în 
rînd, o 
bitru calificat, concursul a trebuit să 
fie arbitrat de o brigadă formată 
dintre concurenti (C. Igreț, E. Men- 
de, Gh. Mihăilescu, V. Eșanu). Vă 
închipuiți calitatea unui asemenea ar
bitraj ! Să mai spunem că acest con
curs s-a prelungit mult peste terme
nul de disputare din cauza neprezen- 
tării repetate a unora dintre finaliști 
și reprogramarea partidelor în sus
pensie ? Deh !... Care arbitru ar 
dat partidă pierdută colegului său 
întrecere ? Putea fi imediat 
părtinire.

Și aceste 
loarc. Ele 
felului cum 
tatea comisia de șah a orașului Hu
nedoara. Un amănunt edificator: în 
ultimii trei ani, aceasta n-a ținut nici 
o singură consfătuire cu masa șahiști
lor hunedoreni. Și de ce să ne mai 
mire atunci că la Hunedoara nu 
arbitri de șah și că jucătorii 
prezintă la partide?...

Eără îndoială, sînt întrebări 
solicită răspuns, Și cit mai grabnic.

menționat alte ama- 
scrisoarea pe care ne-o 
corespondentul nostru A. 

primul 
„inovație", în lipsa unui ar-

faptul că 
elemente 
și-au croit în ultimii ani drum spre 
iotul republican, ne fac să apreciem 
ca numai cu o muncă susținută și me
todică, cu eforturi deosebite va fi po
sibil să aliniem la Tokio o echipă fe
minină omogenă, de mare valoare. 
Sîntem în anul olimpic și doar se știe 
că în gimnastică elementele de mare 
clasă apar după un timp mai îndelun
gat de muncă. Tn afara Elenei Ceam- 
pelea (Petrolul Ploiești) și Rozaliei 
'Baizat (C.S.M. Cluj), secțiile de gim
nastică diri provincie au dat mult prea 
puține gimnaste care să intre în aten
ția antrenorilor federali.

în gimnastica masculină lucrurile 
stau și mai slab. Datorită unor carențe 
■serioase existente în trecut în activita
tea federației de specialitate in ce pri
vește munca de perspectivă, la nivelul 
lotului republican situația 
necorespunzătoare, deși 
unele eforturi pe această 
că anul trecut, la meciul 
îonă, federația de specialitate s-a gă
sit în situația de a nu putea alinia o 
echipă omogenă este grăitor și semni
ficativ. Cum putem vorbi atunci de o 
echipă olimpică ? Dacă numai secția 
de la clubul Dinamo București furni
zează elemente pentru lotul republican 
masculin, e firesc să se întîmple ase
menea situații ? Se ridică, bineînțeles, 
întrebarea : ce fac celelalte cluburi 
(îndeosebi Steaua. Știința, I.C.F. Bucu
rești — unde sînt condiții optime), 
cum asigură ele zi de zi „schimbul de 
mîine" al gimnaștilor fruntași de as
tăzi ?

Țara noastră a participat în 1963 
pentru prima oară la „Cupa Europei". 
Așteptam și aveam dreptul să obținem 
rezultate bune, deoarece au fost asigu
rate din vreme condiții optime de pre
gătire. Dar se pare că Frederic Orendi 
este depășit de cerințele actuale ale 
gimnasticii, iar Petre Miclăuș erele 
prea devreme că a atins o valoare care 
să-i dea dreptul să muncească mai 
puțin (evoluția lui la campionatul re
publican individual a fost elocventă în 
acest sens.)

Sintetizînd lucrurile, reținem că în 
prezent este dificil să aliniem o echipă 
reprezentativă masculină valoroasă și de 
aceea debutul selecționatei noastre 
masculine la această mare întrecere a 
sportului amator poate fi pus sub semn 
de întrebare. Această dilemă ar pu
tea fi înlăturată numai cu prețul unei 
munci titanice în 1964, cu eforturi în
zecite din partea gimnaștilor fruntași.

Dacă așa stau lucrurile la nivelul 
virfurilor sportive, să vedem care e 
situația „schimbului doi", cum se asi
gură în secțiile de gimnastică ale clu
burilor și asociațiilor creșterea de 
noi elemente, de noi sportivi și sportive 
cu un grad stij^erîor de pregătire. Par- 
ticipanții la discuții au subliniat —pe 
bună dreptate— „asaltul provinciei" 
spre locurile de sus ale piramidei mă
iestriei. Intr-adevăr, titlul de campioa
nă la junioare a fost cucerit de Elena 
Ceampelea (Ploiești), selecționata re
giunii Banat a devenit campioană re
publicană la juniori. Și exemplele ar 
putea continua. E un indiciu că măsu
rile luate de federația de specialitate 
pe linia asigurării de condiții de pre
gătire optime unui număr cit mai mare 
de secții, în direcția popularizării gim
nasticii în cit mai multe orașe ale 
țării încep să dea roade că, în felul 
acesta, se creează premise pentru înde
plinirea hotărîrilor Conferinței pe țară 
a UCFS.

De asemenea, au fost comisii regio
nale care au muncit bine (Oltenia, 
Cluj, Ploiești, Bacău, oraș București 
și altele), iar unii antrenori și acti
viști sportivi ca maestrul emerit al 
sportului Albin Moraru (Cluj), Jeana

actuală este 
s-au făcut 

linie. Faptul 
cu R.P. Po-

Baltă (Constanța), Elena Sima (Plo
iești), Marcel Mărășescu și Grigofe lo- 
nescii (Craiova). Andrei Kerekes (Re
șița), Alircea Bibire (Bacău), Mihai 
Botez (Arad), Eugen Peterfi (PetrO- 

Octavian Ungureanu (lași), 
Mircea Bădulescii, Petre Dungaciti și 
Ludovic Lakatos (București) nu și-au 
precupețit eforturile pentru o muncă 
de calitate, pentru dezvoltarea gimnas
ticii.

Cu toate acestea, trebuie să consem
năm că mai sînt comisii regionale, ra
ionale și orășenești, secții de gimnas
tică care nti-și trăiesc viața, antrenori 
care nu pun inimă în munca lor, nu 
lucrează cu dăruire, cu pasiune. S-au 
dat exemple in această direcție comi
siile regionale din Suceava, Hunedoara, 
Crișana, Banat, ș.a., secții ca C.S.M. 
Cluj. Știința, Olimpia și chiar Dinamo 
și Steaua, care im au desfășurat o 
muncă corespunzătoare de instruire, 
cu rezultate de valoare in prezent sau 
în perspectivă. Necorespunzătoare este 
în prezent situația secției feminine 
Dinamo București, care de-abia a pu
tut alinia o echipă la ultima ediție a 
campionatului republican. Or. se știe, 
la clubul Dinamo lucrează nmlți an
trenori de gimnastică, a căror compe
tență a fost verificată nu o dată, care 
au dat în trecut loturilor țării, elemente 
de valoare. Ce a făcut clubul, cum 
a controlat selecția, activitatea acestei 
secții? Care a fost sprijinul Federației 
pentru ca lucrurile să meargă bine? 
Situații oarecum similare întilnim la 
Olimpia București, Știința I.C.F. (la 
secția de băieți) și ia alte asociații și 
cluburi sfiortive cu secții de gimnastică, 
ca și la școlile sportive de elevi și șco
lile medii cu program special de educa
ție fizică (în care există peste 40. de 
secții de gimnastică — cu condiții bune 
de pregătire).

1964 este anul Spartachiadei Republi
cane, al Jocurilor Olimpice. ~ 
ca gimnastica ~x c'~ —
cu succes la 
sportive, biroul 
un bogat plan 
linia asigurării continue a 
mase s-a prevăzut sporirea considera
bilă a numărului secțiilor afiliate la 
Federație, cu obiective precise de legi
timare și clasificare; impulsionarea 
activității în școlile sportive de elevi, 
care trebuie să devină cu adevărat pe
piniere ale sportului de performanță: 
organizarea cit mai multor concursuri 
pentru copii și școlari gen „Cupa ora
șului București", întreceri care să se 
desfășoare de-a lungul mai multor eta
pe, pentru a asigura o perioadă com
petițională ritmică și continuă. Se pre
vede, de asemenea, acordarea unui 
ajutor permanent pregătirii juniorilor, 
prin stabilirea de obiective și planuri 
concrete pentru cei mai buni dintre 
aceștia. Fără îndoială, scopul suprem 
este o bună și ‘temeinică pregătire a 
celor mai buni gimnaști ai noștri, pen
tru reprezentarea cu cinste a gim
nasticii din țara noastră la Jocurile 
Olimpice de la Tokio.

Unele rezultate bune obținute în 1963 
în gimnastică — lărgirea sferei acestei 
activități prin cuprinderea unui tot mai 
mare număr de orașe ale țării, succesul 
competițiilor de copii și juniori, pre
ocuparea antrenorilor și activiștilor 
pentru obținerea unor rezultate mereu 
mai bune, planul de măsuri adoptat 
pentru 1964 — constituie tot atîtea 
premise certe că anul în care am pășit 
va fi rodnic pentru toți cei care-și con
sacră eforturile dezvoltării gimnasticii. 
Va fi Intr-adevăr rodnic dacă se va 
munci cu și mai multă pasiune și răs
pundere, cu acea pasiune care caracteri
zează pe oamenii muncii din patria 
noastră.

seni).

’ . Pentru 
să fie reprezentată 
aceste mari acțiuni 
F. R. G. a adoptat 

de măsuri. Pe 
bazei de

acuzat

>

/•
de
de

lucruri nu sînt
sînt consecința 
înțelege să-și ducă activi-

întîmplă- 
directă a

există
nu se

care

INAUGURAREA SEZONULUI
COMPETIȚIONAL

Prima competiție de tenis a anului, 
„Cupa de iarnă", a început ieri. Par
ticipă o serie de jucători fruntași din 
Capitală, printre care, Petre Mărmu- 
reanu, Alexandru Bardan, Constantin 
Popovici, Constantin și Ilie Năstase, 
Sever Dron, Vasile Serester, Dumitru 
Viziru la băieți și Eeaterina Horșa, 
Eleonora Roșianu, Iudit Dibar, Ma
riana și Sanda Ciogolea, Cristina Dobo- 
șiu, Florica Butoi, Daniela Sotiriu la 
fete. La simplu bărbați și simplu fe
mei, se va juca eliminatoriu pînă în 
primii 8, apoi sportivii calificați vor 
fi împărțiți în două serii de cîte 4, 
unde meciurile se vor disputa sistem 
turneu. Concomitent, se va desfășura 
și un turneu de dublu bărbați.

Competiția care se va încheia dumi
nică, are loc în sală clubului Steaua, 
azi și mîine de la ora 15,30,

De la I. E. B. S
• Pentru jocul international de handbal 

feminin RAPID—FORTSCHRITT (R.D.G.), de 
simbâtă l.II. de la sala Floreasca, biletele 
se pun în vînzare începînd de mîine la 
casa din str. Ion Vidu, zilnic 
și 15,30—19,30.

orele 9—13

din
este deschis pentru

între orele 17—19 și du-
10—13 și 15—17.

• Patinoaiul artificial 
August' 
blic joi și sîmbâtă 
minica între orele

parcul „23 
patinaj pu-

antrenament nr. 2 (Do-• La centrul de 
herty) din cal. Plevnei și în incinta comple
xului sportiv Floreasca s-au deschis pati
noare naturale, care funcționează zilnia 
între orele 9—12 și 15—18.

• La bazinul acoperit Floreasca se fac 
înscrieri pentru cursul de inițiere la înot 
pentru copil, seria din luna februarie. In
formații Ia complexul Floreasca, telefon 
11.64.06.
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— «gbzbmjnai
Explicațiile unor înfrîngeri

‘ ițEiapa dc duminică a campionatelor 
(republicane a fost extrem de agitată, 
(rezultatele determinînd modificări im- 
^portante în clasamente.

In competiția feminină, victoria 
^Științei asupra Rapidului a dus la 
(schimbarea liderului, în timp ce Mu- 
țreșul Tg. Mureș — învinsă categoric și 
fia Brașov — a ajuns tocmai pe locul 6. 
*Tn întrecerea masculină — în care per- 
Lfoirmanțele etapei le-au realizat jucă- 
atorii de la Rapid și Știința București 
—, Știința Cluj continuă să dețină 
îșefiia. In schimb, la alcătuirea clasa- 
imentului următoarelor 4 locuri (în care 
j toate echipele au același număr de 
țpunote) a intervenit un caz interesant.

ȘTIINȚA :
la 
la

— procentaj 
țiune (51—25) ; 
(8-6).

- ;-----1
rare (20)

— greșeli de 
șiîe (8)

— procentaj la aruncările
țiune (52—20) ; '
(15—12).

— recuperări 
rare (22)

•— greșeli de 
șite (14).

< — recuperări
b rar»
I

aruncările 
aruncările

din ac- 
libere

atac (7) ;

tehnică (12) ; pase gre-

RAPID :

In în apă-

din ac- 
liberela aruncările

în atac (13) ;
tehnică (10) ; pase gre

în apă-

J
(Dinamo București, deși învinsă în 
(această etapă, a-, urcat de la locul 4 
'la locul 2 ! Explicația constă în aceea 
;că într-un asemenea caz, ordinea echi- 
fpelor este determinată de numărul vic
toriilor între echipele în cauză și eoș- 
caverajul lor direct.

S. FERENCZ RECUNOAȘTE...
Antrenorul rapidistelor era destul de 

^afectat după înfrîngerea echipei sale 
Un fața Științei. Desigur, o victorie a

[In așteptarea finalei campionatului 
republican de viteză 
(Urmare din pag. I)

repu-puri superioare unor recorduri 
blicane. Din păcate, însă, la remăsu- 
rarea pistei s-a constatat că aoeasta nu 
e regulamentară la turnante și astfel 
performantele lor, ca și celelalte re
corduri stabilite în actualul sezon pe 
lacul Ciu-ca? nu vor putea fi 
gale.

Iată învingătorii la probele 
vate juniorilor clin categoria 
ani și seniorilor : junioare, 
1000 m, 
nora Laurențiu ; juniori: 500 m 
Spintzer, 1500 m, 3000 m și 5000 
— Marton Farkaș ; senioare : 500 
1000 m, 1500 m și 3000 m 
Eva Farkaș : seniori : 500 m, 1500 
5000 m și 10.000 m — I. Papp. Toți 
învingătorii aparțin clubului sportiv 
Muireșul Tg. Mureș.

în program au mai figurat și probe 
pentru copii, din rîndul cărora s-au 
remarca* Angela Sima (Tg. Mureș), 
liana Antal (M. Ciuc) și Dumitru Cio
chină (Tg. Mureș), care alături de cei
lalți învingători s-au calificat în finala 
campionatului republican, programată 
între 31 ianuarie — 5 februarie.

omolo-

rezer-
17—18

500 m, 
1500 m și 3000 m — Elen-

s.
m
m,

m,

TUȘNAD SAU MIERCUREA CIUC ?

Programarea pe lacul Ciucaș din 
Tușnad a întrecerilor din cadrul finalei 
pe țară a campionatului republican de 
patinaj viteză a provocat discuții în 
rîndurile specialiștilor și sportivilor. 
Unii antrenori susțin că este bună a- 
legerea pistei din Tușnad pentru găz
duirea acestei competiții, iar alții (mai 
numeroși) optează pentru patinoarul 
din Miercurea Ciuc.

Părerea noastră este că lacul Ciueaș 
are un coeficient mai mare de alune
care deeît patinoarul din M. Ciuc, a 
cărui gheată formată din apă gazoasă, 
frîneiază intr-o oarecare măsură alu
necarea. în schimb, la Tușnad pista 
este doar de 333.33 m, iar din cauza 
debitului scăzut de apă are la tur
nante o înclinație de 40—50 cm, ceea 
ce constituie un mare impediment pen
tru concurenți. La Miercurea Ciuc 
pista este însă perfect orizontală, iar 
lungimea ei e de 400 m., exact ca a 
bazelor sportive olimpice. Pregătit cu 
apă caldă, mai ales că la M. Ciuc exis
tă multi specialiști în materie, credem 
că patinoarul de aici ar oferi finaliști- 
lor campionatului republican condiții 
mai bune de concurs deeît cele exis
tente la ora actuală la Tușnad.
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fostelor campioane ar fi 
însemnat un avans de 4 
puncte la sfîrșitul turu
lui' și șanse sporite în 
cucerirea titlului, 
însă, lupta rămâne 
chisă.

„Știința a meritat 
toria — recunoaște . 
S. Ferencz. Lotul echipei 
este mai omogen, iar ju
cătoarele au luptat cu o 
deosebită convingere, așa 
cum nu le-am văzut de 
mult timp. Nouă ne lip
sește evident o a 5-a ju
cătoare de valoare, fapt 
care contează foarte 
mult într-un meci atitde 
important. In plus, și ce
lelalte jucătoare au gre- 

mo mente
secun

de pase 
acestea 

tot atîtea

Așa 
des-

vie- 
prof.

șit în cîteva 
decisive (repriza 
dă), dînd o serie 
la adversar. Și 
au însemnat
coșuri înscrise de Știin
ța pe contraatac".

In cuvintele antreno
rului Ferencz există mult Cornelia Gheorghe « depășit întreaga apărare fero

viară și va marca de sub coș. Fază din meciul Știința 
București — Rapid disputat duminică în sala 

Floreasca
Foto : V. Bageac

adevăr. Știința a cîștigat 
duminică și pentru că a 
avut în permanență pe 
teren un „5~ omogen, în 
timp ce 
Demian 
să se 
lor. De 
știut să .
lor, eoncretizînd cu promptitudine. Ta
belul alăturat vă oferă o imagine 
și mai fidelă asupra pasionantului 
derbi de duminică .

la Rapid V. Zăvădescu și R. 
nu au reușit nici un moment 
aii dice da valoarea colegelor 
asemenea, învingătoarele au 
speculeze greșelile adversare-

CLASAMENTELE EA ZI

Rezultate surprinzătoare in seria a ll-a 
a campionatului republican

CUM A PIERDUT STEAUA?
Fără discuție, înfrîngerile echipelor 

masculine Dinamo București și Steaua 
București au suscitat cele mai vii co
mentarii. Surprinde în mod special 
eșecul campionilor, deoarece — după 
cum se știe — într-un viitor apropiat, 
formația Steaua urmează să susțină 
noi jocuri dificile (cu Spartak Brno) 
în „C.C.E.".

Fără a minimaliza meritul echipei 
Rapid (învingătoarea de duminică a 
campionilor), trebuie să subliniem "" 
jucătorii de la Steaua au greșit 
nou foarte mult în apărare. Lipsa 
de concentrare a cîntărit mult în 
laața rezultatului. De asemenea, 
văzut clar că atunci cînd au în față 
o apărare combinată, jucătorii de la 
Steaua acționează mai mult individual, 
la întîmplare, ceda ce, desigur, nu 
poate duce la un rezultat bun. Lipsu
rile de pregătire în atacarea „zonei" 
combinată cu „om la om" sînt evi
dente. Iată de ce atragem atenția în 
mod serios antrenorului și jucătorilor 
de la Steaua. Ei au datoria să pri
vească cu toată seriozitatea meciurile 
de campionat, să se antreneze cu Con
știinciozitate și perseverență, pentru 
că numai în felul acesta ei își pot 
asigura o pregătire temeinică pentru 
viitoarele partide din „C.C.E.".

A. VASIL1U

ca 
din 
lor 
ba
s-a

SERIA IMASCULIN,

1. Știința Cluj (1) 9 8 1 689:506 16
2. Dinamo Buc. (4) 9 6 3 685:589 12
3. Știința Timiș. (2) g 6 3 656:553 12
4. Rapid. Buc. (5) 9 6 3 593:549 12
5. Steaua Buc. (3) 8 6 2 610:529 12
6. Știința Buc. (6) 9 5 4 663:617 10
7. Dinamo Oradea (8) 9 5 4 509:529 10
8. Știința Tg. Mureș (7) 9 4 5 621:616 8
9. Siderurgisîul Galați (9) 9 2 7 511:634 4

10. St. roșu Brașov (10) 9 2 7 624:659 4
11. Politehnica Cluj (11) 9 2 7 573:675 4
12. Știința Craiova (12) 8 1 7 468:746 2

SERIA A II-A

1. C.S.M.S. Iași (2) 7 6 1 471:361 12
2. Farul Consianța (3) 7 5 2 508:376 10
3. Voința Tg. Mureș (1) 7 5 2 474:404 10
4. Aurul Brad (6) 7 4 3 462:383 8
5. Olimpia M.I. Buc. (4) 7 4 3 428:382 8
6. A.S.A. Bacău (7) 7 3 4 376:427 6
7. Constructorul Iași (5) 7 3 4 363:422 6
8. Progresul Buc. (9) 7 2 5 394:408 4
9. Voința Satu Mare (8) 7 2 5 340.383 4

10. Chimia Suceava (10) 7 1 6 330:600 2

FEMININ, SERIA I
Buc. (2)
Buc. (1)
Buc. (4)
Brașcv (5)
Cluj (6)

FEMININ
PROGRESUL T1RGOVISTE — VO

INȚA MIERCUREA CIUC 3—2 
(8—15, 15—12, 15—6, 12—15, 16—14). 
După un meci dramatic, victoria a 
revenit în cele din urmă — pe merit — 
echipei Progresul Tîrgoviște, care a 
luptat cu multă ardoare. In special s-a 
făcut remarcat jocul din linia a doua. 
Voința Miercurea Ciuc, care este la 
prima înfrîngere, a prezentat o echipă 
tînără și a avut în Iudith Kohn și 
Magdalena Kondorossy cele mai bune 
realizatoare. A arbitrat bine Ion Stoi- 
ca-Brașov. (I. Ion și C. Mignea — 
coresp.).

C.F.R. TIMISOARA — PENICILINA 
IAȘI 3—-0 (14. 11. 6).

CORV1NUL DEVA — PARTIZANUL 
ROȘU BRASOV 2—3 (13—15, 15—4. 
9—15, 15—11, 3—15).

VOINȚA BUCUREȘTI — METALUL 
BUCUREȘTI 1—3 (15—17, 13—15,
15—12, 11—15). Meciul a început fru
mos cu schimburi palpitante de mingi 
care i-au ținut încordați pe spectatori. 
A doua jumătate a partidei a fost ca
racterizată prin numeroase greșeli să- 
vîrșite de o parte și de cealaltă a fileu- 
lui. Este surprinzător faptul că o echi
pă ca Voința București alcătuită, în 
general, din jucătoare cu o pregătire 
tehnică destul de bună, se prezintă la 
un nivel de joc atît de scăzut. Au fost 
cazuri în acest meci cînd jucătoarele 
de la Voința au condus la o diferență 
de 6—7 puncte și au pierdut setul 1 
Metalul cu un joc mai variat, cu o 
apărare ceva mai bună care a anihilat 
forța liniei de atac a Voinței și a 
făcut mai puține greșeli, a obținut vic
toria într-un meci de slabă calitate. 
Jn nota jocului arbitrajul prestat de 
A. Mihăescu-Buc. (M. T.).

MASCULIN
CONSTRUCTORUL BRA1LA — 

C.S.M. CLUJ 3—1 (15—4, 15—11,
11—15, 15—9). Jocul nu s-a ridicat 
la un nivel tehnic care să confirme 
locurile fruntașe pe care le dețin în 
clasament cele două echipe. Construc
torul putea cîștiga și mai categoric 
dacă în setul al treilea, după ce au 
condus cu 6—1, nu ar fi cedat iniția
tiva, A condus bine I. Niculescu-Bucu- 
rești. (N. Costin-coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘEN1 — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 3—0 (12, 11, 
12). Studenții au obținut o victorie me
ritată dovedindu-se mai buni în atac, 
în timp ce Electroputere a făcut multe 
greșeli în apărare. In general, jocul 
nu a fost interesant. A condus cu scă
pări S. Dumitrescu-Ploiești. (N. Tăutu- 
coresp.).

Meciul Dinamo Suceava — Înainte 
Timișoara a fost aniînat.

MASCULIN

7 5
7 5
7 4
7 4
7 4
7 3
7 3
7 2
6 2
6 2

Iată clasamentele :

1. Cons. Brăila 7 5 2 17:10 (343—314) 12
2. C.S.M. Cluj 7 5 2 16:12 (361—342) 12
3. Ind. Sîrmei C. T. 7 4 3 14:10 (314—289) 11
4. Știința Petroșeni 7 4 3 15:11 (342—309) 11
5. Minerul B. Mare 7 4 3 12:13 (294—354) 11
6. Știința Brașov 7 3 4 14:13 (344—331) 10
7. Electroputere Cr. 7 3 4 12:15 (331—339) 10
8. Olimpia Buc. 7 2 5 11:17 (333—345) 9
9. Dinamo Suceava 6 2 4 9:13 (259—289) 8

10. înainte Timiș. 6 2 4

FEMININ

8:14 (246—283) 8

1. Metalul București 7 6 1 18: 6 (329—256) 13
2. Partizanul r. Br. 7 5 2 18.10 (372—284) 12
3. Voința M. Ciuc 6 5 1 17: 9 (342 -314) 11
4. Progresul Tîrg. 7 3 4 12:15 (302—255) 10
5. Penicilina Iași 6 3 3 11:13 (280—301) 9
6. Voința București 7 2 5 11:16 (330—327) 9
7. Corvinul Deva 7 2 5 9:16 (289—327) 9
8. C.F.R. Timișoara 7 1 6 7:18 (247—337) 8

CLASAMENTELE „CUPEI F.R. VOLEI"
FEMININ

1. C.P. București 9 7 2 24:10 (470—364) 16
2. Știința Cluj 9 6 3 23:13 (450—417) 15
3. Dinamo București 9 (5 î1 21:14 (450:405) 15
4. Rapid București 9 6 3 21:14 (455—421) 15
5. C.S.M. Sibiu 9 5 4 20:18 (489—434) 14
6. C.S.M. Cluj 9 5 4 18:17 (416—440) 14
7. Farul Constanța 9 4 5 16:18 (441—429) 13
8. Voința Craiova 9 2 7 14:25 (430—512) 11
9. Știința București 9 2 7 12:24 (415—468) 11

10. Proaresul Buc. 9 2 7 8:24 (310—436) 11
Dinamo — Progresul 3—0 (11, 8,6)

MASCULIN
1. Dinamo Buc. 11 9 2 50:11 (586—426) 20
2. Știința Galați 11 7 4 24:15 (524-408) 18
3. Tractorul Br. 11 7 4 27:17 (583—454) 18
4.. Petrolul PI. 11 6 5 21:20 (511—503) 17

5. Farul C-ța 11 6 5 19:23 (480—525) 17
6. Rapid București 11 6 5 22:17 (470—489) 16
7. Știința Cluj 11 6 5 23:19 (488—480) 16
8. Știința Timiș. 11 5 6 20:24 (491—569) 15
9. Minerul Bihor 11 4 6 18:21 (477—500) 14

10. Steaua Buc. 11 3 8 18:26 (562—538) 14
11. C.S.M.S. Iași 10 4 6 14:24 (452—519) M
12. Progresul Buc. 11 2 9 8:27 (332—492) 12

Deoarece echipele Rapid București, Știința
Cluj, Progresul București și Știința Timi-
șoara nu s-au prezentat la cîte un meci
conform regulamentului nu li s-a acordat
nici un punct la partidele respective .

1. Știința
2. Rapid
3. Voința
4. Voința
5. Știința
6. Mureșul Tg. Mureș
7. Unirea

Voința
Voința
Crișul

8.
9.

10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Buc. (7)
Tg. Mureș (8) 
Oradea (9) 
Oradea (10)

(3)

1
1
3
4
4
4
5
6
8
9

564:415 
623:412 
536:491 
428:452 
462:429 
463:435 
497:500 
392:543 
361:469 
360:540

SERIA A II-A

Progresul Buc. (1)
i.C.F. (2)
S.S.E. Constanța (3) 
Olimpia Buc. (4)
A.S.A. Cluj (5) 
Știința Timiș. (6)
Mătasea Dudești (7) 
C.S.M.S. Iași (8)

7
7
7
7
7
7
7
7

6
6
5
5
3
1
1
1

1
1
2
2
4
6
6
6

374:321
442:325
399:326
321:284
350:364
273:373
310:411
357:422

12
12
10
10
6
2
2
2

Buletinul campionatelor
• Meciul Progresul București—Chi

mia Suceava din etapa a Vlil-a a cam
pionatului masculin, seria a ll-a, care 
trebuia să se desfășoare duminică 2 fe
bruarie, va avea Joc astăzi in sala Di
namo, de la ora 16.

• Clasamentele cosgeterilor la zi: 
FEMININ — 1. D. Suliman 185, 2. /I. 
Racoviță 164, 3—4. II. Spiridon și O. 
Simon 142, 5. Al. Voicit 137, 6—7. E. 
Ferencz și M. Vagner 136, 8. 1. Milak 
122, 9—10. I. Vasilescu si V. Niculeseu 
116; MASCULIN — i. H. Demian 
215, 2. R. Țedula 205, 3. A. Savu 189, 
4. P. Dumitrescu 175, 5. N. Viciu 153, 
6. V. Barezi 152, 7. A. Novacek 151, 
8. Gh. Hofman 144, 9. C. Paraschi- 
vescu 139, 10. R. Popovici 135.

• lată lista de jucătoare care au 
avut o comportare constant bună în 
turul campionatului republican: Ana 
Haralambie, Herta Antosch, Margareta 
Simon, Cornelia Gheorghe (Știința 
București), Anca Racoviță, Eva Fe
rencz. Irina Vasilescu, Elena Ivanovici 
(Rapid), Hanelore Spiridon (Voința 
București), Octavia Simon, Agnes Vo
gel (Voința Brașov), Magdalena Vag
ner, Ildiko Horvath (Știința Cluj), 
Rodica Varga (Mureșul Tg. Mureș), 
Dorina Silii man (Unirea) și Marta Er- 
dogh (Voința Tg. Mureș).

• înscriind 35 de puncte în meciul 
cu Mureșul Tg. Mureș, Octavia Simon 
(Voința Brașov) a stabilit .recordul 
campionatului feminin in ceea ce priveș-

te cele măi multe puncte marcate de o 
jucătoare într-un singur meci.

» Partida Politehnica—Steaua, care 
trebuia să aibă loc duminică 2 fe
bruarie la Cluj, s-a amânat pentru o 
dată tare va fi anunțată ulterior.

Fază din meciul Metalul — Voința 3—1. Observați blocajul metalurgistelor, 
prost alcătuit prin locul rămas liber între cele două jucătoare, mingea poate 
fi ușor expediată de Constanța Ilăpăianu (Voința), surprinsă în plin efort 

la fileu
Foto : T. Roibu

CÎTEVA NEDUMERIRI
Să le luăm pe rînd :
1. Care este valoarea formației feminine Voința Bucu

rești? Echipa (antrenată de Magda Niculeseu) activează 
■de doi ani în riadul celor mai bune formații feminine 
din țară. Și, cu toate că este alcătuită din jucătoare 
tinere, cu reale calități fizice si cu o pregătire tehnică 
destul de bună, Voința nu s-a afirmat nici pină acum. 
Ba, mai mult, „încasează" înfrîngeri după înfrîngeri în 
seria a Il-a a campionatului, de la echipe care nu au 
condiții de lucru atît de bune ca cele de la Voința. Să 
amintim numai meciul de- simbătă, cu Metalul București, 
în care propriile lor greșeli le-au dus pe jucătoare la 
înfrîngere. „Ne batem singure!“, exclama pe teren, la 
un moment dat, una dintre jucătoare. Și avea dreptare. 
Care este cauza acestei comportări nesatisfăcătoare, ținîri'd 
seama de calitățile fizice ale unor jucătoare ca Flor.iea 
Făgăraș. Victoria Șeitan, Violeta Săndulescu, Constanța 
Hăpăianu și Izabela Evdoșenco, de experiența de care 
dau dovadă Anca Claici și Ileana Covaci sau de telftiifca 
bine pusă la punct de care du dovadă Geta BilehcoV? 
Părerea noastră este că aceste posibilități ale jucătoa
relor nu sînt pe de-a întregul puse în valoare la antre
namente și. mai ales, la jocuri. Pină la reluarea reto
rului este tot - timpul pentru organizarea unei temeinice 
ședințe de analiză a secției de volei (și. în special a 
echipei feminine)' de la Voința București.

2. Cum se fac schimburile de jucători ? După cum se 
știe, în dorința de a se reduce la minimum întreruperile 
care se fac în cadrul unui meci de volei, federația inter
națională a stabilit ca să nu se mai acorde cele 30 de 
secunde la schimbarea de jucători. Ba, mai mult, modi
ficările regulamentului de volei prevăd că „un înlocuitor 
care trebuie să intre în joc, trebuie să se prezinte echipat 
(în ținută de joc) la scorer și să fie gata să-și ocupe 
locul în formație de îndată ce va fi autorizat". Care este 
situația la noi ? La toate meciurile din București — de 
pildă — antrenorul este cel care indică scorerului sau 
arbitrului secund modificările în formație. Se va spune 
— probabil — că este o încălcare minoră a regulamen
tului. Dar de ce să fie făcută ? Regulamentul de joc 
trebuie respectat.

3. Cit durează acomodarea cu terenul ? După cîte știm, 
fiecare echipă are dreptul la cîte 5 minute înainte de 
joc. Meciurile de sîmbătă și de duminică disputate la 
Giulești (cazul nu este izolat) au dovedit că în realitate 
pauza dintre meciuri durează chiar și 20 de minute I De 
aci enervarea spectatorilor, lungirea programului fără nici 
un rost și... din nou nerespectarea unei hotăriri. De data 
asta a federației noastre.

MIRCEA TUDORAN



ANTRENAMENTUL INDIVIDUAL
ÎN PERIOADA PREGĂTITOARE

) formă eficace de organizare a 
cesului de instruire, puțin folosită 
noi, este antrenamentul individual. 
ajutorul lui se îmbunătățesc și se 

voltă calitățile fizice, se învăță și 
perfecționează deprinderile tehnico- 
tice. în aceeași măsură jucătorul își 
ică calitățile morale și de voință, 
dezvolta personalitatea. Faptul că 

ătorul simte un progres, reușindu-i 
joc ceea ce a exersat singur, duce 
încrederea în posibilitățile lui, îl 
nulează în pregătire și îl ajută în 
inerea unor rezultate din ce în ce 
t bune.
*e lîngă cele arătate, antrenamentul 
ividual întregește și completează 
■gatirea efectuată de jucător în ca- 
1 antrenamentelor colective.
la mod de organizare a antrenamen- 
ui individual se deosebesc doua 
me :
) în cadrul lecției de antrenament 
ecliv, prin aplicarea principiului 
ividualizării ;
) în lecții de antrenament sepa- 

b, supravegheate de antrenor sau, 
J.ipsa acestuia, conform indicațiilor. 
Considerăm că antrenamentul indi- 
u-al supravegheat de antrenor este 
ma de organizare cea mai eficace, 
tîndu-se la muncă intensă din par- 
jucătorului, muncă ce se va male- 

liza în ridicarea valorii acestuia. 
)eoarece sîntem la începutul perioa- 

pregătitoare, vom arăta în con* 
uar-e aspectele principale care stau, 
această perioada, la baza pregătirii 
ătorilor prin antrenamentul indi- 
ual.
Antrenorul și medicul vor colabora

) întocmirea analizei multilaterale 
iecărur jucător, privind :
i. — gradul de pregătire sportiva 
iizat, anterior, pe factorii antrena
ntului (studiind rezultatele obținute 
trecerea normelor de control, even- 
lele statistici și observații pedago- 
e de la antrenamente și jocuri) ; 
l — gradul de dezvoltare fizică 
ile antropometrice) ;
. — calitățile fizice predominante 
teză, forță, rezistență, îndemînare 
raportul dintre ele) ;
L — particularitățile de ordin psi* 

ie vor scoate în evidență atît cali- 
ile, cît — mai ales — lipsurile.
i) Studierea obiectivelor, sarcinilor 
mijloacelor perioadei pregătitoare, 
borate de colegiul central al anlre- 
'ilor din F.R.F,
•) Analiza rezultatelor examenului 
. „^sportiv al jucătorilor, efectuat 
inlea începerii ciclului de antrena
nte individuale, în vederea stabilirii 
rii de sănătate și a gradului de 
.renament,
Veeste trei aspecte vor constitui 
actele de plecare în stabilirea obiec- 
clor, sarcinilor metodice (învățare, 
svoltare, perfecționare) și mijloace- 

pe toată durata perioadei prega- 
jare. Antrenorul va stabili căror ju- 
ori le recomandă pregătire indi- 
uală, exlrăgînd exercițiile și mijloa- 
e pentnj fiecare calitate, deprin- 
re etc.
Recomandăm ca, începînd cu această 
itămînă (cat. A) și 9.II (cat. B, C) 
pînă la sfîrșdtul perioadei pregă- 

oare să fie incluse în ciclul săptă- 
nal unul sau două antrenamente 
Lividuale. Jucătorii care au suferit 
erite traumatisme, care au avut o 
rioadă de tranziție scurtă etc., pot 
iepe pregătirile prin antrenamente 
lividuale chiar din prima săptă- 
nă, avînd îndrumarea și suprave- 
erea antrenorului și a medicului.
Antrenamentul individual are o du- 
:ă între 30 și 60 de minute, condi- 
nată de : volumul de efort planifi- 
r pe săptămîna respectivă, de greu- 
ea și complexitatea sarcinilor pro
se dc gradul de pregătire fizică ge- 
nală și de conștiinciozitatea juca to
iul. în prima parte a perioadei pre- 
litoare i se va aloca sportivului un 
lum mare de efort cu o intensitate 
că, pentru ca treptat raportul să se 
•difice în favoarea intensității, p£ 
isură ce se apropie etapa a 11-a a 
rioadei pregătitoare.
Datorită faptului ca antrenamentul 
lividual se pretează la folosirea efor- 
-ilor intense, trebuie să atragem a- 
îția asupra includerii acestuia în 
cuiul efortului planificat pe ciclul 
ipeetiiv, respectîndu-se principiul pro- 
îsării treptate, spre a evita feno- 
ne ca : suprasolicitarea, supraefor- 

etf. Jucătorul, lucrînd permanent, 
osește mai mult. Folosirea pauzelor 
mod corespunzător, devine o nece- 

ate.

De o atenție deosebită trebuie să se 
bucure alegerea mijloacelor care să se 
adapteze la sarcinile propuse. Antre
norul trebuie să explice jucătorului 
conținutul exercițiilor, scopul lor. în 
cadrul antrenamentului va insista a- 
supra corectitudinii execuțiilor și a 
numărului de repetări. Se va lucra 
individual la acele calități și deprin
deri specifice postului.

în perioada aceasta *— în scopul dez
voltării calităților fizice — se poate 
aplica cu succes metoda antrenamentu
lui în circuit și metoda antrenamen
tului cu intervale. în a doua parte 
a perioadei pregătitoare, o dată cu 
Creșterea nivelului de pregătire, se 
pot efectua exerciții destinate teh
nicii și tacticii, în condiții apropiate 
de situațiile ivite în joc.

în continuare vom prezenta un mo
del de plan individual (la sală) din 
prima parte a perioadei pregătitoare. 
Spre exemplu : jucătorul are, printre 
ale lipsuri, o insuficientă forță gene
rală și viteză de deplasare ; impreci

zie în pasarea directă a mingii cu 
ristul. Sarcinile metodice se vor axa, 
deci, pe îmbunătățirea primei și în
vățarea celei de a doua.

a. — încălzirea individuală va consta 
din : 1) diferite variante de mers și 
alergare : 3 minute ; 2) exerciții pen
tru brațe (tensiuni, rotari), trunchi 
(răsuciri, aplecări), picioare (balan
sări, rotari) : 5 minute ; 3) conducerea 
mingii din alergare ușoară pe 5 m 
urmată de conducere pe 5 in cu vi
teză maximă : 2 minute ; 4) transmi
terea mingii într-un panou (perete) 
prin lovituri cu toate părțile labei 
piciorului și cu intensitate redusă : 2 
minute.

b. — Executarea următoarelor exer
ciții în circuit : 1) alergare de viteză 
pe 10 m ; 2) flotări în brațe 8—-10 
ori ; 3) tracțiuni în brațe la bară fixa 
(paralele, spaliere, cadru), de 4—6 
ori ; 4) alergare de viteză pe loc timp 
de 10 secunde — urmată în mod obli
gatoriu de 3 mișcări de respirație 
profunde ; 5) șezînd cu sprijin pe 
brațe înapoi, avînd o minge medici
nală (1,5—2 kg) între labele picioa
relor, ridicarea acesteia la 45° de 6—8 
ori ; 6) alergare cu pași încrucișați
peste două bănci (puse cap la cap) 
terminată cu un plonjon înainte pe o 
saltea (simulîndu-se lovirea mingii cu 
capul) ; 7) genuflexiuni cu o minge 
medicinala ținută cu brațele întinse 
deasupra capului de 10 ori ; 8) din 
stînd cu o minge medicinală (1—1,5 
kg) între labele picioarelor, aruncarea 
ei spre înapoi și în sus urmată de o 
întoarcere bruscă și prinderea ei de 
6—8 ori ; 9) sprint pe 20 m. Durata 
medie este de 7 minute.

lin „instantaneu" luat la un meci internațional ?
, Așa s-ar putea crede, văzînd cuțn țrMi tribuna stadio
nului Petrolul din Ploiești, plină „ochi". Fotografia a 
fost însă făcută duminică, la meciul de verificare pe care 
fotbaliștii de la Petrolul l-au fătul in compania celor 
de la Rapid-Cimenturi

Simpatizanții Petrolului — și ai fotbalului, în general! 
— au simțit nevoia să fie și ei prezenți la antrenamentul 
echipei favorite, arătînd în felul acesta cu cită nerăbdare 
așteaptă reluarea campionatului, în care Petrolul poate 
avea mii cuvînt de spus. Bineînțeles însă, pregătindu-se 
temeinic.- Foto iȘtefan Ionescu

Indicații metodice : jucătorul să par
curgă circuitul executînd întocmai 
exercițiile, numărul <le repetări în 
funcție de posibilitățile fiecăruia ; în 
momentul contracției musculare se in
spiră (împingere, tragere în brațe etc), 
expirația făcîndu-se o dată cu relaxa
rea grupei musculare care a depus 
efort.

■c. —- exerciții de respirație (regla
rea ritmului respirator) și de relaxare 
(scuturarea musculaturii membrelor 
superioare și inferioare) : 2 minute ;

•d. — menținerea mingii în aer prin 
lovituri alternative cu ambele picioare 
din deplasare înainle-înapoi : 5 mi
nute ;

e. — parcurgerea aceluiași circuit 
ca la pel. b : 7 minute ;

f. — exerciții de relaxare : 4 mi
nute ;

g. — lovirea mingii cu șiretul plin 
(ristul) într-un panou (perete) în mod 
continuu fără preluare. Jucătorul se 
deplasează înainte-înapoi, lateral stîn- 
ga-dreapta. După o exersare de 3 mi
nute, pauză un minut și repetare încă 
3 minute ; total : 7 minute ;

h. — parcurgerea circuitului : 7
minute ;

i. — exerciții de respirație pentru 
revenire : 2 minute ;

j. — jucătorul din conducere (aler
gare ușoară) de la 20 m transmite min
gea în panou și tot din alergare o re-
transmiite antrenorului așezat late
ral sau în față (la 10—-15 m) : 5 
minute ;

k. — exerciții de relaxare : 2 mi
nute.

în funcție de timp, teren și con
dițiile existente antrenamentul indi
vidual se poate desfășura în aer liber.

în cazul în care lipsesc instalațiile 
tehnice ajutătoare vor fi convocați 
cîte 2 jucători — cu deficiențe apro
piate — care vor lucra împreună, evi- 
tîndu-se pierderea de timp cauzată de 
transmiterile (execuțiile) greșite.

Cu cît înaintăm în pregătirea indi
viduală a jucătorului, volumul muncii 
pentru dezvoltarea calităților fizice de 
bază va scădea în favoarea perfecțio
nării deprinderilor tehnico-tactice și 
a pregătirii fizice specifice.

în condițiile actuale de practicare a 
fotbalului pe plan european și mon
dial, o pregătire bazată numai pe ex
periență (comodă, dar nesatisfăcătoare) 
trebuie să fie înlocuită cu o pregă
tire multilaterală, științifică, cheia 
succeselor viitoare și afirmării fotba
lului nostru pe măsura psobilităților 
și a condițiilor create.

M1HA1 BÎRSAN
asistent la catedra de fotbal -— 

, I.C.F.

Cu arbitrii,
Afara ningea liniștit, cu fulgi mari. 

Tîrnpa albise și ea. Zăpada, „favora
bilă pentru schi". te chema spre Poia. 
nă. Am preferat totuși o întîlnire cu 
cei mai buni arbitri de fotbal din re
giunea Brașov. Erau prezenți la exa
men. Examen ? Încă unul ? Nu dau 
ei oare în sezon — ca și ceilalți „ca
valeri ai fluierului" — în fiecare du
minică examen în fața spectatorilor ?

„Tocmai pentru ca să se prezinte 
cît mai bine la aceste examene dumi
nicale, cei mai buni arbitri din tară au 
fost cliem-ațâ la o lucrare scrisă și un 
colocviu", ne-a explicat tov. Al. Pirvu. 
delegat al colegiului central de ar
bitri.

Și iată-i pe cei 26 de conducători de 
joc prezenți, așteptînd ca niște șco
lari cuminți cele cinci întrebări ale 
lucrării scrise pentru examenul de 
clasificare la categoria I.

Stilourile începuseră să alerge pe 
hârtie. Timp de gîndire : 90 de minute. 
Cît un meci de fotbal. Suficient și 
pentru noi să aflăm o serie de amă
nunte despre această acțiune a federa
ției, prima de acest fel în țara noas
tră, făcută cu scopul de a se cunoaște 
mai bine posibilitățile arbitrilor noș
tri, care în sezonul trecut au dat uneori 
de furcă publicului și... cronicarilor 
de fotbal. în funcție de rezultatele de 
la lucrarea scrisă și de la colocviu se 
va face clasificarea arbitrilor. Proas
peții absolvenți ai școlilor vor fi sta
giari. După un an de activitate îi aș
teaptă promovarea în categoria a 111-a. 
Mai departe în categoria a 11-a și I.

Programul returului campionatului 
categorică B - seria I

Etapa î, 22 martie
Poiana Cimpina — Metalul Tîrgoviște 
Flacăra Moreni — Știința Galați 
Foresta Fălticeni — Știința București 
Unirea Rm. Vîlcea — Chimia Făgăraș 
Metalul București — Știința Craiova 
Tractorul Brașov — Ceahlăul P. Neamț 
Dinamo Bacău — C.F.R. Pașcani
Etapa a IS-a, 29 martie
Știința Craiova — Foresta Fălticeni 
Metalul Tîrgoviște — Metalul București 
C.F.R. Pașcani — Unirea Rm. Vîlcea 
Știința București — Flacăra Moreni 
Chimia Făgăraș — Tractorul Brașov 
Știința Galați — Dinamo Bacău 
Ceahlăul P. Neamț — Poiana Cîmpina 
Etapa a 5 aprilie
C.F.R. Pașcani — Metalul București 
Chimia Făgăraș — Știința Craiova 
Știința București — Poiana Cîmpina 
Tractorul Brașov — Știința Galați 
Dinamo Bacău — Ceahlăul P. Neamț 
Flacăra Moreni — Metalul Tîrgoviște 
Unirea Rm. Vîlcea — Foresta Fălticeni
Etapa a iV-a, 12 aprilie
Foresta Fălticeni — AWali.il Tîrgoviște 
Metalul București — Unirea Rm. Vîlcea 
Tractorul Brașov — Dinamo Bacău 
Știința Craiova — Știința București 
Știința Galați — C.F.R. Pașcani 
Ceahlăul P. Neamț — Chimia Făgăraș 
Poiana Cîmpina — Flacăra Moreni 
Etapa a V-a, 19 aprilie
Știința Craiova — Știința Galați

la examen
Promovarea dinlr-o categorie în alta 
se va face, după îndeplinirea anumitor 
condiții obligatorii, pe bază de examen.

Lucrările scrise au fost strînse. Sîht 
poftiți la examenul oral primii cinci 
arbitri. Fiecare trage cite trei bilețele 
cu întrebări. Tov. Cit. Gheorghe, de
legat al colegiului central, se simte 
în elementul său. Cele 17 articole, ale 
regulamentului și ultimele precizări ale 
lui International Board sînt întoarse 
pe o parte și pe alta. Se pun și între
bări mai... alături de regulament, pen
tru a se cunoaște prezența de spirit a ar
bitrilor care, în cele 90 de minute ale 
unui meci de fotbal sînt puși de multe 
ori în situația de a lua hotărîri defi
nitive intr-o fracțiune de secundă. Și 
trebuie să fie cele mai bune decizii, în 
spiritul regulamentului. Astfel...

De aceea, a surprins în mod neplă
cut faptul că o serie de arbitri nu 
au putut să dea răspunsurile cele mai 
bune la examenul oral. Printre aceș
tia Petre Sotir-Mediaș, Andrei Kantor- 
Sighișoara, Gh. Mihalcea-Brașov, Tudor 
Andrei-Sibiu etc. Foarte bine pregătiți 
s-au arătat însă Cornel Nițescu-Sibiu, 
C. Mihăiletscu-Brașov, Zaharia Chifor- 
Brașov, Ștefan Marinesai-Sibiu, Carol 
David-Făgăraș, Iosif Fritsch-Sighișoa- 
ra, Viorel Cioc-Mediaș, Eugen Bucșe- 
Sibiu etc.

...Pînă la 23 februarie toți arbitrii 
din țară, care aspiră la categoria I, 
vor trece prin fața comisiilor de re
examinare. E în folosul lor și al fot
balului.

— m. t. —

Chimia Făgăraș — Flacăra Moreni 
Unirea Rm. Vîlcea — Ceahlăul P.

Neamț 
Foresta Fălticeni — Tractorul Brasov 
Metalul București — Știinta București 
Dinamo Bacău — Poiana Cîmpina 
Metalul Tîrgoviște — C.F.R. Pașcani 
Etapa a Vl-a, 26 aprilie
C.F.R. Pașcani —* Foresta Fălticeni 
Știința București — Dinamo Bacău 
Poiana Cîmpina — Chimia Făgăraș 
Metalul Tîrgoviște — Unirea Rm. Vîlcea 
Tractorul Brașov — Știința Craiova 
Știința Galați — Metalul București 
Flacăra Moreni — Ceahlăul P. Neamț 
Etapa a Vll-a, 3 mai
Metalul București — Tractorul Brașov 
Ceahlăul P. Neamț — Metalul

Tîrgoviște
Știința Galați — Foresta Fălticeni’: 
Poiana Cîmpina — Știința Craiova 
Dinamo Bacău — Unirea Rm. Vîlcea 
Flacăra Moreni — C.F.R. Pașcani 
Chimia Făgăraș — Știința București 
Etapa a V!ii-a, 10 mai
Chimia Făgăraș — C.F.R. Pașcani 
Dinamo Bacău — Metalul București 
Tractorul Brașov — Metalul Tîrgoviște 
Unirea Rm. Vîlcea — Flacăra Moreni 
Știința București — Știința Galați 
Foresta Fălticeni — Poiana Cîmpina 
Știința Craiova — Ceahlăul P. Neamț 
Etapa a IX-a, 17 mai
Metalul Tîrgoviște — Dinamo Bacău 
Unirea Rm. Vîlcea — Poiana Cîmpina 
Ceahlăul P. Neamț — Știința București 
C.F.R. Pașcani — Știința Craiova 
Flacăra Moreni — Tractorul Brașov 
Știința. Galați — Chimia Făgăraș 
Metalul București — Foresta Faiticeni 
Etapa a X-a, 24 mai
Știința București — C.F.R. Pașcani 
Metalul Tîrgoviște — Chimia Făgăraș 
Dinamo Bacău — Foresta Fălticeni 
Poiana Cîmpina — Metalul București 
Ceahlăul P. Neamț — Știința Galați 
Tractorul Brașov — Unirea Rm. Vîlcea 
Știința Craîova — Flacăra Moreni ;
Etapa a Xl-a, 31 mai
Flacăra Moreni — Metalul București 
Știința Galați —- Poiana Cîmpina 
Știința Craiova — Unirea Rm. Vîlcea 
Chimia Făgăraș — Dinamo Bacău 
Știința București — Metalul Tîrgoviște 
Foresta Fălticeni — Ceahlăul P. Neamț 
C.F.R. Pașcani — Tractorul Brașov
Etapa a Xll-a, 7 iunie
Uriirea Rm. Vîlcea — Știința București 
Ceahlăul P. Neamț — C.F.R. Pașcani 
Metalul Tîrgoviște — Știința Galați 
Poiana Cîmpina — Tractorul Brașov 
Metalul București — Chimia Făgăraș 
Dinamo Bacău — Știința Craiova _ 
Foresta Fălticeni — Flacăra Moreni
Etapa a Xllî-a, 14 iunie
C.F.R. Pașcani — Poiana Cîmpina ' 
Tractorul Brașov — Știința București 
Chimia Făgăraș — Foresta Fălticeni 
Flacăra Moreni — Dinamo Bacău . 
Știinta Craiova — Metalul Tîrgoviște 
Metalul București — Ceahlăul P. Neamț 
Știința. Galați - Unirea Rm. Vîlcea
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Răspundem cititorilor
Despre perioada pregătitoare

In periodizarea antrenamentului 
cea mai mare atenție trebuie să 
bucure perioada pregătitoare. Practi
ca instruirii sportive a confirmat fap
tul că. marile performanțe ale anului 
le fundamentează pregătirea din luni
le de iarnă.

Prin pregătirea din această perioadă 
se urmărește realizarea mai multor 
sarcini, de a căror îndeplinire va de
pinde forma sportivă a boxerilor în 
perioada competițională. Dintre sarci
nile care trebuie realizate prin antre
namentele din această perioadă no
tăm :

de tezei și îndemînării, păstrîndu-se rezis- 
se ' '

1. Ridicarea capacității generale de 
muncă a organismului la un nivel 
înalt. După perioada de tranziție, unde 
activitatea este mai redusă, sportivii 
au indicii capacității funcționale mai 
scăzuți. Antrenorul trebuie deci să fie 
preocupat, ca prin prelucrarea calitati
vă a aparatului cardio-vascular 
pirator, să ridice acești indici 
velul corespunzător perioadei 
tiționale. Sporturile ajutătoare, 
cate în aer liber, sini cele mai

și res- 
la ni- 

compe- 
practi- 

eficace.

tența și forța cîștigată în prima lună 
de pregătire’.

3. însușirea și perfecționarea tehni
cii și tacticii.

Ăceaslă sarcină este cea care se 
menține permanent de-a lungul fie
cărui ciclu de pregătire, indiferent de 
perioada în care se află sportivul.

Specific perioadei pregătioare este 
faptul că boxerii nu sint angrenați în 
concursuri care să le solicite o muncă 
specială și deci, se vor putea preocu
pa intens de îmbunătățirea tehnicii. Bo
xerii nefiind solicitați în concursuri, 
antrenorii vor putea proceda la schim
barea parțială, sau chiar totală a teh
nici acestora, în funcție de deficientele 
și calitățile lor. In această perioadă se 
vor putea corecta toate procedeele în
sușite defectuos și se va duce o muncă 
intensă pentru însușirea de noi pro
cedee tehnice.

In general, perioada pregătitoare 
este factorul hotărîtor în creșterea va
lorii sportive. Pentru rezolvarea prin
cipalelor ei sarcini, mijloacele folosite 
trebuie să fie foarte bine selecționate. 
Dintre mijloacele specifice acestei pe
rioade menționăm :

a. exerciții de dezvoltare fizică gene
rală. Ele trebuie să ducă la o întărire 
atît a principalelor grupe musculare, 
cît și a grupelor musculare specifice 
boxului. Exercițiile sînt multiple: cu 
haltere, aparate’ de gimnastică, luptă 
în picioare (pousse-pousse), mingi me
dicinale ele. Este indicat ca selecția a- 
cestor exerciții să se facă în mod dife
rențiat în funcție de posibilitățile și 
lipsurile individuale.

2. Dezvoltarea și perfecționarea con
tinuă a calităților fizice specifice. In 
prima lună de pregătire se va lucra 
mult pentru dobindirea forței și re
zistenței, dar nu vor fi neglijate nici 
viteza’ și îndemînarea. în ultima par
te a perioadei pregătitoare se va ac
centua lucrul pentru îmbunătățirea vi

4. Educarea încrederii boxerilor în 
posibilitățile lor de afirmare. Antre
norul trebuie să știe să stimuleze bo
xerul, să-i întărească încrederea în po
sibilitățile sale de afirmare. La boxeri 
poate mai mult ca la alți sportivi, facto
rul psihologic este deseori hotăritor 
în obținerea victoriei. Moralul ridicat 
bazat pe cunoașterea faptului că este 
bine pregătit, îi oferă boxerului șanse 
în obținerea rezultatelor de valoare.

b. Exerciții pregătitoare pentru dez
voltarea calităților fizice de bază. 
Trebuie să se dea marc atenție vite
zei și îndemînării, dar nu în dauna 
forței și a rezistenței. Sensul metodic 
al perioadei pregătitoare este acumula
rea cantitativă, dar nu trebuie igno
rate nici cerințele specifice. In dez
voltarea calităților fizice de bază tre
buie asigurat un raport just intre vo
lum și intensitate.

166808 lei report la concursul Pronoexpres de miine
• După marile premii ale „PRONO- 

EXPRESULUI" din 15 ianuarie, inte
resul în jurul acestor concursuri crește 
neîncetat. Faptul că fiecare concurs 
PRONOEXPRES prezintă cu regula
ritate două mari avantaje — mărirea 
considerabilă a premiilor prin repor
turile care se înregistrează precum și 
premiul exceptional de 25.000 lei — 
face ca participanții să acorde toată 
atenția concursurilor.

Și concursul PRONOEXPRES de 
miine se prezintă cu avantajele de mai 
bus. Reportul continuă să fie de ridi
cată valoare — în jurul a 200.000 lei 
— iar premiul excepțional de 25.000 
lei a și fost aplicat la concursul omo
logat ieri și este valabil și pentru con
cursul de mîine. Se știe că acest 
premiu se acordă, prin tragere la sorți, 
unei variante cîșligătoare de cate
goria a Il-a, îu cazul cînd nu se înre
gistrează variante câștigătoare de ca
tegoria I.

restanțelor. Este vorba de întîlniri 
care au fost întrerupte din cauza ză
pezii sau a ceții.

în divizia A se dispută a doua etapă 
a returului iar în divizia B au loc 
numai partide-restanță, așa cum pre
cizam mai sus.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
EXPRES Nr. 4 DIN 22 IANUARIE 

1964

Categoria a Il-a 1 variantă a 
lei și 2 variante a 22.638 lei.

aCategoria 
lei.

Categoria 
lei.

Categoria 
lei.

Categoria
24 lei.

111-a 84 variante

a

a

a

47.638

a 870

IV-a 295 variante a 318

V-a 1494 variante a 62

IV-a 5300 variante a

• Pe marginea concursurilor Pro
nosport.

Report categoria I la Concursul Nr. 
Pronoexpres din 29 ianuarie 1964 

lei 166.808

o

Concursul Pronosport de alaltăieri, 
«duminică 26 ianuarie, nu ne-a scutit 
de surprize. De proporții mai mari 
ni se par a fi rezultatul de egalitate 
pe care Bari l-a smuls Romei și vic
toria Potenzei la Palermo.

Continuă pasionantul duel pentru 
locul 1 între Bologna și Milan. Inter, 
care are două jocuri mai puțin, este 
— deocamdată — afară din 
Ultimele etape au marcat o puternică 
revenire a unor formații considerate 
foarte probabile ocupante ale locurilor 
codașe. Este vorba de Bari și Messina 
care au acumulat puncte prețioase. As
censiunea lor redeschide lupta pentru 
evitarea retrogradării.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 29 ianuarie 1964 în București 
str. Doamnei nr. 2, ora 19.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

luptă.

Acestea sînt sumarele constatări a- 
supra etapei care a trecut. Ce ne re
zervă următoarea, cuprinsă în pro
gramul concursului Pronosport de du
minică 2 februarie ? Dar să vă prezen
tăm mai întîi concursul, informîndu-vă 
totodată și asupra locurilor deținute 
•actualmente în clasament de formațiile 
respective :

I. Atalanta (7) — Fiorentina (5) — A ,
II. Bologna (1) — Torino (9) — A —

III. Catania (11) — Genoa (10) — A —
IV. Internazionale (4) — Lanerossi (6) — A —
V. Juventus (3) — Modena (16) — A —

VI. Lazio (12) — Spal (13) — A —
VII. Mantova (14) — Bari (17) — A —

VIII. Messina (18) — Milan (2) — A —
IX. Sampdoria (15) — Roma (8) — A —-
X. Brescia (5) — Varese (1) — B —

XI. Triestina (14) — Lecco (9) — B —4 
XII. Cosenza (17) — Foggia (3) — B —<

De menționat că cele trei partide 
din divizia B sînt reprogramări ale

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 4383

c) Exerciții pentru perfecționarea 
capacității motrice și a deprinderilor 
tennico-tactice. Este bine ca boxerii 
să lucreze multilateral. Trebuie să li 
se formeze un bagaj bogat de frîn- 
turi de stereotipuri dinamice, diverse 
combinații de lovituri în atac și apă
rare. In pregătirea tehnică și tactică 
trebuie dusă o adevărată „bătălie" de 
acumulări cantitative, ca apoi pe baza 
lor să se producă saltul calitativ.

d) Un alt mijloc este participarea la 
competiții. Aceasta nu trebuie însă să 
împiedice acumulările cantitative. In 
partea I (adică primele două luni) 
boxerii nu trebuie să aibă concursuri. 
Ele vor fi planificate către sfîrșitul 
perioadei pregătitoare și nu vor avea 
un grad mare de dificultate. La început, 
meciurile trebuie să fie ușoare (antre
namente publice). La sfîrșitul perioadei 
pregătitoare concursurile se vor desfă
șura în condițiuni normale. In acest 
fel, competițiile din perioada pregăti
toare vor contribui la creșterea valorii 
sportive.

MIHAI TRANCA

• NICOLAE SEMEN din București 
ne-a scris recent că toate abonamentele 
la ziare ale salariaților de la între
prinderea poligrafică „Arta Grafică", 
sosesc in primele ore ale dimineții. 
A devenit insă o practică ca ziarul 
„Sportul popular" să fie primit prin 
factorul poștal la o oră foarte tirzie, 
sau chiar a doua zi.

Oficiul special Poșta centrală, ser
viciul difuzarea presei, ne-a comunicat 
că cele semnalate sînt juste. Pentru 
remedierea acestei situații s-a trecut 
la o nouă organizare a distribuirii 
presei, astfel că și ziarul „Sportul 
popular" va sosi la întreprinderile din 
Capitală o dată cu celelalte ziare.

• GH. APOSTOLESCU din Ploiești 
ne-a sesizat că în orașul său s-au 
distribuit in ultima vreme prin maga
zinele l.D.M.S. cantități însemnate de 
treninguri, purtind marca fabricii de 
tricotaje Crinul din București. Spre 
surprinderea cumpărătorilor, acest echi
pament sportiv a fost de o calitate 
necorespunzătoa re.

Trimițînd sesizarea respectivă la 
l.D.M.S., am primit următorul răs
puns ; „Am vîndut o mare cantitate 
de treninguri și nu am primit nici o 
reclamație privind calitatea acestora. 
Sesizarea fiind prima de acest fel. ru
găm pe autorul ei ca in termenul cel 
mai scurt să expedieze pe adresa 
l.D.M.S.. str. Vasile Conta nr. 16. 
București, un trening sau mai multe 
din cele cumpărate de asociația spor
tivă din care face parte, pent-u a lua 
măsurile necesare in vederea remedie
rii lipsurilor semnalate".

• A. CH1RIAC din comuna Pa
dina, raionul Buzău, ne-a scris că în 
comuna respectivă asociația sportivă 
nu desfășoară nici un fel de activi
tate. In conducerea asociației sînt oa
meni fără dragoste de muncă, care nu 
cunosc nici măcar numărul 
UCFS I

Adresîndu-ne consiliului 
UCFS Ploiești am primit 
răspuns : „Consiliul regional a luat mă
sura de a trimite cît mai urgent un 
activist al consiliului raional UCFS 
Buzău. în 
contribui 
tuații".

• IL1E
mis la redacție o scrisoare și 
multe afișe, editate pentru populariza
rea activității sportive. El și-a mani
festat nedumerirea în legătură cu fap-

tul că unele din aceste afișe, pe lingă 
faptul că na erau reușite din punct de 
vedere grafic, conțineau greșeli de teh
nică ale unor exerciții sportive.

Sectorul de resort din Consiliul-, 
general UCFS studiind aceste mate
riale ne-a confirmat justețea celor sem
nalate, Cele două afișe, avînd ca temă 
importanța practicării exercițiilor fizice 
și sportului, ilustrate prin desene, nu 
au redat corect din punct de vedere 
tehnic unele exerciții sportive. Este 
vorba de gimnastică, aruncarea greu
tății și startul la înot. In privința po
ziției alergătorului, se consideră că ea 
este corectă, tn viitor se va acorda 
mai multă atenție editării lucrărilor de 
popularizare a importanței practicării 
exercițiilor fizice și sportului, vor fi 
mai atrăgătoare și fără greșeli de ordin 
tehnic.

membrilor

regional 
următorul

comuna respectivă, pentru a 
la 'îndreptarea acestei si-

GlllȘA din Oradea ne-a tri- 
mai

Turneul juniorilor din Capitală
Turneul boxerilor juniori și începă

tori din Capitală a continuat duminică 
dimineață, în sala Uzinelor „Vulcan", 
cu o nouă reuniune. Această competiție, 
ca și altele de acest gen, și-a dovedit 
utilitatea. Cu prilejul fiecărei reuniuni 
•apar, ureînd scările ringului, noi ele
mente de perspectivă. Tineri talentați 
ca M. Ciocan (Progresul), V. Zuvelcă 
(Steaua), N. Teclu (C.S.S.), Gh. Preo
teasa (Metalul), au lăsat o frumoasă 
impresie.

. Pin păcate, însă, alături de aceștia 
;mai vedem și boxeri ca Al. Apostol 
. (Olîrr.pia), Gh. Melinte (Vulcan), a 
căror preocupare principală este bătaia 
și nu boxul tehnic, în linie, conform 
indicațiilor federației de specialitate.

Iată rezultatele înregistrate: cat. 
hîrtie: G. Pometcu (Viit.) b.p. T. Mi-

ron (^oința). Ion Mageriu (Rapid) 
b.p. T. Sarcinschi (A.S. 23 Aug.); cat. 
muscă: Ion Dinu (Met.) b.ab.r. a 11-a 
Al. Apostol (Olimp.).

Juriul a acordat gratuit victoria lui 
Șt. Hitru (Olimp.) în partida cu V. 
Silberman (Viit.). Arbitrii au greșit 
preferind boxul în forță, confuz, in 
dauna superiorității tehnice dovedită de 
Silberman. Cat. cocoș; Gh. Grigore 
(Voința) b.p. D. Tudose (Olimp.). AL 
Ciocan (Progr.) b.p. L. Marin (Met.) ; 
cat. pană : C. Gerota (Met.) b.p. Gh. 
Melinte (Vulcan) ; cat. ușoară : V. 
Zuvelcă (Steaua), în cel mai frumos 
meci, al galei, învinge la puncte pe 
Gh. Preoteasa (Met.), N. Teclu (CSS) 
b.p. C. Frîncu (Voința).

T. M.

• PAUL BOCSANU din Reșița ne-a 
adus la cunoștință faptul că [a me
ciul de fotbal Jiu! Petroșeni — C.S.M. 
Reșița s-au produs o serie de neregu- 
larități, datorită arbitrului Titus Burtan 
din București care a favorizat pe gaz
de, precum și antrenorului Tîlmaciu de 
la Jiul, care a intrat pe teren și s-a 
dedat la brutalități împotriva fotbaliș
tilor oaspeți.

Federația romînă de fotbal care a 
cercetat cele semnalate ne-a dat urmă
torul răspuns : „Este adevărat că an
trenorul Tilmaciu a intrat in mod ne- 
permis pe teren pentru a interveni la 
o busculadă ivită intre jucători, ins® 
el nu a lovit nici un fotbalist reși- 
țean. Totuși, pentru indisciplina dove
dită, colegiul de antrenori l-a sanc
ționat cu avertisment. Cit privește pe 
arbitrul jocului, s-a constatat că nu a 
părtinit echipa Jiul și nu a „închis 
ochii" la faulturile gazdelor“.

• ASOCIAȚIA SPORTIVA Metalul 
din Cluj ne-a cerut ajutorul pentru re
zolvarea unor probleme de care comisia 
regională de fotbal Cluj n-a vrut să 
țină seama. în scrisoare este vorba 
de unele nereguli petrecute la megiul
de fotbal, juniori, Metalul—16 Februa

rie. •
Federația romînă de fotbal ne Prime 

Ia cunoștință că a cercetat sitimtia 
semnalată și a constatat că semna
tarii memoriului au dreptate. Comisia 
regională a omologat cu multă ușu
rință rezultatul unui meci neregula
mentar. Federația ne anunță că a dat 
sarcină comisiei regionale să anuleze, 
jocul respectiv și avînd in vedere faptid 
că asociația sportivă 16 Februarie nu ă 
prezentat echipa sa de juniori, ci o altă 
echipă, să se atribuie punctele echipei 
Metalul, iar persoana care a dat o ase.- 
menea aprobare va fi aspru sancțio
nată.

OCTAVIAN NEGREA din Sibiu 
scris că are o fetiță de 6 ani 
a învățat să înoate de la 3 ani. 

aceeași vîrstă și

ne-a 
care 
șă patineze de la 
chiar.șă schieze. Necazul lui este că 
în , Sibiu, Brașov și București — pe 
unde a umblat, nu a găsit patine c .. 
29 și bocanci de schi, de aceeași mă"*' 
rime.

întreprinderea de difuzare a male- 
rialelor sportive ne informează că în 
comerț se găsesc suficiente patine cu 
cheie pentru copii nr. 19—21, pentru 
adolescenți nr. 24 și pentru adulți nr. 
27—29. De asemenea, există însemnate 
cantități de bocanci de schi pentru 
■copii nr. 28—35 și 36—39. Argumentul 
că schiurile „Pionier" pentru copii nu 
sint corespunzătoare, nu este întemeiat. 
Aceste schiuri se folosesc cu rezultate 
bune de aproape 7 ani.

Regia : Lindsay AngersonScenariul : David Storey



O după-amiază rapidistă
La clubul sportiv din Gitilești, or

ganizarea „dtipă-amiezilor rapidiste“ 
fi '‘cadrul cărora sportivii se întâlnesc 
?u suporterii lor entuziaști, cu oanieni 
le știință și artă, a căpătat valoare 
le'tradiție. De această dată; mai pre
cis miercuri seara, băieții și fetele din 
3ecfia.de baschet au avut ca oaspeți 
pe artista emerită Zizi Șerban și pe 
popularul actor Dem. Savu. Maestra 
sportului Anca Racoviță ă felecitat-o 
pe ' cunoscuta actriță a Teatrului de 
estradă în numele sportivilor de la 
clubul Rapid pentru înalta distincție 
ce i-a (ost acordată recent — titlul de 
artâsia ețherită a R.P.R. și i-a în minat 
un jriiinoș buchet de flori. S-q creat, 
imediat o atmosferă caldă și priete
nească așa cum șade bine cînd se în
tâlnesc. oameni care se cunosc bine și 
îșL apreciază reciproc rezultatele mun- talentat. Vorbind apoi despre turneul 
cii de dăruire pe scenele teatrelor sau întreprins cu puțin timp în urmă, în 
pe- ie renurile de sport. . <; y. ” " ~ ~

! Numeroasele întrebări puse de sfibr- 
tivî'cu privire In activitatea artisticii a 
celo'r doi oaspeți au primit răspunsuri 
care au satisfăcut pe deplin. Artista 
emerită Zizi Șerban și-a depănat, cu 
o amărăciune ce nu putea fi ascunsă, 
amintirile din vremurile trecute cînd 
șLă început cariera sa artistică., a vorbit 
despre spectacolele date în turnee, în 
săli improvizate, neîncălzite, despre 
Greutățile de ordin material ce le 
aveau de suportat actorii și despre ma
rea sa dragoste pentru profesia aleasă, 
pentru marele public care a îheurajat-o 
și răsplăfit-o întotdeauna cu mărini- 
mia-i caracteristică. Evocate cu căldu
ră, figurile celor doi mari artiști ai

teatrului de revistă, C. Tunase și V. 
Vasilache, vor rămîne întipărite în 
amintirea tinerilor bas'chetbaliști de 
la Rapid.

Dern. Savu, pasionat nu niai puțin 
de sport decît de profesia căreia i s-a 
dedicat (fost fotbalist, suporter în
focat al baschetului și secretar tehnic 
în consiliul asociației sportive Arta} 
le-a vorbit noilor săi prieteni despre 
locul important ce-l ocupă sportul în 
activitatea sa artistică. Numai astfel 
se explică ușurința cu care execută 
salturile mortale în ciuda celor peste... 
80 de kilograme în spectacolul „Don 
Quichote în arena cireșului". îl preo
cupă și perspectivele în sport. Bine
înțeles nu ale lui, ci de astă dată ale 
fiului său în vîrstă de 12 ahi care 
Se anunță de pe acum, un sportiv

JUNIORII DE
NU TREBUIE SA SE

de schiori 
sîmbătă și 

Poiana
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Aproape 2000 instructori sportivi 

în regiunea lași

Sprijinul acordat activității sportive 
din rfe iunea Iași de către instructorii 
sportivi voluntari a contribuit în largă 
măsură, în ultimii ani, la obținerea 
unor succese importante în competițiile 
de mase și în cele republicane. Acor- 
dîrfd atenția cuvenită acestei probleme, 
consiliul regional UCFS, prin comisia 
de pregătire ți perfecționare a cadrelor, 
a manifestat in cursul anului trecut o 
grija deosebită atît pentru depistarea 
celor ce ar putea deveni instructori 
spdrtivi, cit și pentru pregătirea lot 
teoretică și practică. In acest scop au 
lost organizate de către consiliile ra
ionale (JCFS, cursuri pentru pregăti
rea instructorilor voluntari. La aceste 
Centre au muncit'cadre de specialitate 
(profesori, antrenori, instructori, acti
vist. opprtivi cu experiență) care au 
asigurat cursanților o bună pregătire 
La sfîrșitul anului trecut numărul tine
rilor care au intrat în posesia carnete
lor de instructori sportivi a fost de 
1 843, dintre care 325 la atletism, 290 
Ia volei, 192 la fotbal etc.

OH. VASILlU-coresp.

T.R.S.S. cu colectivul Teatrului rde Co- 
ț medie, Dem. Savu a nrătat că succesul 

a depășit orice așteptări. Însuși specia 
colul cu piesa „Umbra" jucat pe scena 
unui mare teatru sovietic care o avea 
în repertoriu s-a bucurat de unanime 
aprecieri. în present repetă asiduu rolu
rile din cele două noi piese în pregă
tire „Rinocerii" de Eugen lonescu și 
„Somnoroasă aventură" de Teodor Ma- 
zilu. Nu mai puțin preocupat este și 
de faptul că se apropie adunarea gene
rală a asociației sportive Arta pentru 
prezentarea dării de seamă pe 1963.

Sportivii, la rîndul lor, au împărtă
șit oaspeților din preocupările lor zil
nice în producție, la școală, la antre
namente și în activitatea competiția- 
nală. S-a discutat mult și competent 
despre necesitatea îmbunătățirii proce
sului instructiv-educativ (despre a- 

ceasta au avut multe de spus și an
trenorii secției de baschet. Alexandru 
Popescu, Eva Ferencz și S. Ferencz) 
în vederea ridicării baschetului la ni
velul condițiilor minunate create.

Timpul a trecut repede, 
s-au despărțit cu greu de 
prieteni, le-au urat succese 
și s-au invitat reciproc la 
meciuri susținute de echipele de bas
chet ale clubului Rapid precum și la 
spectacolele Teatrului de estradă și 
ale celui de comedie.

Aproape 200 
și-au disputat 
duminică „Cupa 
Brașov", competiție bine 
organizată de consiliul re
gional UCFS Brașov, 
prin comisia de specia
litate, 
care și-au 
multă însuflețire 
tatea, oferind numerosu
lui public un spectacol 
agreabil, aplaudat deseori 
„la scenă deschisă".

Ne referim, de pildă, 
la săriturile de la tram
bulină, unde, atit duelul 
dintre FI. Voinea și C. 
Crăciun pentru primul loc 
la seniori, cît și promi
țătoarea evoluție a junio
rilor de la Tractorul Bra
șov, Dinamo Brașov și 
Tînărul dinamovist Rîșnov 
au fost apreciate de spec
tatori. Pasionante au fost 
și cursele de fond, în cafe 
seniorii de la A.S. Armata 
Brașov și juniorii de la 
Tractorul au luptat din 
răsputeri pentru a cuceri 
primele locuri. La sla
lom special, viscolul și 
ceafa au gonit publicul 
și au pus la grea încer- 

dîrzenia și voința 
spre 

fost la

200 de
disputat

schiori 
cu 

întîie-

I

In

Sportivii 
n oii lor 

in munca 
viitoarele

VIRGIL ALBESCtJ

care 
schiorilor care, 
cinstea lor, au 
înălțime.

Victoria în clasamentele pe echipe a 
revenit fondiștilor de la A.S. Armata 
Brașov, săritorilor de la Tractorul și 
slalomiștilor de la Dinamo, care au pre
zentat loturi mai omogenă și mai bine 
pregătite. Dar, în afara învingătorilor 
se cuvine să fie remarcați și alți schiori 
din cluburi și asociații care și-au for
mat de puțină vreme secții de schi. 
Este vorba, de exemplu, de talentații 
săritori de la Tlnărul dinamovist 
Rîșnov, Tractorul Brașov și Voința

„Cupa F. R. H.“
urma ultimelor rezultate înregis

trate, clasamentele acestei 
se prezintă astfel:

competiții

MASCULIN

1. Dinamo 12 11 0 1 259:135
2. Stedua 13 11 0 2 245;:164
3. Rai. Teleajen 11 7 0 4 209:185
4. Știința 9 6 0 3 164:140
5. Rapid 12 6 0 6 238:237
6. I.C.F. 13 2 0 II 222:268

22
22
14
12
12
4

Colțul aistreraorisliai

Gh. Cincu, învingător în proba de 15 km și princi
palul factor al victoriei ștafetei A.S. Armata Brașov 

3x10 kmla

Odorhei, 
gul roșu 
căror comportare a oglindit din plin 
atît dragostea lor pentru schi, cît și 
străduințele antrenorilor lor de a de
pista și pregăti cît mai multe elemente 
tinere.

De altfel, caracteristica întrecerilor 
desfășurate sîmbătă și duminică la
—— -A-

Ceai, nu țuicâ.

de tinerii fondiști de la Stea- 
Brașov și S.S.E. Rîșnov, a

Poiana Brașov și pe pirtia Lupului a' 
fost tocmai numărul mare al juniori
lor. Această constatare este cu atît mai 
îmbucurătoare, cu, cît la primele con
cursuri ale acestui sezon cifra juniori
lor a fost pur și simplu simbolică. De 
astă dată au dominat — ca proporție 
— juniorii, adică schiorii care repre
zint^ viitorul acestui sport.

Dar, atragerea tineretului către schi 
nu este' suficientă. Ne-au dovedit-o 
niulțj dintre foștii juniori. Buni la acea 
vîrsiă. ei s-ău pierdut cînd au concu
rat alături de seniori. Cauzele ? Pro
cedee tehnice defectuos însușite și ne
corectate la tifhp, unele abateri de lâ 
disciplină, îngîmfare etc. Exemple ne-au 
oferit la timpul respectiv Constantin și 
Spiridon Bălan, Mircea Ene ș.a.

Desigur, ar fi păcat să se piardă și 
actuala generație de juniori. Schiul de 
performanță are acum nevoie în pri
mul ; rînd de elemente tinere care să 
se pregătească cu străduință, ‘cu con
știinciozitate, de juniori talentați și 
harnici. Iată de ce ne adresăm în pri
mul rînd antrenorilor, care trebuie să 
devină mai exigenți, să aibă nu numai 
preocupări, de tehnicieni, ci și de pe
dagogi. Adică, să nu se limiteze la 
activitatea de instruire tehnică, cum au 
făcut în anii trecuțl, ci să devină și 
educatori, să știe să insufle tinerilor 
lor elevi dragostea pentru antrenament, 
să-i facă să muncească din toată inima 
și cu toate puterile. Numai In felul 
acesta 
schiorii

speranțele de azi vor deveni
fruntași de mîine 1

S. DUMITR1U

★
fiartă!...

la București
7.
8.

București
Spartac

jun. 11 2 0 9
13 2 0 11

165.-259
186:300

4
4

FEMININ

1.
2.

Rapid 
Știința

7 7 0
8 7 0

0
1

144: 34.
118: 50

14
14

3- Electrom-agn. 10 5 1 4 92:112 11
4. Confecția 10 4 1 5 70:106 9,
5. București jun. 7 3 0 4 65: 62 6
6. Progresul 9 3 0 6 76:125 6
7. Fabr. timbre 9 0 0 9 58:134 0

Mijloace de pregătire a centrului și interilor la handbal in 7
Intr-un r.umăr precedent am pu

blicat o serie de mijloace de pre
gătire a extremelor în jocul de 
handbal în 7. In continuare, astăzi, 
înserăm cîteva exerciții pentru pre
gătirea — de data aceasta — a 
centrului și interilor.

e ucătoaielor care ocupă posturile de 
.1 inter și centru Ii se cere o foarte 

buna pregătire tehnică, deoarece ma- 
joîihatea acțiunilor sîht inițiate și finali- 
sate în zonele lor. Aceste jucătoare sint

realizatoarele principale, iar în cadrul 
urior sisteme de atac sînt cdordonatcaFele 
ocțiuaiilor de pregătire a atacurilor

In selecționarea jucătoatelor pen4ru a- 
ceste pbsturi considerăm că ar ii bine ca 
antrenorii să țină seama de următoarele 
criterii :

— talie mai înaltă (160—168 cm.) ; x
—* calități fizice bine dezVolta’e (în spe

cial viteza de execuție, torța de aruncare 
și îndeminaiea în general).

In alegerea jucătoarelor pentru posturile 
de centrii și inter vot fi preterate âfele cu 
brațe lungi și nriini mari, deoarece-aceste 
particularități fiiide favorizează înhățarea 
și perfecționarea unor procedee tehnice 
specifice handbalului în 7 (cele din ținere 
apucată). Pentru buna pregătire a acestor 
jucătoare, antrenorii trebuie să folosească 
nrijlocrcc adecvate și variate care să ușu
reze însușirea și perfecționarea celor mai 
imperiante procedee de pasare și de arun
care la poartă, cum ar fi :

— pasele : din ptonație, pe deasupra 
umânHui, pe ia spate, pe sub picior, cu 
părtrinWl ;

.— aruncările la poartă : de la distanță 
din săritură, din dreptul șoldului, cu încru
cișate de pași, prin evitare.

Iată cîteva din aceste mijloace pe care 
antrenorii le pot folosi în lecțiile de an
trenament, pe lîngă cele obișnuite :

PENTRU ARUNCĂRILE LA POARTĂ

lada de gimnastică) așezat la semicercul de 
la 9 m. Jucătoarele primesc mingea de la 
o coechipieră și aruncă la poartă din sări
tură peste obstacol. , Bătaia* se face Ia 
40—50 cm. In fata băneîf (fig. J). Același 
exercițiu se poate executa cu .bătaia* pe 
banca eau lada de gimnastică și ateriza
rea pe o saltea.

Pentru creșterea foiței de aiuncare și a 
detentei se poate folosi o piesă de volei 
așezală în fata porții (la S—10 m.), ridicată 
la diferite înălțimi.

B. Aruncarea din dreptul șoldului. Se pot 
folosi slîlpii cbișnuiți la săritura în înăl
țime, așezați între cele două semicercuri, 
la o distantă de l m. între ei (distanța 
poate fi micșorată) Aceste aiuncări pot fi 
precedate de dribling sau executate din o 
pasă primită de la un coechipier. Stilpii 
vor fi deplasați în dreapta sau în sîînga 
pentru a obișnui pe jucătoare cu aruncări 
in diferite colturi ale porții (fig. 2).

Pentru perfecționarea acestui procedeu 
tehnic se mai poate folosi și exercițiul de 
aruncare pe sub plasa de volei sau ia o 
poartă de handbal culcată.

C. Aruncarea Ia poartă cu încrucișare de 
pași și prin evitare.

1. De pfe postul de inter stînga se va 
arunca la poartă cu încrucișare de pași, 
iar de pe postul de inter dteapta prin 
evitare. Centrul pasează alternativ celor 
doi Interi (lig. 3).

A. Aruncarea la poartă din săritură 
peste un obstacol (banca de gimnastică*

— Un ceai fierbinte, vă rog.
— Ceai nu servim decît pînă la 

ora 11. Acum e 11,15. Dacă doriți 
să vă încălziți, vă oferim țuică 
fiartă.

— Și... vom schia 
mai bine?

— Eu știu 1... în 
cercați...

Dialogul, repetat 
de sute de ori, a 

loc duminică dimineață la ca- 
,.Capra Neagră", unde b'așb-

— veniți să schieze său să a- 
la întrecerile pentru „Cupa Po- 
Brașov" — intrau pentru a se 

„încălzit"

Nota critică

Făptui nu s-a petrecut pentru 
prima dată. Ba, putem spune chiar 
că la cabanele din Poiana Brașov 
s-a uitat că schiorilor și 

trebuie să 
fere CEAI 
oră.

Ceai 
doresc

turiștilor
li se o- 
la orice

avut 
bana 
venii 
siste 
iana
„dezgheța". Și unii s-au 
așa de bine, incit i-a prins după-a- 
miaza tot în cabană.

fierbinte 
iubitorii 

schiului, tovarăși cabanieri, nu 
țuică fiartă! Ar fi interesant de 
știut care este părerea T.A.P.L. 

Brașov care administrează aceste câ- 
bune ? Desigur, e bună și țuica 
fiartă dar turiștilor, schiorilor, le 
este necesar un pahar cu ceai după 
cîteva ore de efort...

(S. D.)

2. Același exercițiu se face cu pase pri
mite de ia extremă (lig. 4).

Datorită faptului că jucătoarele care ac
ționează de la 9 m. colaborează în timpul 
jocului cu pivoții și extremele, ele trebuie 
să cunoască și să stăplnească maî multe 
procedee de pasare și de angajare a pi* 
voților, precedaie și de fente de pasare 
sau de aruncare la poartă.

PENTRU ANGAJAREA PIVOTULUI

de la distanță, (fîg. 7). Același exercițiu 
se va executa începînd din dreapta. Interii 
schimbă locurile între ei, extremele la fel. 
PYocedeele de angajare și de aruncare 1<B 
poartă vor fi precizate de antrenor.

1. Jucătoarele din grupa A pasează celor 
din grupa B și apoi pătrund spre semi
cerc, iar cele din grupa B execută o lentă 
de aruncare și angajează pe jucătoarele 
din grupa A, lolosind pasa pe la spate 
sau pe deasupra umărului (fîg. 5).

Același exercițiu se execută pe partea 
•dreaptă a terenului, unde pivotul va ii an
gajat cu pasa din pronație.

2. Jucătoarele din centrul terenului pri
mesc mingea de la distribuitoare, iar după 
fenta de aruncare vor angaja pe unul din 
pivoți in tuncție de plasamentul apără
toarei care stă între ele. Pivotul din

O
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dteapta va ii angajat cu pasa de pronație, 
iar cel din stînga din pasa peste umăr.
(îig. 6).

Exercițiul următor, ceva mai complex, 
va ajuta la perfecționarea mai multor pto- 
cedee. tehnice necesare colaborării interilor 
cu pivoții în circulație.

Extrema stingă pasează interului siîng, 
apoi pătrunde spre semicerc și primește 
mingea de la interul stîng, care execută 
în prealabil o fentă de aruncare ; extrema 
stingă devenită pivot în circulație pasează 
interului dreapta, care aruncă la poartă

In încheiere, subliniem faptul că cu cîi 
jucătoarele vot cunoaște și folosi mai 
multe procedee tehnice (ahernîndu-le în 
funcție de momentul tactic dat), cu atît 
jocul va deveni mai spectaculos, iar echi
pele vor cbține rezultate mai valoroase.

In consecință, exercițiile prezentate mal 
sus pot îi prelucrate și adaptate la nive
lul de măiestrie al jucătoarelor in vedeiea 
realizării acestui obiectiv.

ELENA J1ANU 
maestră emerită a sportiil'Jt 

IOAN bota 
asistenți I.C.F,
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A IX-a EDIȚIE A J. O.
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cnei s-au disputat azi, în cadrul cali
ficărilor pentru grupa A. Echipa Cana
dei a întrecut pe cea a Iugoslaviei cu 
14—1 (5 — 1, G—0, 3—0).

La turneul de hochei participă 16 o- 
chipe, cel mai mare număr înregistrat 
pînă acum în cadrul turneului olimpia 
la acest, sport. Azi după amiază, o- 
chipa R.P.R. a făcut un antrenament 
la care au asistat și jucătorii S.U.A., 
adversarii. lor din jocul de calificare 
de rr.îine (N.R. -azi). Reprezentanții 
posturilor de radio și televiziune ame
ricane au vizitat azi pe jucătorii noștri 
luîndu-le interviuri.

In vederea partidei cu S.U.A., echi
pa. noastră a fost astfel alcătuită i

Crișan—Ionescu, Czaka ; Varga, Ți- 
riac—Biro, Calamar, G. Szabo; Naghi, 
Ferenczi, I. Szabo; Pană, Florescu, 
loanovici.

5 MINUTE DE VORBA 
CU EUGENIO MONTI

INNSBRUCK (de la trimisul nostru). 
„La actuala ediție a Jocurilor Olimpice 
de iarnă, întrecerile de bob vor fi cele 
mai echilibrate din istoria acestui 
sport" — ne declară Eugenio Monti.

Eugenio Monti este un nume mare 
in istoria bobului. De opt ori campion 
mondial, acest renumit sportiv italian, 
care nu este la prima tinerețe, se re
marcă prin dîrzenia cu care se pregă
tește, prin forța pe care o demonstrea
ză la fiecare concurs.

Pentru a avea o imagine deplină a 
interlocutorului nostru, vă mai putem 
spune că Eugenio Monti și-a început 
activitatea sportivă ca schior. Atunci se 
credea că Monti va deveni un demn 
urmaș al renumitului schior „alpin" 
italian Zeno Colo. Un grav accident 
i-a pus insă capăt carierei de schior. 
Nu mult după aceasta, Monti ti
vea să devină bober. Și nu un bober 
oarecare...

Am început discuția cu Monti chiar 
Ungă pirtid de bob, după antrenamen
tul pe care-l efectuase.

— Cum este pirtia?
— Foarte bună. Pot spune că este 

o piftie rapidă pe care se va da o 
mare bătălie.

— Ce pronostic ne puteți face ?
— Acest lucru este foarte greu. Sint 

echipaje multe de valori apropiate.
— Totuși...
— La bobul de două persoane, cred

„Munții Uriașilor" așteaptă 
oaspeții Universiadei de iarnă

Corespondență din Praga
Cehoslovacia). La 
vor lua parte, de 
concurenți olim-

O singură zi desparte sfîrșitul celei 
de a IX-a ediții a Jocurilor Olimpice 
de la Innsbruck de inaugurarea unui 
alt mare eveniment sportiv internațio
nal de iarnă, Jocurile universitare. A- 
cestea se vor desfășura între 11 și 17 
februarie în Cehoslovacia, pe pistele 
de schi de la Spindleruv Mlyn, în „Mun
ții Uri așilor11 și pe stadionul de iarnă 
dm Pardubice. Organizatorii Jocurilor 
universitare du primit pînă acum 400 
de cereri de înscriere provenind din 19 
țări (U.R.S.S., Polonia, R.F.G., Italia, 
Japonia, Elveția, Franța, Ungaria, Spa
nia, Olanda, Lu
xemburg, Australia, 
Iugoslavia, Liban, 
Norvegia, Austria, 
România, Suedia și 
competițiile de schi 
asemenea, numeroși 
pici.

Spindleruv Mlyn, centru sportiv bine
cunoscut, din „Munții Uriașilor”, este 
obișnuit de multă vreme să găzduiască 
mari competiții sportive. La începutul 
lui 1963, conducători ai F.I.S.U. (Fe
derația Internațională Sportivă Uni
versitară) au venit să verifice dacă 
amenajările corespund unui mare eve
niment sportiv 6um sînt Jocurile uni
versitare de iarnă. Doctorul Schivaar 
din Elveția, membru al comitetului 
executiv F.I.S.U., a declarat: „Am fost 
să examinez situația pregătirilor pen
tru Jocurile universitare din 1961. 
Am fost impresionat de entuziasmul, 
de metodele sistematice și de compe
tența cu care lucrează cei însărcinați 
cu pregătirea diferitelor sectoare'*. 
Profesorul austriac Frantz Riissner s-a 

in victoria echipajului italian, iar la 
cel de patru printre marii favoriți se 
situează echipajele francez și cel al 
compatriotului meu Zardini.

— Și... Monti 7

O vedere de ansamblu de la Seefeld, localitate în apropierea Innsbruck-ului, 
unde vor avea loc întrecerile de schi (fond)

Foto : K Castka — Viena

— Deocamdată se antrenează și 
speră să-și confirme valoarea.

— Ce ne puteți spune despre spor
tivii romini, pe care-i cunoașteți foarte 
bine ?

— Au progresat mult, dar trebuie 
să-și pună la punct boburile — treabă 
la care ii ajut cu plăcere.

— Vă mulțumesc...
C. A.

S-A DESCHIS SESIUNEA C.I.O.

INNSBRUCK, 27 (Agerpres). Cea de 
a 61-a sesiune a Comitetului interna
țional Olimpic (C.I.O.) a fost deschisă 
duminică seara la Innsbruck de dr. 
Adolf Schârf, președintele Republicii 
Austria. în salutul său, președintele 
Adolf Scharf, a subliniat contribuția 
adusă de Jocurile Olimpice la strînge- 
rea legăturilor de prietenie între tinerii 
din lumea întreagă. Au mai luat cu- 
vîntul președintele C.I.O., Avery Brun
dage, și dr. Heinrich Drimmel, minis
trul învățămîntului din Austria.

La deschidere au asistat reprezen
tanți ai corpului diplomatic, membrii 
comitetului de organizare a Jocurilor 
Olimpice de iarnă, sportivi din echipa 
olimpică a Austriei.

Cu acest prilej orchestra Filarmo
nicii din Viena, sub conducerea diri
jorului Karl Bohm, a executat un pro
gram care a cuprins „Imnul Olimpic"

exprimat asemănător : „Stațiunea de 
schi de la Spindleruv Mlyn, cu cele 
patru trambuline unde se face și sosi
rea pistelor de slalom special și uriaș, 
este deosebit de frumoasă. Aceste două 
piste pot deveni piste alpine foarte 
bune dacă vor fi delimitate cu pre
cizie și dacă terenul va fi bine spe
culat”.

încă din primăvara lui '63, sportivii 
cehoslovaci au consacrat multe ore 
de muncă perfecționării pistelor și te
renului de la Spindleruv Mlyn. Maes
trul emerit al sportului, K. Jarolimek, 

supraveghează ame
najarea trambuli
nelor. De altfel, 
după proiectele lui 

au fost amenajate, la timpul cuvenit, 
trambulinele și locurile de sosire și 
la campionatele mondiale de la Zako
pane (Polonia). După reconstruirea 
trambulinei mari, punctul său critic a 
crescut de la 73 m la 81-85 m, iar 
la trambulina mijlocie, unde s-a ame
najat o tribună de ciment pentru ju
riu, acest punct a crescut de la 50 
la 56 m.

Actualmente se fac ultimele pre
gătiri în vederea J ocurilor universi
tare internaționale 1964 de la Spind
leruv Mlyn. Si astfel, la jumătatea lui 
februarie, va răsuna deasupra acestei 
stațiuni din „Munții Uriașilor”, cîntecul 
studențesc „Gaudeamus Igitur”, care 
va deschide și va închide marele con
curs sportiv al studenților.

JAN RUT
ziarist cehoslovac

DE IARNĂ
de Richard Strauss, simfonia în sol 
minor de Mozart și simfonia a Vll-a 
de Beethoven.

La actuala sesiune a C.I.O. se vor 
lua în discuție probleme legate de miș

carea olimpică internațională și se va 
desemna orașul care va găzdui viitoa
rele Jocuri Olimpice de iarnă (1968).

PROGRAMUL DE AZI Șl DE MIINE

MARȚI 28 IANUARIE

Meciuri de calificare la hochei:

ora 12: R.S. Cehoslovacă — Japonia 
„ 15: U.R.S.S. — R.P. Ungară 
„ 16,30: Suedia — Italia
„ 18: S.U.A. — R.P. ROMINA
„ 19: R.F.G. — R.P. Polonă
„ 21,30: Finlanda — Austria.

MIERCURI 29 IANUARIE

ora 12: Deschiderea oficială a Jocu
rilor Olimpice de iarnă

MECIURI DE HOCHEI

ora 14,30 : U.R.S.S. sau R. P. Ungară— 
S.U.A. sau R.P. Romînă

„ 17: R.S. Cehoslovacă sau Japo
nia — R.P. Polonă sau R.F. 
Germană

„ 18: Canada — Norvegia sau El
veția

„ 20,30: Patinaj artistic (perechi). 
Orele corespund orei R.P.R. ficată în semifinale este Mladost Zag-

FOTBAL PE GLOB
BOLOGNA DIN NOU 

ÎNVINGĂTOARE

In etapa de .duminică a campiona
tului italian echipa Bologna a obținut 
o nouă victorie. Ea a învins în de
plasare pe Genoa cu 2—0, situîndu-se 
în fruntea clasamentului, la egalitate 
de puncte cu Milan. Fostul lider al 
clasamentului, Milan, a dispus cu 
greu pe teren propriu de Mantova: 
1—0. In schimb. Juventus, clasată pe 
locul al treilea, a cîștigat în depla
sare, la Ferrara, meciul cu Spăl 
(3—1). Un meci deosebit de pasio
nant l-au furnizat Aîessina și Samp- 
doria. Victoria a revenit echipei Mes
sina (codașa clasamentului) cu 4—3. 
In celelalte partide s-a înscris doar 
un singur gol! Fiorentina—Lazio 
1—0, Catania—Atalanta 0—0, Roma- 
Bari 0—0, Torino—La nerossi 0—0. 
Partida Modena—Internazionale s-a 
amînat din cauza ceții. In clasament 
Bologna și Milan se află în frunte 
cu cîte 29 p, urmate de Juventus 
24 p, Internazionale 23 p (cu 2 
jocuri mai puțin), Fiorentina 22 p etc. 
Pe ultimul loc se află Messina cu 
10 p.

ST. ETIENNE SE 
DISTANȚEAZĂ

Fără îndoială, cea mai în formă 
echipă franceză la ora actuală este 
St. Etienne, care duminică și-a con
tinuat seria succeselor, învingînd cu 
un scor categoric formația din Tou
louse: 7—1. De altfel, St. Etienne 
are acum 27 p, cu 4 mai mult decît 
plutonul pe care-I formează echipele

REVANȘA RAPID—FORTSCHRIT WEISSENFELS
Situația in „Cupa campionilor europeni" la handbal In 7

Luna februarie va fi foarte atrac
tivă pentru iubitorii handbalului în 7. 
In cursul ei vor avea loc jocuri inter
naționale și se vor încheia cele două 
populare competiții „Cupa F.R.H." și 
„Cupa Sportul popular". Inaugurarea 
acestei bogate activități se va face 
chiar din prima zi din februarie, cu 
un meci mult așteptat în cadrul „Cupei 
campionilor europeni" la handbal fe
minin. Este vorba de partida-retur 
Rapid — Fortschrit Weissenfels (R.D. 
Germană), programată sîmbătă în sala 
Floreasca. ■ în această întîlnire Rapid 
are de refăcut un handicap de numai 
un gol: în tur, la Halle, Fortschrit a 
cîștigat cu 10—9. Deci, jucătoarele ra- 
pidiste au toate șansele să remonteze 
și să se califice pentru semifinalele 
competiției. Ele se pregătesc intens

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
DUPĂ CUM s-a mai anunțat, prima 

ediție a „Cupei Europei" la box a 
luat sjirșit duminică seara, in Palatul 
Sporturilor din Moscova, cu victoria 
echipei U.R.S.S., care, în meci retur, 
a dispus cu scorul de 8—2 de echipa 
R.P. Polone. In tur, cele două echipe 
terminaseră la egalitate: 5—5. In me
ciul decisiv, pugiliștii sovietici au ob
ținut o victorie clară, demonstrînd o 
pregătire superioară. Surpriza reuniunii 
a furnizat-o tinărul boxer de cat. 
ușoară F'olov, care l-a învins la puncte 
pe campionul european Kulej (R.P. 
Polonă). Campionul european la cat. 
mijlocie, Popencenko (U.R.S.S.), a cîș
tigat la puncte meciul cu cunoscutul 
campion polonez T. Walaș'k. Iată ce
lelalte rezultate irwegistrate: Bistroo 
(U.R.S.S.) bp. Olech (R.P.P.); Gri
goriev (U.R.S.S.) b.p. Jidaczek 
(R.P.P.): Guttman (R.P.P.) b.p. Ste-- 
paskin (U.R.S.S.): Grudzien (R.P.P.) 
b.p. Baranikov (U.R.S.S.): Tamulis 
(U.R.S.S.) b.p. Knut (R.P.P.); Apheev 
(U.R.S.S.) b.p. Kuzmiercz (R.P.P.): 
Pozniak (U.R.S.S.) b.ko. Liasek 
(R.P.P.); Emilianov (U.R.S.S.) b.ko. 
Biel (R.P.P.).

AU CONTINUAT întîlnirile pentru 
„Cupa campionilor europeni" Ia volei. 
In competiția masculină, Minior Pernik 
(R.P. Bulgaria) a învins cu 3—0 
(15—12; 15—5; 15—5) pe Ujpest Bu
dapesta și s-a calificat pentru semifi
nale (primul joc revenise echipei ma
ghiare cu 3—2). O altă echipă cali-

Lyon, Monaco și Lens (23 p). lată 
celelalte rezultate ale etapei: Rouen— 
Lyon 2—2, Reims—Bordeaux 1—0, 
Lens—Angers 4—0, Rennes—Valen
ciennes 2—1, Nice—Monaco 0—2, 
Stade Franțais—Nimes 0—0, Nantes 
—Racing 1—0. Meciul Strasbourg- 
Sedan a fost amînat.

CURSA DINTRE REAL 
MADRID ȘI F.C. BARCELONA 

CONTINUĂ...

Echipele fruntașe din campionatul 
spaniol au obținut duminică noi^ vic
torii. F.C. Barcelona a dispus de 
Murchia cu 4—1, iar Real AXadrid de 
Valladolid cu 2 — 1. In prezent F.C. 
Barcelona continuă să conducă cu 
29 p, urmată de Real Madrid cu 27 p 
și Elche cu 25 p. Celelalte rezultate 
ale etapei: Elche—Cordoba 2—1, Ovie
do—Betis 1 — 1, Levanfe—Valencia 
1—0, Sevilla—Pontevedra 3—0 și Sa- 
ragosa—Atletico Aîadrid 0—0

MULTE MECIURI NULE IN 
„CUPA ANGLIEI"

In șaisprezecimile „Cupei Angliei" 
numeroase meciuri s-au terminat la 
egalitate: Ipswich Town—Stoke City 
1 — 1, Leeds United—Everton 1 — II, 
Leyton Orient—West Ham United 
1 — 1, West Bromwich Albion—Arsenal 
3—3, Bolton Wanderers—Blackpool 
2—2. Conform regulamentului aceste 
partide se vor re juca. Echipa din liga 
a II-a Hudersfield a eliminat cunos
cuta formație Chelsea, Manchester 
Uniled a dispus de Bristol cu 4—1, 
iar Blackborn Rowers a învins cu 
2—0 pe Charlton Athletik.

Simbâtâ, la „riorcasca".

pentru acest joc, cu încredere în for
țele lor.

De fapt, acest meci trebuie să de
semneze ultima echipă semifinalistă 
din C.C.E. Celelalte trei sînt cunoscute 
la ora actuală :

SPARTACUS BUDAPESTA (14-7 
și 23—7 cu Admira Viena, 16—7 și 
8—12 cu Trud Moscova, deținătoarea 
Cupei) ;

E.T.V. HAMBURG (11—4 și 3—8 
cu C.K.D. Praga, 5—4 și 8—7 cu Swift 
Roermond — Olanda);

HELS1NGOR COPENHAGA (11—9 
și 14—13 cu Skogn ldret.).

In semifinale, E.T.V. Hamburg se va 
întîlni cu Helsingor, iar învingătoarea 
din meciul Rapid — Fortschrit cu 
Spartacus Budapesta. Semifinalele tre
buie disputate pînă la 15 martie.

reb, învingătoare și în meciul retur cu
3— 2 în fața echipei Galatasaray Is
tanbul. Intr-un joc feminin disputat la 
Praga, Dukla Kolin, campioana R.S. 
Cehoslovace, a întrecut cu 3—1 pe 
A.Z.S. Varșovia. Cîștigînd și primul 
meci cu 3—2, clubul cehoslovac s-a 
calificat pentru turul următor.

TRADIȚIONALUL CROS internațio
nal de la St. Sebastian a fost cîștigat 
de etiopianul Mamo Wolde, care <t 
parcurs cei 10 km ai traseului In 
29:48,1. Pe locurile următoare s-au 
clasat Horo (Spania) — 30:24,6, Auz- 
mendi (Spania) — 30:38.4, Batty (An
glia) — 30:45,2 etc. .

IN „CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI" la rugbi, echipa R.U.C. Casa
blanca a învins cu 8—5 (0—5) ecu.pa 
cehoslovacă Spartak Praga. Echipa 
marocană s-a calificat pentru turc /'ur- 
mător al competiției.

BOXERUL NEGRU Souleyamane 
Diallo, campionul Trântei la cat. mij
locie l-a învins prin k.o. în repriza a
4- a pe americanul Jimrng Beechmaan, 
intr-un meci desfășurat la St. Nazaire.

COMPETIȚIA internațională de 
spadă pentru cupa „Rene Monal" dis
putată la Paris a fost cîștigată de Fritz 
Zimmermman (R.F.G.) care în meci de 
baraj l-a învins cu 5—4 pe italianul 
Antonio Albanese. Pentru locurile 3—4 
s-au întilnit tot intr-un meci de baraj 
Mernemere (R.P.U.) și Cipriani (Ita
lia). A învins cu 5—3 spadasinul ma
ghiar care s-a clasat astfel pe locul 3.

(Agerpres)

IN CAMPIONATELE BELGIEI 
ȘI R.F. GERMANE

In campionatul Belgiei Andcrlecht 
continuă să conducă în clasament, 
după ce duminicii a realizat o nouă 
victorie: 2—0 cu F.C. Bruges. Beerin- 
gen, clasată pe locul al Il-lea,- a 
cîștigat cu 1—0 în fața formației 
Lierse. Alte rezultate: St. Trond— 
Standard Liege 2—01. La Gantoise— 
F.C. Diest 4—1, F.C. Liege—Bers- 
hoot 1 —0.

• In campionaful vest-german Bo
russia Dortmund a dispus cri 3—0 
de Schalke 04, Hamburger S.V., a ter
minat la egalitate cu SC, Karlsruhe, 
iar F.C. Nurnberg a cîștigat la limită 
(1—0) cu Eintracht Franckfurt.

ȘTIRI, REZULTATE...

Au fost stabilite datele de desfă
șurare a partidelor din sferturile de 
finală ale „Cupei cupelor": Hambur
ger S.V.—Olympique Lyon la 19 fe
bruarie la Hamburg și la 14. martie 
la Lyon; Manchester United—Sporting 
Lisabona la 26 februarie la Manches
ter și 4 martie la Lisabona; M.T.K. 
Budapesta—Fenerbahce Istanbul la 
27 februarie la Budapesta și la 4 
martie la Istanbul; Celtik Glasgow— 
Slovan Bratislava la 26 februarie la 
Glasgow și la 4 martie la Bratislava.

• Turneul internațional de la Mexico 
City a continuat cu desfășurarea me
ciului dintre selecționata orașului Mos
cova și echipa Necaxa (Mexic). Peste 
60 000 de spectatori au urmărit acest 
joc, care s-a încheiat cu scorul de 2—1 
(1—1) în favoarea fotbaliștilor sovie
tici. Au marcat pentru echipa Moscovei 
Malafeev și Ivanov.
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