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însemnări de la primul curs de instructori sportivi 
satele raionului Ploiești

curent, colectivistul Vasile Pen
cils), Urmează în concurs alt 
grup de tineri. Apoi se întrec fe
tele. Ele luptă cu dîrzenie pen
tru ’ * 
mai

A trecut o jumătate de oră. 
Acum concurenții se îndreaptă 
spre sectoarele de aruncări și 
sărituri, unde își vor disputa în
tâietatea, In mijlocul lor se află 
antrenorul Alexandru Mîțu, de 
la clubul sportiv Petrolul-Plo- 
iești. El le corijează mișcările și 
le dă îndrumările necesare. Ti
nerii sînt numai ochi și urechi.

— Pe locuri... Gata 1
Aceste cuvinte obișnuite la 

competițiile de atletism sînt ros
tite de data aceasta de unul din
tre concurenți, tinărul colecti
vist Marin Mușat, din comuna 
VISdeni, raionul Ploiești, care 
îndeplinește acum funcția de 
arbitru.

Și grupul de tineri se avîntă 
cu elan într-o pasionantă între
cere sportivă. Colectivistul Ni- 
c-olae Ioniță trece primul linia 
de sosire. Este cronometrat cu 
timpul de 13 sec. (Menționăm, 
CȚonometrorul a fost tot un con-

Antrenorul Alexandru Mîțu corijează mișcările tinerei cursante 
Emilia Erșov, comuna Aricești, raionul Ploiești

Foto : L. Mir ea
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ECHIPA SĂPTĂMINII
Pe baza rapoartelor pri

mite de la observatorii 
federali, la F.R. Fotbal 
a fost alcătuită ieri urmă
toarea „ECHIPA A SAP- 
TAMlNII" : CONST ANTI-

■ NESCU II (C.S.M.S.) —
MARCU (Știința Cluj), 
ȚIL.VESCU (Farul), CA-

C7M-
Cluf)

PAS (U.T.A.),
PEANU (Știința ___
— 1ANCU (Progresul), TA- 
NAȘE (Știința '
ra) _ MUREȘAN (Știința 
Cluj), MATEIANU (Pro
gresul), FLORUT (UT.A.), 
MIȚARU (Știința Timi
șoara).

Timișoa-

SIMPOZION ÎN PROBLEMELE SPECIALIZĂRII 
TIMPURII

Duminică s-a încheiat în Capitală simpozionul inițiat șl 
organizat de Școala sportivă de elevi nr. 2, cu tema 
„Unele aspecte ale specializării timpurii".

Pe marginea referatului ținut de prof. Ion Popleșanu, 
participanțiî (reprezentanți ai școlilor sportive de elevi din 
Timișoara, Cluj, Tg. Mureș, Sibiu, Petroșenî, Brașov etc.) 
au purtat o serie de discuții deosebit de rodnice. Cu prile
jul simpozionului a fost realizat și un prețios schimb de 
experiență menit să contribuie la îmbunătățirea activi
tății acestor instituții de învățămînt, pepiniere ale spor
tului nostru de performanță.
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După aproape 3 ore, între
cerile se termină. Se controlea
ză foile de concurs întocmite 
tot de concurenți, ca și rezulta
tele obținute. Antrenorul Al. 
Mîțu anunță: „Grupa volei a 
întrecut cu 32 de puncte grupa 
fotl>al“. învingătorii și învinșii 
se felicită reciproc.

Și acum, c explicație. Aceste 
întreceri s-au desfășurat nu de 
mult, la baza sportivă „Petro
listul*, amenajată într-un ca
dru pitoresc, pe un deal din 
comuna Boldești, raionul Plo
iești, Par ti ci puii ții au fost ti
neri colectiviști din satele raio
nului Ploiești, care au partici
pat la primul curs > de instruc
tori sportivi voluntari, organi
zat aici. Cînd am poposit la 
baza sportivă amintită, tinerii 
cnrsanți se aflau la lecția de 
practică. Ei au fost împqrțiți în 
două grupe ; o grupă cu specia
lizarea „volei1*, sub îndrumarea 
prof. Stelian Ionescu, și o gru
pă cu specializarea „fotbal**, 
condusă de antrenorul Tudor 
Be fa. în programul acestui curs 
s-a prevăzut, de asemenea, pen
tru ambele grupe, învățarea teh
nicii și organizarea de con
cursuri de atletism.

l-am urmărit, apoi, pe tinerii 
cursanți la orele de predare a 
lecțiilor teoretice. Ei ascultau cu 
atenție și își notau în caiete di
ferite probleme, pe care le ex
plicau lectorii.

La acest curs s-au predat lec
ții despre educația fizică, des
pre regulamente și despre fe
lul cum se organizează o com
petiție, despre tehnica și tactica 
jocurilor amintite ; cum se ame
najează și ce trebuie să cu
prindă o bază sportivă simplă, 
noțiuni de igienă etc. După ter
minarea cursului, elevii au pri
mit diplome și carnete de in
structori sportivi. Au plecat, a- 
pot, în comunele lor, unde vor 
împărtăși tinerilor săteni cele 
învățate la acest curs. Ei au 
devenit activiști sportivi care 
vor organiza și îndruma activi
tatea sportivă de mase la sate.

N. DRAGNEA, activist UCFS 
și M. LAURIAN, coresp.
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LA PORȚILE IERNII
Ca prim sol a trimis înghețul. 
Apoi — pentru a-și fixa defi
nitiv personalitatea și a fi re
cunoscută repede — s-a îm
brăcat în haină albă de nea. 
Mai cu seamă la munte, unde 
a ținut să fie prezentă la în- 
tîlnirea calendaristică cu spor
tivii mici și mari. Pentru că 
atractivele sporturi de iarnă 
au o largă accesibilitate, ne- 
cunoscînd motivul™ vîrstă.

Primii fulgi s-au grăbit să 
se aștearnă și pe me
leagurile brașovene. Așa 

după cum s-au grăbit gospo
darii sportivi să pregătească

set 
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NOI MEMBRI Al UCFS

•< a
15-s:

Datorită tragerii de inimă 
cu care muncesc cele mai 
multe conduceri ale asocia
țiilor sportive din raionul Si
biu, încă 800 tinere și tineri 
au devenit membri ai 
UCFS. In prezent activea
ză în diferitele secții pe ra
mură de sport ale celor 74 
ele asociații sportive un nu-

măr de 25 300 membri al 
UCFS. In acțiunea de a- 
tragere a cît mai mulți tineri 
și vîrstaici pe terenurile de 
sport s-au evidențiat consi
liile asociațiilor sportive Re
colta Ocna Sibiului, Avîntul 
Avrig, Recolta Alămor, Uni
rea Sadu, Progresul Orlat 
și altele.
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Cîteva constatări în legătură cu orele
înde

— în multe locuri — pi 
de gheață și pîrtiile de 
padă. Să vedem într-o scurtă 
plimbare cum au fost orga
nizate „stadioanele iernii". 
Trecem mai întîi prin orașul 
de la poalele Postăvarului, 
cunoscut centru de patinaj și 
schi. Primul patinoar care și-a 
deschis porțile este cel al aso
ciației Voința. Pe aleea de sub 
Tîmpa, terenul de bitum s-a 
transformat într-o adevărată 
oglindă pe care lunecă puzde
rie de copii. Aci va funcționa 
un centru de inițiere pentru 
tineret și își vor termina stu
diile ucenicii „artisticului". 
Sînt gafa instalația de nocturnă 
și stația de amplificare, se ri
dică într-un tempo... înfrigurat 
și o „cabană". Am uitat, însă, 
amănuntul principal : pati
noarul are doar vîrsta de 10 
zii» ! Nu sînt nici două săp
tămâni de cînd a îmbogățit 
familia oglinzilor de gheață 
din Brașov. O familie destul 
de numeroasă, cu „rude" mai

bătrîne, cum ar fi 
tinoar al Olimpiei 
sub Tîmpa, lingă 
țesătorilor", și 
acum de clubul sportiv Steagul 
roșu. Inaugurarea a avut loc 
în urmă cu două zile, la ea: 
participînd, firește, și antre
norul Roman Turușanco, fost 
multiplu campion al țării,'car» 
se va îngriji — ajutat de un 
colectiv cie instructori — săi

fostul pa* 
așezat tot 
„Bastionul- 
gospodărit1

multiplu campion al țării,'car» C~ --- *----!î! — _!_ --
colectiv
crească o nouă generație de 
patinatori. Pînă acum vreo 50 
de fete și băieți s-au înscris 
la centrul de inițiere și perfec
ționare, aspirinei la titlul d» 
absolvent al acestei școli cu 
un singur trimestru. Alte trei..* 
ghețușuri completează harta 
sportivă brașoveană : la școala 
medie nr. 1, clubul Tractorul 
și... ștrandul Noua. După cum 
se vede o suprafață respecta*

NEAGOE MARDAN

(Continuare in pag. a 3-a)

ÎN ORELE LIBERE

Am asistat, cu cîteva zile în 
urmă, la desfășurarea unor ore 
de educație fizică. Iată-ne la 
școlile medii nr. 5 „Mihail Sa- 
doveanu", nr. 20 „Gheorghe 
Șincai", lâ Școala medie nr. 
10, Ia școala de 8 ani nr. 
175 și la șeoala profesională „Tu- 
d»r Vladimirescu", toate 
Capitală.

specialitate s-a străduit să rea
lizeze cît mai bine tematica pen
tru această „materie", să-i asi
gure un conținut cît mai atrac
tiv. Să vedem în ce măsură 
s-a realizat acest lucru..,

Din poșta săptăminii
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Elevii anului III al școlii profesionale de mecanici agri
coli din comuna Gemeni, raionul Calafat au luat inițiati
va de a amenaja un teren de volei, acțiune în care au 
tost atrași și colegii lor din clasei© mai mici. Muncind 
cu entuziasm în orele lor libere, elevii din aceasta școală 
au reușit să termine într-un timp record noua bază 
sportivă. S-au evidențiat în mod deosebit tinerii Petre 
Poiană, Dumitru Popa, Valori© Bălăci și Ion Neacșu.

FLORIN SAVA f—t- coresp.

ÎNTRECERI PENTRU INSIGNA DE POLISPORTIV

La concursul pentru tre_ 
cerea normelor. Insignei 
de Polisportiv organizat 
de conducerea asociației 
sportive a școlii din co
muna Deleni, raionul Vas
lui, s-au întrecut 80 de e- 
levi între 12 și 15 ani. Ei 
și-au îndeplinit cite 2—3 
norme. Dintre, micii con
curența s-au remarcat

Georgeta Mafiei, Elena Tă- 
nase. Elena Patriciii. loan 
Buhuș„ Constantin Humă, 
Felicia Ciulei, Vasile Pi
pă, Valeria Mircea etc. 
La reușita întrecerilor 
și-a adus o deosebită con
tribuție profesorul de edu
cație fizică Ovidiu Juver-, 
cLeanu.

VICTOR VASILIU-coresp.
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Ia sfîrșit de trimestru,Acum, 
pretutindeni se simțea febra pre
gătirilor intense în vederea sta
bilirii bilanțului la învățătură.

DESPRE TEMATICĂ
CRDRi BUNE

LU-

în toate școlile vizitate am 
constatat că tematica orelor de 
educație fizică este respectată. 
Recomandările date conducerii 
școlilor și profesorilor prin pro
grama analitică sînt traduse in 
viață.

în legătură cu tematica trebu
ie arătat că această- răspunde 
cerințelor. Ea urmărește să rea
lizeze o participare totală a e- 
levilor la practicarea educației 
fizice, lâ formarea interesului 
pentru mișcare, pentru exerci
țiul fizic organizat.

Un alt aspect de reținut este 
și acela că orele de educație fi
zică au fost plasate In progra-zică

Pregătiri pentru iarnă...

< ....
Ș'*>: Au trecut trei luni de la prime-

- Ic ore de educație fizică, oerioa-
ACTUALITATEA SPORTIVA • ACIUAUIĂTEA SPORTIVĂ • dă. ÎQ care fiecare profesor de

CONSTANTIN ALEXB
TIBER1U STAMA

, (Continuare, in pag. a 2-a).

Ea redacție continuă să ne so
sească zilnic numeroase scrisori 
din toate colțurile țării. în poșta 
săptăminii trecute am întîlnit o 
temă des abordată de cores
pondenții noștri: pregătiri în 
vederea sezonului de iarnă.

„O nouă sală de antrena
ment", își intitulează știrea N. 
M1HĂILEȘCU din Timișoara. 
La lucrările de amenajare a 
acestei săli au participat, în 
orele lor libere, mulți tineri. 
In mod deosebit s-au eviden
țiat membrii secțiilor de caiac- 
canoe de la S.S.E. și Știința 
care au prestat 2350 de ore 
muncă voluntară. Profesorul 
Victor Alexandresca, antrenorul 
acestor secții, a fost în fruntea 
elevilor lui. Aflăm mai departe 
din scrisoarea tov. N. Mihăile- 
scu că voleibaliștii,. canotorii

și alți sportivi de la C.S. Ba* 
natul, S.S.E., Știința etc. și-au 
început antrenamentele în noua 
sală.

Și sportivii popicari din Cîm- 
pulttng Moldovenesc vor avea în 
această iama condițiuni dintre 
cele mai bune de pregătire. 
„încă din toiul verii, ne relatea
ză GH. BRAȚ îl, membrii aso
ciației sportive Fulgerul din 
Cimpulung Moldovenesc au în
ceput lucrările de amenajare a 
unei arene 
noiembrie ea 
losință".

O arenă 
construit de 
tivii din

de popice, 
a fost dată

Z/7 17 
în fo-

și-au 
spor- 

ra ionul 
Câmpulung Moldovenesc. Dar

de popice 
cttrînd și 
AĂolid,

TR. IOANIȚESCU

'(Continuare in pag. a 2-a)



Cîteva constatări în legătură cu orele 
de educație fizică în școli

(Urmare din pag. 1)
*')

mul de învățămînt ținîndu-se seama«nul de învățămînt ținîndu-se seama de 
specificul celorlalte ore: după materii 
care comportă un efort mare de ener
gie nervoasă din partea elevilor. In 
acest fel, orele de educație fizică își 
ating pe deplin scopul, ele contribuind 
la reîmprospătarea forțelor elevilor, la 
crearea unei bune dispoziții de învăță
tură pentru materiile următoare.

Pozitiv este și faptul că în școlile 
profesionale orele de educație fizică 
au loc după programul de atelier. Deci, 
după cîteva ore de muncă practică, 
elevii școlilor profesionale au posibili
tatea unei destinderi realizate prin- 
tr-un proces de mișcare organizat după 
criterii științifice și, după cum ne spu
neau mulți dintre numeroșii elevi în
trebați, aceste ore sînt așteptate în
totdeauna cu'plăcere.

UN ASPECT CARE DEPINDE NU
MAI DE PROFESOR: CONȚINUTUL

Desigur că numai respectarea tema
ticii nu înseamnă totul. Problema se 
pune, cum știe, cum reușește profeso
rul de specialitate să facă cît mai in
teresant și mai atractiv conținutul lec
țiilor Un exemplu în această privință 
îl constituie profesoara Ortansa Nico- 
lau de la Șc. medie nr. 10. Fiecare „oră" 
pe care o conduce se caracterizează prin- 
tru-un conținut bogat, prin alegerea celor 
mai eficiente exerciții, care răspund cel 
mai bine pregătirii elevilor și sarcinilor 
lecției. Am asistat, de pildă, la o oră 
cu clasa a IX-a, C. Tema lecției: „în
sușirea tehnicii la cîteva aparate de 
gimnastică și conducerea mingii în jo
cul de baschet". Lecția a început cu 
o ușoară încălzire. N-au lipsit la a- 
ceastă parte introductivă exerciții de 
brațe, genuflexiuni din mișcare, alerga
re în ritm accelerat, exerciții la spa
liere, la sol și cîteva flotări. Se crease 
în sală o bună dispoziție de lucru. S-a 
trecut apoi la lecția propriu-zisă. In 
trei grupe, elevii au lucrat la inele, la 
birnă... Fiecare elev din grupă a par
ticipat cu mult interes la exerciții. In 
partea a doua, obiectul central ăl lec
ției l-a constituit... mingea de baschet 
Elevii au trecut pe rînd la deslușirea 
tainei conducerii mingii, element im
portant în învățarea acestei ramuri 
sportive. Ora s-a încheiat cu o între
cere între cele trei grupe amintite. Șl, 
bineînțeles, într-o atmosferă plăcută. 
Lecția își atinsese pe deplin scopul.

Intr-una din sălile de sport ale șco
lii medii „Gheorghe Sincai" le-am gă
sit pe elevele claselor a VIII-a I și J, 
conduse de profesoara emerită Silvia 
Ncgreanu. Tema lecției s „Repetarea 
tehnicii de execuție a serviciului la vo
lei, de jos și din torță". Și aici un mod 
deosebit de lucru: după ce, mai în- 
tîi, profesoara a explicat importanța și 
avantajul unui serviciu coreclt, bine 
executat, clasa, împărțită pe grupe a 
exersat fragmentat serviciul. Reper — o 
plasă... imaginarii. Abia după aceea 
s-a trecut la serviciul propriu-zis, cu 
teren regulamentar și plasă. Metoda 
pedagogică și experiența conducătoa
rei lecției, răbdarea cu care a lucrat 
mai ales cu acele eleve ce își însușeau 
ceva mai greu tehnica execuțiilor, s-a 
vădit din plin. A fost o lecție reușită, 
cu care și noi și elevii am dori să ne™ 
întîlnim cît mai des.

Sînt mulți profesori care motivînd 
lipsa unor „condiții speciale" fac arid 
conținutul lecțiilor. De aici, monotonie 
lipsă de interes din partea elevilor. 
Aceste „greutăți" pot fi toarte ușor în
lăturate cînd există pasiune pentru me
serie, pentru pregătirea multilaterală a 
tineretului studios. Acest exemplu ni 

(l-a oferit conducerea școlii profesiona
le „Tudor Vladimirescu". Intr-o încă
pere care a servit drept magazie de a- 
limente pentru internat, a fost amena
jată o mică sală de sport, bine utila- 
ptă și, mai ales, bine îngrijită. Aici l-am 
fgăsit pe profesorul Ionel Isac, lucrînd 
cu elevii anului III, lăcătuși mecanici 
•și montatori. Și lecția a decurs în bune 
condițiuni. A împărțit elevii pe apara- 
Ae, repartizînd în fiecare grupă cîțiva 
•dintre cei mai buni. Aceștia din urmă 
iau executat primii exercițiile, iar profe- 
■ sorul a explicat de fiecare dată părțile 
bune ale execuției la fel ca și scăde
rile ei. Au fost chemați apoi în fața 
aparatelor elevii care se cam temeau 
să execute. La început a mers mai 
greu dar, prin repetări succesive, ele
vii respectivi s-au apropiat simțitor de
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tehnica de execuție a elevilor bine co
tați la sport. Să dăm un singur exem
plu : elevul Virgil Negulescu. care a 
și primit nota 8 la sfîrșitul lecției...

★

Lucrul cu elevii din clasele mai mici 
este mai dificil. Profesorului îi trebuie 
o adevărată artă pentru a concentra 
atenția elevilor, pentru a le explica tema 
și exercițiile lecției. Cu bune rezultate 
lucrează profesoarele Ștefania Găină 
și Elena Stănescu de la școala de 8 
ani nr. 175. O oră cu elevii claselor a 
Vl-a a fost deosebit de edificatoare. E- 
levii, în general gălăgioși la începutul 
orei, s-au... aclimatizat repede cu dis
ciplina și după aceea au fost numai 
ochi și urechi.

DESPRE UNELE RAMINERI IN 
URMA...

de educație 
se impune 
tuturor ele-

De altfel, pentru ca o oră 
fizică să-și atingă scopul, 
multă disciplină din partea 
vilor. Aceștia trebuie să acorde aceeași 
importanță lecției, să fie la fel de a- 
tenți ca și la orele de matematică sau 
de istorie. Din păcate, nu totdeauna se 
întîmplă așa. Spre exemplu, elevii cla
sei a Xl-a B a școlii medii „Mihail Sa- 
doveanu". Profesoara Sultănica Baciu, 
cu multi ani de experiență, își întocmi
se un plan de lecție cuprinzînd trece
rea normei de control la volei. Nimic 
de zis, planul lecției a fost respectat, 
dar s-au pierdut multe minute cu ape
luri repetate la... ordine a unor elevi 
care își găseau alte preocupări. Este 
desigur și de datoria diriginților să ve
gheze la participarea activă a elevilor 
la orele de educație fizică, să colabore
ze mai mult cu profesorii de specialita
te. In ce o privește pe profesoara Ba
ciu, credem că și ținuta — în fustă 
de stradă — în care se prezintă în sala 
de sport (chiar și cînd este vorba de 
trecerea normelor de control) contri
buie la subestimarea de către elevi a 
orei de educație fizică.

Cîteva probleme de organizare. Reu
șita lecțiilor este strîns legată și de 
modul cum conducerile școlilor se îngri
jesc să asigure cele mai bune condiții 
de desfășurare a orelor. Nu este ad
misibil, spre exemplu, ca într-o sală 
nouă, ca aceea de la școala medie 
„Mihail Sadoveanu" podeaua să fie de
teriorată, motiv pentru care nu se poate 
lucra cu bune rezultate, nu se poate ac
tiva nici într-o sală rece ca aceea de la 
Școala medie nr. 10 (cîteva gea
muri sparte trebuie grabnic înlocuite) ; 
de asemenea, nu este admisibil să nu 
poți găsi o soluție pentru crearea unui 
sistem de aerisire la sala de sport a 
școlii profesionale „Tudor Vladimires- 
cu“... Sînt lucruri mărunte în aparen
ță, dar care influențează în mod negativ 
calitatea lecțiilor.

★

cîteva zile elevii vor intra în 
Este o perioadă în care con- 
școlilor au posibilitatea să e-

Peste 
vacanță, 
ducerile 
limine aceste rămîneri în urmă pentru 
ca la reluarea cursurilor, orele de edu
cație fizică să se desfășoare în condi
ții și mai bune, pe măsura cerințelor.

AM I NT IR

într-o după-amiază spectatorii oca- avizați ai unui concurs atletic extrem 
zionali ai antrenamentelor echipei de de interesant, în care peste 200 de 
fotbal Dinamo Pitești ou avut o sur- elevi și eleve de la Școala medie nr. 1 
priză plăcută. Au fost martorii ne- s-au luat la întrecere cu haremurile

Doar trei echipe neînvinse 
etape în
• Maestrul sportului 

Jean Ponova, conducăto
rul de joc al Rapidului 
în meciul cu Știința 
Cluj, a vrut să-1 intro
ducă în teren pe Bărăs- 
cu. Fără să-și pregăteas
că elevul din timp, Po
nova a anunțat schim
barea. Dar pînă să se 
dezbrace 
răscu a 
trul, pe 
a dictat 
pentru 
deci, că 
ție. Rapid a pierdut un 
prețios timp de odihnă. 
Intr-o partidă cu un ad
versar mai bun această 
greșeală ar fi avut ur
mări neplăcute. Așadar, 
mai multă atenție la e- 
fectuarea schimbărilor în 
timpul jocului.

AL. CONSTANTIN
★

lată, în continuare, cro
nicile meciurilor din pro
vincie :

C.S.M. SIBIU—RAPID 
3—2 (15—5, 9—15, 9—15, 
15—13). In sala C.S.M. din locali
tate gazdele au cîștigat din nou în 
fața rapidistelor, de data aceasta la 
un scor strîns. Nivelul tehnic al jo
cului a fost mediocru. S-au făcut 
multe greșeli la primirea mingii și în 
dublarea 
cătoarele 
coresp.).

după două
• O etapă a ...reabilitărilor. Astfel 

poate fi caracterizată etapa a doua 
a „Cupei F.R. Volei". Majoritatea 
echipelor învinse în prima etapă — 
mai ales la băieți —, duminică au 
obținut victorii, unele chiar catego
rice. Din cele 10 meciuri susținute 
în primele două etape de echipele 
masculine (nu am socotit jocurile în 
care s-au întîlnit echipele bucureștene) 
formațiile oaspe n-au cîștigat nici o 
partidă. La fete, Dinamo este sin
gura echipă care a reușit să cîștige 
în deplasare (la Cluj, cu C.S.M.). 
După două etape, doar trei formații 
au rămas neînvinse.

• Scriam, cu prilejul primei etape, 
că jucătoarele de la Știința Bucu
rești au pierdut setul IV din meciul 
cu C.S.M. Sibiu după ce au condus 
cu 13—4. lată că etapa de duminică 
ne-a oferit din nou exemple de echipe, 
care au pierdut, in mod nepermis, 
seturi și chiar meciuri. Voleibaliștii 
de la Steaua, în meciul cu C.S.M.S. 
lași conduceau în setul V — deci 
setul decisiv — cu 11—311 Siguri 
pe ei, și ceea ce-i mai grav, sub- 
apreciindu-și adversarul, militarii au 
început să slăbească ritmul, să fie 
neatenți și ca urmare au fost egalați 
la 11. Revenirea de mai tlrziu n-a 
mai fost suficientă, pentru că 
gazdelor și-a spus cuvîntul. 
a pierdut setul la 16 și o 
el și meciul /

Voleibalistele de la Voința 
au cîștigat ușor primul set cu Știința 
Cluj. Sigure că vor obține o victorie 
la zero, ele și-au permis să joace 
relaxat și neatent. Urmarea: craio- 
vencele au fost la un pas de a pierde 
meciul. Doar eforturile din ultimul 
set au făcut ca victoria să le revină. 
Dar nu cu 3—0, ci cu 3—2, după 
două ore de joc.

Fără îndoială că aceste aspecte 
subliniază o pregătire morală și de 
voință nesatisfăcătoare. Spre acest ca
pitol important al pregătirii trebuie 
să-și îndrepte atenția antrenorii res
pectivi.

dîrzenîa
Steaua 

dată cu

Craiova

PREGĂTIRI PENTRU IARNĂ...
(Urmare din pag. 1)

preocupările consiliilor asociațiilor 
sportive și ale organelor UCFS pentru 
sezonul rece sînt multiple. Tipograful 
IOAN PAUȘ (Tg. Mureș) ne informea
ză că membrii conducerii asociației 
Voința, organizează întreceri dotate cu 
trofeul „Cupa 30 Decembrie". „Con
siliul raional UCFS Ploiești, își în
cepe scrisoarea profesorul ATANASE 
VLASCEANU, a luat toate măsurile 
necesare pentru ca actualele întreceri 
ale Spartachiadei de iarnă să se bucu
re de o largă participare. Numai în 
primele zile ale lui decembrie au fost 
prezenți la diferitele concursuri peste 
3500 de concurenți dintre care 800 de 
fete". Iar tov. CAROL BODO (Timi
șoara) ne-a adus la cunoștință că o 
serie de activiști din regiunile Olte
nia, Banat și Hunedoara și-au obținut

de trening, Bă- 
întîrziat și arbi- 

bună dreptate 
timp de odihnă 
rapidiști. Iată 
dintr-o neaten-

BUC. (f) 
" 15—11,

blocajului, în special la ju- 
oaspe. ................. .(M. LUPUȚiy

CLUJ 
(2—15,

— DINAMO BUC.
13—15, 15—13, 11— 
primului set, meciul

C.S.M.
(f) 1-3
15). Cu excepția
a fost echilibrat. Dinamovistele au 
cîștigat datorită atacului, care a avut 
mai multă forță. în setul doi C.S.M. 
a condus cu 8—21 (P. RADVANI — 
coresp.).

FARUL CONSTANȚA — TRACTO
RUL BRAȘOV (m) 3—2. După două 

categoria a IV-a de antrenori de schi, 
handbal, box și alte discipline care se 
practică în timpul iernii. Și astfel de 
exemple s-ar mai putea da multe...

Din scrisorile primite pe această te
mă consemnăm însă și aspecte nega
tive. „în contrast cu sălile școlii me
dii și Școlii de mecanici agricoli din 
Roșiori de Vede, ne semnalează I. 
DRAGANESCU, care sînt gata să-și 
primească cum se cuvine oaspeții, ba
za sportivă a asociației Tîmplarul nu 
numai că nu e bine întreținută, dar de 
la o vreme și-a schimbat total înfăți
șarea : pe ring, peste sacii de antre
nament, peste tot au apărut mese, 
scaune, fotolii, sala fiind, pur și simplu, 
transformată în depozit de mobilă". 
Consiliul asociației Tîmplarul dă vina 
pe consiliul raional UCFS pentru că 
nu-1 sprijină să recapete sala iar to
varășii de la UCFS îi învinuiesc pe

necesare obținerii „Insignei de Poli
sportiv^.

La groapa de sărituri, pe pista de 
alergări sau la sectorul de aruncări 
i-am întîlnit pe Dan Talpă, Viorel Io- 
nescu, Adrian Crevanos, Silvia Tivig, 
Alice Mușceleanu, Angela Radu, Mi
ronela Nicolescu fi altele.

Trebuie să mai subliniem aici 
străduința profesorilor 
Muranevici, Constantin 
Tîrcoveanu și Georgeta 
asigura concursului cele 
diții de desfășurare.

ȘÎ 
școlii — Gh. 
Luca, Cecilia 
Macovei de a 
mai bune con- 

, , Concurentele
Mioara Dumitru, Mariana Marinescu, 
Mironela Nicolescu, Angela Radu, Anca 
Tudor, Florica Petcu, Constantina Pană, 
Florica Nanu și Elena Dinu ne-au ru 
gat să le fotografiem împreună, să 
aibă „poza" ca amintire de la acest 
concurs, invitîndu-ne totodată să ne 
revedem cu prilejul întrecerilor de 
schi sau de patinaj. N-o să lipsim nici 
noi, nici profesorul loan Vorovenci, 
autorul fotografiei.

V. P.

„Cupa F. R V.

lală-i pe dinamoviști pregătind un nou atac. Tirlici 
va pasa lui Corbeanu (nr. 10) și apoi... un nou punct 

pentru Dinamo
Foto : V. Bageac

un meci 
scorului.

ore de joc, Farul a cîștigat 
interesant datorită evoluției 
(C. POPA — coresp.).

ȘTIINȚA
106 mi-

MINERUL BIHOR — 
GALAȚI (m) 3—1. în cele 
nute de joc ambele echipe au prac
ticat un volei spectaculos și au luptat 
cu multă voință pentru victorie. Pri
mul set a durat o jumătate 
(M. DOMIȚIAN — coresp.).

de oră.

ȘTIIN-
(15-9,

PETROLUL PLOIEȘTI — 
ȚA TIMIȘOARA (m) 3—1 
7—15, 15—2, 15—12). Un meci plă
cut datorită dîrzeniei cu care echipele 
și-au apărat șansele. Victoria petro
liștilor este pe deplin meritată. S-au 
remarcat Rădulescu și Zamolo (Pe
trolul), Cost ea și Duțică (Știința). 
(M. POPESCU și C. MIGNEA — 
coresp.).

cei de la O.C.L. Nu știm care este 
adevăratul vinovat însă ne întrebăm: 
unde se vor antrena de acum înainte 
boxerii 1 Ei cer pe bună dreptate ca’ 
sala să fie redată scopului pentru care 

ne 
pă- 
din 
ro-

a fost amenajată.
Tot despre treburi gospodărești 

scrie, în numele unui grup de 
rinți, tovarășa LUCIA GREBU 
București: „înființat de federația 
mînă de ■ specialitate în luna martie 
1963, centrul de gimnastică artistică 
de la ștrandul Tineretului are scopul 
de a pregăti copii între 6 și 10 ani. 
Această inițiativă a fost primită cu 
interes de părinți, care și-au înscris 
copiii la cursuri. De la un timp însă 
treburile nu mai merg cum trebuie la 
acest centru".

Mergînd pe urmele acestei sesizări, 
am constatat că la acest centru există 
o serie de deficiențe. Astfel, becurile 
nu asigură lumina necesară, uneori 
sala e friguroasă și din ea lipsesc o 
serie de aparate. Tov. C. Atanasiu. 
secretarul general al F.R.G., ne-a în
credințat că becurile vor fi completate, 
că se vor aduce, chiar în cursul a- 
cestei săptămîni, bîrna, capra, bara 
joasă, trambulina și celelalte aparate 
necesare bunei funcționări a lecțiilor. 
De asemenea, în viitor se va afla 
în permanență la sală un îngrijitor 
care se va ocupa de încălzirea și cu
rățenia zilnică. împreună cu părinții 
elevilor centrului de gimnastică ar
tistică de la ștrandul Tineretului spe- 
răm că măsurile respective vor 
transpuse în viață.

fi

In încheierea acestor consemnări 
de sezon, redăm dorința sudorului 
A. BERCEA din Onești: „Ca și încă 
mulți alți tineri din orașul nostru, aș 
fi nespus de bucuros dacă la Onești 
s-ar înființa o echipă de hochei. In 
timpul armatei am fost jucător la Di
namo București".

O dorință care ar putea deveni rea
litate dacă asociațiile sportive din O- 
nești vor ține seama de ea.



NE SCRIB CORESPONDENȚI DESPRE: HBwsbbib — E
SPARTACHIADĂ PE IARNĂ A TINERETULUI Schiorii clujeni în pragul noului sezon
REGIUNEA BUCUREȘTI. In ultimul timp 

numeroasa asociații sportive din regiune 
au luat startul în actuala ediția a Spcrrta- 
chiadei do îarnâ organizînd reușite între
ceri la cros, trîntd, haltere, tenis de masa, 
tir și orientaro tuiisticâ. Numai la șase 
asociații sportive din raionul Giurgiu nu
mărul participanților a fost de peste 1 100, 
iar în raioanele Roșiori de Vede și Răcori 
s-au întrecut pentru cucerirea titlurilor de 
campioni ai asociațiilor peste 1S00 de 
sportivi. Un număr însemnat de tineri și 
tinere au luat parte la concursurile dej- 
fâșurate în raioanele Lehliu și Câlârași.

ȘT. CRISTEA
BUZĂU. In parcul „Crîng" din localitate 

s-a dcsîășurat recent un concuis de cros, 
cu participarea a 950 de tineri de la aso- 
ciațiile sportive Rapid, Școala Profesională 
C.F.R., Școala sportivă de elevi. Olimpia, 
Școala tehnică de cooperație și Voința. Cei 
mai buni alergători pe teren variat s-au 
dovedii a fl Gheorg’ie Doda, Mihai Dilmea- 
nu (Șc. sportivă de elevi), Octavian Cișman, 
Dumitru Opresc (Șc. prof. C.FR.) la băieți, 
precum și tinerele Rodica Priseca.ru, Elena 
Albină (de la Șc. Teh. Coop.) Zilele acestea 
se desfășoară întreceri la trîntă, haltere șah, 
tenis de masă, în toate asociațiile sporti
ve din orașul Buzău.

N. DRAGU 
prof, de educație fizică

BRAȘOV. De un frumos succes se bucură 
Spartachiada de iarnă a tineretului șl în 
nodurile elevilor Școlii profesionale Hidro
mecanice din oraș. La primul cros orga
nizat de asociația sportivă ..Tînărul meta
lurgist" au participat peste 250 de elevi.

LA PORȚILE IERNII a
(Urmare din pag. 1) 

bilă de gheață, pe care se pot face 
primii pași sau trece probele Sparta
chiadei. Asta depinde de cum va fi 
coordonată activitatea de către spe
cialiștii comisiei locale.

ar să lăsăm pe patinatori și să 
urcăm în Poiana, gazda primi
toare a schiorilor. Cu o săp- 

tămînă în urmă priveam cum o im
pacientată brașoveancă se căznise 
să siringă zăpadă pentru un singur 
bulgăre ca să-l arunce, ca o... provo
care iernii. între cabana Ursului și 
Capra Neagră de-abia își realizase 
dorința. Dar primo lună de iarnă s-a... 
răzbunat și a trimis în scurt timp 
vagoane de nea. Duminică, schiorii 
au participat la premieră, „cali
grafiind" în toate direcțiile. Lo
calnicii au fost vrednici, pregătind 
din timp pantele de coborîre 
și slalom. La trambulina mare, 
ae pildă, un grup de inimoși arbitri, 
antrenori și săritori au lucrat sute de 
ore pentru importante amenajări. 
Masa trambulinei a fost lăsată mai 
jos cu circa 50 cm, iar pîrtia de ate
rizare între distanțele de 40—60 m 
a fost ridicată cu un metru. O lu
crare care sporește calitățile tram
bulinei și, se pare, că va da noi 
aripi săritorilor.

(c propuneți pentru actualul sezon turistic?
Așadar, am intrat îți ultima lună 

a anului: patinaj, hochei, schi, ex
cursii... Mai ales excursii. La munte 
a nins, pîrtiile s-au argintat, cabanele 
își așteaptă oaspeții. începe, un nou 
sezon turistic I... Cu bucuriile și fru
musețile lui, cu „surprizele" lui...

— Mergeți do. la „Peștera", poate 
găsiți acolo ceva paturi libere...

Sau :
—- Știți, ceaiuri nu servita, deut pînă 

la ora 9...
Ori:
— Dacă vreți vă putem da o să

niuță /... Dar mai bine, încercați săptă- 
mina viitoare că e vorba să primim 
cit ev a schiuri...

întrebarea noastră „Ce propuneți 
pentru actualul sezon turistic", adre
sată cîtorva iubitori ai excursiilor, are 
drept scop evitarea unor asemenea 
„surprize" precum și însușirea de către 
cei în drept a unor sugestii privind 
buna organizare a drumeției de iarnă.

Să dăm cuvîntul, pentru început, to
varășului Cornelia Stan, inginer la u- 
zinele „Timpuri Noi" din Capitală :

„întrebarea do. este binevenită. Sînt 
un pasionat al excursiilor ca multi din
tre tovarășii mei din uzină. Pentru 
noul sezon turistic de iarnă mi-am pro
pus mai multe trasee, toate în Bucegi. 
Am ales acest masiv țiindu-ne, oare
cum, mai la îndemînă. Apoi, fiindcă 
poposind de fiecare dată la cabanele 
din jurul Sinaiei, la Cota 1500 sau la 
Vîrful cu Dor, la Piatra Arsă sau la 
Piscul Cîinelui. am găsit tot ce do
ream : curățenie exemplară, mîncare 
caldă la orice oră, un personal atent, 
gata aricind să te servească. Intr-un 
euvînt, o atmosferă plăcută intr-un 
decor minunat.

Ceva mai mult, ca amator de sport, 
aici am avut posibilitatea de a practica 
schiul (micile amenajări realizate in 
acest sens constituind o adevărată in
vitație) de a face seara o partidă de 
Șah.. sau de a răsfoi în tihnă, la gura 
sobei, o carte, o revistă,.

Printre primii sosiți la capătul traseului 
au fost Gh. Tohăneanu, Station Coreu eseu 
și Alexe Stanciu. Tot la Brașov-și-au în
cepui întrecerile și sportivii asociației Voin
ța. In sala clubului asociației și la poli
gonul de sub Tîmpa, pînă acum s-au în
trecut la șah, tenis de masă și tir aproa
pe 500 de tineri și tinere.

C. GRUIA
VULTUREHI. La Școala de 8 ani din co

muna Vulturenl, raionul Gherla, au avut 
loc întreceri în cadrul primei etape a 
Spartachiadei de iarnă. Peste 40 de tineri 
colectiviști si elexti din comună au în
ceput să-și dispute întiietatea la șah și hal
tere.

A. ANTON
SEGARCEA. De curînd, la Segarcea, reg. 

Oltenia, într-un cadru festiv a avut loc 
deschiderea Spartachiadei de iarnă a ti
neretului. La primele întreceri de cros, hal
tere, șah și tenis de masă au participai 
pes’o 409 do băieți și fete, reprezentînd 
ceie 7 asociații sportive din localitate. 
Pentru bunele rezultate obținute tinerii 
Dumitra Labă, Georgeta, Dragomir, Gh. 
Filip și alții au primit diplome.

M. CORVIN
Pe adresa redacției au sosit și alte scri

sori din țară care no-au adus vești des
pre Spartachiada : 1. Brâtianu (Buc.), Gh. 
Apostolescu (Ploiești), Al. Bejan (Racova), 
M. Vîlceanu (Cugir), A. Domuță (Baia 
Sprie), M. Dumitru (Buzău), M. Dinulică 
(București), T. Unguieanu (Botoșani), V. 
Vasiliu (Deleni).

Nici celelalte centre din regiune 
nu au fost surprinse de iarnă. 
Pe ulițele pitorești ale Sighi- 

șoarei au început să fie vâzuți tineri 
cu patine și crose la subțioară, gră
bind spre patinoarul împrejmuit cu 
brazi din centrul orașului. S-a ame
najat un nou patinoar și la Voința. 
La Sibiu, oglinda de gheață din 
preajma Cibinului își așteaptă oas
peții. La Sf. Gheorghe, patinoarul 
Textila nu mai este singur. I s-a 
adăugat cel de pe terenul Construc
torul. La Tg. Secuiesc activitatea spor
tivă... în aer liber s-a concentrai pe 
întinderea de gheață din parcul 
„1 Mai". în stațiunea balneoclima
terică Cisar, din munții Bodocului, se 
va amenaja o pîrtie de coborîre de 
aproape 2 km, iar în salba de co
mune de lă poalele munților Vrancei 
numeroase pîrtîi pentru săniuș. In 
fine, în stațiunea Covasna a fost or
ganizat un spațios patinoar, pe te
renul școlii medii.

Iată doar cîteva din cele văzute 
în locurile noastre de popas. 
Sportivii de pe întinderile re

giunii Brașov — bucurîndu-se de multe 
locuri prielnice activității de iarnă 
și-au scos printre primii schiurile, pa
tinele și săniuțete de la... naftalină. 
Pentru a se avînta cu o clipă mai 
devreme pe pîrtii. Stadioanele iernii 
îi așteaptă...

Aș propune totuși — iar prin aceasta 
răspund și la întrebare — ca sîmbăta 
și duminica, cînd există mai mare a- 
fluență de excursioniști, să fie delegați 
din partea asociațiilor sportive din lo
calitate, instructori sportivi care să-i 
inițieze în practicarea schiului pe ama
tori. In felul acesta, foarte mulți ex
cursioniști, tineri sau vîrstnici, ar putea 
învăța — bineînțeles, la capătul mai 
multor lecții — elemente din tehnica 
schiului. Cu acest prilej s-ar putea 
organiza și concursuri, fie cu caracter 
de popularizare a Schiului, fie pentru 
trecerea normei din cadrul Spartachia
dei de iarnă".

„Vacanța de iarnă — ne vorbea pro
fesoara Aurelia Bunea de la școala me
die nr. 29 „Alexandru Sahia" — este 
un bun prilej de drumeții pentru elevi. 
Personal, în fiecare iarnă am însoțit 
grupuri de elevi și eleve din școală 
în diferite excursii. Copiii s-au înapo
iat cu amintiri-frumoase, mai vioi, cu 
forțe sporite.

Anul acesta, desigur, vom merge din 
nou la munte și pentru a face mai plă
cute zilele petrecute acolo, aș avea cî- 
teva propuneri...

In primul rînd, ar fi de dorit ca 
drumurile de acces către cabane, sau 
alte puncte turistice, să fie bine mar
cate. Foarte mulți, în lipsa unor indi
catoare, folosesc greșit traseele de vară. 
De aici, unele mici necazuri: ocoluri 
inutile, nerespectarea programului ș.a.

In al doilea rînd, se impune ca la 
unele cabane să existe mai multă gri
jă pentru curățenie. Anul trecut, de 
pildă, la cabana Podagru, instalațiile 
sanitare aproape că nu puteau fi folosi
te. De asemenea, este necesar să se 
asigure din timp rezervele necesare de 
apă. Nu o dată ne-am izbit de acest 
inconvenient și este ușor de imaginat, 
cit de neplăcut este ca după o zi de 
drumeție să nu ai apă la îndemînă.

O ultimă propunere ar fi aceea ca, 
la cabanele în care sînt găzduiți șco
lari, să nu fie. organizate revelioane „de.

Și la Cluj, ca și în celelalte centre 
de schi din țară, se fac intense pre
gătiri în vederea apropiatului sezon 
competițional. Secțiile cluburilor și 
asociațiilor sportive și-au început an
trenamentele controlate încă din luna 
octombrie. Fondiștii de la Știința se 

In plină

pregătesc sub supravegherea prof. 
D. Masat, iar specialiștii probelor 
alpine sub conducerea prof. P. 
Gotea. Dintre membrii secției a- 
mintirn de Carmen Posticescu, D. 
Căpitan, P. Tomori, A. Demeter, E. 
Lazăr, R. Zimmerman, S. Frederick,

mari proporții". Spun aceasta, deoa
rece anul trecut la Vîrful cu Dor, spre 
exemplu, unde au fost cazați nume
roși elevi de la Școala sportivă nr. 2, 
petrecerea a ținut — cum este și fi
resc, — pînă dimineața, iar copiii nu 
s-au putut odihni".

„Mi-am propus ca în actualul sezon 
turistic de iarnă — ne-a spus tovară
șul Dumitru Armeanu, maistru la Fa
brica de confecții din Bîrlad — să 
reiau cîteva din pitoreștile trasee co
lindate în ultimii ani: valea Bistriței, 
Lacul Roșu, Poiana Brașov. Se înțele
ge, nu voi merge singur, ci — ca și în 
excursiile precedente — în grup, cu 
numeroși amatori de drumeție din fa
brică. La noi, turismul are tradiție.

Obiectivul principal al apropiatelor 
excursii pe care le va face colectivul 
nostru este însă trecerea normelor pen
tru cucerirea Insignei de Polisportiv, 
la schi și la turism. Pentru aceasta, ar 
fi de dorit ca în fiecare stațiune să 
existe preocupare din partea organe
lor sportive locale, de a sprijini și în
druma buna desfășurare a întrecerilor. 
Noi vom fi însoțiți, desigur, și de tova
răși care răspund de această acțiunie 
în cadrul consiliului asociației noastre 
sportive. Totuși, consider că un ajutor 
din partea sportivilor fruntași din sta
țiunile respective va fi binevenit",

★
Iată cîteva propuneri menite să con

tribuie la succesul actualului sezon tu
ristic. Se înțelege, sugestiile nu sînt 
epuizate. Mai sînt cazuri, în afara celor 
semnalate, cînd cei care răspund de 
acest lucru nu manifestă suficient spi
rit gospodăresc.

Nădăjduim, însă, că începutul actua
lului sezon turistic, va marca o îm
bunătățire a condițiilor de cazare și de 
organizare a activității sportive, pentru 
ca pasionații de drumeție să se simtă 
cit mai bine, să-și petreacă cît mai 
frumos și mai util zilele de concediu 
sau de vacanță.

V. Vlasie, 1. Toth, R. Făcăoaru, I. 
Maghiari etc.

Schiorii de la C.F.R. vor alinia la 
startul întrecerilor o formațiie tînără, 
dintre care se remarcă H. Nicoară, 
A. Szabo, /. Costin, 8. Bortugik, I. 
Tomori ș.a. Antrenorul Al. Daniel

cursa...
Foto : Gh. Corcodel — Brașov

este convins că aceste tinere elemente 
vor avea o comportare frumoasă in 
cursul întrecerilor cu caracter repu
blican.

Instructorul voluntar Emil Horvat, 
el însuși un schior de valoare, se 
ocupă de secția, de schi de pe lingă 
asociația sportivă Voința Cluj. Baza
secției o alcătuiesc copiii, dar alături 
de ei au putut fi văzuți la antrena
mentele pe uscat și schiori cu ex
periență, ca D. Suciu, A. Pato, E. 
Foro, L. Racso etc.

Pe urmele
materialelor publicate

• în urma articolului critic apărut 
în ziarul nostru sub titlul „De ce sînt 
supărați iubitorii de sport din Lugoj", 
am primit recent un răspuns din par
tea consiliului raional UCFS Lugoj, 
în care se arată că, așa cum a scris 
ziarul, terenul de sport este prost gos
podărit. S-au luat măsuri pentru îm
prejmuirea acestei baze sportive cu 
gard din cărămidă sau prefabricate. De 
asemenea, terenul de joc va fi regazo- 
nat, iar acoperișul tribunei va fi schim
bat pînă în primăvara anului viitor.

• Nu de mult a fost criticat consi
liul regional UCFS Ploiești, în legă
tură cu slaba preocupare pentru activi
tatea sportivă de performanță. Ținînd 
seama de lipsurile semnalate, biroul 
consiliului regional UCFS a luat o 
serie de măsuri în această problemă. 
Astfel, au fost completate comisiile pe 
ramură de sport, este în curs selecțio
narea și promovarea unor cadre de spe
cialitate și au fost întreprinse acțiuni 
privind îmbunătățirea activității cabi
netelor metodice,

• în materialul ,A sunat clopoțe
lul... începe recreația organizată", s-a 
arătat că la școala medie nr. 1 „Nico- 
lae Bălcescu" din Capitală nu toți ele
vii participă la această acțiune. Direc
țiunea școlii ne-a răspuns că datorită 
numărului mare de elevi (1600), nu a 
reușit întotdeauna să antreneze întrea
ga masă de școlari în cele 5 minute 
afectate exercițiilor fizice. „Ne angajăm 
— se spune în continuare în scrisoa
rea de răspuns — ca pe viitor să mun
cim în așa fel îneît toți elevii școlii 
noastre să ia parte la ^recreațiile or
ganizate".

O grijă deosebită a fost acordat 
amenajării pîrtiitor pe care se vc 
desfășura- întrecerile schiorilor cit 
jeni. Aceștia, sprijiniți de consilii 
regional UCFS și de către Institute 
pedagogic, au efectuat șase zile d 
muncă patriotică, amenajînd o pîrti 
cu o lungime de 800 m, avînd dif< 
rență de nivel de 250 m. Aici s 
vor putea desfășura în condiții ej 
celente concursuri de slalom specii 
și de slalom uriaș. De asemene; 
printre alte lucrări au fost măsurat 
și marcate pîrtiile de fond 3, .5, 10 ; 
15 km de la Muntele Băișoara. Pîrt 
de fond au fost amenajate și in pî 
durea Făget de lingă Cluj. Datorit 
măsurilor luate, schiorii clujeni a 
putut folosi chiar a doua zi zăpad 
căzută săptămîna trecută.

_ Calendarul competițional al schic 
rilor clujeni este deosebit de boga 
Comisia regională de specialitate v 
organiza, în afara concursurilor c 
caracter republican, o serie de intc 
resante întreceri, printre care earn 
pionatul studenților, „Cupa Știința' 
„Clipa I.S.C.T.", „Cupa Borșa“ et< 
Activitatea oficială va fi inaugurat 
la 5 ianuarie 1964 prin organizare 
„Concursului de deschidere".

întregul plan de acțiune în vt 
derea sezonului anului 1964 va 
pus la punct la 16 decembrie, cin 
va avea loc o importantă consfătuir 
a comisiei regionale de schi.

PETRU NAGHI - coresj

Buletinul zăpezii
Masele de aer polar care au invadi 

teritoriul țării între 4 și 9 decembr: 
au determinat o serie de ninsori cai 
au depus strat de zăpadă în toai 
jumătatea de nord a țării. în zona c 
munte, grosimea păturii de zăpadă t 
vea în dimineața zilei de 9 decembri 
următoarele dimensiuni : Cîmpina 
cm, Sinaia (Cota 1500) 19 cm, Pri 
deal 20 cm. Brașov 11 cm, Ceahlău 
cm, Cîmpulung Moldovenesc 8 cm. Ii 
zerul Rodnei 15 cm, Rarău 14 cn 
Vlădeasa 28 cm, Băișoara 14 cm, Si 
menic 4 cm, Țarcu-Godeanu 13 cn 
Păltiniș 6 cm, Paring 7 cm, Vf. Om 
4 cm, Fundata-Giuvala 15 cm, Petri 
șeni 2 cm, Toplița 9 cm.

Zăpada este pufoasă și uscată. E 
nu este suficient de groasă pentru 
permite desfășurarea competițiilor £ 
iarnă.

Pentru zilele ce urmează, se previ 
de un timp uscat și rece, cu cer varii 
bil, mai mult senin la amiază. Dim 
neața se va forma ceafă. Vîntul va si 
fia tare din sectorul nordic. Temper; 
tura va oscila în zonele mai înalte c 
1000 de metri.între minus 5 și mint
16 grade.

După aceste trei zile mai uscat 
vremea se va încălzi ușor, cerul se v 
înnora și va ninge slab îu toată zor 
de munte.

în legătură cu același articol a; 
primit un răspuns de la școala de 
ani nr. 121 din București. In vedere 
cuprinderii tuturor elevilor, au fost Iu; 
te măsuri de pregătire a unor instrui 
tori, din rîndurile elevilor, care sub si 
pravegherea profesorului de servic: 
vor conduce activitatea organizată i 
timpul recreației.

• Un răspuns nesatisfăcător am pr 
mit din partea I.T.B., care a fost cr 
ticat că la competițiile ce se desfășo; 
ră pe stadionul „23 August", spectati 
rii sînt nevoiți să parcurgă pe jos dri 
mul de la stadion pînă în oraș. In ră: 
puns se menționează doar faptul < 
pasagerii sînt indisciplinați și, din < 
ceasta cauză, troleibuzele sînt retras 
lăsîndu-se pentru transport un anum 
număr de tramvaie. Cu asemenea mi 
suri, conducerea I.T.B. consideră că 
rezolvat problema transportului de 1 
stadion în oraș ?

• Curios este și răspunsul pe eai 
l-am primit din partea direcțiunii șc< 
iii medii nr. 22 „Gh, Lazăr” din Buct 
rești, și din care redăm următoarele 
„Ținînd seamă de specificul „recreați 
organizate", de scopul și conținutul « 
în școala noastră nu poate fi organ 
zată, întrucît lipsește timpul necesar 
Este normal să ne punem întrebarea 
cum reușesc totuși celelalte școli s 
organizeze o astfel de activitate cu i 
levii, iar la școala medie Gh. Lazî 
acest lucru este imposibil ?
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oind bloc-notesurile cu însemnări din
\RE Șl NUMEROTARE...

doială, pînă la o dispoziție 
are — eventual — ar re- 
această problemă, spectatorii 

dificultăți în „reperarea” 
pe teren, în condițiile ac- 

care așezarea lor nu mai 
: numerotării tricourilor, eu 
! obișnuiți.
i cu patru fundași, însoțită 
adesea de retragerea unui 
operează ca al doilea half 

!—4), a intrat în obișnuința 
lui de fotbal, în sensul că 
deprins să-l vadă de obicei 
stînga (numărul 6) jucînd 
vechiul stoper, iar pe in- 

a (numărul 10) retras. Așa 
lucrurile la echipe ca Di- 

uirești, Steaua, Rapid, Pro- 
muite altele.
area cu care a apărut însă 
Erișul Oradea în meciul de 
cu Progresul a creat nenu- 
mfuzii. Orădenii au făcut... 
le la toate regulile, oficiale 
lizate, de numerotare. Ast
rul cu numărul 5 (deci mij- 
eapta) a jucat fundaș cen- 
înga; interul stînga Vlad a 
numărul 6 iar mijlocașul 

.uukuti a purtat numărul... 

st greu nouă, cronicarilor, 
curcani în formația Crișului, 
tatorilor... Mai ales că 
formației orădene, la stația 
care a stadionului, s-a fă- 
-apid iar numele jucătorilor 
însoțit și de specificarea 
pe care-1 poartă fiecare pe 

evărat, nu există încă toate 
pentru a se impune scrierea 

și numerotarea jucătorilor 
îula 1—2, 3, 4, 5—6, 7—8, 
deși în unele țări s-au și

fundașul apărător nu trebuie să se 
lase derutat de deplasarea spre in
terior a extremei sale (care face ast
fel loc fundașului coechipier care îna
intează) și să nu-și părăsească zona.

Lansările în atac ale fundașului 
sînt însă o armă cu două tăișuri. Un 
contra-atac declanșat la timp de ad
versar poate aduce un gol I De aceea 
echipa care se lansează într-o astfel 
de acțiune trebuie să ia și măsurile 
de siguranță corespunzătoare. In 
speță: deplasarea laterală a celor 
trei oameni rămași pe fund spre 
partea rămasă descoperită prin ple
carea în atac a fundașului.

RADU URZICEANU 

INTERVIU-FULGER
Singura echipă care duminică a ră

sturnat calculele privitoare la avan
tajul terenului a fost Știința Cluj, care 
a învins pe Rapid, la București. In 
cronica apărută ieri în ziarul nostru, 
cititorii au aflat amănunte asupra 
desfășurării jocului.

în vestiare, după meci, discuțiile au 
continuat, lată pe scurt părerile citor- 
va tovarăși care au urmărit partida 
și cate ne-au răspuns la întrebarea: 
„Cum apreciați victoria Științei Cluj?”

Ion Alcxandrescu (secretar general 
adj. al F.R F.): „Am avut tot timpul 
impresia că întîlnirea se va termina 
la egalitate. Rezultatul de la pauză și 
apoi egalarea survenită în minutul 70 
îmi întregea această părere, deși în 
raportul de forțe de pe teren Știința a 
manifestat o superioritate teritorială. 
Clujenii au jucat în general mai bine 
și au obținut o victorie prețioasă pen
tru situația lor viitoare în clasament.

Ștefan Covaci (antrenor federal): 
„La Știința se simte un suflu nou. tn 
ultima vreme s-a muncit mai mult și 
mai bine. Jucătorii privesc cu seriozi

itac al ]>loieștenilor, portarul Manciu respinge balonul. (Fază din meciul Petrolul ■— Farul 1—0).
Foto : M. Popescu

creări în această direcție, 
șezare nu este adoptată încă 
iveltirile, ba mai mult chiar, 
ipe joacă cu patru fundași 
ă formula 4—3—3. De aici 
nă la repartizarea fantezistă 
lor de pe tricourile Crișului 
re distanță. Credem că n-ar 

federația să se gîndească 
im asupra acestei probleme, 
ionul viitor.

ANT DE LUAT IN SEAMA : 
FUNDAȘUL 1

>rii de duminică de pe sta- 
publicii sau cititorii croni- 
tre de ieri au remarcat 

din golurile marcate în 
din Capitală au fost 
direct al unor acțiuni ale 

Știința Cluj a obținut 
oriei în urma unei curse 

stingă a lui Cîmpeanu, 
centrat precis și Mureșan 
în plasă, de la cîțiva 

jocul al doilea, fundașul 
de la Crișul s-a intercalat 

i centrat din apropierea li- 
nd și... gata golul.
;adar, două acțiuni în care 
-au comportat ca veritabile 

Aportul lor la ofensivă nu 
e aceea, neglijat de nici o 
Dar, ce trebuie făcut? In 
'.'a, este de datoria extre- 
; partea respectivă să se 
țlunii. In al doilea rind.

tate pregătirea lor individuală și, după 
cum se vede, culeg roadele. Să sperăm 
că în retur clujenii nu se vor dezminți...” 

Valentin Stănescu (antrenor la Ra
pid) : „Victorie meritată. înaintarea 
noastră a jucat sub orice critică”.

Gh. Constantin (jucător la Steaua): 
„S-a jucat cit multă ardoare, studen
ții au dorit să ciștige și au reușit da
torită voinței...”

Titus Ozon (jucător la Rapid): 
„Buna pregătire fizică și-a spus cuvîit- 
tul. Clujenii au constituit o surpriză 
pentru, mine.. Mi-au plăcut Mureșan, 
Ivansuc și Grăjdeanti”.

Oniul cu trompetă din tribună (su
porter trapid ist): „Pentru la primăva
ră mă pregătesc să cint la... trombon. 
Poate că , așa voi contribui și eu la 
dezmorțirea echipei mele preferate...”

C. M.
REZULTAT CU ORICE PREȚ?

Brașovenii sînt mari amatori de 
fotbal. Au dovedit-o din nou duminică 
după amiază, cînd aproape 10 000 de 
spectatori au înfruntat timp de două 
ore rigorile iernii instalată de-a bine- 
lea în orașul de la poalele Tîmpei, pen
tru a asista la partida Steagul roșu— 
Dinamo București. Fără îndoială, acești 
spectatori atît de temerari trebuiau 
să fie răsplătiți.

Din păcate însă, numai rezultatul 
meciului i-a mulțumit pe acești iubi
tori ai fotbalului, pentru că jocul în 

sine nu a corespuns. Steagul roșu a 
avut inițiativa mai mult decît Dinamo, 
dar brașovenii, care au vrut să cîș- 
tige cu orice preț, au jucat crispat, ner
vos, imprimînd acest caracter întregii 
partide.

De altfel, așa cum s-a arătat și în 
cronică, chiar în min. 3, Hașoti și 
Năftănăilă l-au bruscat pe Unguroiu, 
pentru ca în tot restul meciului cei doi 
să dea tonul vociferărilor și să fie în 
mijlocul busculadelor. Seredai și mai 
tîrziu Jenei (care a și fost eliminat) 
s-au comportat la fel de nesportiv. Și 
alți fotbaliști de la Steagul roșu au 
comis infracțiuni, ceea ce nu e spre 
lauda echipei brașovene.

Dinamo a răspuns cu aceeași mo
nedă. Unguroiu, Varga (care, nefiind 
de... acord cu penaltiul dictat împotriva 
echipei sale de conducătorul jocului, 
a avut o atitudine nesportivă), Nun- 
weiller III, Țîrcovnicu, au căutat să nu 
fie mai prejos de colegii lor din Bra
șov.

Și încă o chestiune. De etică fotba
listică: în min. 80, Nunweiller 111 l-a 
faultat în careu pe Necula, lucru pen 
tru care arbitrul A. Macovei—Bacău 
a dictat lovitură de la 11 ni. în fa
voarea Steagului roșu. L-am văzut pe 
Necula tăvălindu-se de „durere11 și 
purtat pe brațe de pe teren, pentru ca 
în clipa următoare, după transforma
rea penaltiului, să facă tumbe și să 
sară în sus de bucurie, uitînd „dure
rile insuportabile11 de Ia genunchi 1

DIN FOILE OBSERVATORILOR 
FEDERALI

I. LUPAS (observator la meciul 
U.T.A. - C.S.M.S.). „In pofida te 
renului înghețat și a vremii reci, echi
pele au demonstrat lucruri îmbucură
toare pentru acest sfîrșit de sezon. Ele 
au dovedit o bună rezistență pe care 
s-a clădit un ritm ridicat, au practicat 
un fotbal de bun nivel tehnic. După 
părerea mea un rezultat de egalitate 
ar fi oglindit mai just raportul de for
țe de pe teren.

U.T.A. a jucat cu multă dîrzenie, s a

In această situație, misiunea arbi
trului A. Macovei a fost deosebit de 
dificilă. Credem însă că dacă el ar fi 
fost mai exigent și ar fi temperat de 
la început astfel de ieșiri nesportive 
ale jucătorilor, meciul ar fi cîștigat în 
calitate și spectatorii ar fi plecat de la 
stadion „încălziți11 și de calitatea par
tidei, nu numai de rezultat.

MIRCEA TUDORAN

„ȚINUTĂ MORALĂ'
Și acum, ceva de ordinul discipli

nei, din meciul de la Ploiești :
1. Mircea Dr idea și-a lovit adver

sarul direct (Stâncii), in minutul 
47, fără ca acesta să aibă balonul.

2. în momentul care a urmat co
miterii de către Buzea a hențului în 
careu, Tîlvescu . /-a lovit pe acesta 
cu mingea tn cap, reproșinciu-i ost- 
fel,'tul t-o manieră de neper mis, gre
șeala făcută.

Oare Tîlvescu a uitat că de multe 
ori și din greșelile sale personate 
echipa a primit goluri ? O compor

tare, bpriă în, joc- trebuie completată 
si cu p atitudine corespunzătoare. * I.

ultima etapă
descur-cat mai bine de cît adversarul în 
zona de finalizare.

Ieșenii au practicat un fotbal spec
taculos, au avut în prima repriză o 
ușoară dominare, dar Danileț a ratat o 
mare ocazie. Antrenorul arădenilor C. 
Braun îmi spunea după meci că pe ie
șeni nu i-a văzut niciodată jucînd atît 
de bine la Arad. S-au remarcat: Ca- 
paș, Mețcas, Coman, Floruț, de la gazde 
și Constantinescu II, Țapii, Matei și 
Voica de la oaspeți”.

B. MARIAN (observator la meciul 
Știința Timișoara — Siderurgistul). 
„Ambele echipe au aplicat sistemul 
4—2—4, cu un accent mai mare pe 
defensivă din partea Siderurgistului. 
Meciul a fost disputat, echilibrat pînă 
la marcarea celui de al doilea gol 
(min. 64), după care studenții au forțat 
și mai mult victoria. Formația gazdă 
s-a dovedit mai matură, a avut o o- 
rientare mai bună în joc. Siderurgistul 
și-a creat ocazii de gol prin contra
atacuri, dar nu a știut să le finalizeze. 
Portarul Cîmpeanu a fost nesigur în 
intervenții, golul al doilea fiind înscris 
din vina lui”.

N. R. In cronicile noastre de ieri ca 
și în aspectele de mai sus au fost sem
nalate o serie de neregularități comise 
în ultima etapă a turului pe terenurile 
de fotbal.

Am dori ca în cel mai scurt timp să 
comunicăm cititorilor noștri măsurile 
pe care le-au luat cluburile și secțiile 
de fotbal respective.

Cum este înțeles și aplicat in Franța
noul sistem 1—4—2—4

Revista „Fotbal" nr. 47 care apare ia 
Moscova, a publicat articolul lui 
JEAN PHILIPPE RETHACKER : „Cum 
este înțeles și aplicat în Franța noul 
sistem 1—4—2—4”. 11 reproducem, în 
traducerea antrenorului Nicolae Vîlcov.

Răspund prompt la întrebare : în teo* 
rie este înțeles bine _  aplicarea lui
este însă greșită.

Aceasta se poate ilustra printr-o serie 
de exemple. Astfel, cînd ziarele publică 
formația echipei reprezentative, o fac 
în ordinea următoare : se trece portarul, 
apoi patru apărători, 2 jucători de mij
loc și în sfîrșit 4 atacanți. Din acest 
exemplu se vede cît de mult a pătruns 
în fotbalul nostru sistemul 4—2—4. Se 
poate afirma chiar că acest sistem este 
impus tuturor echipelor reprezentative 
de diferite categorii. Acest sistem este 
aplicat de echipele A și B ale Franței, 
de echipa de tineret și cea de juniori. 
Mai mult decît atît, unele cluburi au 
trecut la o nouă numerotare, corespun
zătoare așezării jucătorilor în acest sis. 
tem. Apărătorii au numerele 2, 3, 4, 5, 
jucătorii din mijlocul terenului 6 și 7, 
iar atacant ii 8, 9, 10, 11.

Cum se explică faptul că la noi, în 
Franța, acest sistem nou se introduce 
cu atîta insistență ?

în primul rînd, prin aceea că instruc
torul național de fotbal J. Boulogne (a 
nu se confunda cu antrenorul federal) 
s-a întors din Chile ca adept înfocat al 
acestui sistem. Sub influența lui, antre
norii noștri, în majoritate absolvenți ai 
școlii superioare de antrenori condusă 
de Boulogne, au devenit promotorii sis
temului brazilian în cluburile profesio
niste. în sfîrșit. se consideră că la ni
velul actual de dezvoltare a fotbalului 
nu se poate juca fără 2 apărători cen
trali.

O atenție deosebită merită ultimul 
argument folosit de Boulogne și adepții 
săi. Sistemul 4—2—4 este considerat ca 
un mijloc de restabilire a echilibrului 
între apărători și atacanți, perturbat de 
puterea de șoc a atacanților în perioada 
de apunere a sistemului englez 
Dar nu numai aceasta. Sistemul nou are 
un alt avantaj real : el descătușează pe 
apărător și-l face participant activ la 
jocul colectiv. Dar despre aceasta vom 
vorbi mai jos.

O astfel de abordare a acestei teme 
interesante și actuale nu numai în Fran
ța ci și în alte țări cu fotbal evoluat, 
ar fi fost superficială dacă n-am ana
liza amănunțit părerile specialiștilor 
noștri.

Recunoscînd acest sistem, aceștia s-au 
orientat nu numai după experiența fot
baliștilor brazilieni, cehoslovaci, chi
lieni sau sovietici, ci și după specificul 
fotbalului francez, căruia nu prea-i plac 
reformele, mai ales acelea din domeniul 
tacticii. Căci pînă în prezent o serie 
de echipe (ca Bordeaux, Lyon, Racing) 
adoptînd în aparență sistemul brazilian, 
folosesc în realitate apărările supraaglo
merate (neapărat cu „măturător") por
nind la atac din fundul terenului.

Cum este înțeles la noi echilibrul în
tre apărători și atacanți ? Probabil la 
fel ca în restul lumii. Este vorba de e- 
chilibrul de forțe în sensul direct (nu
meric) și indirect (fizic, tehnic, teore
tic, moral-volitiv) al acestui cuvînt. în 
domeniul tactic* echilibrul se asigură 
printr-o așezare pe teren care să 
mită jucătorilor să controleze o zonă 
anumită și să nu permită adversarului 
să pătrundă în această zortă și în același 
timp lipsindu-i de posibilitatea să-și 
asigure superioritatea numerică în orice 
parte a terenului.

Dacă aruncăm o privire retrospectivă 
asupra istoriei dezvoltării tacticii de 
fotbal trebuie să reamintim că la înce
putul celui de-al șaselea deceniu fotba
liștii din reprezentativa Ungariei au 
pornit primii în căutarea căilor ce au 
dus la noul sistem. Ei l-au retras pe 
Hidegkuti, iar atacul era dus de 4 ata
canți, interi și extreme. Apărările a a 
reacționat prompt. în ajutorui, stope
rului . a venit un „secund". Acesta a 
fost unul din mijlocași. Echilibrul a fost 
restabilit : 4 apărători contra a 4 ata
canți.

Si încă o problemă, care nu e de loc 
lipsită de importanță și anume „marca
jul strict”. Fiecare jucător avea o du
blură în tabăra adversă. în timpul jo
cului aceștia (perechile antagoniste) se

Agenda
FLACĂRA MORENI — DUROSTOR 
SI LI ST R A (Bulgaria) 0—3 (0—2)
TIRGOVIȘTE (prin telefon). Cu tot 

timpul rece de duminică, jocul a fost 
dinamic și S-a încheiat cu victoria 
oaspeților. Aceștia înscriu în min. 5 
prin Metodiev și în min. 15 prin Firov.: 
Pînă Ia sfîrșitul reprizei Flacăra domi
nă, dar apărarea formației Silistra este 
de netrecut. La reluare, Durostor do
mină și majorează scorul tot prin Me
todiev (min. 55).

Marți, Durostor va întîlni echipa 
Metalul Tîrgoviște.

Al. Avanu—coresp.
CLASAMENTELE TURULUI CAM
PIONATULUI UNIVERSITAR DE 

FOTBAL
In Capitală s-a încheiat de curînd 

prima parte a campionatului univer
sitar. In urma rezultatelor înregistrate 
cu acest prilej, clasamentele celor două 
serii arată astfel t

Seria I

1. Universitatea 3 3 0 0 10:1 6
2. Politehnica 3 1 0 2 6:6 2
3. Construcții 3 1 0 2 2:4 2
4. Conservator 3 1 0 2 4:11 2

Seria a II-a
1. I.C.F. 4 3 0 1 8:5 6
2. I.P.G.G. 4 3 0 1 8:6 6
3. I. Pedagogic 4 2 0 2 9:7 4
4. l.S.E. 4 1 1 2 5:8 3
5. Arhitectura 4 0 1 3 4:9 1

urmăreau ca umbra. Sosise ora fotba
lului destructiv. Pe jucătorul care avea 
sarcina să marcheze strict (englezii au 
folosit termenul „policeman") prea puțin
l-au  interesat ideile tactice ale parte
nerilor ; el nu lua parte la jocui co
lectiv al echipei. Sistemul 4-\-2+4 a 
abolit aproape total marcajul strict. Da
că s-a mai păstrat pe ici pe colo' este 
considerat anacronic. în schimbul mar
cajului strict, a venit jocui în zonă 
care a dat posibilități apărătorilor să ia 
parte activă la jocul colectiv, construc
tiv. Apărătorii au fost în sfîrșit descă
tușați. Imaginați-vă numai ce avantaj 
a constituit pentru jucătorii tineri, ener
gici, plini de inițiativă, trecerea de la 
marcajul strict la jocul actual, si sis
temul W. M. le omora nu numai iniția
tiva creatoare, dar îi transforma în 
fotbaliști-roboți.

Am vorbit despre W. M. numai ca 
să devină mai clar de ce la noi în 
Franța un sistem progresist și rațional 
a fost greșit înțeles și ce este și mai 
rău, greșit aplicat. Aceasta explică de 
ce sistemul brazilian astfel desfigurat, 
este în Franța obiectul criticii. în 
Franța, sistemul a fost aplicat în va
rianta lui strict defensivă. Datorită a- 
cestei primitive înțelegri a sistemului 
nici pînă în prezent n-am scăpat de 
marcajul strict. Apărătorii noștri își 
urmează și în prezent adversarii direcți, 
deși antrenorii caută să părăsească a- 
ceastă tactică.

Formal, avem 4 apărători, din care 
2 sînt apărători centrali. Totuși, spre 
deosebire de așezarea clasică braziliană, 
cînd unul din apărătorii centrali se a- 
șează ceva în urma celuilalt și ocupă 
poziția cheie, în jocul apărării echipelor 
franceze, acest jucător în mod practic 
se transforma în „măturător".

Uneori se aplică apărarea supraaglo
merată, cînd la cei 4 apărători se adau
gă și „măturătorul”. Desigur că o astfel 
de apărare n-are nici o contingență cu. 
cea braziliană, deși se practică sub titu
latura acesteia.

Se observă și altceva : fundașii de 
margine (numai dacă nu fac parte din- 
tr-o echipă categoric superioară) par
ticipă foarte rar și timid la acțiunile 
ofensive ale echipei. Ei sînt atrași ca 
de un magnet de pozițiile lor obișnuite în 
spate. De altfel, aci seu este vorba nu
mai de frică, a și de lipsa tehnicii in
dividuale. Acțiunile ofensive cer ca fun
dașii să-și însușească o serie de de
prinderi tehnice de care dispune un a- 
tacant și care deocamdată lipsesc fundașilor.

Pe terenurile noastre se poate vedea 
cum o echipă se așează pe teren în 
sistemul 4—2—4, dar în mod practic joa
că tot ca înainte. Deosebit de clar se 
observă aceasta în linia de atac, unde 
cu greu deosebim cine este vîrf de atac, 
cine extremă. Toți caută să pătrundă 
pe centru, jocul devine aglomerat, iar 
finalizarea se reduce la zero.

Nu întîmplător după această restruc
turare tactică, eficacitatea a scăzut ca
tastrofal. Nu degeaba circulă gluma că 
poarta trebuie mărită pînă la... 10 m.

Un rol d.eosebit în greutățile care stau 
în fața fotbalului francez în legătură 
cu restructurarea tactică (care desigur 
doar începe) îl are lipsa jucătorilor de 
clasă înaltă capabili să ducă la bun 
sfîrșit manevrele tactice complicate, 
condiționate de noul sistem.

Acestea sînt greutăți cu caracter tem
porar. Dar sînt și altfel de greutăți. Na 
se poate impune nimănui un sistem care 
răstoarnă așezările vechi bine stabilite.

Pe de altă parte, însă, viața a arătat 
că împotrivirea în fața progresului în 
fotbal va opri creșterea și dezvoltarea 
acestui joc minunat.

Se înțelege de la sine că va trece 
mult timp pînă cînd sistemul 4—2—4 
va fi definitiv recunoscut atît la noi. 
în Franța, cît Și în alte țări. Accep
tarea sistemului 4—2—4 este inevitabilă, 
deși nu va fi definitivă, căci la timpul 
său va veni un alt sistem și mai pro
gresist. Aceasta este legea evoluției. Și 
fotbaliștii sînt supuși acestor legi.
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Din scrisorile corespondenților
/.Multe din scrisorile sosite în ulti

ma vreme la redacție se referă la'în
trecerile de gimnastică organizate în 
orașele țării în cadrul etapei regio
nale a campionatului republican al 
juniorilor. Iată, mai jos, cîteva din 
ultimele relatări ale corespondenților 
noștri privind această disciplină 
sportivă.

LA CLUJ

Cei mai tineri gimnast i din orașul 
Cluj și-au dat întilnire zilele trecute la 
faza regională a campionatului republi
can de juniori. întrecerea nu s-a bu
curat însă de participarea tuturor echi
pelor invitate, deoarece sportivii din 
Dej, Bistrița, Gherla și Cîmpia Turzii au 
absentat neinotivat de la acest concurs. 
Dintre sportivii participant s-au eviden
țiat E. Nasta, M. Măcicășan, G. Vincă. 
J. Albert, Al. Triteanu, E. Chirilean, I. 
Popescu, Al. Alexa ș.a. Iată citeva re
zultate tehnice: juniori, echipe: Voin
ța 417,75 p; S.S.E. 346,80 p; Școala me
die „Nicolae Bălcescu" cu program 
special de educație fizică 331,60 p; ju
nioare, echipe: C.S.S. I 357.05 p; S.S.E.

—^=- KgMnminins — 
Reprezentativele noastre gata de plecare In turneu

în Austria, Franța și R. D. Germană
• SELECȚIONATA DE TINERET A CAPITALEI LA BAKU, TBILISI Șl 
ZAPOROJE • DUMINICĂ — DERBIUL „CUPEI F.R.H." ÎN BUCUREȘTI

Atacul echipei Rafinăria Teleajen a funcționat excelent duminică, în partida 
cu l.C.F..înscriind nu mai puțin de 30 de goluri. Iată unul din ele: cel 

marcat de Neusatz, dintr-o aruncare puternică și, mai ales, precisă.
Foto : T. Roibu

1 • Reprezentativele țării noastre sînt
gata de plecare intr-un turneu cu 3 
etape: VIENA, LYON și BERLIN. După 
cum am mai anunțat, în aceste orașe, 
selecționatele R.P. Romîne (masculină 
și feminină) vor susține 3 meciuri cu 
formațiile țărilor respective.

• Programul jocurilor este urmă
torul: sîmbătă 14 decembrie, cu Aus
tria, miercuri 18 decembrie cu Franța 
și duminică 22 decembrie cu R. D 
Germană.

• Loturile noastre s-au pregătit cu
multă atenție în ultimele zile, băieții 
sub conducerea prof. Ioan Kunst-Gher- 
mănescu și a antrenorului federal Ni
colae Nedef, iar fetele (într-un număr 
mai redus) sub îndrumarea prof. Con
stantin Popescu și prof. Valeriu Go- 
gîltan. De astăzi însă, cînd Rapid 
București se va întoarce din R.S.F. Iu
goslavia, lotul feminin va beneficia și 
de concursul jucătoarelor care evolu
ează în echipa noastră campioană. 
Formațiile noastre vor susține ultimele 
antrenamente in cursul zilei de mîine, 
iar joi dimineața vor părăsi Capitala, 
îndreptîndu-se spre Viena.

TURNEUL SELECȚIONATEI 
DE TINERET A ORAȘULUI 

RUCUREȘTI IN U.R.S S
Paralel cu activitatea lotului primei 

reprezentative se desfășoară și pregă
tirile tinerilor noștri handbaliști. Lotul 
a urmat un plan de pregătire sub con
ducerea antrenorului E. Trofin. In ca
drul acestor pregătiri sînt incluse și 
jocuri, menite să asigure un plus de 
experiență jucătorilor, pe de o parte, 
și omogenizare echipei, pe de altă par
te. Comportarea acestor jucători in 
ultimele întîlniri internaționale a sa
tisfăcut.

De săptămîna aceasta, pregătirile 
tinerilor jucători intră într-o nouă e- 
tapă. Selecționata de tineret a orașului 
București va întreprinde un turneu în 
U.R.S.S. Plecarea este fixată pentru 
astăzi, iar programul turneului este 
următorul ;

282,65 p; C.S.S. II 222,00 p. Individual 
compus: seniori cat. I A. Socaciu (Vo- 
inta) 106,45 p; seniori cat. II L. Boros 
(C.S.S.) 81,70 p; Al. Alexa (S.S.E.) 
84,48 p; juniori cat. 1 I. Koncz (S.m. 
„Bălcescu") 68,50 p; juniori cat. II 
S. Berecki (S.m. „Bălcescu") 67,40 
p; P. Lambreanu (S.m. „Băl
cescu") 51,25 p; senioare cat. 
I Al. Martiriovici (C.S.S. I) 60,30 pi 
I. Oană (C.S.S. I) 67,95 .pi junioare 
cat. I A. Rago (C.S.S. I) 51,25 p: G. 
Vincă (S.m. „Bălcescu") 49,75 p; ju
nioare cat. II E. Nasta 45,05 p; și Al. 
Măcicășan 44,30 p (ambele de la S. m. 
„Bălcescu" ).

N. PETRE

LA TG. MUREȘ

Timp de două zile, în sala de sport a 
Școlii medii „ Bolyai" din Tg. Mureș 
s-au desfășurat întrecerile fazei regio
nale a campionatului republican de 
gimnastică pentru juniori și junioare. 
Concursul s-a bucurat de o organizare 
bună, dar participarea a lăsat de do
rit. Nu s-au prezentat sportivii din O- 
dorhei, Miercurea Ciuc, Reghin și Top-

13—15 decembrie: participare la un 
turneu în orașul Baku;

18—20 decembrie: participare ța 
turneul de la Tbilisi.

22—23 decembrie: jocuri la Zaporoje.
Lotul de jucători cuprinde pe urmă

torii: Tale și Ionescu (portari)—Pa- 
raschiv. Coman, Marinescu, L. Popes
cu, lacob, Tipu, Goran, Roșescu, Chiru 
și Duca. împreună cu lotul de jucători 
face deplasarea și un arbitru, C. Că- 
pătînă din Buzău

SITUAȚIA IN „CUPA F.R.H“ 
LA BUCUREȘTI

Tn București — ca și în alte orașe, 
de altfel — „Cupa F.R.H." se apropie 
de sfîrșitul primei părți. Echipele mas
culine bucureștene au de disputat jocu
rile ultimei etape a turului, programată 
duminica aceasta, „Capul de afiș" îl 
constituie același cunoscut „derbi": 
Dinamo—Steaua. De altfel, aceste
două echipe ocupă primele două locuri
în clasament J
1. Dinamo 6—6—6—0—126: 76 12
2 Steaua 6—5—0—1—124: 77 10
3. Rapid 6—4—0 2 122: 98 8
4. Știinfa 5—3—0—2— 82: 80 6
5. Raf. Teleajen

4—2—0—2— 76: 76 4
6. Spartac 6 2 0 4 97:138 4
7. l.C.F. 6—0—Q—6— 95:124 0
8. București jun.

5_0—0—5— 76:129 0
Duminică mai sînt programate ur

mătoarele jocuri: Spartac—Raf. Te
leajen și l.C.F.—București juniori. Par
tida Rapid—Știința a fost amînată. 
Returul acestei competiții se va des
fășura In continuare.

De la I. E. B. S.
Se aduce la cunoștința publicului că res

tituirea contravalorii biletelor vîndute pen 
tru jocul de handbal în 7 R.P.R.—R.F.G., 
care nu s-a mai disputat, se va face la 
casa de bilete din str. Ion Vidu între 10— 
16 decembrie a.c, orele 15,30—17.30s 

lița. în aceste condiții, faza regională 
s-a desfășurat doar cu participarea gim- 
naștilor din Tg. Mureș și Gheorghieni. 
La individual compus s-au înregistrat 
următoarele rezultate : juniori cat. I Io
sif Iszlaî (Harghita Tg. Mureș) 71,95 
p; Tiberiu Bazilides (S.S.E. Gheor
ghieni) 71,45 p; juniori cat. II Adorian 
Farkaș (Harghita Tg. Mureș) 55,65 p; 
Octavian Costea (Harghita Tg. Mureș) 
54,10 p; seniori cat. II Paul Veszi (Har
ghita Tg. Mureș) 65,05 p; junioare 
cat. I Gabriela Lazăr (S.S.E. Gheor
ghieni) și Rozalia Forika (Harghita 
Tg. Mureș), ambele cu 55,70 p; se
nioare cat. I Katalin Lazăr (S.S.E. 
Gheorghieni) 66,80 p; Reka Kirn (Har- 
ghita Tg. Mureș) 65,50 p; cat. maestre 
Marți Kâroly (Harghita Tg. Mureș).

ION PAUȘ 
LA PLOIEȘTI

Sala de gimnastică a C.S.O. Ploiești 
a găzduit — nu de mult — întrecerile 
de gimnastică din cadrul fazei regio
nale a campionatului R.P.R. pentru ju
niori și junioare. Au participat peste 
80 de sportive și sportivi reprezentind 
secțiile de gimnastică de la C.S.O. Plo
iești, S.S.E. Buzău, S.S.E. Ploiești, Ști
ința Sc. medie 3 Tirgoviște și Școala 
medie „A. Toma" Ploiești. Iată clțiua 
dintre cei care s-au clasat pe primele 
locuri: fete junioare cat. I Elena Puiu 
(S.S.E. Ploiești), Carmen Albulescu 
(C.S.O. Ploiești)i junioare cat. I Flo
rica Constantinescu (S.S.E. Ploiești), 
Petrica Ceampelea (C.S.O. Ploiești) / 
senioare cat. 1 Cornelia Ivănescu (C.S.O. 
Ploiești)/ Doina Enescu (C.S.O. 
Ploiești)/ cat. maestre Olga Ionescu 
(C.S.O. Ploiești)/ băieți juniori cat. 11 
llie Darie (S.S.E. Ploiești); Gh. Brezea- 
nu (S.S.E. Ploiești)/ juniori cat. I Va
leria Popescu, Radu Drăgan și Ștefan 
Bogdan (toți de la S.S.E. Ploiești) ; se
niori cat. II Florin Iliescu (S.S.E. Plo
iești ).

ION I. ION

Două croaziere pe Marea Neagră 
cu motonava „Transilvania44 

lată o știre foarte importantă și plăcută 

OFICIUL NAȚIONAL DE TURISM „CARPAȚI" 

ORGANIZEAZĂ

DOUĂ MINUNATE CROAZIERE PE MAREA NEAGRA 

CU MOTONAVA „TRANSILVANIA" 

de la Constanța la lalta și Soci

prima între 23-28 decembrie 1963 și a doua între 29 de
cembrie 1963 - 3 ianuarie 1964

Revelionul se va petrece la Soci, pe bordul vasului

Prețul unei croaziere variază între 715—1490 lei de persoană, după 
numărul de locuri din cabine. -fi.

înscrierile se primesc la agenția O.N.T. „București", bd. Repu
blicii 4, și la agențiile și filialele O.N.T. „Carpați" din toată țara.

Categoria a Il-a 5 varian
Categoria a Hl-a 30 vâri 
REPORT LA CATEGOR 

TRU CONCURSUL 
235.309 LEI.

Rubrică redactată de 
sport.

/■X.

In curînd în li

AGENC 
sportivi 

1 O sS

ceasurile

MI1NE, 11 DECEMBRIE: ÎNCHIDE
REA CONCURSULUI SPORTEXPRES

Au mai rămas doar două zile — as- 
tăzi și mîine — în care mai puteți 
cumpăra biletele pentru concursul spe
cial SPORTEXPRES <— trimestrul 
IV/1963. Fiți prezenți cu cît mai mul
te bilete la acest concurs care atribuie:

34.000 PREMII ÎN VALOARE DE 
4.500.000 LEI !

Nu lipsesc, de pe bogata listă a cîș- 
tigurilor în obiecte, AUTOTURIS
MELE.

Concursul special SPORTEXPRES — 
trimestrul IV/1963 va distribui nu mai 
puțin de 18 AUTOTURISME:

6 AUTOTURISME „M0SKVICI“
6 AUTOTURISME „SK0DA“ OC

TAVIA
6 AUTOTURISME „WARTBURG"
Dar, în afara lor, SPORTEXPRESUL 

rezervă și alte premii foarte valoroa
se : motociclete, scutere, motorete, te
levizoare, mașini de spălat, aparate de 
radio, aragazuri ele. Ca de obicei și 
respectînd cererile participanților, nu 
lipsesc premiile constînd din excursii 
peste hotare.

în afara cîștigurilor constînd în 
obiecte valoroase și utile, SPORTEX
PRESUL atribuie și mii de premii în 
bani.

Tragerea concursului SPORTEXPRES 
•— trimestrul IV/1963 va avea loc du
minică 15 decembrie la Timișoara.

CONCURSUL PRONOSPORT 
DIN 15 DECEMBRIE

I. Franța—R.P. Romînâ (rugbi)
II. Rec. Cărei—FI. roșie Od. (Cupa R.P.R.)

III. Ancora Gl.—Lam. Br. (Cupa R.P.R.)
IV. Carp. Sin.—Poiana Cîmp. (Cupa R.P.R.) 

, V. Electroni. Tim.—A.S. Cugir (Cupa R.P.R.)
VI. Alessandria—Pro Patria (camp.ital. —B)

VII. Catanzaro—Cosenza (camp, ital — B)
VIII. Padova—Udinese (câmp. ital. — B)

IX. Palermo— Napoli (camp, italian — B)
X, Prato—Brescia (camp, italian — B)

XI. Simmenthal—Parma (camp, italian — B)
XII. Varese—Lecco (camp, italian — B)

Cum se vede, un concurs 
care meciurile de cupă, c 
nalele lor surprize, se coni] 
cele din divizia B italiana, 
cel mai important al «one 
mîne cel care este situai 
fruntea lui : partida intern; 
rugbi de la Toulouse dintre 
tivcle Franței și R. P. Roi 
nire care suscită un deose 
pe planul rugbiului conțin

JUCAȚI LA PRONOEX

Astăzi este ultima zi cîb 
teți depune buletine la conc 
NOEXPRES de mîine 11 
Nu uitați că Pronoexpresul 
concurs de concurs, în ulti 
dă de timp premii foarte

Și la concursul din 27 
printre ultimele omologate 
gistrat un premiu maxim : 
de cîștigul în valoare de. 
obținut de participantul 1 
din Sf. Gheorghe. Imitați-1, 
du-vă cu cît mai multe 
concursul PRONOEXPRES

PREMIILE CONCURS 
PRONOEXPRES Nr 
din 4 decembrie 1!

Premii în bani

Categoria a 11-a 5 varîar 
lei; Categoria a IlI-a 58 
1.801 lei; Categoria a IV 
riante a 367 lei; Categor 
1346 variante a 99 Iei ’ C 
Vl-a 6787 variante a 27 k

Premiile suplimentare îr

Categoria a III-a 10 vârî 
Categoria a IV-a 68 vâri 
Categoria a V-a 283 var 
Categoria a Vl-a 414 v.

Premii pentru posesorii 
Sportexpres

UMtm VKiunn oe coltoe* fit



„Consiliile UCFS, federațiile 
și cluburile vor asigura îmbu
nătățirea continuă a muncii de 
instruire sportivă, promovînd 
cele mai avansate metode, ba
zate pe cuceririle actuale ale 
științei. Procesul de instruire 
în secțiile pe ramură de sport 
se va desfășura pe baza unei 
planificări riguros științifice, 
respectîndu-se principiul con
tinuității pregătirii de-a lungul 
întregului an și al intensității 
crescînde a antrenamentelor".

(DIN HOTĂRÎREA CONFE
RINȚEI PE ȚARĂ A UCFS).

erformanța în sport este strîns 
legată de eficiența procesului 
de instruire. Și nici nu s-ar pu- 

ltfel. Marii campioni sau perfor- 
își datoresc ascensiunea și rezul- 

Ibr unei intense și perseverente 
i de instruire. Exemplul unui 
el, Roelants, Pele, Schollander 
lin Kim Dan, pentru a nu cita de- 
teva nume, sînt deosebit de edifi
ce. In sportul nostru, performanțele 
iei Balaș, ale caiaciștilor Verne'scu 
mov, ale halterofilului Fiți Balaș, 
voleibaliștilor—campioni europeni 

ale atîtor alți sportivi fruntași, 
tre se mindresc oamenii muncii 
ara- noastră, sînt rezultate directe 
inul antrenament metodic și de 
intensitate, bine organizat și pla- 
t, u. devină concordanță cu ul- 
! noutăți in acest domeniu și cu 
ele dezvoltării sportului pe plan 
lațional.
i de ce acest obiectiv, de mare 
■tanță pentru progresul unei ra- 
sportive sau al sportului în ge- 

trebuie să constituie o preocu- 
de frunte în activitatea de per- 

înță a cluburilor noastre spor- 
Consolidarea succeselor obținute 
ortul din patria noastră în atîtea 
îtea competiții internaționale — 
rale, campionate europene și 
jale, Jocuri Olimpice — întărirea 
:șterea prestigiului sportiv al Re- 
:ii noastre depind în primul rînd 
alitatea muncii de instruire. Iar 
re referim la etapa actuală și la 
imediat următoare, care se înca- 
ă în planul general de pregătire 
u Jocurile Olimpice de la Inns- 
. și Tokio, importanța acestui 
■ creșfe și mai mult și în aceeași 
ră și sarcinile și răspunderile 
lor de performanță ale cluburilor, 
ntrenorilor și sportivilor lor. 
torită condițiilor existente și e- 
ilor generale depuse în această 
Je, în ultimii ani, s-au înregis- 
pro 'se remarcabile în privința 
:|a. • planificării și calității mun- 
: instruire în majoritatea secțiilor 
imură de sport din cluburile rioas- 
îxemplele sînt nenumărate și cu
rte. De aceea nu ne vom opri 
a lor ci vom atrage atenția asu- 
unor aspecte din munca de in- 
e care dovedesc — uneori chiar 
uburi cu o activitate în general

— că sînt neglijate unele sau 
din problemele antrenamentului, 

ce duce — în cele din urmă — 
■rformanțe nesatisfăcătoare. Or, în 
itatea sportivă de performanță baza 
țațelor valoroase o asigură pre
sa sportivilor în cluburi, așa cum 
cedește experiența mișcării noastre 
ive.

. prim și surprinzător

aspect...
1 constituie faptul că chiar în sinul 
liăși club există secții pe ramură 
x>rt care înregistrează succese re- 
abile grație unei pregătiri supe- 
e, dar și secții în care nu se deș
iră o muncă de instruire sistema- 
judicioasă.
luăm, bunăoară, exemplul clubului 

NȚA CLUJ. Club cu 13 secții de 
irmanță, care a dat 13 sportivi lo
ir olimpice, ocupă locuri fruntașe 
umeroase campionate republicane 
chet masculin, volei masculin, 
i, patinaj viteză etc.) și deține o 

de recorduri ale țării. In unele 
i ale acestui club (scrimă, nata- 
polo, rugbi, volei etc.) activitatea 
istruire se menține la un nivel ri- 
:. în schimb, la altele se constată 
mînere în urmă (fotbal, baschet 
nin, hochei pe gheață etc.), 
trebuie de arătat că, în sînul ace- 
i secții — este vorba de atletism 
sxistă o situație oarecum parado- 
: în timp ce unii atleți obțin per- 
anțe valoroase (Cornel Porumb 
iurt Socol. de pildă, deținători ai 
rdurilor R.P.R. Ia înălțime și res- 
iv, la decatlon), alții ■— avînd 
îași condiții de pregătire (Ana Be- 
i, ’ Gh. Plăcintării. de exem- 

se situează, prin re-

Unele aspecte din munca de pregătire a sportivilor
din citeva cluburi fruntașe

zultatele lor, sub nivelul cerin
țelor actuale pe plan internațional (12,3 
la 100 m fete, 25,4 la 200 m fete, 
1:52,2 la 800 băieți etc.). Desigur că 
nu ne putem explica această situație 
decît prin calitatea — ridicată sau 
scăzută — a muncii și exigența — spo
rită sau micșorată — a unor antrenori, 
prin modul diferit în care privesc a- 
ceștia sarcinile ce le revin din obiecti
vele sportului nostru de performanță. 
Urmărirea și realizarea acestora au un 
caracter formal, ceea ce — firește — 
dăunează procesului de instruire și, 
implicit, progresului sportivilor.

O situație asemănătoare se întîlnește 
și la C.S.M.S. Iași: pe de o parte — 
secții (călărie, rugbi, fotbal, tir, hal
tere) la care s-a constatat o muncă 
de antrenament bine organizată și pla
nificată și deci, comportări corespun
zătoare, iar pe de altă parte — secții 
în care această activitate este nesatis
făcătoare (handbal, atletism, baschet 
etc.). în această privință este de sem
nalat în mod special situația secției de 
gimnastică, unde nu se poate vorbi de 
performanță, în ciuda faptului că în 
îași sînt peste 60 de profesori de edu
cație fizică, dintre care clubul ieșean 
ar fi putut angrena câțiva pentru în
viorarea activității acestei secții ră
mase în urmă. Exemple similare oferă 
și alte cluburi, ca Steagul roșu și Trac
torul din Brașov, C.S.M. Reșița, C.S.O. 
Timișoara, C.S.M. Cluj etc.

Și există posibilități pentru îndreptarea 
acestei stări de lucruri pe bună dreptate 
considerată ca anormală în acest mo
ment, cînd în fața sportului nostru de 
performanță stau obiective atît de im
portante cum sînt Jocurile Olimpice, 
la care țara noastră trebuie să pre
zinte sportivi temeinic pregătiți, capa
bili să consolideze cu succes presti
giul cucerit la edițiile anterioare. Ne 
gîndim, de pildă, că un periodic schimb 
de experiență între ’ secțiile fruntașe 
și cele rămase în urmă ar contribui 
în mare măsură la îmbunătățirea simți
toare a muncii de instruire și a per
formanțelor. Este o metodă de muncă 
a cărei eficiență a fost verificată în 
nenumărate ocazii. Se pare însă că 
ea n-a intrat în bunul obicei al unor 
cluburi.

Așa da!...
Evident că nu totul poate fi rezol

vat în felul acesta. Există sumedenie 
de căi și măsuri, la baza cărora stă 
un factor comun, al cărui rol in ac
tivitatea sportivă este bine precizat: 
ANTRENORUL. El este acela care, in 
primă și ultimă instanță, decide cali
tatea procesului de instruire și, deci, 
a pregătirii și rezultatelor sportivilor. 
Preocuparea pentru ridicarea nivelului 
său profesional, pentru organizarea și 
planificarea antrenamentului In raport 
cu sarcinile și obiectivele planului ge
neral de pregătire, exigența mereu spo
rită față de modul cum trebuie să se 
pregătească sportivii, asigurarea unui 
climat favorabil, de muncă disciplinată 
și entuziastă, pregătirea judicioasă a 
unor lecții cu conținut cît mai cuprin
zător dar și plăcut — iată cîteva din 
elementele cu care antrenorul poate 

în unele secții pe ramură de sport î volei (C.S.M.S. Iași, Pro
gresul Timișoara) atletism, (C.S.O. Timișoara) antrenorii vin 

la antrenamente în ținută de stradă.

Antrenorul : Astăzi învățam pasa aceea.,. V-am arătat-o eu o dată, astă vară... 
Desen de Neagu Radulescu

ridica valoarea performanțelor sporti
vilor noștri.

La Știința Cluj, de pildă, succesele 
obținute de unele secții își au explicația 
în punerea in practică a unor metode 
de muncă din ce în ce mai îmbună
tățite. Este cazul la volei feminin, polo, 
gimnastică masculină, la unele probe 
de atletism etc. Aici, ca și în unele 
secții ale cluburilor Steagul roșu și 
Tractorul din Brașov, antrenamentele 
au loc în general în mod organizat, 
pe baza unor documente de planificare 

Curt Socol (Știința Cluj) și Traian care au realizat, în 1963, performanțe

bine întocmite, iar din desfășurarea 
lecțiilor se vede limpede aplicarea 
principiilor moderne de antrenament. 
In privința celor două cluburi 
brașovene mai trebuie subliniat 
faptul că la secțiile de lupte, 
moto, baschet, hochei, tenis de cîmp, 
atletism și schi (St. roșu), volei băieți, 
schi (Tractorul), care se prezintă în- 
tr-un progres remarcabil față de anii 
trecuți, intensitatea, numărul lecțiilor 
și orelor de lucru au sporit și că există 
o preocupare tot mai mare pentru pregă
tirea fizică multilaterală și pentru indi
vidualizare. La C.S.M.S. Iași, conținutul 
lecției de antrenament a fost apreciat 
ca bun la rugbi și fotbal, iar antre
norul secției de călărie, Al. Comar- 
nenco, s-a făcut remarcat prin munca 
depusă reușind să asigure multă se
riozitate antrenamentelor. O parte din 
antrenorii de la C.S.O. Timișoara au 
înțeles că numai un proces de instru
ire judicios planificat, sistematic și con
tinuu contribuie la ridicarea valorii 
rezultatelor. Cităm, în această privință, 
exemplul unor antrenorii ca Gain 
(fotbal — C.F.R.). Ambruș și Menzel 
(box — C.F.R.U.M.) și alții, care do
vedesc serioase preocupări în această 
direcție.

...Așa, insă, nu!
Toate aceste fapte, deși redate în 

mod succint, explica totuși de ce sec- 

(iile amintite se mențin într-o activi
tate de nivel ridicat, de ce dă roade 
munca de instruire.

Sînt însă și altfel de fapte, care 
dezvăluie o muncă de antrenament ne
satisfăcătoare, ceea ce duce la stag
nare în activitatea altor secții, și creea
ză o inegalitate în dezvoltarea secțiilor 
aceluiași club. Să trecem în revistă 
cîteva din aceste fapte, unele poate 
considerate ca mărunte, dar după pă
rerea noastră grăitoare cînd trebuie

Coguț (C.S.M.S. Iași) doi tineri sportivi 
remarcabile.

apreciată atitudinea și munca unor 
antrenori.

Sînt antrenori, ca de pildă Baloș de 
la secția de volei C.S.M.S. Iași, care 
au vederi cam curioase în ce privește 
ținuta lor la antrenamente. Astfel, la 
acestea ei apar în... costume de stra
dă !?... Asemenea cazuri s-au constatat 
și la C.S.O. Timișoara (atletism la 
Progresul, volei la C.F.R.). La ulti
mele sînt de semnalat și cadrul neor
ganizat al lecțiilor de antrenament și 
lipsa de punctualitate a unor sportivi, 
de care — firește — se fac vinovați și 
sportivii respectivi dar și antenorii to
leranți.

In privința documentelor de planifi
care, faptele sînt cît se poate de eloc
vente: antrenorii Truică și Galescu 
(atletism — C.S.M. Reșița) nu au ase
menea documente și lucrează la voia 
întîmplării, după... ureche; la Timi
șoara, Antonescu (rugbi) și Schaedt 
(volei feminin) lucrează fără o plani
ficare curentă sau de perspectivă; an
trenorilor Z. Feșnic, A. Covaci, M. Du
mitrescu ș.a. (toți de la Știința Cluj) 
le lipsesc total sau parțial documentele 
de planificare. Situații asemănătoare 
au fost constatate și la C.S.M. Cluj 
(scrimă, gimnastică, canotaj, polo, te
nis de cîmp). Nu-i oare aceasta o do
vadă de nepăsare profesională față 
de îndatoririle pe care le au antreno
rii ?...

Conținutul lecțiilor de antrenament, 
individualizarea, numărul de ore afec
tat lucrului nu constituie încă pentru 
toți antrenorii o preocupare perma
nentă. La C.S.O. TIMIȘOARA, de pildă, 
conținutul lecțiilor (secțiile de gim
nastică la Gloria și Stăruința) nu pre
zintă nimic diferențiat în raport cu 
vîrsta și valoarea sportivilor.!? La 
secția de caiac-canoe a C.S.O. Timi
șoara obiectivele, perioadele, etapele 
și ponderea pe factorii antrenamentu
lui din planul de pregătire sînt ace
leași pentru toate categoriile de spor

Ț~1 vident, am putea sublinia și alte aspecte și am putea cita noi exem- 
p, ple. Socotim că și cele de mai sus sînt edificatoare în explicarea 
A unor stări de lucruri constatate în cîteva din cluburile noastre. Ele

arată de ce există secții de performanță rămase în urmă, de ce în cadrul 
aceluiași club întîlnim o inegalitate ca dezvoltare și nivel de performanțe 
între secții.

Subliniind aceste lucruri sugerăm și direcția în care trebuie acționat 
cu toată hotărîrea în viitor, pentru remedierea situației. Lucrul este posibil 
printr-un efort colectiv, prin pasiune și entuziasm din partea activiștilor 
cluburilor, a antrenorilor și instructorilor, din partea tuturor factorilor de 
răspundere în activitatea cluburilor noastre. Sarcini importante. în această 
privință, revin și organelor sportive locale, ca și federațiilor, mai ales în 
direcția desfășurării unei mai sistematice și mai exigente munci de îndru
mare și control. ,

Sarcinile trasate de Conferința pe țară a UCFS trebuie îndeplinite m 
totalitatea lor, cu toată hotărîrea și răspunderea.

tivi (seniori, senioare, juniori, juni
oare). In unele cazuri, la C.S.M. Re
șița, de exemplu, sarcinile pe factorii 
antrenamentului sînt confundate cu 
obiectivele etapei. Alegerea grupelor 
principale de mijloace nu reflectă preo
cupări serioase din partea antrenorilor, 
nu se desprinde de cele mai multe ori 
cu claritate linia metodică, lipsind ca
racterul variat, atrăgător.

Problema pregătirii fizice multilate
rale nu este privită și tratată pretutin
deni în mod corespunzător importanței 
ei. La Brașov, de pildă, atît la Trac
torul cît și la St. roșu, preocuparea în 
această direcție se limitează la perioa
da pregătitoare. Mai mult chiar, în 
unele secții (atletism, box, schi, hal
tere, patinaj — St. roșu, schi și atle
tism — Tractorul) pregătirea fizică 
nu are ca scop îmbunătățirea indicilor 
calităților fizice (viteza, forța, rezis

tența, îndemînarea), ci se rezumă — 
în mod greșit — doar la diferite exerci
ții de mobilitate și încălzire a orga
nismului. Iar dacă ne referim la nor
mele de control trebuie să subliniem 
că, din păcate, ele sînt privite cu 
multă superficialitate și chiar igno
rate. Deși este vorba de o metodă efi
cientă, verificată ca atare, în scopul 
de a se constata periodic nivelul de 
pregătire a sportivilor, prin trecerea 
unor probe fizice și tehnice. Este re
gretabil faptul că mai sînt și alți 
„specialiști “ care nu s-au convins 
de această cale utilă și recunoscută 
de practica înaintată.

Alte puncte... slabe
In sjîrșit, se impune să subliniem 

și cîteva lucruri legate de colaborarea 
antrenorilor cu medicii sportivi și le
gătura lor cu cabinetele metodico- 
științifice.

Există suficiente exemple de cola
borare între antrenor și medic. In ma
joritate această colaborare se limi
tează la... simple avize de tratament. 
Medicul sportiv nu este încă considerat 
pretutindeni drept, un foarte prețios a- 
jutor al antrenorilor în planificarea și 
desfășurarea antrenamentului sportiv. 
De asemenea, cabinetele metodice nu 
sînt folosite de antrenori în măsura în 
care o cere activitatea lor profesio
nală, nu sînt transformate in adevărate 
tribune ale unui larg schimb de ex
periență pe teme de instruire și de 
metode de lucru. Pe de altă parte, nici 
cabinetele metodice — și aici o vină o 
au consiliile UCFS și consiliile clubu
rilor sportive — nu desfășoară o ac
tivitate susținută și permanentă. La 
Cluj, bunăoară, cabinetul de la C.S.M. 
a avut o... vacanță de 4 luni, iar la 
Știința și la C.S.S. antrenorii nu con
tribuie decît în mică măsură la în
viorarea activității cabinetului. Ceea 
ce, bineînțeles, dăunează ridicării 
nivelului lor profesional.



Cuplul Bodea-Sen ti vani învingător 
In campionatele

de tenis de masă
VARȘOVIA 9 (prin telefon). Du

minică seara și luni toată ziua, au 
continuat întrecerile din cadrul cam
pionatelor internaționale de tenia de 
masă ale R.P. Polone. Probele pe 
echipe au revenit reprezentativelor 
R.P. Ungare. în finale a-au înregistrat 
următoarele rezultate : echipe bărbați : 
R.P. Ungară — R.P. Roinînă (tineret) 
5—0 : Ha rangy — Sîndeanu 2—1, 
Harcsar — Bode<a 2—0, Pignitzki — 
Sentivani 2—0, Harcsar — Sîndeanu
2—O, Harangy — Sentivani 2—0 ; 
echipe femei : R.P. Ungară — R.D. 
Germană 3—1.

în cadrul probelor individuale, au 
fost obținute următoarele rezultate mai 
interesante : simplți bărbați, sferturi 
'de finală : Kolarovici — Alser 3—1. 
După ce Alser a cîștigat primul set cu 
21—14, în cel de al doilea el s-a 
accidentat și a fost nevoit să abando
neze. Lemke — Pignitzki 3—2, Beng- 
tsson — Auerswald 3—0, Harcsar — 
Schindler 3—1, semifinale : Lemke — 
Kolarovici 3—2, Bengtsson — Hare
agar 3—0 ; simplu femei, semifinale : 
Fold! — Lemke 3—1, Heirits — No-

Apropierea întrecerilor olimpice de 
fa Innsbruck constituie un serios sti
mulent pentru pregătirile hocheiștilor 
cehoslovaci. Antrenorul selecționatei 
olimpice a R. S. Cehoslovace, Jiri An
ton, s-a preocupat intens de antrena
mentele lotului olimpic de hochei pe 
gheață, astfel că în. prezent se obser
vă la toți jucătorii o mai bună pregă
tire în comparație cu cea din sezonul 
trecut. Intr-un concurs individual pri
vind pregătirea, pe primul loc s-a cla
sat înaintașul ' Jaroslav Walter, selec
ționat anul trecut în echipa reprezen
tativă.

față de forma slabă manifestată, din 
lotul care a participat la campionate
le mondiale din capitala Suediei au 
fost eliminați fundașul Kasper, înain
tașii Starsi și Bukaci. Au fost reținuți 
chiar de la prima selecție : portarii 
Mikolaș (25 ani) și Dzurilla (21) ; fun
dașii Potsch (26), Tikal (30), Gregor 
(25), Sventelc (33) ; înaintașii Bubnik 
(32), căpitanul echipei naționale, Wal
ter (24), Vlach (28), Pryl (21), Vanek 
(32), Cerny (24), Dolana (26), Jirik 
(24). De asemenea, în prima garnitură 
revine talentatul atacant Golonka (25), 
pe care boala l-a pus o perioadă în 
afara activității competiționale.

Antrenorii cehoslovaci își dau fără 
îndoială seama că turneul de la Inns
bruck este greu și că echipa reprezen
tativă a Cehoslovaciei va avea o mi
siune foarte dificilă. Pentru ca nici 
un jucător să nu se considere în mod 
automat titular al echipei — în acest 
sens — antrenorii s-au oprit și asupra 
altor hocheiști talentați, care pot ori- 
cînd fi promovați în prima echipă. Este 
vorba de: portarii: Nadrchal (25) și 
Wohl (21) ; fundașii Capla (25) Meix-

O O o-

Calendarul definitiv al turneului olimpic
VIENA 9 (Agerpres). — Liga inter

națională de hochei pe gheață s-a în- 
.iîlnit la Viena pentru stabilirea defi
nitivă a calendarului turneului olimpic 
și a meciurilor de calificare în grupele 
A și B. De asemenea, au fost desem
nați arbitrii care vor conduce jocurile 
competiției olimpice.

Cele 8 meciuri de calificare se vor 
disputa la Innsbruck, după cum ur
mează : 27 ianuarie : Canada—Iugosla
via ; Norvegia—Elveția ; 28 ianuarie : 
Suedia—Italia; R.F. Germană (care 
reprezintă echipa unită a Germaniei) 
— R.P. Polonă ; Finlanda—Austria ; 
R. S. Cehoslovacă—Japonia ; U.R.S.S. 
—R.P. Ungară; S.U.A.—R.P. Romînă. 
lin caz de meci nul a fost prevăzut 
un regulament destul de complicat. 
După o pauză, întîlnirea se reia trtnp 
de 10 minute, sau pînă la primul got 
marcat de una din echipe. Dacă nu sa

internaționale 
ale R. P, Polone 

woryta 3—0 ; dublu bărbați, semifinale: 
Bodea, Sentivani — Pignitzki, Harcsar
3—2, Calinski, Kusinski — Alser,
Hayerdal 3—0 (w—o) ; dublu femei, 
semifinale : Foldi, Heirits — Bosa, 
Krupova 3—1, Szmid, No woryta — 
Kalweit, Geisler 3—0; dublu mixt, 
semifinale : Heirits, Pignitzki — Bosa, 
Kolarovici 3—1, Foldi, Harcsar — Kal
weit, Viebig 3—1.

Luni seara au început finalele celor 
cinci probe. La dublu bărbați, cuplul 
romîn Bodea — Sentivani a obținut 
un frumos succes, învingînd perechea 
Calinski — Kusinski cu 3—2 (12, —17, 
—15, 17, 10). Cu această victorie, Bo
dea și Sentivani au cîștigat titlul de 
campioni internaționali de tenis de 
masă ai R.P. Polone la proba de dublu 
bărbați. La dublu femei, Foldi și Hei
rits au dispus de Smid, Noworyta cu 
3—1, iar la dublu mixt, Foldi și Hare- 
aar au cîștigat la Heirits și Pignitzki 
cu 3—1. Celelate două finale, de sim
plu femei și simplu bărbați, sînt în 
curs de desfășurare la ora cînd are 
loc convorbirea telefonică.

ner (23), Smid (25), Suchy (19), Andrt 
(22), Pospisil (19) ; înaintașii Hrbaty 
(21), Nedomanski (19), Cvach (20), 
Klapaț (22), Volek (20), precum și 
frații Jaroslav (21) și Jiri (19) Ho 
lik. Numărul mare de fundași prezenți 
în lotul selecționatei cehoslovace își 
are explicația în aceea că se consi
deră că partea slabă a echipei a fost 
în trecut apărarea. în aceste zile vor 
fi aleși doi portari, șase fundași și pa
tru linii de înaintare în vederea tur
neului de mai multe meciuri pe care 
reprezentativa R. S, Cehoslovace îl 
va face între 12 decembrie 1963 și 
6 ianuarie 1964 în Canada și în Sta
tele Unite. După cum a declarat an
trenorul principal, Jiri Anton, tur
neul din Canada nu va fi decisiv în 
ce privește selecționarea pentru Jocu-

marchează nici un gol urmează o 
noua prelungire de 10 minute. în even
tualitatea că și după aceste două pre
lungiri rezultatul rămîne egal, fiecare 
echipă va desemna un portar și trei 
jucători care vor trage lovituri de 
penalitate. Echipa care va înscrie mai 
multe puncte se califică.

Liga internaționala a desemnat ur
mătorii arbitri la meciurile turneului 
olimpic: Pokorny (R.S. Cehoslovacă), 
Lu Maschio (Canada), Staravoitov 
(U.R.S.S.), Wiring (Suedia), Isoltatto 
și Viitala (Finlanda), Olivieri (Elve(ia), 
Schmidt (Elve(ia), Demetz (Italia), 
Vycisk (R.P. Polonă), Kerkos (Iugo
slavia), Wirkert (Suedia), Zeller 
(R.F.G.), Cerny (R.S. Cehoslovacă), 
precum și austriecii Moser, Kuhnert, 
Grillmayer, Valentin, Guelner. Turneul 
olimpic va începe la 29 ianuarie și se 
va termina la 9 februarie.

Actualități din handbalul 
in tern ațion al

® O mare surpriză s-a înregistrat în 
meciul internațional de handbal in 7. 
dintre reprezentativele masculine ale 
R. S. F. Iugoslavia și R. F. Germane, 
desfășurat duminică seara la Belgrad. 
Deși a evoluat fără o serie de cunos- 
cuți internaționali cum ar fi Malici, 
Vican, Dek-aris, Tomasici (de la H. C, 
Zagreb), care sînt suspendați, formația 
iugoslavă a înregistrat o frumoasă vic
torie cu scorul de 25—17 (11—7), 
Principalii realizatori au fost Sarenka- 
pa (7 goluri) de la iugoslavi și Lub- 
king (6) din echipa vest-germană.

® Selecționatele masculine ale Nor
vegiei și Danemarcei, care se pregătesc 
pentru campionatul mondial, au sus
ținut recent o dubla întîlnire. La San
de jf ord, handbaliștii danezi au cîști
gat cu scorul de 16—10, iar la Oslo, 
partida s-a încheiat cu un rezultat egal: 
14—14.

• Reprezentativa masculină a Dane
marcei va mai susține în acest an un 
joc internațional cu echipa R. D. Ger
mane : 21 decembrie (cu o zi înaintea 
meciului R. D. Germană — R. P, Ro- 
mînă) la Berlin.

• Tot la 21 ianuarie va avea loc la 
Viena și cel de al doilea meci din pre
liminariile campionatului mondial din
tre echipele masculine ale Austriei și 
Iugoslaviei. Primul joc a revenit se
lecționatei iugoslave cu scorul de 
26—14 (16—4).

• Lu Zofingen s-au întâlnit formați
ile secunde ale Elveției și R. F. Germa
ne. Victoria a revenit handbaliștilor 
vest-germani cu scorul de 24—16 
(13—8).

• Naționala masculină a Franței va 
susține primul joc cu Spania, din ca
drul preliminariilor campionatului 

rile Olimpice de la Innsbruck, întru- 
cît în această direcție el va conta și 
pe aprecierile ce se vor face de către 
ceilalți antrenori cu privire la forma 
jucătorilor participanți la campionatul 
categoriei A,

Pregătirile intense care se fac în 
țara noastră pentru Jocurile Olimpice 
de la Innsbruck urmăresc o bună com
portare a echipei de hochei pe ghea
ță la această mare competiție sporti
vă și, firește, o... medalie olimpică.

GUSTAV VLK 
ziarist cehoslovac

--------- o O o----------

Speranțele sportivilor polonezi

Delegația R. P. Polone la cea de-a 
9-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă 
de la Innsbruck va fi alcătuită din 50 
de sportivi angajați în competițiile de 
schi, skeleton (săniuțe), biatlon, pa
tinaj viteză, hochei pe gheață, bob, să
rituri de la trambulină. Specialiștii con
sideră că șansele cele mai mari le au 
concurența de la skeleton, disciplină 
în care reprezentanții R.P. Polone au 
cucerit în ultimii ani locuri de frunte 
la campionatele mondiale. Patinatoarele 
de viteză Serocinskaia și Pileiczik re
marcate și cu prilejul Olimpiadei de la 
Squaw Valley au, de asemenea, posibi
litatea să obțină medalii de argint sau 
bronz în proba de 1 500 metri. Săritorul 
de la trambulină Laciak, biatloniștii, 
ștafeta feminină de schi 3x5 km sînt 
alte speranțe ale lotului olimpie- polo
nez pentru Jocurile de la Innsbruck. 

mondial, la 14 decembrie, la Madrid. 
In vederea acestei partide, ea și a jo
cului cu echipa R. P. Romine de la 
18 decembrie (Lyon), selecționerii 
francezi au alcătuit următorul lot : Fe- 
rignae (P.U.G.) și Ambruster (A. S. 
Mulhouse) portari, Chaatanier, Brunet, 
S. Pons (A.S.P.P.), Silvestro, R. Lam
bert, Eteheverry (F. C. Sochaux), M, 
Lambert, Portes (A.S.U. Lyon), Ri
chard (U.S. Ivry), Vignat (ASCEM 
Lyon), Mack, Heras (A. S. Mulhouse), 
A. Sellenet (C.S.L. Dijon), Hoinant 
(P.U.C.), Terrier (A.S.C.O.), Soulie 
(Stade Marseillais), Hirt (H.B.C. Bison- 
tin) și Cazeneuve (Bordeaux E.C.).

• La tradiționalul turneu de Anul 
Nou, care se va desfășura în Seele- 
binder Halle din Berlin, și-au anunțat 
participarea în acest an selecționatele 
orașelor Copenhaga, București, Belgrad, 
Berlin, Katowice și Leipzig.

• La Linz, echipa orașului Praga a 
învins o selecționată locală cu acorul 
de 20—16 (14—11).

pe scum
• Intr-un meci retur contînd pe 

„Cupa campionilor europeni" la a 
(feminin) Steaua Roșie Belgrad a 
vins cu scorul de 3—0 (15—13; 16 
15—13) echipa Galatasaray Istanbul, 
tigînd și primul meci, echipa iugos 
s-a calificat pentru turul următoi 
competiției.

• Duminică la Bordeaux s-au Int 
într-un meci amical echipele de r 
în 13 ale Franței și Australiei. Rugi 
francezi au obținut victoria cu sc 
de 8—5 (5—5),

• După 15 runde, în campionatul 
onal feminin de șah conduce Ba! 
cu 11 puncte urmată de Ceaikovskai 
10,5 puncte (1). Skeghlna — 10 pu 
(1), Kusnir — 10 puncte. în runda a 
Skeghina a pierdut la Ceaikovsl 
Volpert a cîștigat la Ignatieva, Bîl 
la Kakabadze.

• La Sofia s-a disputat meciul an 
de hochei pe gheața dintre echipa 
gară „Armeet” șl formația polo 
„Legla" Varșovia. Cu o pregătire te 
că superioară hocheiștii polonezi 
repurtat victoria cu scorul de 
(4—0; 2—2; 5—2).

CAMPIONATELE IN DIFERITE 
ȚĂRI

R. P. BULGARIA (etapa a 13-a) : 
Lokomotiv Sofia — Ț.S.K.A. Cerveno 
Zname 1—1, Lokomotiv Gomo Oreaho- 
vița — Slavia Sofia 2—1, General Zai- 
mov — Dunav Ruse 3—0, Lokomotiv 
Plovdiv — Beroe 0—0, Spartak Varna
— Spartak Plovdiv 0—1, Spartak Sofia 
—■ Cerno More 1—3, Botev — Marek 
3—1. Etapa a 14-a (penultima) : Beroe
— Lokomotiv Sofia 4—0, Spartak Ple
ven — Botev 6—0, Marek — Spartak 
Varna 6—0, Slavia — Spartak Sofia 
1—0, General Zaimov — Levski 0—0, 
Spartak Plovdiv — Lokomotiv Gortio 
Oreahovița 2—1, Cerno More — Loko
motiv Plovdiv 1—1. Clasament: Lev
ski 19 p, Spartak Pleven 18 p, Loko
motiv Sofia, Dunav Ruse, Slavia So
fia, Spartak Plovdiv — toate cu cite
17 p.

R. D. GERMANA (ultima etapă a tu
rului) : Motor Jena — Vorwârts Ber
lin 3—2, Empor Rostock — Atifbau 
Magdeburg 2—0. Dinarr.o Berlin — 
S.C. Karl Marx Stadt 0—1, Wismut Aue
— S.C. Leipzig 2—0, Motor Steinach — 
Chemie Halle 6—2, Lokomotive Stendal
— Motor Zwickau 1—0, Chemie-Lei
pzig — Turbine Erfurt 0—0. Clasament: 
Empor Rostock 19 p, Vorwarts Berlin
18 p, Chemie Leipzig 16 p, Atifbau 
Magdeburg 14 p, Motor Jena 13 p. etc.

IUGOSLAVIA (ultima etapă a turu
lui) : Partizan Belgrad —• Saraievo 
0—0. Jeleznicear — Steaua roșie Bel
grad 3—2 I, Voivodina Novi Sad — 
Radnicki 2—0, Haiduk Split — Treș- 
nievka Zagreb 6—2, Dinamo Zagreb — 
Velej Mostar 1—1, Vardar—Rieka 0-0,
O.F.K. Beograd — Novi Sad 6—2. Cla
sament : Steaua roșie Belgrad 19 p, 
O.F.K. Beograd 17 p, Dinamo Zagreb, 
Saraievo cite 16 p, Jeleznicear 15 p. 
Partizan Belgrad 13 p, Voivodina, Var
dar 12 p, Velej Mostar, Radnicki, Novi 
Sad cite 11 p, Haiduk Split, Rieka cite 
10 p și Treșnievca Zagreb 8 p.

FRANȚA (etapa a 14-a) : Lens — 
Racing Club Paris 10—2 (11), Toulou
se — Reims 3—1, Valenciennes — St. 
Francais 2—0, Rouen — Sedan 2—2, 
St. Etienne — Nantes 6—1, Angers — 
Lyon 1—1, Nimes — Monaco 1—0, 
Nice — Strasbourg 1—1, Bordeaux — 
Rennes 3—1. Clasament: St. Etienne
19 p, Nantes, Toulouse cite 17 p, Mo
naco, Lyon cite 16 p, etc.

ELVEȚIA (etapa de duminică) : Ser- 
vette — Basel 4—1, Zurich — Young 
Boys Berna 0—0, Chauds des Foods
— Biel 2—0, Grcnchen — Cantonal
4—1, Schafhattsen — Cliiasso 2—2, 
Sion —- Grasshopers 4—1.

ITALIA (etapa a 13-a): Lanerossi—
— Juventus 0—1, Internazionale —Fio
rentina 1—1, Sampdoria — Milan 1—2, 
Torino—Lazio 2—0, Atalanta — Bari 
1—0, Catania — Bologna 1—3, Roma 
—Modena 2—0, Spal — Genoa 0—0, 
Mantova — Messina 2—2. Clasament: 
Internazionale 19 p, Milan 18 p, Bolog
na, Juventus cite 17 p, Lazio, Lanerossi 
cite 14 p. Milan și Lanerossi au cu 
un joc mai puțin.

ANGLIA (etapa de sîmbătă): Bir
mingham — Westham United 2—1, Ar
senal — Liverpool 1—1, Tottenham — 
Bolton 2—1, Burnley — Nottingham 
1—1, Everton — Chelsea 1—1, Fulham 
—> Wolverhampton Wanderers 4—1,

Ipswich — Blackburn Rowers C 
Leicester — Aston Villa 0—0, A 
Chester United — Stoke City 5 
Sheffield Wednesday — Blackpool 
West Bromwich Albion — Sheffielc 
nited 2—0. Clasament: Liverpoo 
Tottenham cu cite 28 p din 20 jo 
Blackburn 28 p din 22 meciuri, A 
Chester United 26 p din 21 jocuri

SPANIA (două partide din ull 
etapă): Saragossa — Real Ma 
3—2 I Barcelona — Elche 3—0. 
fruntea clasamentului se află Be 
lona cu 18 p urmată de Real Mai 
Betis, Elche toate cu cite 15 p.

R.F. GERMANA (etapa a 14-a): 
Karlsruhe — Schalke 04 1—1, Mi 
richer S.V. — Stuttgart 3—0, Preu 
AVinster — Werder Bremen 1—3, A 
chen 1860 — Hertha 1—2, Saarbrft
— Eintracht Frankfurt 0—4, F.C. 1
— F.C. Kaiserslautern 5—1, Eintr 
Braunschweig — F.C. Nurnberg 2 
Derbiul etapei S.V. Hamburg—Be 
sia Dortmund a fost întrerupt din 
za ceții la scorul de 2—1 in favo 
primei echipe. Meciul se va rejuca. 
clasament conduce F.C. Koln cL-1

ȘTIRI, REZULTAT'’
• Azi se dispută două meciuri "i 

naționale. In cadrul sferturilor de fi 
ale „Cupei Europei", la Copenhag 
ctiipa Danemarcei întîlnește în mec 
vanșă selecționata Luxemburgului, 
primul meci echipele au termina 
egalitate : 3—3). In cadrul „Cupei 
pek>r“ Manchester United întihieșl 
meci revanșă pe Tottenham (în pr 
meci.2—0 pentru Tottenham). Miii 
„Cupa cupelor" se dispută alte me 
revanșă din cadrul optimilor de fi 
(în paranteză rezultate din tur), 
Hamburg—F.C. Barcelona (4—4), 
narro Zagreb — Celtik (0—3), SI 
Bratislava — Borough United (pi 
meci).

• întîlnire internațională de ju 
la Sofia : R.P. Bulgaria — R.D. 
mană. Deși conduși cu 1—0 și 
fotbaliștii germani au egalat de fii 
dată. In ultimele secunde ale mec 
gazdele înscriu din nou, cîștigîni 
3—2.

• Reprezentativa olimpică a F 
Germane va întreprinde un tumet 
Asia, unde va susține cu începere 
13 decembrie jocuri cu reprezentt 
le Cambodgiei, Indoneziei și Ceylor

O La 15 decembrie se dispui 
Torino meciul dintre reprezentat 
Austriei și Italiei.

• Federația de fotbal a R.F. 
mane a hotărît admiterea folosiri 
relor rotunde la fotbal. Diametru 
va fi de 12 cm.

• A luat slîrșit campionatul A 
finei. Titlul de campioană a re 
echipei Independente (Buenos A 
urmată de River Plata.

• Echipa argentiniană Boca 
niors întreprinde un turneu în Eu 
In primul său meci susținut la B 
lona în compania formației cu ai 
nume, echipa argentiniană a ol 
victoria cu scorul de 2—1.

• Intîlnirea dintre selecționat; 
ctindă a Luxemburgului și echipa 
fesionistă franceză Metz (din div 
Il-a) s-a întrerupt la scorul de 
în favoarea formației franceze 
cauza încăierării care s-a produs 
jucătorii celor două echipe.
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